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ภาพที่ 4-1 การวางระบบวัดผลของกรมอุทกศาสตร ์

หมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

4.1 กำรใช้ข้อมูลในกำรก ำหนดตัววัดเพื่อติดตำมงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ 
 การวางระบบวัดผลของกรมฯ เริ่มต้นจากคณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐกรมอุทกศาสตร์ โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธาน ฯ คณะกรรมการ เป็นผู้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกตัววัดที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณาเลือกตัววัดที่ส าคัญขององค์กรตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาถึงความ

สอดคล้องของตัววัดในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ
ระดับบุคคล โดยยึดหลักความสมดุลความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั้ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ตามภาพที่ 4-1  

โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (1) และ (2) 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 
หัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ ในฐานะ
กรรมการ ฯ และรองหัวหน้านายทหารฝ่าย
อ านวยการ กรรมการ ฯ และเลขานุการ เป็น
ผู้รวบรวมและติดตามผลการด าเนินการตาม
ตัววัดส าคัญดังกล่าว เป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือ 1) การวัดผล
การปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
หรือไม่ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 2) การปฏิบัติตามนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ กรมอุทกศาสตร์สามารถสนับสนุนตามนโยบายผู้บัญชาการ
ทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย 3) การให้บริการด้านแผนที่ โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ การให้บริการ
ข้อมูลแผนที่เดินเรือไดมาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ 4) การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตาม
เป็นพิเศษ โดยการเฝ้าระวัง และการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ 

4.2 กำรวิเครำะห์ผลจำกข้อมูล และตัววัด เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำ 
 ในการบริหารด้านองค์บุคคลที่มีความรู้ในการส ารวจและจัดสร้างแผนที่ มีการติดตามการวัดผลด้านองค์
บุคคล ได้แก่ การอนุมัติแผนโครงการศึกษาจากกองทัพเรือ หากไม่ได้รับตามที่ขออนุมัติกรม ฯ ก็จะพิจารณา
ด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการเปิดหลักสูตรภายในกรมของแต่ละหน่วยขึ้นตรง เพ่ือบรรเทาการขาดองค์
บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้าน และจะน าไปสู่การจัดการด้าน KM ส าหรับการวัดวิเคราะห์ความต้องการ
อ่ืน ๆ เช่น ด้านแผนที่ ความต้องการแผนที่นอกเหนือจากการเดินเรือ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายจากเหตุการณ์
บ้านลอยน้ า (Sea Standing) แสดงให้เห็นถึงความต้องการเกี่ยวกับแผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย โดยมี
ตัวชี้วัดคือ กรม ฯ สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลและแผนที่แสดงเขตทางทะเลที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือได้
ทุกครั้ง จึงน ามาสู่การจัดการความรู้ด้านแผนที่เขตทางทะเลของไทย เช่น การจัดท าแผนที่เขตทางทะเลและ
แผนที่เขตจังหวัดทางทะเลของประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
พ.ศ.2562 ทีก่องทัพเรือเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ซึ่งก าหนดให้มีศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเขต และศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับจงัหวัด ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพเรือที่เป็นหน่วยในการบังคับใช้กฎหมาย 
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จ าเป็นจะต้องรู้อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย และเขตจังหวัดทางทะเล ซึ่งมีรูปแบบการศึกษากรณีผล
การตัดสินของศาลเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศ และน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขต
ระหว่างจังหวัดทางทะเล ตามภาพที่ 4-2  
 

4.3 กำรจัดกำรควำมรู้ และใช้องค์ควำมรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนำ แก้ปัญหำ และสร้ำงนวัตกรรม 
จากกรณีบ้านลอยน้ า และการขอรับการสนับสนุนการพิสูจน์ทราบต าบลที่ของบ้านลอยน้ า เพ่ือการรักษาไว้

