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หมวด 6 กำรมุ่งเน้นระบบปฏิบัติกำร 

6.1 กระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบสู่ผลลัพธท่ี์ต้องกำร 
กรม ฯ ได้วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าของหน่วยงาน โดยค านึงถึ งอ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย (พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 20 พระราชกฤษฎีกาแบ่ง
ส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 พันธกิจ
ของกรมอุทกศาสตร์ ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุทกศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่ส าคัญของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่ง
กองทัพเรือมีโครงการจัดหาเรือด าน้ าและการพัฒนาสงครามใต้น้ า ส่งผลให้กรมอุทกศาสตร์ต้องปรับโครงสร้าง
องค์กรและปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที ่6-1  

ภาพที ่6-1 สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
 
 กรม ฯ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการ โดยพิจารณาจากข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ แผน และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และด้านความคุ้มค่า   
โดยพิจารณาก าหนดเป็นตัวชี้วัดความคุมกิจกรรมในกระบวนการท างาน และสื่อสารให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
กระบวนการนั้นทราบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแต่ละ
กระบวนการ  และเป็นไปตามข้อก าหนดส าคัญในกระบวนการนั้น ๆ และใช้อ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น ตามตารางท่ี 6-1 
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ตารางที่ 6-1 ข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุกศาสตร์ 

 กระบวนการสร้างคุณค่าของกรมอุทกศาสตร์ มีจ านวนทั้งหมด 10 กระบวนการ ดังนี้   
1. กระบวนการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
2. กระบวนการซ่อมบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
3. กระบวนการด้านแผนที่ 
4. กระบวนการด้านสมุทรศาสตร์ 
5. กระบวนการด้านอุตุนิยมวิทยา 
6. กระบวนการให้บริการข้อมูลข่าวสารในการเดินเรือ 
7. กระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ 
8. กระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทย 
9. กระบวนการพัฒนาก าลังพล 
10. กระบวนการจัดการบริหารงานองค์กร 

กระบวนกำรด้ำนอุทกศำสตร์ 
ข้อก าหนดด้านความตอ้งการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดด้านกฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ  

ข้อก าหนดด้าน
ประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนดด้านความคุ้มค่า 

1. ความถูกต้องของข้อมูล 
2. ความครบถ้วน และทันสมัยของ
ข้อมูล 
3. การบริการรวดเร็ว ทันสมัย 
4. ความเป็นมาตรฐาน 
5. ความครอบคลุมของข้อมูลใน
พื้นที่พื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
6. ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาช่วยในการตัดสินใจ 
7. คุณลักษณะ/ขีดความสามารถ
ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ 
8. แจกจ่ายข้อมูลทันตามก าหนด 
เวลา 
9. ผลิตภัณฑ์และบริการตรงตาม
ความต้องการผู้รับบริการ 

1. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่า
ด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
ค.ศ.1974 
3. มาตรฐานองค์การสากลระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น IHO IALA และ ICA 
4. ระเบียบการสร้างแผนที่ ตาม
มาตรฐาน IHO S-4 
5. ระเบียบกรมอุทกศาสตร์เรื่อง
การส ารวจแผนที่  
6. ระเบียบกรมอุทกศาสตร์เรื่อง
การสร้างแผนที่ 

1. เวลาในการสร้างและสังเคราะห์
ข้อมูลลดลง 
2. สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ 
การทางทหารของกองทัพเรือ 
3. เวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ลดลง 
4. ความถูกต้องแม่นย าและทัน
สถานการณ์ของการพยากรณ์ 
5. การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
เป็นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
6. แจกจ่ายข้อมูลทันตามก าหนด 
เวลา 

1. การรักษาความมั่นคงของชาติ
ทางทะเล 
2. ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหาร 
3. การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ของประเทศ (ไม่รวมรื่องการลด
ต้นทุน) 
4. การส่งเสริมการงานวิจัยพื้นฐาน 
และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ทะเล และชายฝั่ง 
5. สามารถพยากรณ์และคาดการณ์/
ให้ข้อมูลล่วงหน้าได้นานขึ้ นที่
สามารถลดความสูญเสียในชิวิต
และทรัพย์สิน 
6. ความสมบูรณ์ทั้งด้านชนิดข้อมูล 
พื้นที่ และช่วงเวลาที่ผู้สนใจ 

