
รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปี พ.ศ.2562 หน้า 1 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร กรมอุทกศำสตร์ ปี พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร  
1. ลักษณะองค์กำร 
 กรมอุทกศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม มีหน้าที่ 
“อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย และงานเขตแดน
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก าลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ตลอดจนให้การฝึก
และศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ” โดยได้ก าหนดพันธกิจ 
จ านวน ๕ ข้อ เพ่ือตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในแต่ละด้าน และเป็น
หน่วยงานระดับประเทศในการให้บริการด้านการเดินเรือ เช่น แผนที่เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ  เครื่องหมาย
ทางเรือ เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการได้รับบริการที่ดี
และมีคุณภาพ 
ก. สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
ตำรำงท่ี 1 แสดงพันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและบริกำร 

พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทยีบ กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิตและบรกิำรตำมพันธกิจ 
1. สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
ด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองทาง 
อุทกศาสตร์ 
 
 
2. ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบของ
กรมอุทกศาสตร์ให้สามารถรองรับระบบ
กา ร เ ป็ น หน่ ว ย ง าน ที่ ใ ช้ ข้ อ มู ล เ ป็ น
ศูนย์กลาง 
 
 
 
 
3. พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทก
ศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตาม
ความต้ องการ และครอบคลุมพื้ นที่
ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้
อย่างถูกต้อง ทันสมัยตามมาตรฐานสากล 
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ 

  กรม ฯ ในฐานะของหน่วยเทคนิคของ
กองทัพเรือ มีหน้าที่ส ารวจ รวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าเป็นข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และ 
อุตุนิยมวิทยา โดยแสดงข้อมูลข่าวสารเชิง
พื้นที่ทางทะเล สนับสนุนการท าสงคราม
โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
Centric Warfare หรือ NCW) พร้อมกับการ
เสนอขอปรับโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ให้
ส อ ดค ล้ อ ง กั บ แ น ว คิ ด ข อ งก า ร เ ป็ น
หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง 
 
   ภารกิจหนึ่งที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับมอบ
คือหน้าที่ในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทก
ศาสตร์ เช่น แผนที่และบรรณสารการ
เ ดิ น เ รื อ  เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ 
การเดินเรือ  เป็นต้น โดยการด าเนินการนี้
มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การส่งก าลังของสถานีอุทกศาสตร์ภาคที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือ
ภาคที่ 2 และทัพเรือภาคที่ 3 ให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวคิดในแผนปฏิบัติการ
กรม ฯ รองรับแผนยุทธการของกองทัพเรือที่
เป็นการมอบกิจตามแผนป้องกันประเทศด้าน
ต่าง ๆ จากกองทัพไทย 
 
   การบริการความปลอดภัยในการเดินเรือ 
และการสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็น
พันธกิจที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานประสาน
สอดคล้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งในและนอก

1. การส่งมอบบริการข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์
โดยตรงให้แก่หน่วยก าลังรบและกรมฝ่ายอ านวยการที่
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผ่านพลน าสาร และในอนาคต
อันใกล้ มีแผนการด าเนินการเตรียมข้อมูลข่าวกรองทาง
อุทกศาสตร์ที่พร้อมให้บริการผ่านระบบ Web Map Service 
ที่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
เป็นข่าวสารเปิดเผย ไม่มีผลกระทบต่อควานมั่นคง 
ผูร้ับบริการสามารถเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ 
ซ่ึงมีลิงค์เชื่อมโยงให้บริการต่าง ๆ ไว้ นอกจากนี้ยังแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะผิดปกติของระดับน้ าและสภาพ
อากาศ โดยให้บริการผ่านข่าวราชนาวี ซ่ึงในอนาคต
ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกน าไปให้บริการผ่านเว็บไซต์ที่เพิ่ม
ความหลากหลายและความสะดวกในการเข้ารับบริการ 
3. การส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ หน่วยในกองทัพเรือ
สามารถขอรับบริการได้โดยตรง ณ กรมอุทกศาสตร์ และ
สถานีอุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการขาย
แผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ แก่ประชาชน
ทั่วไปสามารถรับบริการได้ที่กรมอุทกศาสตร์ และสถานี
อุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ รวมทั้งการสามารถสั่งซ้ือและส่ง
พัสดุทางไปรษณีย์ ส าหรับติดต้ังและซ่อมบ ารุงเครื่องมือ
เดินเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรม ฯ จะจัดเจ้าหน้าที่
ไปด าเนินการในพื้นที่ทัพเรือภาคเป็นประจ าทุกปี แต่ถ้า
เรือในกองทัพเรือต้องการซ่อมท าเครื่องมือเดินเรือโดย
เร่งด่วน จะมอบให้สถานีอุทกศาสตร์ภาคท าการตรวจสอบ
เบื้องต้น และน าส่งมาซ่อมท าที่กรม ฯ และหากเรือมีความ
จ าเป็นต้องออกราชการเร่งด่วนจะพิจารณาจ่ายยืมเครื่องมือ
เดินเรือที่มีอยู่ หรือให้ขอเบิกยืมจากกรม ฯ ได้โดยตรง 
4. การบริการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือมีการ
ให้บริการ คือ 1) ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการ
เดินเรือผ่านเว็บไซต์กรม ฯ ข่าวราชนาวี โทรสาร สถานี
วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุติดต่อเรือเดิน
ทะเล 2) เวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่านระบบเทียบ
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5. เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลให้มี
คว ามพร้ อม ในการปฏิ บั ติ ง า นตาม
มาตรฐานสากล 

