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สารบัญ 

เร่ือง  หน้า 
แบบฟอร์มที่ 6  รายงานผลการด าเนินการพฒันาองค์การ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(Application Report) 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 

1. ลักษณะองค์การ 1 
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 1 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 1 
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 2 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 3 
(4) สินทรัพย์ 4 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 5 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 6 
(6)  โครงสร้างองค์การ 6 
(7)   ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 
(8)  ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือ 7 

ส่งมอบงานต่อกัน 
2. สภาวการณ์ขององค์การ 8 
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 8 

(9)  สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 8 
(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 8 
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 9 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  10 
 (12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  10 
ค.  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  10 
 (13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  10 

ส่วนที่ 2 การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด 1 การน าองค์การ  12 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  25 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  35 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  42 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  51 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  58 

ส่วนที่ 3 หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ  74 
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สารบัญภาพ 
 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 
 ภาพที่ P-1 ผังโครงสร้างองค์การ และระบบก ากับดูแลของกรม ฯ  6 
ส่วนที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
 หมวด 1 การน าองค์การ   
 ภาพที่ 1.1-1 รอง จก.อศ.เข้าร่วมประชุมการประเมิน  14 
 ภาพที่ 1.1-2 ผู้บริหารระดับสูงไปตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ของ อศ. เพ่ือรับฟัง  15 
  อุปสรรคข้อขัดข้อง 
 ภาพที่ 1.2-1 จก.อศ. และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวมอบและทุนการศึกษาให้กับ  23 
  โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ก๊ะเปียง อ.แม่ริม  
  จว.เชียงใหม่ 
 ภาพที่ 1.2-2 สวท.ชม. รว่มกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินกับหน่วยงานในพื้นที่  24 
 ภาพที่ 1.2-3 รอง จก.อศ. เป็นประธานในพิธีลอยกระทงประจ าปี ณ ท่าน้ า  24 
  วัดบางนานอก 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  25 
 ภาพที่ 2.1-2  กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  25 
 ภาพที่ 2.1-3  ระบบงานและสมรรถนะหลัก  28 
 ภาพที่ 2.2-1  การถ่ายทอดแผนลงไปสู่การปฏิบัติ  25 
 ภาพที่ 2.2-2  การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  32 
 หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ภาพที่ 3.2-1 การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์  39 
 ภาพที่ 3.2-2 แสดงตัวอย่างของบริการต่างๆ ที่มีให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ  39 
 ภาพที่ 3.2-3 หน้าเว็บไซต์ส าหรับการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาของกรม ฯ  39 
 ภาพที่ 3.2-4 หน้าเว็บไซต์ส าหรับการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาของกรม ฯ  40 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 ภาพที่ 4.2-1 ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการจัดการความรู้  46 
 ภาพที่ 4.2-2 การจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของ นขต.อศ.  46 
 หมวด 5 บุคลากร 
 ภาพที่ 5.2-1  มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น  54 
 ภาพที่ 5.2-2  มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น  54 
 ภาพที่ 5.2-3 การตรวจเยี่ยมหน่วยรอง และการประชุม นขต.อศ.  55 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 
ภาพที่ 6.1-1  สายโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กรม ฯ  58 
ภาพที่ 6.1-2  สายโซ่แห่งคุณค่าที่ปรับปรุงใหม่ (Value Chain) กรม ฯ  59 
ภาพที่ 6.1-3  องค์ประกอบในการพัฒนากรมอุทกศาสตร์ตามแนวทางการจัดท า  59 

โครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล 
ภาพที่ 6.1-4  การพัฒนาระบบแสดงผลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  60 
ภาพที่ 6.1-5 การจัดท าข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการ “กระบวนการ  60 

บริการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์” 
ภาพที่ 6.1-6  การเขียน work process ของกรม ฯ  62 
ภาพที่ 6.1-7  SIPOC กรมอุทกศาสตร์ งป.63  62 
ภาพที่ 6.1 8  การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  63 

และกรมอุทกศาสตร์ 
ภาพที่ 6.1-9  การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจ้าท่า  64 

ในการให้บริการเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย 
ภาพที่ 6.1-10  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการบริการแผนที่เดินเรือ  64 
ภาพที่ 6.1-11  ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ  65 
ภาพที่ 6.1-12  ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรับปรุงผลผลิต  66 

 กระบวนการ และบริการ 
ภาพที่ 6.1-13  ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD)  66 
ภาพที่ 6.1-14  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์  66 
ภาพที่ 6.1-15  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา  66 
ภาพที่ 6.1-16  แผนการปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปี งป.63  67 
ภาพที่ 6.1-17  แผนที่ความรู้ระดับกระบวนงาน (Process-Knowledge Map)  68 
ภาพที่ 6.1-18  การประเมินสถานะความรู้กรมอุทกศาสตร์ (Knowledge Audit)  68 
ภาพที่ 6.1-19  เว็บไซต์การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์  69 
ภาพที่ 6.1-20  โครงการวิจัยตะเกียงหมุนพลังงานแสงอาทิตย์  69 
ภาพที่ 6.1-21  โครงการวิจัยระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์  70 
ภาพที่ 6.2-1 การน าเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Print on Demand มาใช้  71 

เพ่ือลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตแผนที่ของกรม ฯ 
ภาพที่ 6.2-2 การจัดท าแบบประเมินด้วย Google Form  71 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 3  ผลลัพธ์การด าเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ภาพที่ 7.1-1  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวมและจัดท าข้อมูล  74 

อุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. 
ภาพที่ 7.1-2  ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับ  74 

หน่วยต่าง ๆ ของ ทร. 
ภาพที่ 7.1-3  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมงานด้านอุทกศาสตร์  74 

 เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของ อศ. 
ภาพที่ 7.1-4  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตาม  74 

โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ 
ภาพที่ 7.1-5  ร้อยละของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ  74 

ตามท่ี ทร. ต้องการ 
ภาพที่ 7.2-1  ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  75 

ต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ 
ภาพที่ 7.2-2  ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับ  75 

ข้อมูลข่าวสารกรม ฯ 
ภาพที่ 7.2-3  ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติทางทะเล  75 

 ให้กับ ศบภ.ทร. ได้อย่างต่อเนื่อง 
ภาพที่ 7.2-4  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์  75 

และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติด้านยุทธการ 
 และหน่วยต่าง ๆ 

ภาพที่ 7.3-1  จ านวนก าลังพลของ อศ. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่าย  76 
ภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ภาพที่ 7.3-2  ด้านชีวอนามัยที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจในสถานที่ปฏิบัติงาน  76 
ภาพที่ 7.3-3  ร้อยละความพึงพอใจด้านการบรรจุในต าแหน่งงานที่เหมาะสมกับ  76 

ความรู้ ความสามารถ และเป็นธรรม 
ภาพที่ 7.3-4  ร้อยละความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการรับราชการ  76 
ภาพที่ 7.3-5  ร้อยละความพึงพอใจต่อการได้รับการเข้าศึกษาอบรมตามแนวทาง  76 

 รับราชการ 
ภาพที่ 7.4-1  ร้อยละผลส ารวจการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบุคลากร   77 

 รับราชการ 
ภาพที่ 7.4-2  ร้อยละของบุคลากรพึงพอใจต่อการน าองค์การของผู้บริหารระดับสูง  77 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

เร่ือง  หน้า 
ภาพที่ 7.4-3  ร้อยละของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปตาม  77 

กรอบเวลาที่ก าหนด 
ภาพที่ 7.4-4  ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ  77 

ข้อบังคับ 
ภาพที่ 7.4-5  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  77 

หนว่ยงานภาครัฐ (ITA) บุคลากร 
ภาพที่ 7.4-6  โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือ  78 

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ภาพที่ 7.4-7  จ านวนครั้งของโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  78 
ภาพที่ 7.5-1  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  78 
ภาพที่ 7.5-2  ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของความร่วมมือเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ  78 

ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
ภาพที่ 7.6-1  ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรวดเร็ว  79 

เป็นเอกภาพมากข้ึน 
ภาพที่ 7.6-2  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการด าเนินการเดิน  เครื่องปั่นไฟฟ้า  79 

 เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 
ภาพที่ 7.6-3  จ านวนครั้งของการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ ที่ไม่เป็นไปตาม  79 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
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สารบัญตาราง 

เร่ือง  หน้า 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 
ส่วนที่ 1.1  ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ตารางที่ P-1  แสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบ 1 
ผลผลิตและบริการ 

ตารางที่ P-2  สมรรถนะหลัก และพันธกิจที่เก่ียวข้อง 3 
ตารางที่ P-3  จ าแนกบุคลากรตามจ าพวกงาน สายวิทยาการอุทกศาสตร์ 3 
ตารางที่ P-4  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ พื้นฐานของบุคลากร 4 

ที่มีผลต่อการวางแผนการ เพ่ือพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถ 
ในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

ตารางที่ P-5  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 5 
ตารางที่ P-6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวัง  7 

ต่อผลผลิต ต่อการบริการและการปฏิบัติการ 
ตารางที่ P-7  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงาน   8 

ต่อกัน 
ตารางที่ P-8  ข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอก 8 
ตารางที่ P-9  แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส  9 

ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ 
ตารางที่ P-10 แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  10 

ส่วนที่ 2  การด าเนินการพัฒนาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด 1 การน าองค์การ 
ตารางที่ 1.1-1  ค่านิยม และการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้บริหารองค์การ  13 
ตารางที่ 1.1-2  พฤติกรรมที่มีจริยธรรมของผู้บริหาร และการสร้างสภาพแวดล้อม  14 
ตารางที่ 1.1-3  การสื่อสาร และถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของกรม ฯ  16 
ตารางที่ 1.1-4 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งความความส าเร็จ  17 
ตารางที่ 1.1-5 อศ  .เป็น ผู้แทน ทร  .ใน คณะกรรมการต่าง ๆ  18 
ตารางที่ 1.2-1 ระบบก ากับดูแลของกรม ฯ  19 
ตารางที่ 1.2-2 การประเมินผลการด าเนินการของกรม ฯ  20 
ตารางที่ 1.2-3 ผลกระทบทางลบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของกรม ฯ  21 
ตารางที่ 1.2-4 พฤติกรรมที่มีจริยธรรมของกรม ฯ  22 
ตารางที่ 1.2-5 แผนงาน /โครงการในการสร้างความผาสุกของสังคม   23 
ตารางที่ 1.2-6  การสนับสนุนชุมชน  24 
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หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
ตารางที่ 2.1-1  กระบวนงานของการจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  26 
ตารางที่ 2.1-2  ความทา้ทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งท้าทาย นวัตกรรม  26 
ตารางที่ 2.1-3  กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์  28 
ตารางที่ 2.1-4  แสดงการพิจารณาวัตุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  29 
ตารางที่ 2.2-1  ประเดน็การแข่งขัน และการคาดการณ์ผลการด าเนินการ  33 
ตารางที่ 2.2-2  แสดงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง  34 
หมวด 3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ 3.1-1  ช่องทางการรับข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและ  36 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตารางที่ 3.1-2  จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ  37 
ตารางที่ 3.1-3  จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  37 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ตารางที่ 4.2-1  การด าเนินการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  45 
หมวด 5 บุคลากร 
ตารางที่ 5.1-1  การสรรหาบุคลากรใหม่  52 
ตารางที่ 5.1-2  ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน  53 
หมวด 6 การปฏิบัติการ 
ตารางที่ 6.1-1 ข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการหลักของกรม ฯ  61 
ตารางที่ 6.2-1 แสดงการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  72 
ตารางที่ 6.2-2 แสดงการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบ  73 