สรุปข้อก ำหนดของกระบวนกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 
ด้ำนอุทกศำสตร ์

ตัวชี้วดัควำมคุมกิจกรรมในกระบวนกำรท ำงำน 

1. ข้อมูลที่น ามาจัดท าข่าวสารการเดินเรือมีความครบถ้วนถกูต้อง 
ครอบคลุมเส้นทางเดินเรือ 
2. ต าบลที่เครื่องหมายทางเรือถูกต้อง และมีสถานะการใช้งานพร้อมใช้อยู่
เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. การบริการที่รวดเร็ว 
4. คุณสมบติเครื่องมือเดินเรือตรงความต้องการของหน่วย 
5. ปรับปรุงพัฒนาแผน/การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธภาพ 
6. มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
7. การท างานที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสากลระหวา่งประเทศใน
งานสาขาๆ ตา่งๆ ด้านอุทกศาสตร์ 

1. ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 
2. ร้อยละงานที่ผ่านและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความ
ถูกต้อง 
3. จ านวนครั้งที่ไม่สามารถแจกจ่ายข้อมลูที่ร้องขอได้ทันเวลา 
4. ร้อยละของชนิดข้อมูล ความครอบคลุมพื้นที่ และ ระยะเวลาที่
เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
5. จ านวนที่สร้างและผลิตได้ตามก าหนด 
6. จ านวนขอ้มูลที่ต้องส ารวจ หรือแก้ไขซ้ าลดลง 
7. ปริมาณงาน และเวลาในการตรวจสอบก่อนจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลลดลง 
8. เวลาในการสืบค้นข้อมูลลดน้อยลง 
9. ร้อยละของปริมาณข้อมูลที่สูญหาย บกพร่อง 
 มีความขัดแย้งของข้อมูล นอ้ยลง 
10. จ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 
11. ร้อยละของการแจ้งเตือนภัยที่ทันตอ่สถานการณ์ และการใช้งาน
ของหน่วยในกองทัพเรือ 
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ภาพที ่6 - 2 ขั้นตอนการปฏบิัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงผลผลิต  
กระบวนการ และบริการ 

 

 กระบวนการเหล่านี้ ถูกวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธี SIPOC Model โดยมีการก าหนดกลุ่มผู้รับบริการ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรม ฯ ต้องติดต่อประสานงานในการขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ และการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของกรม ฯ ส าหรับการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดท าแหล่งปะการังเทียมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน 
ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ได้แก่ กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร์) กรมเจ้าท่า และ
กรมประมง และอีกตัวอย่างได้แก่ การบริการเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย ซึ่งมีการจัดท าข้อตกลงในการ
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจ้าท่า ส าหรับในส่วนของการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
กลางของประเทศ โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งกรม ฯ เป็นหน่วยงานจัดท าชั้นข้อมูลที่ 13 ข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล 
ส าหรับการเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
(GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน และจัดท าเว็บท่า (Portal) ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานได้พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service 
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ส าหรับในส่วนของกรม ฯ มีกระบวนการ และข้อมูล
ที่แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น กระบวนการด้านแผนที่ ได้รับการสนับสนุนข้อมูล
เพ่ือใช้ในการผลิตแผนที่เดินเรือ ได้แก่ 1) ข้อมูลปะการังเทียม และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล จากกรมประมง และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2) ข้อมูลเขตท่าเรือและเครื่องหมายทางเรือ จากกรมเจ้าท่า และการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย 3) ข้อมูลท่อทางและสายเคเบิ้ลใต้น้ า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ทีโอที บริษัท ปตท.ส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 4) ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางบก จากกรมแผนที่ทหาร และ 5) ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม จากกรมแผนที่ทหาร และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ส าหรับกระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเครื่องหมายทางเรือกับกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

6.2 กำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรปรับปรุงผลผลิต กระบวนกำร และบริกำร 
 กรม ฯ มีการทบทวนกระบวนการให้บริการด้านอุทกศาสตร์ โดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้ วัดที่
ส าคัญ ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการด าเนินการ
แก้ไขข้อมูล ซึ่ ง เป็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการท างาน และข้อมูลจากการรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของผู้รับบริการ เช่น ความต้องการใช้งาน
ข้อมูลแผนที่เดินเรือที่เพ่ิมขึ้นจากหลากหลาย
ภาคส่วน และปัญหาในการติดต่อขอรับบริการ
ข้อมูลอุทกศาสตร์ ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุง
กระบวนการหลัก คือ กระบวนการจัดการและ
บริการด้านแผนที่ และกระบวนการสนับสนุน 
คือ กระบวนการด้านสารสนเทศและฐานข้อมูล
อุทกศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติหรือแนว
ทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 