ประเทศ ได้แก่ งานด้านเครื่องหมายทางเรือ
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมอุทกศาสตร์กับ
กรมเจ้าท่า งานรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
เป็ นไปตามพระบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
งานสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็น
กิจที่ได้รับมอบจากรัฐบาลในการเฝ้าระวัง
และติดตามธรณีพิบัติภัย และคลื่น สึนามิ 
การเฝ้าระวังการเพิ่มของระดับน้ าจากสภาวะ
ทางอุตุนิยม วิทยา และการแจ้งเตือนสภาวะ
ระดับน้ าผิดปกตโิดยสถานีวัดระดับน้ า 
   การพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล
กรม ฯ เป็นพันธกิจที่ส าคัญ เนื่องจากต้อง
ใชอ้งค์ความรู้ที่แตกต่างกันส าหรับใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานด้านอุทกศาสตร์ (การ
ส ารวจและการสร้างแผนที่เดินเรือ) งาน
บริการความปลอดภัยในการเดินเรือ งาน
ด้านสมุทรศาสตร์ งานด้านอุตุนิยมวิทยา งาน
เขตแดนระหว่างประเทศ และงานเวลา
มาตรฐานประเทศไทย ซ่ึงงานแต่ละด้าน
เป็นงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
และเกณฑ์มาตรฐาน จึงต้องมีหลักสูตรต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และฝึกทักษะให้
ก าลังพลสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน 
สากลและเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

เวลาทางอินเตอร์เน็ต  เว็บไซต์กรม ฯ โทรศัพท์สอบถาม 
และสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 3) การบริการความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งมอบโดยตรงถึงเรือพาณิชย์
และเรือประมงต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการซ่อม
บ ารุงที่ต่อเนื่องและการแก้ไขความเสียหาย เพื่อให้
เครื่องหมายทางเรือ (Aid to Navigation) มีความ
พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนายประภาคาร 
ร่วมกับก าลังพลของสถานีอุทกศาสตร์ภาค  
 
 
 
5. การพัฒนาก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนการสอนที่กรม ฯ 
ซ่ึงประกอบด้วยหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภูมิภาคเอเชียตะวันออก หรือหลักสูตรของกรม ฯ 
โดยบางหลักสูตรเปิดโอกาสให้หน่วยงานในกองทัพเรือ  
หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมหลักสูตรนั้น
ด้วย  โดยมีกลไกส่งผ่านในทางอ้อมผ่านก าลังพลที่มี
ความรู้จากการอบรม หรือได้รับความรู้ใหม่ แล้วน าไป
ถ่ายทอดผ่านการจัดหลักสูตรของกรม ฯ เพื่อถ่ายทอด
ให้แก่ก าลังพลในสายงานด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ แล้วน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการ
ร่วมกันจัดท าหนังสือที่ระลึกประจ าปีกรมอุทกศาสตร์ ซ่ึง
เป็นชุดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของกรม ฯ เป็นประจ าทุกปี 
และให้บริการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ อีกด้วย 

(2) วิสัยทศัน์และค่ำนิยม 
วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการ
บริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
เป้ำประสงค์ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์ Hydrographic Data Infrastructure หรือ HSDI หรือข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
ค่ำนิยม “ใฝ่รู้ สู้งาน” 
วัฒนธรรมองค์กร “ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือกับองค์กร 
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” 
ตำรำงที่ 2 สมรรถนะหลัก พันธกิจที่เกี่ยวข้องและควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

สมรรถนะหลัก พันธกิจ 
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม และ สำธำรณสุขและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
1. การส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือ 
ประกอบด้วย การส ารวจแผนที่ และ
การสร้างและผลิตแผนที่เดินเรือ 

  สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์
เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือ ด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
ข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ทางตรง คือ 1) การมีแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
ให้บรกิารทั้งในรูปแบบแผนที่กระดาษและข้อมูลดิจิทัล และเครื่องหมาย
ทางเรือต่าง ๆ ให้บริการตลอด 24 ชม. แก่นักเดินเรือพาณิชย์ 
ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการ
คมนาคมทะเลของประเทศ 2) มีข้อมูลระดับน้ าตลอดแนวชายฝั่งของ
ประเทศ ซ่ึงใช้ในการจัดท าเป็นหนังสือมาตราน้ าไว้ให้บริการแก่นัก
เดินเรือพาณิชย์ ชาวประมง และประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล รวมทั้งมี
สถานีวัดระดับน้ าเกาะเมียง เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากคลื่นสึนา
มิของประเทศ  
ทางอ้อม คือ การปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศทางอุทก
ศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็น
ศูนย์กลาง สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

2. การตรวจวัดและท านายระดับน้ า 
เพื่อใช้ในการเดินเรือและเฝ้าระวัง
คลื่นสึนาม ิ
3. ความปลอดภัยในการเดินเรือ 
ประกอบด้วย การติดตั้ง และซ่อม
บ ารุงเครื่องหมายทางเรือต่าง ๆ เช่น 
ทุ่นไฟ กระโจมไฟ ประภาคาร และ
ระบบ AIS  

  ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือและการบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย ตาม
มาตรฐาน สากล ครอบคลุมพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพเรือ 
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(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร 
 กรม ฯ มีบุคลากร จ านวนรวมทั้งสิ้น 622 นาย แบ่งออกเป็น นายทหารสัญญาบัตร จ านวน 198 นาย 
นายทหารประทวน จ านวน 289 นาย ทหารกองประจ าการ จ านวน 100 นาย ลูกจ้างประจ า จ านวน 7 นาย และ
พนักงานราชการ จ านวน 28 นาย คิดเป็นสัดส่วนการบรรจุร้อยละ 60.96 จากอัตราบุคลากรทั้งหมด จ านวน 
1,017 นาย ในปัจจุบันมี บุคลากรส่วนใหญ่ เป็น นายทหารประทวน (ร้อยละ 46.46) อายุเฉลี่ย 38.43 ปี 
รองลงมาเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ร้อยละ 31.83) อายุเฉลี่ย 48.56 ปี ทหารกองประจ าการ (ร้อยละ 16.08) 
อายุเฉลี่ย 22.14 ปี พนักงานราชการ (ร้อยละ 4.50) อายุเฉลี่ย 37.33 ปี และลูกจ้างประจ า (ร้อยละ 1.12) อายุ
เฉลี่ย 51.6 ปี (ณ วันที่ 30 พ.ค.63)   
 กองทัพเรืออนุมัติระบบขีดสมรรถนะของกองทัพเรือ (Competency) โดยก าหนดขีดสมรรถนะประจ ากลุ่ม
งาน (Function Competency) สายวิทยาการอุทกศาสตร์ ออกเป็น ๕ จ าพวก คือ จ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ 
คิดเป็นร้อยละ 11.74 จ าพวกสมุทรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 5.78 จ าพวกอุตุนิยมวิทยา คิดเป็นร้อยละ 6.91 จ าพวก
สนับสนุนการเดินเรือ คิดเป็นร้อยละ 18.82 และจ าพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 56.75 (ณ 
วันที่ 30 พ.ค.63) ส าหรับแต่ละกลุ่มงานได้มีการก าหนดขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงานไว้ โดยจัดท าเป็นพจนานุกรม
ขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency Dictionary) โดยก าหนดองค์ความรู้ ทักษะคุณลักษณะ 
และระดับค่าคาดหวังในมาตรฐานต าแหน่งงาน (Functional Competency Mapping) ไว้ด้วย  
ตำรำงที่ 3 จ ำแนกบุคลำกรตำมจ ำพวกงำน สำยวิทยำกำรอุทกศำสตร์  

จ ำพวกงำน กลุ่มบุคลำกร จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ 

อำยุเฉลี่ย 
< ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

จ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ นายทหารสัญญาบัตร 48 21 10 7 - 46.22 
 นายทหารประทวน 25 19 6 - - 29.71 
จ าพวกสมุทรศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร 18 10 4 3 1 46.00 
 นายทหารประทวน 18 15 2 1 - 38.61 
จ าพวกอุตุนิยมวิทยา นายทหารสัญญาบัตร 20 14 3 3 - 42.66 
 นายทหารประทวน 23 21 2 - - 43.00 
จ าพวกสนับสนุนการเดินเรือ นายทหารสัญญาบัตร 45 38 5 2 - 52.14 
 นายทหารประทวน 72 67 5 - - 38.88 
จ าพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์ นายทหารสัญญาบัตร 67 55 9 3 - 48.37 
 นายทหารประทวน 151 143 7 1 - 38.81 

 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ กล่าวคือ การมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ จ าพวกอุตุนิยมวิทยา และจ าพวกสนับสนุน
การเดินเรือ ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา การสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้และการศึกษาต่อ และความม่ันคงในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือย้ายงาน
บ่อย ท าให้สามารถสั่งสมทักษะและประสบการณ์ในการท างาน และยังมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และความเสี่ยงภัยไว้ตามที่กองทัพเรือก าหนด กล่าวคือ ให้บุคลากรตรวจสอบสุขภาพประจ าปี และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายและคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานกองทัพเรือผ่านกรมแพทย์ทหารเรือ 
รวมทั้งการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุม หรือรับการศึกษาในต่างประเทศ โดย
กรม ฯ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสวมอุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งในการปฏิบัติงานบนที่สูง การสวมหน้ากากกรองไอระเหยจาก
การท างานกับเครื่องพิมพ์แผนที่ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรม ฯ ต่อไป ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับโครงสร้างกรม ฯ การบรรจุบุคลากร และการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร ส่วนพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการ เพ่ือพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็น
องค์การสมรรถนะสูงนั้นได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 
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ตำรำงที่ 4 ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ พื้นฐำนของบุคลำกรที่มีผลต่อกำรวำงแผนกำร เพื่อ
พัฒนำและกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 

ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลง 
ด้ำนบุคลำกรที่ส ำคัญ 

พื้นฐำนของบุคลำกรมีผลต่อกำรวำงแผนกำรพัฒนำและ 
กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรเป็นองค์กำรสมรรถนะสูง 

1. การปรับโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ 1.1 ทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ตลอดเวลาและมีความมุ่งมั่น 
 1.2 มีความรู้ในสหวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานและเข้าใจภาพรวมของงานอุทกศาสตร์ ที่มีขอบเขตความ

รับผิดชอบหลากหลาย 
 1.3 การสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติตามสายงานต่าง ๆ ของกรม ฯ 
 1.4 การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติงาน การใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม

ส านักงานพื้นฐาน 
2. การบรรจุก าลังพล 2.1 งานสมุทรศาสตร์ และงานอุตุนิยมวิทยา ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ที่สามารถท างานและประยุกต์ใช้งาน

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ คาดหมาย หรือท านายสภาวะต่าง ๆ 
 2.2 ก าลังพลที่ได้รับการบรรจุในปัจจุบันต้องมีความสามารถหลากหลาย มีความคล่องตัว และความคิดริเริ่ม

ในการปฏิบัติงาน เนื่องจากภาระงานมากกว่าก าลังพลที่บรรจุในปัจจุบัน  
3. การก าหนดเส้นทางความก้าวหน้า ในแต่ละจ าพวกงานมีเส้นทางความก้าวหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 