ต่อทรัพยากรที่ส าคัญ 
ตารางที่ 6.2-3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน  73 

ส่วนที่ 3  ผลลัพธ์การด าเนินการ 
ตารางที่ 7-1 แสดงผลลัพธ์การด าเนินการ  80 
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ส่วนที่ 1 ลักษณะส าคัญขององค์การ กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 

ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส าคัญขององค์การ  
1. ลักษณะองค์การ 
 ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 
  (1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย 
   กรมอุทกศาสตร์ (อศ.) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม 
มีหน้าที่ “อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ ด าเนินการ ให้การสนับสนุน และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมชายฝั่ง เครื่องหมายทางเรือ การเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทย 
และงานเขตแดนระหว่างประเทศ รวมทั้งการส่งก าลังพัสดุสายอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา 
ตลอดจนให้การฝึกและศึกษาวิจัยพัฒนาวิชาการอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา และวิชาการอ่ืน ๆ” 
โดยได้ก าหนดพันธกิจ จ านวน 5 ข้อ เพ่ือตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญในแต่ละด้าน และเป็นหน่วยงานระดับประเทศในการให้บริการด้านการเดินเรือ เช่น แผนที่และบรรณ
สารการเดินเรือต่าง ๆ เครื่องหมายทางเรือ เป็นต้น ซึ่งตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ 

ตารางท่ี P-1  แสดงพันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบ และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบริการ 

พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบรกิารตามพันธกิจ 

1. สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์ เพื่อ
การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 
 
 
2. พัฒนาระบบของกรมอุทกศาสตร์ให้
สามารถรองรับระบบการเป็นหน่วยงาน
ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
3. พัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทก
ศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตาม
ความต้องการและครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ของกองทัพเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กรม ฯ ในฐานะของหน่วยเทคนิคของ ทร.
มีหน้าที่ส ารวจ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท าเป็นข้อมูลข่าวกรองทาง
อุทกศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารด้านอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ และ อุตุนิยมวิทยา โดยแสดง
ข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นที่ทางทะเล สนับสนุน
การท าสงครามโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Warfare หรือ NCW) 
พร้อมกับการเสนอขอปรับโครงสร้าง อศ. 
ให้สอดคล้องกับแนวคิดของการเป็นหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
   ภารกิจหนึ่งที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับมอบ
คือหน้าที่ในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทก
ศาสตร์ เช่น แผนที่และบรรณสารการ
เดินเรือ เครื่องมือและอุปกรณ์การเดินเรือ 
เป็นต้น โดยการด าเนินการนี้มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการส่งก าลัง
ของสถานีอุทกศาสตร์ภาคที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ของทัพเรือภาคที่ 1 ทัพเรือภาคที่ 2 และ
ทัพเรือภาคที่ 3 ให้สามารถด าเนินการตาม
แนวคิดในแผนปฏิบัติการกรม ฯ รองรับแผน
ยุทธการของกองทัพเรือที่เป็นการมอบกิจตาม
แผนป้องกันประเทศด้านต่าง ๆ  จากกองทัพไทย 
 
 

1. การส่งมอบบริการข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์
โดยตรงให้แก่หน่วยก าลังรบและกรมฝ่ายอ านวยการที่
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลผ่านพลน าสาร และในอนาคต
อันใกล้ มีแผนการด าเนินการเตรียมข้อมูลข่าวกรอง
ทางอุทกศาสตร์ที่พร้อมให้บริการผ่านระบบ Web Map 
Service ที่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง  
2. ข้อมูลทางสมุทรศาสตร์ และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่
เป็นข่าวสารเปิดเผย ไม่มีผลกระทบต่อควานมั่นคง 
ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ 
ซ่ึงมีลิงค์เชื่อมโยงให้บริการต่าง ๆ ไว้ นอกจากนี้ยังแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะผิดปกติของระดับน้ าและสภาพ
อากาศ โดยให้บริการผ่านข่าวราชนาวี ซ่ึงในอนาคต
ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกน าไปให้บริการผ่านเว็บไซต์ ใน
ลักษณะของ Web Map Service ที่มีการเชื่อมโยงกับ
ศูนย์ปฏิบัติการต่าง ๆ ของ ทร. 
3. การส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์ หน่วยใน ทร. 
สามารถขอรับบริการได้โดยตรง ณ อศ.(บางนา) และ
สถานีอุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ ส าหรับการให้บริการ
ขายแผนที่เดินเรือ และบรรณสารการเดินเรือต่าง ๆ แก่
ประชาชนทั่วไปสามารถรับบริการได้ที่กรมอุทกศาสตร์ 
และสถานีอุทกศาสตร์ภาคต่าง ๆ รวมทั้งการสามารถ
สั่งซ้ือและส่งพัสดุทางไปรษณีย์ ส าหรับติดตั้งและซ่อม
บ ารุงเครื่องมือเดินเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ กรม ฯ 
จะจัดเจ้าหน้าที่ไปด าเนินการในพื้นที่ทัพเรือภาคเป็น
ประจ าทุกปี แต่ถ้าเรือในกองทัพเรือต้องการซ่อมท า
เครื่องมือเดินเรือโดยเร่งด่วน จะมอบให้สถานีอุทกศาสตร์
ภาคท าการตรวจสอบและซ่อมท าเบื้องต้น หากไม่สามารถ
ซ่อมท าได้จะน าส่งมาซ่อมท าที่กรม ฯ และหากเรือมี
ความจ าเป็นต้องออกราชการเร่งด่วนจะพิจารณาจ่าย
ยืมครื่องมือเดินเรือที่มีอยู่ หรือให้ขอเบิกยืมจากกรม ฯ 
ได้โดยตรง 
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พันธกิจ ความส าคัญเชิงเปรียบเทยีบ กลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิตและบรกิารตามพันธกิจ 

4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือและการบรรเทาสาธารณภัยแก่
หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้ทันเวลา 
ถูกต้อง ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5. เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
สากล 

   การบริการความปลอดภัยในการเดินเรือ 
และการสนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็น
พันธกิจที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานประสาน
สอดคล้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในการเดินเรือทั้งในและนอก
ประเทศ ได้แก่ งานด้านเครื่องหมายทางเรือ
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมอุทกศาสตร์กับ
กรมเจ้าท่า งานรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย
เป็นไปตามพระบรมราชโองการของพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสนับสนุน
ข้อมูลการแจ้งเตือนภัยเป็นกิจที่ได้รับมอบ
จากรัฐบาลในการเฝ้าระวังและติดตามธรณี
พิบัติภัย และคลื่นสึนามิ การเฝ้าระวังการเพิ่ม
ของระดับน้ าจากสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา และ
การแจ้งเตือนสภาวะระดับน้ าผิดปกติโดยสถานี
วัดระดับน้ า 
   การพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล
กรม ฯ เป็นพันธกิจที่ส าคัญ เนื่องจากต้อง
ใช้องค์ความรู้ที่แตกต่างกันส าหรับใช้ในงาน
ด้านต่าง ๆ  เช่น งานด้านอุทกศาสตร์ (การส ารวจ
และการสร้างแผนที่เดินเรือ) งานบริการ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ งานด้านสมุทร
ศาสตร์ งานด้านอุตุนิยมวิทยา งานเขตแดน
ระหว่างประเทศ และงานเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย ซ่ึงงานแต่ละด้านเป็นงานที่มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและเกณฑ์
มาตรฐาน จึงต้องมีหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อเป็น
การเพิ่มความรู้และฝึกทักษะให้ก าลังพล
สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐาน สากลและ
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

4. การบริการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือมีการ
ให้บริการ คือ 1) ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยในการ
เดินเรือผ่านเว็บไซต์กรม ฯ ข่าวราชนาวี โทรสาร 
สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุติดต่อ
เรือเดินทะเล 2) เวลามาตรฐานประเทศไทย ผ่าน
ระบบเทียบเวลาทางอินเตอร์ เน็ต เว็บไซต์กรม ฯ 
โทรศัพท์สอบถาม และสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 
3) การบริการความปลอดภัยในการเดินเรือ ส่งมอบ
โดยตรงถึงเรือพาณิชย์และเรือประมงต่าง ๆ ตลอด 24 
ชั่วโมง ด้วยการซ่อมบ ารุงที่ต่อเนื่องและการแก้ไข
ความเสียหาย เพื่อให้เครื่องหมายทางเรือ (Aid to 
Navigation) มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยมีนายประภาคาร ร่วมกับก าลังพลของสถานีอุทก
ศาสตร์ภาค และ 4) การสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
และสมุทรศาสตร์ เพื่อการช่วยเหลือและค้นหา (SAR 
MAP) ผ่านไลน์กลุ่มที่จัดตั้งเป็นการเฉพาะ  
5. การพัฒนาก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสากล คือ 1) การสร้างขีดความสามารถ
พื้นฐาน เป็นการจัดก าลังพลทั้ งชั้นสัญญาบัตรและ
ประทวนเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรบังคับของ
กองทัพเรือ เพื่อเตรียมความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 2) การสร้างขีดความสามารถเฉพาะสาขางาน 
เป็นการจัดส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา อบรมในหลักสูตร
ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพื่อรับความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
สาขาต่าง ๆ ในทุกระดับ และ 3) การสร้างหลักสูตรและ
องค์ความรู้พื้นฐานตามงานสาขาต่าง ๆ เป็นการรวบรวม
องค์ความรู้ก าลังพลกรม ฯ ในทุกระดับที่ได้รับความรู้
ตามสาขางานต่าง ๆ ในทุกระดับ ที่ได้รับจากการศึกษา
และอบรมทั้งในและนอกประเทศ แล้วจัดท าหลักสูตร
พื้นฐานตามสาขางาน โดยเสนอกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
เพื่อใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานของหน่วย 

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม 
 วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ

กองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” 
 เป้าประสงค์ โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์ Hydrographic Data Infrastructure หรือ HSDI 

หรือข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน   
ค่านิยม “ใฝ่รู้ สู้งาน” 
วัฒนธรรมองค์กร “ข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่

มีคุณภาพ บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความเป็นมืออาชีพ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้ความร่วมมือ
กับองค์กร และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” 
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ตารางที่ P-2  สมรรถนะหลัก และพันธกิจที่เกี่ยวข้อง 
สมรรถนะหลัก พันธกิจ 

1. การส ารวจและสร้างแผนที่เดินเรือ ประกอบด้วย การส ารวจแผนที่ 
และการสร้างและผลิตแผนที่เดินเรือ 