ซึ่งอ านาจและสิทธิอธิปไตยของไทยในทะเลนั้น และกรม ฯ ได้พล๊อตค่าพิกัด ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
เขต 3 รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาพที่ 4-3 จากกรณี
ดังกล่าว กรม ฯ พิจารณาในการเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added) ให้กับแผนที่เดินเรือ จึงได้
พิจารณาจัดท าแผนที่เขตทางทะเลและแผนที่
เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล เพ่ือเป็นข้อมูล
เบื้องต้นให้กับหน่วยงานของรัฐในการบังคับ
ใช้กฎหมายในทะเล การด าเนินการดังกล่าว
ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนด
และปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ลง 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ให้ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และเจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทนเป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญคือ 
“พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ รวมถึงการก ากับดูแลและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของ
จังหวัดทางทะเลทั้ง 23 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักการทางวิชาการสากล” 
โดยก าหนดให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2564 และคณะท างาน ฯ ดังกล่าว ได้แต่งตั้งให้รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์
เป็นรองประธาน ฯ คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคในการจัดท าแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทางทะเล ทั้งนี้เมื่อ 4 - 5 
มีนาคม พ.ศ.2562 กรมการปกครองได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลทั้ง 23 จังหวัด 
(รวมกรุงเทพมหานคร) รวม 92 คน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเลเกี่ยวกับการ
พ้ืนฐานการใช้งานแผนที่และการฝึกการแบ่งเขตทางทะเล ตามภาพที่ 4-4  ส าหรับข้อมูลจากการส ารวจความ 

ภาพที ่4-3 การสนับสนุนการพิสจูน์ทราบต าบลที่ของบ้านลอยน้ า 

ภาพที่ 4-2 รูปแบบการศึกษากรณีต่าง ๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล 
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ภาพที ่4-5 เอกสาร คู่มือ และต าราของกรมอุทกศาสตร ์

ภาพท่ี 4-4 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้แทนจังหวัดชายทะเล 

ทั้ง 23 จังหวัด 

 
คิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า 
ทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนที่
เขตทางทะเล และแผนที่เขตระหว่างจังหวัดทาง
ทะเล ซึ่งจะช่วยให้การรักษาอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยทางทะเลของไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ด้วย ดังเช่นกรณีของบ้านลอยน้ าที่ผ่านมา 
ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของ
ไทยใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภาพรวมทั้งประเทศ 
ระดับภาพรวมภูมิภาค และระดับรายจังหวัด 

4.4 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และปรับระบบกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัล 
 ส าหรับการจัดการความรู้ในด้านต่างๆ กรม ฯ ได้จัดท า 
KM ออนไลน์ และคลังต ารา และองค์ความรู้ต่าง ๆ แบบ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ ตามภาพที่ 4-5 
เพ่ือเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากข้าราชการทั้งที่เกษียณ
และยังไม่เกษียณ เพ่ือมิให้มีการสูญหายองค์ความรู้ ได้มีการ
น าระบบ IT มาจัดการ โดยมีการจัดระบบความปลอดภัย 
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  
 จากการวางระบบวัดผลของกรมฯ พบว่า 1) การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน มีผลการเบิกจ่ายเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณร้อยละ 98.72 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 4.72 และสามารถใช้เครื่องมือในการ
ติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนได้ [หมวด 7 ข้อ 7.5] 2) กรมอุทกศาสตร์สามารถสนับสนุนตาม
นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือได้อย่างครบถ้วนทุกนโยบาย 3) การให้บริการด้านแผนที่ มีขอมูลแผนที่เดินเรือได
มาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ และ 4) การติดตามตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ โดยการเฝ้า
ระวัง และการติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความปลอดภัยในการเดินเรือ 
[หมวด 7 ข้อ 7.6.5 และ 7.6.6)] จากการจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพ่ือเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และ
สร้างนวัตกรรม ผลที่ได้รับคือแผนที่แสดงอาณาเขตทางทะเลของไทยใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภาพรวมทั้ง
ประเทศ ระดับภาพรวมภูมิภาค และระดับรายจังหวัด [หมวด 7 ข้อ 7.4.2] 
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