(4) สินทรัพย์ 
 1) อำคำรและสถำนที่ กรม ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร จ านวนเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่ 95 ตารางวา โดยเป็นห้องท างาน ห้องประชุม ห้องสมุด ร้านอาหาร 
กราบพักทหาร คลังเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ และห้องออกก าลังกาย และมีสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ส าคัญ คือ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ที่ตั้งอยู่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สถานีอุทกศาสตร์ จ านวน 4 
สถานี (อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอ าเภอ
ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา) และประภาคารและกระโจมไฟ จ านวน 88 แห่ง ตามจังหวัดชายฝั่งทะเล 
 2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ องค์ประกอบที่ 1 Hardware คือ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและเครื่องบันทึกข้อมูลส ารวจ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการสร้างแผนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูงในการประมวลผลข้อมูลส ารวจ เครื่องพิมพ์แผนที่ขนาดใหญ่เพ่ือพิมพ์และตรวจสอบต้นฉบับแผนที่ส ารวจ 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ เป็นต้น องค์ประกอบที่ 2 โปรแกรม (Software) คือ โปรแกรมสร้างภาพสามมิติ 
(Federmaus) โปรแกรมระบบหยั่งน้ าหลายล าคลื่น (SIS) โปรแกรม Hypack Max และ Hysweep โปรแกรม
จ าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซนาร์ โปรแกรมสร้างแผนที่ CARIS โปรแกรมจ าลองทาง
คณิตศาสตร์การไหลเวียนของกระแสน้ า (SMS) ฯลฯ องค์ประกอบที่ 3 ระบบฐานข้อมูล (Database) ระบบพยากรณ์
สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (ROM) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตาม
ชั้นความลึก (WAVEWATCH) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (WRF) ระบบ
ควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) สถานีควบคุมย่อยและสถานีลูกข่าย ฯลฯ 
 3) อุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวคือ 1) พาหนะ ส าหรับพาหนะที่ใช้ในการส ารวจ ได้แก่ เรือส ารวจอุทก
ศาสตร์ขนาดใหญ่ (เรือหลวงจันทร เรือหลวงศุกร์ และเรือหลวงพฤหัสบดี) และเรือส ารวจอุทกศาสตร์ใกล้ฝั่ง (เรือโลมา 
1 เรือโลมา 2 และเรือโลมา 3) และพาหนะที่ใช้ในงาน คือ เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ (เรือหลวงสุริยะ) และ 2) 
เครื่องมือส ารวจ ได้แก่ กล้องวัดมุมประกอบเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ เครื่องหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมความ
ถูกต้องสูงในระบบต่าง ๆ เครื่องหยั่งน้ าด้วยเสียงแบบล าคลื่นเดี่ยวและแบบหลายล าคลื่น สถานีวัดระดับน้ า 
เครื่องตรวจกระแสน้ าตามชั้นความลึก ทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์ เครื่องวัดอุณหภูมิตามชั้นความลึก เครื่องมือเก็บ
ตัวอย่างน้ าทะเลตามชั้นความลึก ฯลฯ 
(5) กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 กรม ฯ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือ หมายเลข 5100 (อฉก.ทร. 5100) 
และมีกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส าคัญเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 กฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
กฎหมำย/ระเบียบ ข้อบังคับ สำระส ำคญั 

1. พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ก าหนดเวลามาตรฐานส าหรับประเทศ
ไทย 

ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2462 และมีผล
บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2462 ก าหนดให้ใช้เวลาโซนไทม์ +7 ชั่วโมง เป็นเวลาอ้างอิง
ของประเทศไทย 

2. แจ้งความกองทัพเรือ ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2462 ก าหนดให้กรม ฯ มีหน้าที่รักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย 
3. มาตรฐาน IHO - S - 44 ก าหนดมาตรฐานชั้นงานส ารวจและการส ารวจทางอุทกศาสตร์ 
4. มาตรฐาน IHO – S - 4 ก าหนดมาตรฐานในการสร้างแผนที่เดินเรือสากล 
5. มาตรฐาน IHO – S - 52 ก าหนดมาตรฐานของเครื่องแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
6. มาตรฐาน IHO – S - 57 ก าหนดมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ 
7. มาตรฐาน IHO – S - 58 ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
8. เอกสารแนะน าเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ (Aids to 
Navigation NAVGUIDE) 

ก าหนดมาตรฐานส าหรับการวางเครื่องหมายทางเรือ 

9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยในการจ้างเอกชนท าการส ารวจและท าแผนที่ 
พ.ศ.2544 ลง 7 กุมภาพันธ์ 2544 

ก าหนดให้กรมอุทกศาสตร์ให้ความเห็นชอบแก่เอกชนที่จะท าการส ารวจอุทกศาสตร์ 
ในน่านน้ าไทย 

10. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 สิงหาคม 2548 ให้กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการติดตั้งระบบการเตือนสึนามิโดยใช้ข้อมูลการวัด
ระดับน้ าทะเล ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 

11. มาตรฐานการพยากรณ์อากาศ World Meteorological 
Organization (WMO)   

ก าหนดมาตรฐานการให้ค าพยากรณ์อากาศในทะเล 

12. บันทึกความร่วมมือกรมเจ้าท่าและกรมอุทกศาสตร์ ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ โดยก าหนดให้กรมอุทกศาสตร์
รับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือในทะเลเปิด  

13. บันทึกความร่วมมือไทย (กรมอุทกศาสตร์) และรัฐบาล
อเมริกา (AFTAC) 

การเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพื้นพิภพและการเฝ้าระวังการทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ 