ข้อที่ 1 สนับสนุนข้อมูลทางอุทกศาสตร์เพื่อการปฏิบัติการทางทหารของ
กองทัพเรือ ด้วยข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 
ข้อที่ 2 ปรับโครงสร้างและพัฒนาระบบของกรมอุทกศาสตร์ให้สามารถรองรับ
ระบบการเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง จ าเป็นต้องอาศัยขีด
ความสามารถของก าลังพลกรมอุทกศาสตร์ที่มีประสบการณ์ในสาขางานด้าน
ต่าง ๆ ในการร่วมกันร่างและก าหนดโครงสร้างใหม่ของหน่วย เพื่อรองรับการ
เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
ข้อที่ 5 เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานสากล จ าเป็นต้องใช้ก าลังพลที่มีขีดความสามารถในทุกด้านของกรม
อุทกศาสตร์ ซ่ึงหน่วยมีก าลังพลที่มีขีดความสามารถปฏิบัติงานในโครงสร้าง
ปกติ และตามโครงสร้ างใหม่ของหน่วย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะก าลังพลเป็นการเฉพาะ 

2. การตรวจวัดและท านายระดับน้ า เพื่อใช้ในการเดินเรือและเฝ้าระวัง
คลื่นสึนาม ิ

3. ความปลอดภัยในการเดินเรือ ประกอบด้วย การติดตั้ง และซ่อม
บ ารุงเครื่องหมายทางเรือต่าง ๆ เช่น ทุ่นไฟ กระโจมไฟ ประภาคาร 
และระบบ AIS  

ข้อที่ 4 ให้บริการข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและการบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย 
ตามมาตรฐาน สากล ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ 

(3)  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 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 ในปัจจุบันมีบุคลากรส่วนใหญ่ เป็น นายทหารประทวน (ร้อยละ 46.46) อายุเฉลี่ย 38.43 ปี รองลงมา
เป็นนายทหารสัญญาบัตร (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) อายุเฉลี่ย 51.6 ปี 
(ณ วันที่ 30 พ.ค.63)   

 ทร. อนุมัติระบบขีดสมรรถนะของกองทัพเรือ (Competency) โดยก าหนดขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
(Function Competency) สายวิทยาการอุทกศาสตร์ ออกเป็น 5 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 าเป็น
พจนานุกรมขีดสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency Dictionary) โดยก าหนดองค์ความรู้ ทักษะ
คุณลักษณะ และระดับค่าคาดหวังในมาตรฐานต าแหน่งงาน (Functional Competency Mapping) ไว้ด้วย ตาม
ตารางที่ P – 3  

ตารางที่ P - 3  จ าแนกบุคลากรตามจ าพวกงาน สายวิทยาการอุทกศาสตร์ 

จ าพวกงาน กลุ่มบุคลากร จ านวน 
วุฒิการศึกษา 

อายุเฉลี่ย 
< 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 
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 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ กล่าวคือ 
การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะจ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่  จ าพวกอุตุนิยมวิทยา และจ าพวก
สนับสนุนการเดินเรือ ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชา การสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู้และการศึกษาต่อ และความมั่นคงในการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือย้าย
งานบ่อย ท าให้สามารถสั่งสมทักษะและประสบการณ์ในการท างาน และยังมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย
และความเสี่ยงภัยไว้ตามที่ ทร. ก าหนด กล่าวคือ ให้บุคลากรตรวจสอบสุขภาพประจ าปี และทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายและคัดกรองสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงาน ทร. ผ่าน พร. รวมทั้งการตรวจสุขภาพก่อนการ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุม หรือรับการศึกษาในต่างประเทศ โดยกรม ฯ ได้ก าหนดเพ่ิมเติมให้
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การสวม
อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งในการปฏิบัติงานบนที่สูง การสวมหน้ากากกรองไอระเหยจากการท างานกับเครื่องพิมพ์แผนที่ 
เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
กรม ฯ ต่อไป ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับ
โครงสร้างกรม ฯ การบรรจุบุคลากร และการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร ส่วนพ้ืนฐานของบุคลากร
ที่มีผลต่อการวางแผนการ เพ่ือพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูงนั้นได้แสดงไว้
ในตารางที่ P – 4  

ตารางที่ P – 4  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่ส าคัญ พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการ 
เพื่อพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

ประเด็นการเปลี่ยนแปลง 
ด้านบุคลากรที่ส าคัญ 

พื้นฐานของบุคลากรมีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและ 
การสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์การสมรรถนะสูง 

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)  อาคารและสถานที่ 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 ศภอ.อศ. ที่ตั้งอยู่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สถานีอุทกศาสตร์ จ านวน 4 สถานี (อ.สัตหีบ 
จว.ชลบุรี อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จว.สงขลา และ อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา) ประภาคารและกระโจมไฟ 
จ านวน 88 แห่ง ตามจังหวัดชายฝั่งทะเล และสถานีวัดความสั่นสะเทือน จว.เชียงใหม่ 

2) เทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ องค์ประกอบที่ 1 Hardware คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องบันทึกข้อมูลส ารวจ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับการสร้างแผนที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในการประมวลผลข้อมูลส ารวจ เครื่องพิมพ์แผนที่ขนาดใหญ่เพ่ือพิมพ์และตรวจสอบต้นฉบับ
แผนที่ส ารวจ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ เป็นต้น องค์ประกอบที่ 2 โปรแกรม (Software) คือ โปรแกรมสร้าง
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ภาพสามมิติ (Federmaus) โปรแกรมระบบหยั่งน้ าหลายล าคลื่น (SIS) โปรแกรม Hypack Max และ Hysweep 
โปรแกรมจ าลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพของโซนาร์ โปรแกรมสร้างแผนที่ CARIS โปรแกรม
จ าลองทางคณิตศาสตร์การไหลเวียนของกระแสน้ า (SMS) ฯลฯ องค์ประกอบที่ 3 ระบบฐานข้อมูล (Database) 
ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (ROM) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทาง
สมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก (WAVEWATCH) ระบบพยากรณ์สภาวะแวดล้อมทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก 
(WRF) ระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) สถานีควบคุมย่อยและสถานี
ลูกข่าย ฯลฯ 

3) อุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน กล่าวคือ 1) พาหนะ ส าหรับพาหนะท่ีใช้ในการส ารวจ ได้แก่ เรือ
ส ารวจอุทกศาสตร์ขนาดใหญ่ (ร.ล.จันทร ร.ล.ศุกร์ และ ร.ล.พฤหัสบดี) และเรือส ารวจอุทกศาสตร์ใกล้ฝั่ง (เรือโลมา 1 
เรือโลมา 2 และเรือโลมา 3 และส าหรับพาหนะที่ใช้ในงานเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ คือ เรือใช้งานเครื่องหมาย
ทางเรือ (ร.ล.สุริยะ) และ 2) เครื่องมือส ารวจ ได้แก่ กล้องวัดมุมประกอบเครื่องวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ 
เครื่องหาต าบลที่ด้วยดาวเทียมความถูกต้องสูงในระบบต่าง ๆ เครื่องหยั่งน้ าด้วยเสียงแบบล าคลื่นเดี่ยวและแบบ
หลายล าคลื่น สถานีวัดระดับน้ า เครื่องตรวจกระแสน้ าตามชั้นความลึก ทุ่นส ารวจสมุทรศาสตร์ ทุ่นตรวจคลื่น 
เครื่องวัดอุณหภูมิตามชั้นความลึก เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ าทะเลตามชั้นความลึก ฯลฯ 

(5)  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 
 กรม ฯ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ 

กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามอัตราเฉพาะกิจกองทัพเรือ หมายเลข 5100 
(อฉก.ทร. 5100) และมีกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ส าคัญเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตามตารางที่ P – 5  

ตารางที่ P – 5  กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ 

กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับ สาระส าคัญ 

1. พระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ก าหนดเวลามาตรฐานส าหรับประเทศ
ไทย 

ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 36 เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2462 และมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2462 ก าหนดให้ใช้เวลาโซนไทม์ +7 ชั่วโมง เป็นเวลาอ้างอิง
ของประเทศไทย 

2. แจ้งความกองทัพเรือ ลงวันที่ 16 มี.ค.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 - 11 ก าหนดแนวทางในการเตรียมการและปรับปรุงแผนที่เดินเรือสากลและแผนที่

เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
6. มาตรฐาน IHO – S - 23 ก าหนดขอบเขตทะเลและมหาสมุทร 
7. มาตรฐาน IHO – S - 32 พจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์ 
8. มาตรฐาน IHO – S - 52 ก าหนดมาตรฐานของเครื่องแสดงแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
9. มาตรฐาน IHO – S - 57 ก าหนดมาตรฐานการถ่ายโอนข้อมูลอุทกศาสตร์ 
10. มาตรฐาน IHO – S - 58 ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
11. มาตรฐาน IHO – S - 60 คู่มือการแปลงมูลฐานแผนที่ WGS 84 
12. มาตรฐาน IHO – S - 62 บัญชีรหัสของหน่วยงานผลิตข้อมูลอุทกศาสตร์ขององค์การอุทกศาสตร์สากล 
13. มาตรฐาน IHO – S - 63 ก าหนดมาตรฐานการเข้ารหัสป้องกันข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ 
14. เอกสารแนะน าเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือ (Aids
to Navigation NAVGUIDE) 

ก าหนดมาตรฐานส าหรับการวางเครื่องหมายทางเรือ 

15. มาตรฐาน IHO – S - 12 ก าหนดมาตรฐานการจัดท าท าเนียบไฟและทุ่น 
16. มาตรฐาน IHO – S - 49 ก าหนดมาตรฐานการก าหนดค าแนะน าเส้นทางเดินเรือ 
17. มาตรฐาน IHO – S - 53 คู่มือการจัดท าข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
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กฎหมาย/ระเบียบ ข้อบังคับ สาระส าคัญ 

18. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยในการจ้างเอกชนท าการส ารวจและท าแผนที่ 
พ.ศ.2544 ลง 7 ก.พ.44 

ก าหนดให้กรมอุทกศาสตร์ให้ความเห็นชอบแก่เอกชนที่จะท าการส ารวจอุทก
ศาสตร์ในน่านน้ าไทย 

19. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 2 ส.ค.48 ให้กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการติดตั้งระบบการเตือนสึนามิโดยใช้ข้อมูลการวัด
ระดับน้ าทะเล ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเสนอ 

20. มาตรฐานการพยากรณ์อากาศ World Meteorological 
Organization (WMO)   

ก าหนดมาตรฐานการให้ค าพยากรณ์อากาศในทะเล 

21. บันทึกความร่วมมือกรมเจ้าท่าและกรมอุทกศาสตร์ ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือ โดยก าหนดให้กรมอุทก
ศาสตร์รับผิดชอบเครื่องหมายทางเรือในทะเลเปิด  

22. บันทึกความร่วมมือไทย (กรมอุทกศาสตร์) และรัฐบาล
อเมริกา (AFTAC) 