 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 31 

ภาพที ่6-3 ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) 

ภาพที ่6-4 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) 

ภาพที ่6-5 แบบจ าลอง WAVE WATCH III และ  
แบบจ าลอง SAR MAP 

 
 1) การวางแผนและเตรียมการ โดยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ส าคัญและการรับฟังปัญหาจาก
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงผลผลิต 
บริการ หรือกระบวนการ โดยการก าหนดองค์ความรู้ องค์วัตถุ หรือกระบวนการที่ต้องการแล้ว 2) การด าเนินงาน 
ปรับปรุงผลผลิต บริการ หรือกระบวนการ 3) การทดสอบทดลอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 
4) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 5) การเผยแพร่
การใช้งาน เพ่ือให้เกิดการใช้งานและแบ่งปัน และ 6) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ เป้นขั้นตอนที่ส าคัญ
เพ่ือน าข้อมูลจากตัวชี้วัดกระบวนการมาประเมินผล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรม ฯ เป็นการด าเนินการพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ ในอันที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติทาง
ทหารทุกมิติของกองทัพเรือ ซึ่งมีความต้องการจัดหาเรือด าน้ าและพัฒนาขีดสมรรถนะด้านสงครามใต้น้ า โดยมี
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  กระบวนการบริการด้านแผนที่ มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบ
เบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อน
ของข้อมูลในการประกอบระวาง การปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายระวาง และการท างาน
ร่วมกับข้อมูลส ารวจรายละเอียดสูงในการส ารวจด้วย
ระบบหยั่งน้ าแบบหลายล าคลื่น เพ่ือการผลิตแผนที่
เรือด าน้ า ตลอดจนการควบคุมและติดตามการ
ท างานตามมาตรฐานสากล ตามภาพท่ี 6-3 

 
กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์ มีการน า

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) 
เข้ามาใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ ตามภาพท่ี 6-4 
 
 

กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการน าแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา (WAVE WATCH III) เข้ามาใช้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการ และ 
SAR MAP MODEL หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
สนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วย
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการด าเนินการสนับสนุนภารกิจ
ค้นหาและช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในทะเล ซึ่ งตั้ งแต่ เริ่ ม
ด าเนินการมาสามารถให้ข้อมูลกับทีมค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเลได้ เป็นอย่างดี  ซึ่ งส่ งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปฏิบัติการ ตามภาพท่ี 6-5 
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ภาพที ่6-6 การให้บริการแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service 

 
ส าหรับในปี พ.ศ.2563 กรม ฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการจัดหาเรือด าน้ า การเพ่ิมขีดสมรรถนะ

ในเรื่องการท าสงครามใต้น้ าของกองทัพเรือ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ของกรม ฯ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมผลผลิตในด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศรองรับแผนที่ทางทะเลตามมาตรฐาน S-100 
ขององค์การอุทกศาสตร์สากล แผนที่ยุทธการทางเรืออิเล็กทรอนิกส์ (Additional Military Layer : AML) 
และแผนที่เรือด าน้ า โดยปรับปรุงการบริการด้าน
แผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์
ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการข้อมูลทางทะเลอย่างไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
Smart Device ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นโดยผู้รับบริการ
ไม่ต้องร้องขอ ทั้งภายในหน่วยงาน กองทัพเรือ 
และหน่วยราชการต่าง ๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ตามภาพท่ี 6-6 