14. มาตรฐานการพยากรณ์อากาศ  มาตรฐานการตรวจและพยากรณ์อากาศ 

ข.  ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร 
 กรม ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
มีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ก ากับดูแลระดับสูงสุดในการด าเนินงานตามสายงานราชการปกติ และเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ในส่วนยุทธบริการของกองทัพเรือ มีหน่วยขึ้นตรง จ านวน 8 หน่วย คือ  
1) กองบังคับการ ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการให้กับผู้บังคับบัญชาและ
ประสานกับหน่วยงานในฝ่ายอ านวยการของกองทัพเรือในเรื่องนโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 2) กองวิทยาการ 
ท าหน้าที่ในการประสานงานและติดตามวิทยาการจากต่างประเทศ  
ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศ รวมทั้งจัดการฝึกอบรมศึกษาให้กับ
ก าลังพล 3) กองส ารวจแผนที่ 4) กองสร้างแผนที่ 5) กองสมุทรศาสตร์ 
และ 6) กองอุตุนิยมวิทยา ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ 
และผลิตข้อมูล เพ่ือน าส่งให้กับ 7) ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ น าไป
สนับสนุนให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือต่อไป ในส่วนของ 8) หมวดเรือ
อุทกศาสตร์ ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยที่ด าเนินการรวบรวม 
จัดเก็บ วิเคราะห์ และผลิตข้อมูลข้างต้นในการส่งมอบผลผลิตให้กับ
กองทัพเรือ ส าหรับการก ากับดูแลส่วนราชการนั้น มีส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพเรือ และกรมจเร
ทหารเรือ เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานจากภายนอก โดยมี
โครงสร้างองค์การและระบบก ากับดูแลของกรมอุทกศาสตร์ 
กองทัพเรือ ตามภาพที ่1 

ภำพที่ 1  ผังโครงสร้างองค์การ และระบบก ากับดูแล 
  ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

กองบังคับการ 

กองส ารวจแผนที่ 

กองสร้างแผนที่ 

กองวิทยาการ 

ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ 

กองสมุทรศาสตร์ 

กองอุตุนิยมวิทยา 

หมวดเรืออุทกศาสตร์ 

เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ผู้บัญชาการทหารเรือ 

รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ส านักงานตรวจสอบ
ภายในกองทัพเรือ 

  

ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน  
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  ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่
ก ากับ ด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน โดยเริ่มจากแต่งตั้งให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 10 ด้านที่กองทัพเรือก าหนด ในการจัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แล้วเสนอเลขานุการคณะท างานจัดวางระบบของ
กรม ฯ รวบรวมและจัดท าแบบรายงานองค์ประกอบควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และแบบติดตาม ปค.5 (ถ้ามี) แล้วน าเสนอเจ้ากรม
อุทกศาสตร์ลงนาม เสนอต่อคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองทัพเรือ (ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ) ใน 10 ตุลาคมของทุกปี  

(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิต ต่อการบริการและ
การปฏิบัติการของกรม ฯ ดังตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีควำมต้องกำรและควำมคำดหวังต่อผลผลิต ต่อกำรบริกำรและ
กำรปฏิบัติกำร 

ผู้รับบริกำร ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง ผลผลิตและบริกำร 
ภายในกองทัพเรือ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์สงครามใต้
น้ า  2) เรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 3) ศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ภายนอกกองทัพเรือ 
กองบัญชาการกองทัพไทย (แผนทีป่ฏิบัตกิารร่วม) 

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็ว
และความต่อเนื่องในการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน และความครอบคลุมของข้อมูล
ในพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ภายในกองทัพเรือ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ และศูนย์สงครามใต้น้ า  
2) เรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 3) ศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
ภายนอกกองทัพเรือ 
1) กรมประมง 2) กรมเจ้าท่า 3) กรมทรัพยากร
ธรณีและชายฝั่ง 4) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 5) 
ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ 6) เรือสินค้าที่เดินเรือในน่านน้ า
ไทย  7) ชาวประมง 8) หน่วยงานการศึกษาและวิจัย
ทางทะเล 9) สถาบันสอนการเดินเรือ 10) หน่วยงาน
อุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ 11) ท่าเรือในที่มีเรือ
สินค้าตาม SOLAS เข้าใช้บริการ และ 12) สถานี
วิทยุติดต่อเรือเดินทะเล(การสื่อสารแห่งประเทศไทย) 

แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ 
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็ว
และความต่อเนื่องในการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน และความครอบคลุมของข้อมูล
ในพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ 
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภยัในการเดินเรือ  
ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสารที่
ให้บริการ การให้บริการที่รวดเร็ว และความครอบคลุมของ
ข้อมูลในน่านน้ าไทย โดยเฉพาะตามเส้นทางเดินเรือและ
ท่าเรือที่ต้องการ 

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง ผลผลิตและบริกำร 
กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลละชายฝั่ง และ
กรมทรัพยากรธรณี 
 

ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ความครอบคลุม
ของข้อมูลในน่านน้ าไทย และรูปแบบและคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวทาง
ทะเลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุ
กองทัพเรือ  

ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ความถูกต้องและความ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล และความครอบคลุมของข้อมูลใน
น่านน้ าไทย 

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 
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(8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
 กรม ฯ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ดัง
ตารางที่ 7 

ตำรำงที่ 7 ส่วนรำชกำรหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
บทบำทหน้ำที่ในกำรปฏบิัตงิำน

ร่วมกัน/ส่งมอบงำนต่อกัน 
บทบำทในกำรสรำ้งนวัตกรรม 

กลไกที่ส ำคัญในกำรสื่อสำร 
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 
ในกำรปฏบิัติงำนร่วมกัน 