การเฝ้าตรวจความสั่นสะเทือนของพื้นพิภพและการเฝ้าระวังการทดลองระเบิด
นิวเคลียร ์

 ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
  (6)  โครงสร้างองค์การ 
   กรม ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม มีเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (จก.อศ.) เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด มี ผบ.ทร. เป็นผู้ก ากับดูแลระดับสูงสุดในการด าเนินงานตามสายงานราชการปกติ และเป็น
หน่วยงานหนึ่งในส่วนยุทธบริการของ ทร. มีหน่วยขึ้นตรง จ านวน 6 หน่วย คือ 1) กองบังคับการ (บก.อศ.) 
ท าหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการให้กับผู้บังคับ 
บัญชาและประสานกับหน่ วยงานในฝ่ าย
อ านวยการของกองทัพเรือในเรื่องนโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ 
รวมทั้งการประสานงานและติดตามวิทยาการ
จากต่างประเทศ 2) ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศทางอุทกศาสตร์  (ศภอ.อศ. ) 
ประกอบด้วย กองส ารวจแผนที่ กองสมุทรศาสตร์ 
กองอุตุนิยมวิทยา และกองภูมิสารสนเทศทาง
อุทกศาสตร์ ท าหน้าที่เป็นหน่วยรวบรวม จัดเก็บ 
วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล เพื่อน าส่งให้กับ  
3) ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (ศสด.อศ.) น าไปสนับสนุนให้กับ นขต.ทร. ต่อไป ในส่วนของ 4) หมวดเรืออุทกศาสตร์ 
(มวอ.อศ.) ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยที่ด าเนินการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และผลิตข้อมูลข้างต้นในการ
ส่งมอบผลผลิตให้กับกองทัพเรือ 5) กองบริหารพัสดุ (กบพ.อศ.) ท าหน้าที่ในการจัดหาพัสดุและบริหารจัดการคลัง
พัสดุ และก ากับดูแลการติดตั้งและการซ่อมบ ารุงเครื่องมือสายอุทกศาสตร์ และ 6) โรงเรียนอุทกศาสตร์ (รร.อศ.) 
ท าหน้าที่ในการจัดการความรู้และการฝึกอบรมศึกษาให้กับก าลังพล ส าหรับการก ากับดูแลส่วนราชการนั้น มี
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพเรือ (สตน.ทร.) และกรมจเรทหารเรือ 
(จร.ทร.) เป็นผู้ตรวจสอบการด าเนินงานจากภายนอก โดยมีโครงสร้างองค์การและระบบก ากับดูแลของกรม ฯ 
ตามภาพที ่P – 1  
    ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการ
ที่ก ากับ ด าเนินการจัดท าควบคุมภายใน โดยเริ่มจากแต่งตั้งให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 10 ด้านที่ ทร. ก าหนด ในการจัดท าแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และแบบ
ประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ภาพที่ P – 1  ผังโครงสร้างองค์การ และระบบก ากับดูแลของกรม ฯ  

กรมจเรทหารเรือ และ
ส านักงานตรวจสอบภายใน

กองทัพเรือ  เจ้ากรมอุทกศาสตร์ 

ผู้บญัชาการทหารเรือ 

ส านักงานตรวจเงินแผน่ดนิ  
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ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แล้วเสนอเลขานุการคณะท างานจัดวางระบบของกรม ฯ รวบรวม
และจัดท าแบบรายงานองค์ประกอบควบคุมภายใน รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 10 ด้าน (ปค.4) 
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) และแบบติดตาม ปค.5 (ถ้ามี) แล้วน าเสนอ จก.อศ.
ลงนาม เสนอต่อคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทร. (ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.)) 
ใน 15 ต.ค.ของทุกปี  

(7)  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิต ต่อการบริการ

และการปฏิบัติการของกรม ฯ ดังตารางที่ P – 6  

ตารางที่ P – 6  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังต่อผลผลิตและบริการ 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลผลิตและบริการ

ภายในกองทัพเรือ 
1) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 2) ศูนย์สงครามใต้
น้ า 3) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล และ 4) เรือต่าง ๆ ในกองทัพเรือ 
ภายนอกกองทัพเรือ 
ภายในกระทรวงกลาโหม 
กองบัญชาการกองทัพไทย (แผนทีป่ฏิบัตกิารร่วม) 

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล ความรวดเร็ว
และความต่อเนื่องในการให้บริการ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล ความเป็นมาตรฐาน และความครอบคลุมของข้อมูล
ในพื้นที่ปฏิบัติการกองทัพเรือ

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลผลิตและบริการ

หน่วยราชการและภาคพลเรือน 
1) กรมประมง 2) กรมเจ้าท่า 3) กรมทรัพยากร
ธรณีและชายฝั่ง 4) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
5) ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ 6) เรือสินค้าที่เดินเรือใน
น่านน้ าไทย 7) ชาวประมง 8) หน่วยงานการศึกษา
และวิจัยทางทะเล 9) สถาบันสอนการเดินเรือ 10) 
หน่วยงานอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ 11) ท่าเรือ
ในที่มีเรือสินค้าตาม SOLAS เข้าใช้บริการ 12) 
สถานีวิทยุติดต่อเรือเดินทะเล และ13) การส่ือสาร
แห่ง ประเทศไทย)

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

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง ผลผลิตและบริการ

ภายในกองทัพเรือ 
1) สถานีวิทยุกองทัพเรือ
ภายนอกกองทัพเรือ 
1) กรมแผนที่ทหาร 2) กรมประมง 3) กรมทรัพยากร
ทางทะเลละชายฝั่ง 4) กรมทรัพยากรธรณี 5) 
ประชาชนทั่วไป 6) ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว
ทางทะเล และ 7) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

1) ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ ความครอบคลุม
ของข้อมูลในน่านน้ าไทย และรูปแบบและคุณลักษณะของ
ข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
2) ความสามารถในการเข้าถึงบริการ ความถูกต้องและ
ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล และความครอบคลุมของข้อมูล
ในน่านน้ าไทย

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

การบริการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ

(8)  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 กรม ฯ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เกี่ยวข้องในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อ

กัน ดังตารางที่ P – 7  
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ตารางที่ P – 7  ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 

บทบาทหน้าที่ในการปฏบิัตงิาน
ร่วมกัน/ส่งมอบงานต่อกัน 

บทบาทในการสรา้งนวัตกรรม 
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร 
ในการสื่อสารระหว่างกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคญั 
ในการปฏบิัติงานร่วมกัน 

หน่วยงานในประเทศ 
1) ส านักงานวิจัยและพัฒนาทาง
ทหารกองทัพเรือ 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) หน่วยงานอุทกศาสตร์ที่มีความ
ร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน และ 4) 
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา 

1) การพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานใน
การส ารวจและสร้างแผนที่  
2) การจัดท าโครงการวิจัยตั้งแต่การ
พัฒนางานประจ าสู่โครงการวิจัย และ
งานวิจัยเร่ิมใหม่ 
3) การจัดท าข้อมูลและรูปแบบข้อมูล
เชิงพื้นที่ทางทะเลนอกจากวัตถุประสงค์
เพื่อการเดินเรือ เช่น แผนที่แสดงแนว
เขตการท าประมงชายฝั่งและประมง
พื้นบ้าน 
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) การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์/
โทรสาร 

1) การแลกเปลี่ยนขอ้มูลที่ถูกต้อง
ทันสมัย แต่ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ ฯ 2) ความเท่าเทียม
กันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 3) 
ความครอบคลุมและครบถ้วน
ของข้อมูล และ 4) รูปแบบของ
ข้อมูลที่ เป็นสากลสามารถ
ท างานร่วมกันได้ 

2. สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
 (9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ตารางที่ P – 8  ข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอก 

ประเด็นการเทียบเคียง 
หน่วยงานที่
เทียบเคยีง 

ผลการเทียบเคียง แหล่งข้อมูล 

การเปรียบเทียบภายนอกประเทศ 
ความครอบคลุมของการ
ส ารวจและจัดท าแผนที ่

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) กรมอุทกศาสตรท์ าการส ารวจในพื้นที่ความลึกน้ ามากกว่าและน้อยกว่า
200 เมตร ครอบคลุมน้อยกว่ากรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
2) กรมอุทกศาสตร์มีจ านวนแผนที่ที่ควรได้รับการส ารวจใหม่น้อยกว่า
กรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย 
3) ในน่านน้ าไทยไม่มีพื้นที่ที่ไม่ได้รับการส ารวจอุทกศาสตร์อย่างเป็นระบบ

บรรณสารพิ เศษของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล 
หมายเลข 55 หรือ IHO 
C-55 

การให้บริการข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ 

กรมอุทกศาสตร์
อินโดนีเซีย 

1) น่านน้ าไทยและน่านน้ าอินโดนีเซีย มีการให้บริการค าเตือนเพื่อการเดินเรือ
ทั้งใน Local/coastal และ NAVAREA ที่ให้บริการโดยกรมอุทกศาสตร์ 
ร่วมกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการ
ข้อมูลในพื้นที่ท่าเรือต่าง ๆ โดยกรมเจ้าท่า 
2) ในน่านน้ าไทยมีการจัดท าแผนหลักของ GMDSS และมีการด าเนินการ
ในเรื่อง Safety NET และ NAVTEX บางส่วน ซ่ึงการด าเนินการทั้งในเรื่อง 
GMDSS และ Safety NET และ NAVTEX ในประเทศไทย ด าเนินการ
โดยกรมเจ้าท่า 

บรรณสารพิ เศษของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล 
หมายเลข 55 หรือ IHO 
C-55 

การเปรียบเทียบภายในประเทศ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

กรมวิทยาศาสตร์
ทหารเรือ 

กรมอุทกศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใกล้ 
เคียงกัน แต่กรมอุทกศาสตร์มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสูงกว่าเล็กน้อย 

ส านักงานปลัดบัญชี
ทหารเรือ 

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน 
กรม ฯ ได้รวบรวมปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการตอบสนองต่อการ 

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตามตารางที่ P – 9  
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ตารางที่ P – 9  ปัจจัยแวดล้อมและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรับการสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือ 
ปัจจัยแวดล้อม สิ่งที่เปลีย่นแปลงที่สร้างโอกาส ส าหรบัการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

ภายใน 1) การปรับโครงสร้างองค์กร กรมอุทกศาสตร์ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบการ
บริการข้อมูลและการผลิตผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องของกระบวนงานและการจัดท าแผน โดย
มุ่งเน้นการรวบรวม จัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure หรือ MSDI) รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานโดยมี
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางของกองทัพเรือ  
2) การพัฒนาการส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ให้กับกองทัพเรือให้เพียงพอตามความต้องการ และครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการสนับสนุนการบริการและพัสดสุายอุทกศาสตร์ของสถานีอุทกศาสตร์
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) บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในสาขาวิชาชีพ 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 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 กรม ฯ ได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน กล่าวคือ 1) แหล่งข้อมูลภายในประเทศ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดบัญชีทหารเรือ (สปช.ทร.) และกรมส่งก าลังบ ารุงทหารเรือ (กบ.ทร.) และ 2) แหล่งข้อมูลภายนอกประเทศ 
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ได้แก่ หน่วยงานอุทกศาสตร์ระหว่างประเทศ องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ และข้อมูลรายงาน EAHC 
Country Report (รายงานทุก 3 ปี) และบรรณสารพิเศษขององค์การอุทกศาสตร์สากล หมายเลข 55 หรือ IHO 
C - 55 

ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี P – 10  แสดงความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

ด้าน ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร ์ ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์

ด้านพันธกิจ 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” ซ่ึงเป็นการ
เพิ่มความตระหนักของความส 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”
ที่มุ่งเน้นความเข้าถึงและความต่อเนื่องในการบริการ ความครอบ 
คลุมของข้อมูลแต่ละประเภท และครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ 

ด้านการ
ปฏิบัติการ 

1) การเตรียมปฏบิัติงานตามโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ใหม่
2) การจัดการและรับมือกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ 

1) การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาส
ในการน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อการพัฒนา
ด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 
2) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางอุทกศาสตร์ต่างประเทศ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเลในประเทศ ให้ปฏิบัติงาน
ภายใตม้าตรฐานสากลเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพ 
3) การน าผลการวิจัยและพัฒนาของกรมอุทกศาสตร์ที่ท าให้
การบริการแผนที่เดินเรือสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ตามแนวคิดที่ว่า 
“ได้สิ่งที่ต้องการในเวลาที่ต้องการ” 
4) มีเรือส ารวจขนาดใหญ่ และความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานและเติมเต็มองค์ความรู้และความต้องการ
ข้อมูลระหว่างกัน 

ด้านความ 

รับผิดชอบต่อสังคม 
การยกระดับความส าคัญและเผยแพร่ความส าคัญของงาน
อุทกศาสตร์ของประเทศไทยที่มีต่อสังคมทั้งในทางตรงและทางอ้อม 

มีข้อมูลพื้นฐานทางทะเลด้านต่าง ๆ ที่สามารถน าไปต่อยอด
และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

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

การเป็นหน่วยงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย จึงมีโอกาสใน
การน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุทกศาสตร์ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดจากหน่วยงานอุทกศาสตร์ต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้ภายในประเทศ เพื่อการพัฒนา
ด้านการทหารและสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

ค. การด าเนินการ 
(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 กรม ฯ ได้น าแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ

ท างานหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังน าเครื่องมือ
ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 1) การท างานที่เป็นระบบ โดยการน า
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โปรแกรมระบบสารสนเทศ ทั้งการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างมาใช้  2) การปลูกฝัง
จิตส านึกให้แก่บุคลากรในการให้โอกาสก าลังพลทุกนายร่วมกันคิด ร่วมท างานเป็นหมู่คณะ และชี้ให้เห็น
ความส าคัญของการขับเคลื่อนของกรม ฯ จนไปสู่ความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลง และ 3) การมุ่งเน้นจัดท า
แผนและจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
โดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น าในองค์กร (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร
ในองค์กร (Team Learning) เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน  
และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

1.1 การน าองค์การโดยผู้บริหารของกรมอุทกศาสตร์ 
ก. วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

(1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
 กรมอุทกศาสตร์ ตั้งแต่ก่อตั้งหน่วยขึ้นมามีเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในการ

เดินเรือ ในส่วนของแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือประเภทต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประกาศชาวเรือ เพ่ือแจ้ง
เตือนการปรับปรุงแผนที่เดินเรือให้ปลอดภัยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยมีการด าเนินการที่มีมาตรฐานเป็นสากล
รองรับกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ UNCLOS และ SOLAS Chapter 5 และต่อมาได้รับมอบหมายหน้าที่
ส าคัญอีกสองหน้าที่หลัก คือการติดตั้งซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ และการรักษาเวลามาตรฐานประเทศไทย 
โดยมีผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ กองทัพเรือ และประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทะเลในการเดินทางสัญจรและขนส่งสินค้า
ทางทะเล ซึ่งรวมถึงเรือต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในน่านน้ าไทยด้วย นอกจากนั้นแล้ว ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
ข้อมูลทางทะเลไม่ได้จ ากัดวงผู้ใช้แต่ในเรื่องการเดินเรือเท่านั้น แต่ยังถูกใช้เพ่ือกิจการอ่ืน ๆ ที่กล่าวรวมได้ ว่า
เป็นการใช้ข้อมูลทางทะเล เพ่ือการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความมั่นคงทางทะเล ซึ่งเป็น
แนวโน้มของจากภัยคุกคามและแรงบังคับจากสถานการณ์ภายนอกประเทศ จึงปรากฏผลออกมาตามแผนการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง และด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในส่วนโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมทางทะเล  

 เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมข้างต้นร่วมกับวิสัยทัศน์และนโยบายของ ทร. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกขององค์กร ในการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมของกรม ฯ สามารถก าหนดจุดมุ่งหมายในอนาคตที่จะ
เป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. และสนับสนุนการให้บริการ
ความปลอดภัยในการเดินเรือ ซึ่งได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มี 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
ทางอุทกศาสตร์ (ศภอ.อศ) เพ่ือรองรับงานด้านความม่ันคง และศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (ศสด.อศ.) เพ่ือรองรับ
งานด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในทะเล ซึ่งความส าเร็จของงานทั้งสองส่วนจะน าไปสู่เป้าหมาย
ด้านความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และจากผลการวิเคราะห์เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์นั้น  
จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางทะเลที่ถูกต้อง เพียงพอ มีสถานภาพเป็นปัจจุบัน และถูกจัดท าให้เป็นข้อมูลดิจิทัล จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ จึงมีการทบทวนพันธกิจแล้วน ามาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ขับเคลื่อนในทุกระดับ [หมวด 2 ข้อ 2.1(ข) และข้อ 2.2(ก)] นอกจากนี้ กรม ฯ ได้ด าเนินการทบทวนกระบวนการ
ให้บริการด้านอุทกศาสตร์ โดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ ร้อยละของความพึงพอใจ
ต่อผลิตภัณฑ์และบริการ [หมวด 7 ข้อ 7.2] ซึ่งส่งผลให้ต้องปรับปรุงกระบวนการหลัก ทั้งกระบวนการผลิตและ
ให้บริการ โดยมีส่วนส าคัญได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูล [หมวด 7 ข้อ 7.1] ที่แสดงถึงการด าเนินการและ
ผลลัพธ์ในการลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลในสร้างและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ปรากฎในแผนที่หลาย
ระวาง ท าให้สามารถปรับปรุงแผนที่เดินเรือได้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ความต้องการใช้งานข้อมูลแผนที่เดินเรือที่เพ่ิมขึ้นจาก
หลากหลายภาคส่วน และปัญหาในการติดต่อขอรับบริการข้อมูลอุทกศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุง
กระบวนการบริการทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีผลการด าเนินการบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ [หมวด 7 ข้อ 7.1] 
และผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ [หมวด 7 ข้อ 7.6] 
ดังแสดงตามตารางท่ี 1.1 - 1 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 13 
 

 

ตารางที่ 1.1 - 1 ค่านิยม และการสร้างสภาพแวดล้อมของผู้บริหารองค์การ 

ค่านิยม การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 
ใฝ่รู้    กรม ฯ ได้มีการหมุนเวียนนายทหารที่จบจาก 

รร.นร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกองต่าง ๆ ของหน่วย
มาตั้งแต่จบการศึกษา จึงมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของแต่ละกองต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
ท าให้สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที อีกทั้ง
ผู้บริหารระดับสูงยังก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้ที่จบ
การศึกษาจากหลักสูตรหรือการประชุมและ
สัมมนาต่าง ๆ ต้องเผยแพร่องค์ความรู้ให้ก าลังพล
ของกรม ฯ ได้ทราบและเข้าใจ รวมทั้งเปิดให้
บริษัทต่าง ๆ เข้ามาน าเสนอเทคโนโลยี เพ่ือเป็น
การเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้ก าลังพล 

   จัดให้มีห้องสมุด อศ. เพ่ือให้ก าลังพลได้
ใช้ศึกษาหาความรู้ต่าง ๆ และสามารถเข้า
ไปดาวน์โหลดหนังสือและคู่มือต่าง ๆ ได้
ทางเว็บไซต์ของกรม ฯ รวมทั้งมีการจัด
บรรยายความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับ
ก าลังพลทั้งจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุมทั้งใน
และต่างประเทศ และจากบริษัทต่าง ๆ ที่
เข้ามาบรรยาย อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดการ
ความรู้ภายในกรม ฯ เพ่ือกระตุ้นให้ก าลัง
พลได้มีช่องทางในการแสดงความคิด
สร้างสรรค์  

สู้งาน    ผู้บริหารทุกระดับของกรม ฯ แสดงตนเป็น
ตัวอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และ
มุ่งหวังต่อส าเร็จสูง ซึ่งก าลังพลสามารถรับรู้ได้
จากการแสดงการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจของกรม ฯ จึงได้รับการ
แต่งตั้งเป็นผู้แทนประเทศ และ ทร. ในคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ท าให้มีภาระงานมากขึ้น จึงต้องมีการเสียสละ
เวลาหลังเวลาปฏิบัติงาน เพ่ือเตรียมการและ
ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งปี 

  มีการสร้างเครื่องอ านวยความสะดวกภายใน
กรม ฯ เช่น ร้านค้าสวัสดิการ ร้านตัดผม 
ร้านอาหาร ห้องออกก าลังกาย สระว่ายน้ า 
ลานอเนกประสงค์ ร้านกาแฟสวัสดิการ 
เป็นต้น เพ่ือสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน 
ส าหรับก าลังพลทุกนาย 

   ผู้บริหารของกรม ฯ ในทุกระดับยึดมั่นหลักนิติธรรมในการปกครองบังคับบัญชาก าลังพล อศ.  
โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 
การด าเนินการที่มีความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ ได้แก่ ในกรณีที่ตรวจพบการกระท าผิดจะด าเนินการ
สอบสวนหาข้อเท็จจริง ลงโทษ และประกาศให้ข้าราชการทราบ เพ่ือป้องกันการกระท าความผิดซ้ า และมีการ
ติดตามโดยการรายงานการลงทัณฑ์ของหน่วยขึ้นตรงให้กรม ฯ ทราบทุกเดือน  

  (2)  การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม  
   ผู้บริหารของกรม ฯ ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  
ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้ก าลังพลทุกระดับได้เห็นและน าไปเป็น
ตัวอย่าง และมีการสร้างสภาพแวดล้อมในกรม ฯ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของก าลังพล เพ่ือให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของหน่วย ตามตารางท่ี 1.1 – 2  
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ตารางที่ 1.1 – 2 พฤติกรรมที่มีจริยธรรมของผู้บริหาร และการสร้างสภาพแวดล้อม 

พฤติกรรม
จริยธรรม 

การปฏิบัติของผู้บริหารทุกระดับ การสร้างสภาพแวดล้อม 

ตามหลักนิติธรรม ยึดมั่นและก าหนดเป็นนโยบายให้กับผูป้ฏิบัติงานใน
ระดับต่าง ๆ ให้การปฏิบัติราชการต่าง ๆ และการ
จัดซื้อจัดจ้างในความรับผิดชอบจะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มีความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ 

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับการปรับปรุ งระเบียบหรือ
ข้อบังคับ เช่น การปรับปรุงค าสั่งมอบอ านาจ  การ
ปรับปรุงการก าหนดระดับความปลอดภัยของพื้นที่  
และการปรับปรุงบัตรประจ าตัวข้าราชการให้
สอดคล้องกับระดับความปลอดภัยชองพื้นที ่เป็นต้น 

ความโปร่งใส ยึดมั่นและก าหนดเป็นนโยบายให้จัดท าข้ันตอนการ
ปฏิบัติและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ 

การจัดซื้อจัดจ้าง และการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิ 
ก าลังพล การพิจารณาบ าเหน็จ และการสอบเลื่อน
ฐานะ มีการประกาศอย่างเปิดเผย และสามารถ
สอบถามและตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  