6.3 กำรลดต้นทุนและกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 กรม ฯ มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน ดังนี้  1) ให้หน่วยขึ้นตรง
ของกรม ฯ จัดท า Work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
2) ใช้ระบบบัญชีต้นทุนผลผลิต ซึ่งจะมีการจัดท าต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมที่ท าให้สามารถรู้ค่าใช้จ่าย 
ต่อหน่วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือลดการด าเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ และหันมา
บริหารกิจกรรมที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  3) ยึดแนวทางมาตรการประหยัดของกองทัพเรือ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดการประชุม รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และ
การค านวณชดเชยพาหนะเดินทาง ท าให้สามารถค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และ 4) จัดให้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ และร่วมกันพิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งมีการรายงานและติดตามสถิติการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน 
ท าให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ ทราบภาระค่าใช้จ่ายและสถิติความสิ้นเปลืองของค่าสาธารณูปโภค โดยในปี 
งบประมาณนี้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการ
บริการด้านแผนที่ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงราคาจ าหน่ายแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
ก าหนดแผนและเป้าหมายในการลดต้นทุน/เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริการด้านแผนที่ โดยมีเป้าหมายในการ
ลดต้นทุนออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) เป้าหมายระยะสั้น ด าเนินการโดยการลดปริมาณการใช้งานกระดาษพิมพ์ เพ่ือ
ตรวจสอบแผนที่ โดยการใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพแผนที่มาใช้ร่วมกับการพิมพ์ตรวจสอบ และการ
ก าหนดมาตรการในการประหยัดหมึกพิมพ์ในการตรวจสอบแผนที่ด้วยการพิมพ์โหมดประหยัดสี  และ 2) เป้าหมาย
ระยะยาว จัดท าโดยการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต ซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงสูงและ
ต้องใช้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 นาย ในการด าเนินการพิมพ์ระบบนี้ ด้วยการน าเครื่องพิมพ์ตามความต้องการ (Print on 
demand) ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 นาย และสามารถพิมพ์ได้จ านวนตามที่ต้องการและมีความรวดเร็วในการพิมพ์ ท าให้
สามารถปรับหยัดงบประมาณในการจัดเก็บแผนที่คงคลัง ส าหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร มีการวางกลไกเพ่ือ
ควบคุมต้นทุน การใช้จ่ายทรัพยากรในกระบวนการท างานที่ส าคัญต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลด
ต้นทุน และมีการก ากับติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMIS และ
ก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และรายงานผลในการประชุมทุกเดือน เพ่ือ
ประเมินผล ควบคุม ติดตาม และก ากับให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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6.4 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กำร และผลกระทบต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
 กรม ฯ ได้สร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยน าการจัดการความรู้มาใช้เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนกรม ฯ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ ขึ้น โดยมี รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (2) เป็นประธาน ฯ และ
ผู้น าการจัดการความรู้ของกรม ฯ (CKO) และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกรม ฯ ซึ่งด าเนินการ
ตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปี พ.ศ.2562 นอกจากนี้แล้ว กรม ฯ ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุน
การจัดการความรู้ โดยจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการความรู้ของกรม ฯ และเพ่ือให้เป็นอีก
ช่องทางทีจ่ะกระจายความรู้ไปอย่างกว้างขวาง และจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงของ
กรม ฯ เพ่ือสร้างนักจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้
ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย“เขตทางทะเลของไทยสิ่งที่คนไทยต้องเข้าใจ” 
พร้อมทั้งได้น าเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในหัวข้อ “แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับ 
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยงานและประชาชนตลอดแนวเขต 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล 
 กรม ฯ พัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
ของกองทัพเรือ และเตรียมความพร้อมด้านการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ สนับสนุนหน่วยก าลังของ
กองทัพเรืออย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้กองทัพเรือสามารถเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่งผลต่อความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
ด้านความมั่นคงให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ของการปฏิบัติตามพันธกิจ คือ สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ เพ่ือ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ และ
พัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการและพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตามความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของกรม ฯ โดยสื่อสารทุกช่องทางให้
บุคลากรในหน่วยงาน ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันด้วยการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการ 
(Leading Indicator) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณ เพ่ือการคาดการณ์ความส าเร็จของกระบวนการและแสดงถึง
ความส าเร็จของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ 1) ร้อยละความส าเร็จในการ
จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
Spatial Data Infrastructure) [หมวด 7 ข้อ 7.1.6] 2) ร้อยละของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการตามที่ กองทัพเรือต้องการ [หมวด 7 ข้อ 7.1.7] 3) ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการ
ส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ (1 – 3 ของ
กระบวนการด้านอุทกศาสตร์) [หมวด 7 ข้อ 7.1.2] 4) ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง
ภายในของกองทัพเรือ (กระบวนการส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์) [หมวด 7 ข้อ 7.1.3] 
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