หน่วยงานในประเทศ 
1) ส านักงานวิจัยและพัฒนาทาง
ทหารกองเรือ 2) กรมประมง 3) 
กรมเจ้าท่า 4) กรมทรัพยากรธรณี
และชายฝั่ง 5) ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ และ 6) ศูนย์เตือนภัย
แห่งชาติ 
หน่วยงานตา่งประเทศ 
1) คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์
ภาคพื้นเอเชียตะวันออก 2) องค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น IHO IALA IMO 3) 
หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่ มีความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน และ 4) 
หน่วยงาน/สถาบัน การศึกษา 
 
 

1) การพัฒนาองค์ความรูแ้ละมาตรฐานใน
การส ารวจและสร้างแผนที่  
2) การจัดท าโครงการวิจัยตั้งแต่การ
พัฒนางานประจ าสู่โครงการวิจัย และ
งานวิจัยเร่ิมใหม่ 
3) การจัดท าข้อมูลและรูปแบบข้อมูล
เ ชิ ง พื้ น ที่ ท า ง ท ะ เ ล น อ ก จ า ก
วัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ เช่น 
แผนที่แสดงแนวเขตการท าประมง
ชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน 
4) ก าหนดข้อก าหนดด้านความปลอดภัย
ในการเดินเรือ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
เครื่องหมายทางเรือ 
5) ข้อก าหนดการถือครองแผนที่และ
บรรณสารการเดินเรือ และเครื่องมือ
เดินเรือ 

1) ด าเนินการส่งมอบข้อมูลและให้
การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 2) 
ประชุมและการสัมมนาเชิงวิชาการ 
เพื่อหารือและทบทวนทุนการศึกษา 
องค์ความรู้ และการทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรการ ศึกษา 3) การรับแจ้ง
โดยหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการปรับเปลี่ ยนและก าหนด
มาตรฐาน ผ่านทางการส่งจดหมาย
เวียน และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และ 4) การสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์/โทรสาร 

1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ถูกต้องทันสมัย แต่ต้องเป็นไป
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ฯ 2) ความเท่าเทียมกัน
ในการแลก เปลี่ยนข้อมูล 3) 
ความครอบคลุมและครบถ้วน
ของข้อมูล และ 4) รูปแบบของ
ข้อมูลที่ เป็นสากลสามารถ
ท างานร่วมกันได้ 

 

2. สภำวกำรณ์ขององค์กร : สภำวกำรณ์เชิงยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรเป็นเช่นใด 
ก.  สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน 

(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

ตำรำงที่ 8 ข้อมูลผลกำรเทียบเคียงทั้งภำยในและภำยนอก 

ประเด็นกำรเทียบเคียง 
หน่วยงำนที่
เทียบเคยีง 

ผลกำรเทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

การเปรียบเทียบภายนอกประเทศ 
ความครอบคลุมของการ
ส ารวจและจัดท าแผนที่ 

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) กรมอุทกศาสตร์ท าการส ารวจในพื้นที่ความลึกน้ ามากกว่าและ
น้อยกว่า 200 เมตร ครอบคลุมน้อยกว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
2) กรมอุทกศาสตร์มีจ านวนแผนที่ที่ควรได้รับการส ารวจใหม่น้อย
กว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
3) ในน่านน้ าไทยไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจอุทกศาสตร์อย่างเป็น
ระบบ 

บรรณสารพิเศษขององค์การ
อุทกศาสตร์สากล หมายเลข 
55 หรือ IHO C-55 

การให้บริการข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ 

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) น่านน้ าไทยและน่านน้ าอินโดนีเซีย มีการให้บริการค าเตือนเพื่อการ
เดินเรือทั้งใน Local/coastal และ NAVAREA ที่ให้บริการโดยกรม
อุทกศาสตร์ ร่วมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) นอกจากนี้ 
ยังมีการให้บริการข้อมูลในพื้นที่ท่าเรือต่าง ๆ โดยกรมเจ้าท่า 
2) ในน่านน้ าไทยมีการจัดท าแผนหลักของ GMDSS และมีการ
ด าเนินการในเรื่อง Safety NET และ NAVTEX บางส่วน ซ่ึงการ
ด าเนินการทั้งในเรื่อง GMDSS และ Safety NET และ NAVTEX ใน
ประเทศไทย ด าเนินการโดยกรมเจ้าท่า 

บรรณสารพิเศษขององค์การ
อุทกศาสตร์สากล หมายเลข 
55 หรือ IHO C-55 

การเปรียบเทียบภายในประเทศ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

กรม
วิทยาศาสตร์
ทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ใกล้ เคียงกัน แต่กรมอุทกศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูง
กว่าเล็กน้อย 

ส า นั ก ง า น ป ลั ด บั ญ ชี
ทหารเรือ 
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(10) กำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ตำรำงที่ 9 แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำง
นวัตกรรม และควำมร่วมมือ 

ปัจจัยแวดล้อม สิ่งที่เปลีย่นแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรบักำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ 