ความมีจริยธรรม ยึดมั่นและก าหนดเป็นนโยบายให้ก าลังพล อศ. 
ประพฤติปฏิบัติตนตาม พ.ร.บ.วินัยทหาร ฯ หากมี
การกระท าผิดให้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง และมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่าง
จริงจัง รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการโดยทั่วไปได้
รับทราบและเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่
ละคนด้วย 

มีการจัดให้ก าลังพลเข้าฟังธรรมะทุก ๆ เดือน และ
รับฟังบทความศีลธรรมเป็นประจ าในแถวตรวจ
บัญชีพลประจ าสัปดาห์ และมีการลงโทษผู้กระท า
ผิดที่เด็ดขาด เพื่อป้องปรามไม่ให้ก าลังพลน าไปเปน็
เยี่ยงอย่างง รวมทั้งมีการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น
ทุกปี  เพื่อ เป็นขวัญก าลั ง ใจให้กับก าลั งพลที่
ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดีเด่น 

   กรม ฯ ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และค่านิยมของ อศ. ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 
20 ปี ของประเทศและ ทร. ซึ่งเป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายในอนาคตที่จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. และในกลางปี งป.63 กรม ฯ ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้าง โดยตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (ศภอ.อศ.) ท าหน้าที่จัดท าและส่งผลผลิตการให้บริการข้อมูล
ทางอุทกศาสตร์ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหลักของกรม ฯ [หมวด 6 ข้อ 6.1(ข)] 
   กรม ฯ ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความมีคุณธรรมและความโปร่งใส จก.อศ. จึงได้มอบหมาย
ให้ รอง หน.นฝอ.อศ. และ หน.ส่งก าลังบ ารุง บก.อศ. ด าเนินการจัดท าการประเมิน Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ซึ่งเป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อศ. โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด ซึ่งได้ท าการประเมินจากมุมมองภายในองค์กร 
(Internal Integrity & Transparency Assessment หรือ 
IIT) โดยเป็นการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 
ซึ่ง รอง จก.อศ.(1) ได้เข้าประชุมการประเมิน ITA (ภาพที่ 
1.1-1) และร่วมเป็นหนึ่งในผู้ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ อศ. ด้วย ผลการประเมิน IIT ของ อศ. ในปี 
งป.63 ได้ร้อยละ 95.18 ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับการให้บริการย่อมมีโอกาสที่เกิดความไม่เข้าใจของผู้รับบริการจนน าไปสู่การร้องเรียนได้ กรม ฯ ก าหนดให้มี
การด าเนินการและการรายงานตามกรอบเวลาและช่องทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ ทร. ก าหนด โดยได้
มีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน อศ. และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน อศ. [หมวด 3 
ข้อ 3.2 (ก)] 

ภาพที่ 1.1 – 1  รอง จก.อศ.เข้าร่วมประชุมการประเมิน 
ITA 
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 กรม ฯ ได้ส่งเสริมให้ก าลังพลของหน่วยด ารงตนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
ด้วยการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ได้แก่ ข้าราชการดีเด่นชั้นนายทหารสัญญาบัตร และข้าราชการดีเด่นชั้น
นายทหารประทวน โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น อศ. ซึ่งมี รอง จก.อศ.(2) 
เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ และมอบรางวัลให้กับก าลังพลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยด้วย เช่น การมอบ
รางวัลนักกีฬาดีเด่น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับก าลังพลที่ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดีเด่น 
และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจ าในช่วงเดือน เม.ย.ของทุกปี [หมวด 5 ข้อ 5.2(ก)] 

ข. การสื่อสาร 
(3) การสื่อสาร 
 ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย และการนโยบาย 

การปฏิบัติงาน ผ่านการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) ท าให้บุคลากรรับรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้อง รวมทั้งด าเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานใน ทร. และหน่วยงานภายนอก 
ทั้งที่เป็นหน่วยรับบริการและหน่วยที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องระหว่างกัน ผ่านการสื่อสาร 2 วิธี ได้แก่ 
การด าเนินการเชิงรุก และการด าเนินการเชิงรับ โดยหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ [หมวด 3 ข้อ 3.1] และติดตาม

ความก้าวหน้าผ่านการประชุมหน่วยขึ้นตรง เพ่ือถ่ายทอดข้อสั่งการและนโยบายของ ทร. ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจของ นขต.อศ. และเปิดโอกาสให้มีการรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ  
ต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการจัดประชุมหน่วยขึ้นตรงศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. (ศสด.อศ.) ทุก ๆ 2 เดือน เพ่ือ
รับทราบผลการปฏิบัติงานและอุปสรรคข้อขัดข้องจาก หน.สถานีอุทกศาสตร์ และนายประภาคารต่าง ๆ 
ส าหรับการด าเนินการเชิงรุก ผู้บริหารระดับสูงได้ด าเนินการผ่านการตรวจเยี่ยมหน่วย เพ่ือรับฟังอุปสรรค
ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แล้วสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องน าไปแก้ไขโดยเร่งด่วน ตามภาพที่ 1.1 – 2 นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการบริหารและบังคับบัญชาตามล าดับชั้นผ่านค าสั่ง อศ. ที่ 10/2562 ลง 1 ต.ค.62 
และค าสั่ง อศ. ที่ 8/2563 ลง 1 พ.ค.63 เรื่อง การมอบอ านาจสั่งการและท าการแทนในนาม จก.อศ. และจัดให้
มีช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ผ่านทาง Facebook  LINE เว็บไซต์กรม ฯ  แบบสอบถาม และกล่องรับฟังความคิดเห็น 
ตามตารางที่ 1.1 – 3  

ภาพที่ 1.1 - 2  ผู้บริหารระดับสูงไปตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ของ อศ. เพื่อรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้อง 
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ตารางที่ 1.1 – 3 การสื่อสาร และถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของกรม ฯ 

ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ 
(4) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งความส าเร็จ อศ. 
 องค์ประกอบส าคัญต่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ คือ การมีส่วนร่วมและบุคลากรที่มีความ

พร้อมต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือคงความพร้อมในการปฏิบัติงานหน่วย โดยได้จัดท ามาตรฐานในการปฏิบัติงานตาม
จ าพวกงาน ประกอบด้วย จ าพวกส ารวจและสร้างแผนที่ จ าพวกสมุทรศาสตร์ จ าพวกอุตุนิยมวิทยา จ าพวก
สนับสนุนการเดินเรือ และจ าพวกสนับสนุนสายงานอุทกศาสตร์ และก าหนดแนวทางการรับราชการของก าลังพล
สายวิทยาการอุทกศาสตร์ ตามการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพของพรรค - เหล่า ให้สามารถมีเวลาปฏิบัติและ
เรียนรู้งาน เพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอ และพร้อมส าหรับการได้รับการ
แต่งตั้งและคัดเลือกในการท าหน้าที่หัวหน้างาน และผู้บริหารในสายงานเดิม รวมทั้งการหมุนเวียนระหว่าง 
สายงานอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระตุ้นแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการท างาน และเพ่ิมประสบการณ์
และความรู้ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือให้พร้อมต่อการเข้ารับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทาง
การรับราชการ [หมวด 5 ข้อ 5.2(ค)] ทั้งนี้ กรม ฯ ได้มีถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย และนโยบาย
การปฏิบัติงานตามล าดับชั้น ซึ่งในระดับปฏิบัติจะมี หน.แผนก เป็นผู้ถ่ายทอดและก ากับการปฏิบัติ และยังเป็น
ผู้รับความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกลับมา
สู่ผู้บริหารในแต่ละระดับ แล้วมอบหมายให้คณะกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อคิดเห็นนั้น
น าไปพิจารณาหาหนทางการแก้ไขปัญหาหรือตอบข้อคิดเห็นนั้น ๆ แล้วน าเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ
และสั่งการต่อไป ตามตารางท่ี 1.1 – 4 

ล าดับท่ี วัตถุประสงค์การสื่อสาร 
แบบของการส่ือสาร กลุ่มท่ีต้องการสื่อสาร เร่ืองท่ีสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ แบบ 2 
ทาง 

แบบทาง
เดียว 

บุคลากร
ใน อศ. 

ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกัน 

วิสัยทัศน์ 
อศ. 

ค่านิยม 
อศ. 

1. จก.อศ. ชีแ้จงให้ หน.นขต.อศ.   -  - - -   จก.อศ. 

2. จัดประชุมผู้บริหารระดับต้นตั้งแต่ น.ท.ขึ้นไป เพื่อ
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 -  - - -   หน.นฝอ.อศ. 

3. การแจกจ่ายแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้กับ 
นขต.อศ. เพื่อติดบอร์ด์ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงใช้บริการ
สามารถเห็นข้อความประชาสัมพันธ์ได้ 

-    - -   หน.นฝอ.อศ. 

4. หน.นขต.อศ. น าไปชี้แจงให้กับก าลังพลของหน่วย
ทุกครั้งที่มีการประชุมภายใน นขต.อศ. 

 -  - - -   หน.นขต.อศ. 

5. หน.นฝอ.อศ. อ่านให้ข้าราชการฟังทุกแถวตรวจบัญชีพล
ประจ าสัปดาห์ 

-   - - -  - หน.นฝอ.อศ. 

6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ อศ. -        หน.นฝอ.อศ. 

7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเอกสารประชา- 
สัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานวันสถาปนา อศ. 

-        คณะกรรมการ
ต่าง ๆ ของ อศ. 

8. การหารืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้บังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  -     - หน.นขต.อศ. 

9. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Facebook 
หรือ Line 

-        หน.นฝอ.อศ. 
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ตารางที่ 1.1 – 4 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งความความส าเร็จ 

การสร้างสภาพแวดล้อม
เพ่ือมุ่งความส าเร็จ 

บทบาทผู้บริหารระดับสูง กระบวนการ/กลไก/วิธีการ 

การบรรลุพันธกิจ ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและ
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านการประชุม นขต.อศ. 
และติดตามผ่านทางไลน์และการประชุม
เฉพาะเรื่อง กรณีงานส าคัญเร่งด่วน  

ให้ หน.นขต.อศ. รายงานความก้าวหน้าที่ส าคัญ
ผ่านการประชุม นขต.อศ. ในกรณีงานส าคัญ
เร่งด่วน ให้ หน.ชุดปฏิบัติงานทุกชุด และ/หรือ 
หก.กบพ.อศ. (งานจัดซื้อจัดจ้าง) รายงาน
ความก้าวหน้าและอุปสรรคข้อขัดข้องให้
ทราบผ่านทางไลน์ นขต.อศ. การประชุม
เฉพาะเรื่อง และการน าระดับ QR code มา
ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าร่วมกับ
google document  

การปรับปรุงการด าเนินงาน ก าหนด เป็นน โยบายให้  หน .นขต .อศ . 
รวบรวมผลการปฏิบัติ งานที่มี อุปสรรค
ข้อขัดข้อง เพื่อน ามาแก้ไขปรับปรุงโดยใช้การ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
เป็นเครื่องมือ  

ให้คณะท างานก าหนดทิศทางและขับเคลื่อน
องค์กรน าผลการปฏิบัติงานที่มีอุปสรรค
ข้อขัดข้อง มาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้
ปฏิบัติงานของ อศ. เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การเรียนรู้ระดับองค์กร น าแนวทางของ ทร. มาก าหนดเป็นนโยบาย
และส่งเสริมให้ใช้การจัดการความรู้ (KM) 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภายใน อศ. 