ภายใน 1) การปรับโครงสร้างองค์กร กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบการ
บริการข้อมูลและการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องของกระวนงานและการจัดท าแผน โดยมุ่งเน้น
การรวบรวม จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure หรือ MSDI)  รวมทั้งผลิตภัณฑ์
และบริการที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมีข้อมูลเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพเรือ  
2) การพัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการ และครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการสนับสนุนการบริการและพัสดุสายอุทกศาสตร์ของสถานีอุทกศาสตร์
ภาคต่าง ๆ และยังเป็นการด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมของสถานีอุทกศาสตร์ตามแนวคิดของกรมอุทก
ศาสตร์ตามแผนป้องกันประเทศที่มอบกิจให้กองทัพเรือ 
3) การประยุกต์และปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  การด าเนินการในการจัดท าข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ ต้องอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ท าให้กรม ฯ จ าเป็นต้องเรียนรู้ในการน าเครื่องมือเหล่านั้นมาใช้ใน
การส ารวจและรวบรวมข้อมูล  นอกจากนั้น กรม ฯ มุ่งเน้นจะเป็นหน่วยงานใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง จึงมีการจัดหาและการใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกลุ่มงานต่าง ๆ  
4) บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแลทักษะในสาขาวิชาชีพ  ฐานความรู้เดิมมีการน ามาจัดท าองค์ความรู้อย่างจ ากัด ซ่ึงองค์ความรู้
บางอย่างที่มิได้น ามาจัดท าเป็นองค์ความรู้ตามกระบวนการท างานตามเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พ้นสมัยไปแล้ว แต่ก็มีองค์
ความรู้บางอย่างที่เป็นพื้นฐานที่ขาดหายไป เนื่องจากไม่มีการน ามาประโยชน์ในปัจจุบัน 
5) สภาพงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีเมื่อเทียบกับกรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย ที่ประเทศอินโดนีเซียมีนโยบายสนับสนุนด้านกิจการ
ทางอุทกศาสตร์อย่างชัดเจน พบว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซียที่มีโครงสร้างอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลด้วยการให้ความส าคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาทาง
อุทกศาสตร์ที่เหนือกว่ากรม ฯ โดยสามารถจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรีทางด้านอุทกศาสตร์ได้ รวมทั้งสามารถมี
งบประมาณสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือในการส ารวจและผลิตแผนที่ที่ทันสมัยและต่อเรือส ารวจเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังมี
ความร่วมมือกับประเทศมหาอ านาจ เช่น สหรัฐฯ จึงมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพได้มากขึ้น 
6) ระเบียบงานและโครงสร้างทางราชการมีขั้นตอนซับซ้อนและใช้เวลาในการด าเนินการ เมื่อเทียบกับกรมอุทกศาสตร์มาเลเซียที่
มีความร่วมมือด้านอุทกศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ อาทิเช่น ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาจนสามารถ
ท าการเรียนการสอนทางด้านอุทกศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้ นอกจากนี้การแสวงหารูปแบบความร่วมมือกับ
หน่วยงานนอกประเทศของกรมอุทกศาสตร์มาเลเซียนั้น ท าได้ง่ายและเป็นรูปธรรมมากกว่ากรม ฯ เนื่องจากประเทศมาเลเซีย
มีคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับทะเลในภาพรวมของประเทศ เพื่อร่วมพิจารณาและตัดสินใจ จึงท าให้มี ข้อจ ากัดด้าน
ความร่วมมือกับต่างประเทศที่ต้องตามระเบียบของทางราชการน้อยกว่า 
7) ก าลังพลกรม ฯ มีจ านวนจ ากัด นายทหารสัญญาบัตรเหล่าอุทกศาสตร์มีการผลิตจากโรงเรียนนายเรือ เพียงปีละ 1 – 2 
นายเท่านั้น ส าหรับนายทหารปริญญามีการเปิดสอบบรรจุน้อย ไม่ทันต่อการปรับปรุงองค์ความรู้และงานที่เกี่ยวกับงานสมุทร
ศาสตร์และงานอุตุนิยมวิทยา ส าหรับการผลิตนายทหารประทวนของกรม ฯ ได้มาจากการผลิตของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ
และทหารกองประจ าการสมัคร ซ่ึงก าลังพลส่วนนี้ต้องใช้เวลาในการส่ังสมความรู้และประสบการณ์จนมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน แต่ก็มีก าลังพลส่วนนี้บางส่วนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อเทคโนโลยีและการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภายนอก 1) นโยบายรัฐบาล การด าเนินการด้านทะเลของประเทศไม่เป็นรูปธรรมและบูรณาการทุกมิติ  ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ
ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนระหว่างกัน ขาดความร่วมมือ และการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน 
2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องกบัทะเล 
3) ข้อก าหนดขององค์การระหว่างประเทศที่มีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมุ่ง
เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อก าหนดมาตรฐานและข้อก าหนดที่มุ่งบังคับใช้ทั่วโลก โดยที่ประเทศเหล่านั้นมี
ความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนและเกี่ยวข้องกัน เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่มีความ
พร้อมน้อยกว่าและต้องถูกบังคับใช้มาตรฐานและข้อก าหนด จึงท าให้เป็นการท าตามมาตรฐานข้อก าหนดอย่างช้า ๆ จนไม่
สามารถด าเนินการได้ทันต่อมาตรฐานใหม่ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
4) ภาษา ภาษาสากลที่ใช้ในการส่ือสารคือภาษาอังกฤษ และความสามารถในการส่ือสารภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และ
ภาษาราชการมีความจ าเป็นในภาวะที่มีการเปิดกว้างในรูปของประชาคมอาเซียน ประเทศหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีความสามารถทางด้านภาษาดีกว่า เมื่อเทียบกับประเทศไทย 
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(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 กรม ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน กล่าวคือ 1) แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ส านักงานปลัด
บัญชีทหารเรือ กรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ และ 2) แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ ได้แก่ หน่วยงานอุทกศาสตร์
ระหว่างประเทศ องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ และข้อมูลรายงาน EAHC Country Report 
(รายงานทุก 3 ปี)  

ข. บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 
ตำรำงท่ี 10 แสดงควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ 

ด้ำน ควำมท้ำทำยเชิงยทุธศำสตร ์ ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร ์

ด้ำนพันธกิจ 

 