ให้คณะกรรมการโครงการศึกษาและจัดการ
ความรู้ อศ. ก ากับให้ นขต.อศ. ด าเนินการ
จัดการความรู้ ของหน่ วย เพื่ อแสวงหา
แ น ว ท า งป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  ( Best 
Practice) ของ อศ. 

การเรียนรู้ระดับบุคคล ส่งเสริมให้ก าลังพลทุกคนได้เรียนรู้ ก าหนดให้แต่ละแผนกต้องส่ งคู่ มื อการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual) ปีละ 1 เล่ม 

การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้ก าลังพลเสนองานวิจัยต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับ ทร. และ กห. 

ให้ นขต.อศ. กระตุ้นให้ก าลังพลน างานจาก
การปฏิบัติจริงที่ได้เรียนรู้น าไปสู่ผลงานวิจัย  

 ส าหรับความผาสุกในการปฏิบัติงาน ได้น าผลการประเมินความผาสุกของ ทร. [หมวด 5 ข้อ 5.1(ข)] 
มาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมความผาสุกให้แก่ก าลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสุขภาพ ได้มีการตรวจ
สุขาภิบาลและชีวอนามัยในที่ท างาน การส่งเสริมการออกก าลังกาย และจัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ให้แก่ก าลังพลของกรม ฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน จัดให้มี
อุปกรณ์ระวังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และวิธีปฏิบัติในการระวังป้ องกันอันตรายในขณะปฎิบัติงาน 
อุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหน่วย พร้อมการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจ าทุกวงรอบ ตลอดจนให้มีการ
ก าหนดมาตรการป้องกันความเสียหายของหน่วย และมีการซักซ้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ 
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างาน ได้มีการจัดให้มีน้ าสะอาด ส าหรับการบริโภคเป็นการส่วนรวม
โดยรวม  รวมทั้งการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการในกรณีต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ อศ. ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายใน อศ. โดยได้มีการมอบเงินทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ อศ. เป็นประจ าทุกปี การจัดให้
มีร้านสวัสดิการ อศ. ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้องตัดผม และร้านค้าสวัสดิการ การจัดพ้ืนที่ออกก าลังกาย 
ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามแบดมินตัน และสระว่ายน้ า และการจัดให้มีสถานที่จอดรถให้แก่
ก าลังพลอย่างเพียงพอ รวมทั้งสวัสดิการในการช่วยเหลือและประกันภัยให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย  
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(5)  การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 ผู้บริหารระดับสูงก าหนดนโยบายในการติดตาม ก ากับ ดูแล และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ผ่านการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง จก.อศ. ได้
สั่งการให้จัดท าสรุปแผนปฏิบัติงาน อศ. ประจ าปี งป.63 (แผนปฏิบัติงานรายเดือน) ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของ
กรม ฯ และ หน.นขต.อศ. สามารถน าสรุปแผนปฏิบัติงานดังกล่าวไปใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน การวางแผน และ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสอดคล้องและเป็นเอกภาพ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายทอดแผนไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการส่งเสริม และอ านวยความสะดวกแก่ก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังในงานที่ได้รับมอบหมายผ่านการด าเนินการคือ 1) การประชุม นขต.อศ. เป็นประจ าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมได้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมส าคัญที่ประกอบด้วย การรายงานการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญ การติดตามงานตามนโยบาย และการรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ 2)  การประชุมคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพ่ือร่วมกันหารือ
และด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 3) การจัดการประชุมระดับของหน่วยในระดับ นขต.อศ. เพ่ือรับฟังผล
การปฏิบัติภารกิจและงานที่ได้รับมอบหมายของหน่วยรอง และเป็นการถ่ายทอดแนวคิดนโยบายปสู่การปฏิบัติ 
และเป็นการร่วมกันรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น และ 4) การส่งผู้แทน อศ. ร่วมประชุมหน่วยงานภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องระหว่างกัน ในการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน และการแก้ไขปัญหาของประเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับ อศ. ได้มี
การปฏิบัติและส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมตามก าหนดอย่างสม่ าเสมอ ตามตารางท่ี 1.1 – 5  

ตารางที่ 1.1 - 5 อศ. เป็นผู้แทน ทร. ในคณะกรรมการต่าง ๆ 

ล าดับที ่ หน่วยงานรับผดิชอบ ช่ือคณะกรรมการ 
1. ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาปญัหาเขตแดนของประเทศไทย 
2. กระทรวงการต่างประเทศ - คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) 

- คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา (ฝ่ายไทย) 
- คณะผู้แทนไทยเพื่อแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับเขตทางทะเลกับเวียดนามและ
กัมพูชา 
- คณะกรรมการกฎหมายทะเลและเขตทางทะเลของประเทศไทย 
- คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา (ฝ่ายไทย) 

3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ - คณะท างานโครงการความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างไทย – จีน ด้าน
ทะเล 
- คณะอนุกรรมการด้านบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล 

4. กรมแผนที่ทหาร - คณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซยี 
- คณะกรรมการจัดท าหลักเขตแดนร่วมไทย – มาเลเซีย (ฝ่ายไทย)
คณะอนุกรรมการร่วมทุ่น B และ C 
- คณะกรรมการส ารวจร่วมทางเทคนิคไทย – เมียนมา (ฝ่ายไทย) 
- คณะอนุกรรมการผู้อ านวยการโครงการร่วมไทย – เมียนมา (ฝ่ายไทย) 

5. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ - คณะท างานด้านประเมินสถานการณ์ ภายใต้กองอ านวยการน้ าแหง่ชาติ 
- คณะท างานด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า และข้อมูลสารสนเทศน้ า 

 ในการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กรม ฯ ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน อศ. และคณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อศ. เพ่ือติดตาม
การปฏิบัติงาน ประเมินผล และจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อศ. ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดยตรวจสอบให้มี 
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การประเมินผลและรายงานตามวงรอบ อีกทั้งยังการทบทวนระเบียบกรมอุทกศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.2555 ให้มีคณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ อศ. ท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2547 โดย
ก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้และไม่ต้องเปิดเผย มาตรการและวิธีการในการขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร และอัตราค่าใช้จ่ายในการส าเนาหรือผลิตข้อมูล 

1.2 การก ากับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม 
ก. การก ากับดูแลองค์การ 

(6)  ระบบการก ากับดูแลองค์การ 
 กรม ฯ ก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารของ

ก าลังพล และส่งเสริมการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือการด าเนินการที่บรรลุต่อวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ภายใต้
การลดการผูกขาดของอ านาจที่เป็นการถ่วงดุลและเปิดโอกาสในการน าความคิดเห็นที่หลากหลายมาประกอบ
ในการด าเนินงานของหน่วย ด้านการยึดในหลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
และความโปร่งใส ผ่านการด าเนินการด้วยระบบงานการเงิน การบริหารงบประมาณ และระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่เปิดเผยและเชื่อมโยงกัน ซึ่งพร้อมต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ทร. เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน โดยมีวิธีการทบทวนและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยรอง และ
คณะกรรมการต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินการตามกรอบเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดตามที่แสดงใน
ตารางที่ 1.2 – 1 

ตารางที่ 1.2 – 1 ระบบก ากับดูแลของกรม ฯ 

การก ากับดูแล วิธีการ/กิจกรรม/โครงการ 
ผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จก.อศ. รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกรม ฯ ใน
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และก ากับให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี หากมีปัญหา
ไม่สามารถด าเนินการได้ มีการอนุมัติให้มีการปรับ
แผนปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น โดยผ่านการ
พิจารณาของผู้บริหารระดับสูง 

7.4.4 – 7.4.5 จก.อศ. รอง จก.อศ. 
หน.นขต.อศ. 

ความรับผิดชอบด้านการเงิน ผู้บริหารระดับสูงใช้การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และ
การบริหารพัสดุ แล้วก าหนดวิธีการควบคุมความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้น  

7.4.6, 7.5.3 จก.อศ. รอง จก.อศ. 
หน.นฝอ.อศ. และ 
หก.กบพ.อศ. 

ความโปร่งในการด าเนินงาน คณะกรรมการต่าง ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ และทันตามเวลาที่
ก าหนดไว้ ซึ่งการประกาศอย่างเปิดเผย และสามารถ
สอบถามและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

7.4.8 – 7.4.10 คณะกรรมการต่าง ๆ  

การตรวจสอบภายในภายนอก สตง. ได้มีการติดตามผลการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบัญชี และการบริหารพัสดุของ อศ. และ ทร. ได้
ก าหนดให้ จร.ทร. และ สตน. เป็นผู้ตรวจประเมินทั้ง
10 ด้าน 

7.4.8 – 7.4.10 หน.นฝอ.อศ. และ 
หก.กบพ.อศ. 
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(7)  การประเมินผลการด าเนินการ 
 กรม ฯ ประเมินผลการด าเนินการของก าลังพลที่เป็นข้าราชการ โดยพิจารณาจากระบบ HRMISS 

ที่มีการแต่งตั้งผู้ประเมินที่มีความเกี่ยวข้องและปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับการประเมิน ส าหรับผลการประเมินก าลังพล
ดังกล่าวนั้น เป็นการประเมินในภาพรวมที่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละ
บุคคลตามจ าพวกงาน ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการถ่ายทอดแผน นโยบายหน่วยและ
ผู้บังคับบัญชา (นโยบาย ทร. นโยบาย ผบ.ทร. และ นโยบาย จก.อศ. รองรับนโยบาย ทร. และ ผบ.ทร. รวมทั้ง
นโยบายเฉพาะ จก.อศ.) [หมวด 2 ข้อ 2.1(ก)] แล้วมอบให้ นขต.อศ. ปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินการโดย
มีการติดตามผลการปฏิบัติ [หมวด 2 ข้อ 2.2(ก)] นอกจากนั้น กรม ฯ ยังน าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน [หมวด 3 ข้อ 3.1(ข)] และจัดให้มี
การทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ โดยน าผลการทบทวนที่ได้ก าหนดและปรับ
นโยบายเฉพาะ จก.อศ. เพ่ือถ่ายทอดในการขับเคลื่อนการบรรลุพันธกิจ อศ. ส าหรับการประเมินผลการ
ด าเนินการของ อศ. อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกแผนโครงการและงบประมาณ บก.อศ. ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ ความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณ ส าหรับการด าเนินงานตามพันธกิจและ
กระบวนการบริหารจัดการ และอยู่ในความรับผิดชอบคณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ อศ. ประกอบด้วย คณะกรรมการและบริหารและก ากับดูแลการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ อศ. ซึ่งรับผิดชอบการก าหนดกรอบนโยบาย ก ากับดูแลการท างานของคณะท างาน ก าหนดทิศทางและ
ขับเคลื่อนองค์การ และก าหนดและทบทวนลักษณะส าคัญองค์การ โดยมี จก.อศ. เป็นประธานคณะกรรมการ ฯ 
และคณะท างานก าหนดทิศทางและขับเคลื่อนองค์การ ซึ่งรับผิดชอบในการบริหาร และก ากับดูแลการ
ด าเนินการในรายหมวดต่าง ๆ โดยมี รอง จก.อศ.(2) เป็น หน.คณะท างาน ฯ ซึ่งมี สปช.ทร. เป็นหน่วยผู้
ประเมินผลการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ อีกทั้งยังมีคณะท างานในการควบคุมภายในของ อศ. 
ประกอบด้วย คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน อศ. โดยมี รอง จก.อศ.(1) เป็น หน.คณะท างาน ฯ และ
คณะท างานติดตามและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อศ. โดยมี หน.นฝอ.อศ. เป็น หน.คณะท างาน ซึ่งมี
หน่วยประเมินผลการควบคุมภายใน จ านวน 10 ด้าน แบ่งออกเป็น จร.ทร. จ านวน 7 ด้าน (การปฏิบัติงาน) และ 
สตน.ทร. จ านวน 3 ด้าน (การเงิน การบัญชี และการบริหารพัสดุ) โดยท าการประเมินทุกปี และหน่วยประเมินผล
จะส่งผลการตรวจประเมินกลับมาให้กรม ฯ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงจะน าผลการตรวจประเมินดังกล่าวส่งให้
คณะกรรมการและคณะท างานดังกล่าวข้างต้น น าไปพิจารณาด าเนินการปรับปรุงต่อไป โดยมีการประเมินผล
การด าเนินการของกรม ฯ ตามตารางที่ 1.2 - 2 