1) การส ารวจอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเลได้ครอบคลุมหัวข้อข่าวสารส าคัญทางอุทกศาสตร์ และ
ทันเวลา เพื่อจัดท า Hydrographic Spatial Data 
Infrastructure หรือ HSDI  
2) การจัดท า Hydrographic Spatial Data Infrastructure หรือ 
HSDI ได้อย่างครบถ้วน เพื่อเตรียมส าหรับการน าไปเป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลของ
ประเทศ (Marine Spatial Data Infrastructure หรือ MSDI)  
3) การยกระดับความส าคัญของงานอุทกศาสตร์ ผ่านการ
ให้บริการตามแนวคิด “One Stop Service” ซ่ึงเป็นการเพิ่ม
ความตระหนักของความส าคัญของทะเลในอีกทางหนึ่ง 

1) การจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือ ท าให้กรม ฯ ได้มีการ
พัฒนาความรู้ ผลิตภัณฑ์ และการบริการรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในทุกสาขามากขึ้น 
2) ความเป็นหน่วยงานหลกัด้านอุทกศาสตร์ของประเทศ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
3) การให้บริการเชิงรุกที่รวดเร็ว ในรูปแบบ “One Stop 
Service” ที่มุ่งเน้นความเขา้ถึงและความตอ่เนื่องในการบรกิาร  
ความครอบคลุมของข้อมูลแต่ละประเภท และครอบคลุมพื้นที่ที่
ต้องการ 
 

ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร 

1) การเตรียมปฏบิัติงานตามโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ใหม่  
2) การจัดการและรับมือกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

1) การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาส
ในการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อ
การพัฒนาด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนา
ประเทศ 
2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางอุทกศาสตร์
ต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศ ให้
ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากลเดียวกันเพื่อความเป็น
เอกภาพ 
3) การน าผลการวิจัยและพัฒนาของกรมอุทกศาสตร์ที่ท าให้
การบริการแผนที่เดินเรือสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ตามแนวคิดที่ว่า 
“ได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ” 
4) มีเรือส ารวจขนาดใหญ่ และความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ 
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและเติมเต็มองค์ความรู้และความต้องการ
ข้อมูลระหว่างกัน 

ด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อ

สังคม 

การยกระดับความส าคัญและเผยแพร่ความส าคัญของงานอุทก
ศาสตรข์องประเทศไทยที่มีต่อสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

มีข้อมูลพื้นฐานทางทะเลด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ด้ำนบุคลำกร 1) การเตรียมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามเครื่องมือและ
อุปกรณ์ มาตรฐานการส ารวจและสร้างแผนที่ ข้อก าหนด
องค์กรสากลระหว่างประเทศ และการปฏิบัติงาน ในลักษณะ
ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
2) การรวบรวมและจัดการความรู้ในกระบวนการท างานของกรม 
ฯ ได้อย่างครบถ้วน เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรพื้นฐานต่าง ๆ 
ของกรม ฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกการปฏิบัติงานของกรม ฯ เพื่อ
ลดการท างานโดยยึดความสามารถเฉพาะบุคคล  

การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาสใน
การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อการพัฒนา
ด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 
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ค. กำรด ำเนินกำร 
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร 
 กรม ฯ ได้น าแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
ท างานหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังน าเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 1) การท างานที่เป็นระบบ โดยการน า
โปรแกรมระบบสารสนเทศ ทั้งการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้  2) การปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่บุคลากรในการให้โอกาสก าลังพลทุกนายร่วมกันคิด ร่วมท างานเป็นหมู่คณะ และ ชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการขับเคลื่อนของกรมอุทกศาสตร์ จนไปสู่ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง และ 3) การ
มุ่งเน้นจัดท าแผนและจัดการความรู้  เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ในการ
พัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้
ร่วมกันของบุคลากรในองค์กร (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์  
และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 

 
ส่วนที่ 1.2 

แผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้มีการปรับปรุงอะไรบ้างหรือมีแผนการปรับปรุงอย่างไรบ้างที่เป็น
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมสรุปสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว ตามตารางท่ี 11 

ตำรำงท่ี 11 แสดงแผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 
ชื่อแผนงำน/โครงกำร ปีที่ด ำเนินกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รบั 

องค์กำรที่เปิดกวำ้งและเชื่อมโยงถงึกัน (Open & Connected Organization)  
แผนงานพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลขา่ว
กรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

2563 - 2565 ได้ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนและการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

แผนงานจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ (Hydro Geospatial 
Database) 

2563 - 2565 ได้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่าง
มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

แผนงานจัดท าชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ (Hydro Spatial Theme) 

2563 - 2565 ได้ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ที่ได้มาตรฐานสากล 

องคก์ำรที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง (Citizen-Centric Organization) 
โครงงานพัฒนาระบบให้บริการขอ้มูลแผนที่
เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือขา่ย 
(ENC Web Map Service)  

2563 - 2564 ได้ระบบให้บริการข้อมูลแผนที ่ENC ส าหรับ ทร. ได้ใช้งานและสืบค้น
ข้อมูล ได้ตลอดเวลา และจากอุปกรณ์ Smart Device ผ่านเครือข่าย
ภายในกองทัพเรือ 

องคก์ ำรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมยั (Smart & High Performance Organization) 
การจัดท าข้อตกลงความร่วมระหว่างกรม
อุทกศาสตร์ และกรมเจ้าท่า ด้านแผนที่ทาง
ทะเล และเครื่องหมายทางเรือ  

ตั้งแต่ 2562 เป็นต้นไป - ประเทศไทยมความพร้อมในการรับการตรวจสอบประเทศสมาชิก
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ ในหัวข้อประกาศเตือนด้าน
การเดินเรือ แผนที่ ทุ่น เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ บริการด้านอุทก
ศาสตร์ 
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