ตารางที่ 1.2 – 2 การประเมินผลการด าเนินการของกรม ฯ 

ประเด็นการการประเมิน 
ระบบการน าองค์กร 

(ภาพรวม/ทีมบริหารทั้งทีม) 

ผู้ท าหน้าทีป่ระเมิน 
/หน่วยงานที่ 

ประเมิน 

แนวทางหรือ 
วิธีการประเมิน 

ความถี่ 
การน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง 

การประเมินระบบการน าองค์กร 
(สื่อสาร สัง่การ ถ่ายทอด จูงใจ) 

ก าลังพลของกรม ฯ 
โดยมีแผนกก าลังพล 
บก.อศ. รวบรวม 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม แ บ บ
ออนไลน์ 

ปีละครั้ง น าไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
จก.อศ. (เฉพาะ) ในปีต่อไป 

การประเมินการด าเนินงานท้ัง
องค์กรประสิทธิผลการน าองค์กร 

แผนกแผนโครงการ
และงบประมาณ บก.อศ. 

ติดตามผลจากการปฏิบัติ
ตามแผน ปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ทุก 3 เดือน น าไปปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีน้ัน และใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนปฏิบัติราชการใน
ปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน/ความก้าวหน้า
ขององค์กร/การบรรลุพันธกิจ/
การบรรลุยุทธศาสตร์ 

แผนกแผนโครงการ
และงบประมาณ บก.อศ. 

ติ ดตามรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของแต่ละชุด
ปฏิบัติงานและจากตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ทุก 3 เดือน น าไปใช้ ในการปรับปรุ งการ
วางแผนเชิ งยุทธศาสตร์ ใน 
PMQA หมวด 2  
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ประเด็นการการประเมิน 
ระบบการน าองค์กร 

(ภาพรวม/ทีมบริหารทั้งทีม) 

ผู้ท าหน้าที่ 
ประเมิน/ 

หน่วยงานที่ 
ประเมิน 

แนวทางหรือ 
วิธีการประเมิน 

ความถี่ 
การน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง 

การประเมินผู้น าสูงสุด หน.ก าลังพล บก.อศ. แบบสอบถามแบบออนไลน์ ปีละครั้ง น าไปใช้ในการปรับปรุงการน า
องค์การใน PMQA หมวด 1 

การประเมินคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ท่ีก ากับดูแลองค์กร 

ก าลังพลของกรม ฯ 
โดยมีคณะท างาน
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ อศ. รวบรวม 

รับการตรวจประเมินจาก
ผู้ตรวจประเมินของ สปช.ทร. 

ปีละครั้ง น าไปใช้ในการปรับปรุงPMQA 
ของกรม ฯ 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม 
 (8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

 ผู้บริหารระดับสูงของกรม ฯ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องผลกระทบทางลบที่เกิดต่อชุมชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของก าลังพลของหน่วย ซึ่งรับทราบและติดตามผลจากรายงานผลการปฏิบัติงาน
จาก หน.ชุดส ารวจ/หน.ชุดปฏิบัติงาน และจาก หน.หน่วยต่าง ๆ ที่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ
ประชุม นขต.อศ. เป็นประจ าทุกเดือน หากมีการร้องเรียนจะสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขผลกระทบนั้นโดยทันที 
แล้วรายงานผลให้ทราบโดยตรง พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขหรือลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ปฏิบัติราชการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ ต้องเป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลอุทกศาสตร์ซึ่งใช้เรือส ารวจขนาดใหญ่ใน
การส ารวจบริเวณน้ าลึก จ าเป็นต้องเดินเรือตามแนวเส้นทางส ารวจที่แน่นอน อาจไปขวางเส้นทางเดินเรือของ
เรือประมงที่ก าลังท าการประมงได้ ซึ่งส่งผลต่อชาวประมงและอาจท าให้อุปกรณ์ท าการประมงเสียหาย จึงได้
ก าหนดให้เวรยามเรือเดินระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน หากแนวเส้นทางส ารวจขวาง
เส้นทางเดินเรือให้ลดความเร็วหรือเปลี่ยนเส้นทางที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น ตามตารางท่ี 1.2 – 3  

ตารางที่ 1.2 – 3 ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของกรม ฯ 

พันธกิจ 
ผลกระทบทาง
ลบท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินงาน 

เป้าประสงค์
ในการ
จัดการ 

ตัววัดในการ
จัดการผลกระทบ

ทางลบ 

เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง/ช่วย

ติดตาม 

เทคโนโลยีที่มา
ช่วยติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการส่งก าลัง
บ ารุงสายงานอทุกศาสตร์
ให้กับ ทร. ให้เพียงพอ
ตามความต้องการและ
ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติ 
การของ ทร. 

ไม่สามารถซ่อมท า
พัสดุสายอุทกศาสตร์
ให้กับเรือต่าง ๆ ใน 
ทร. ได้ตามต้องการ 

ซ่อมท าได้ทัน
ตามต้องการ 

ประเมินความพึง
พอ ใจของผู้ รั บ 
บริการและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

สถานีอุทกศาสตร์
ตามพื้นที่ต่าง ๆ 

ใช้ไลน์ในการแจ้ง
ความต้องการ 

กบพ.อศ. 
และสถานี
อุทกศาสตร์
ต่าง ๆ 

2. ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย เพือ่ความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ
และการบรรเทาสา
ธารณภัยแก่หนว่ยงาน
ภาครัฐ และประชาชน 
ได้ทันเวลา ถูกต้อง ที่
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ไม่สามารถจัดซ้ือ
แผนที่และบรรณ
สารการ เดิ น เ รื อ
ต่างประเทศ หรือไม่
สามารถจัดท าต้น 
ฉบับที่มีการปรับปรุง
ได้ทันต่อความต้อง 
การ  เช่ น  แผนที่
เดินเรือหมดคลั ง 
หนังสือมาตราน้ า
ออกล่าช้า เป็นต้น 

ส า ม า ร ถ ใ ห้ 
บริการแผนที่
และบรรณสาร
การเดินเรือได้
ต า ม ที่ ค ว า ม
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ประเมินความพึง
พอ ใจของผู้ รั บ 
บริการและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

กบด.ศสด.อศ. และ
สถานีอุทกศาสตร์
ตามพื้นที่ต่าง ๆ 

ระบบจ าหนว่ย
แผนที่และบรรณ
สารการเดินเรือ 

กบด.ศสด.อศ. 
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(9) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
 กรม ฯ มีการส่งเสริมก าลังพลให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม โดยมอบหมายให้ หน.นขต.อศ. 

ก ากับดูแลก าลังพลในสังกัดโดยใกล้ชิด แต่เนื่องจากวัฒนธรรมในการเรียนรู้ภายในกรม ฯ เป็นแบบพ่ีสอนน้อง
จึงได้ใช้การปกครองแบบพ่ีปกครองน้องมาใช้ในกรม ฯ ด้วย ช่วยให้การท าผิดจริยธรรมภายในกรม ฯ 
มีค่อนข้างน้อย แต่หากมีการท าผิดจริยธรรมขึ้นต้องรายงานให้ กพ.บก.อศ. ทราบ แล้วรายงานตามล าดับชั้นถึง 
จก.อศ. เพื่อทราบโดยทันที ซึ่งจะมีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง และมีค าสั่งเพ่ือลงโทษผู้กระท า
ผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการโดยทั่วไปได้รับทราบ เพ่ือไม่ให้มีการปฏิบัติตามหรือลอกเลียนแบบ 
รวมทั้งได้มีการก ากับด้านจริยธรรมต่าง ๆ ของกรม ฯ ตามตารางที่ 1.2 – 4 

ตารางที่ 1.2 – 4 พฤติกรรมที่มีจริยธรรมของกรม ฯ 

ประเด็นที่ก ากับ
ด้านจริยธรรม 

วิธีการส่งเสริมจริยธรรม ผู้รับผิดชอบ 
ความถี่ในการ

ติดตาม 
การด าเนินการในกรณี

ที่ผิดจริยธรรม 
ความจงรักภักด ี การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วย และการเข้า

ร่วมกิจกรรมของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ก าลังพล การเชิญชวนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ 

บก.อศ. ทุกครั้งท่ีมีการ 
จัดกิจกรรม 

ลงโทษทางวินัยทหาร 

มีวินัย การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและตรวจเครื่องหมาย
เครื่องแต่งกาย 

บก.อศ. อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง 

ให้ค าแนะน า เพื่อน าไป
ปรับปรุงตน 

ความซื่อสัตย์
สุจริต 

การปฏิญาณตนในแถวตรวจบัญชีพลประจ า
สัปดาห์ 

บก.อศ. ทุกสัปดาห ์ ลงโทษทางวินัยทหาร 

ความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง มีการประกาศอย่างเปิดเผย และ
สามารถสอบถามและตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

กบพ.อศ. ทุกไตรมาส ลงโทษทางวินัยทหาร 
และการลงโทษตามที่
กฎหมายก าหนด 

ตอบสนองสังคม ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี และเพิ่มพูนการมี
จิตส านึกสาธารณะให้กับก าลังพล 

บก.อศ. ทุกครั้งท่ีมีการ 
จัดกิจกรรม 

ว่ากล่าวตักเตือน 

ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม 
 (10) ความผาสุกของสังคม  

 กรม ฯ มีพันธกิจหลักส าคัญเกี่ยวกับงานข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ที่รวมถึงงานด้านสมุทรศาสตร์ 
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล สนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. งานด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ และงาน
ส่งก าลังบ ารุงทางอุทกศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาก าลังพลให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง และ
การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องระหว่างกัน ทั้งในและนอกประเทศ  
นอกจากกิจดังกล่าวแล้ว อศ. ยังท าหน้าที่เป็นศูนย์สนับสนุนการแจ้งเตือนภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
กองทัพเรือ เพ่ือรวบรวมและแจ้งเตือนสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัย โดยพิจารณาถึงความผาสุกของสังคม
ผ่านการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ตามข้อ 3.1 และการค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว แต่เนื่องจากภารกิจของกรม ฯ เป็นการสนับสนุนข้อมูลในการด าเนินการตามกล่าว
ข้างต้น จึงได้มีการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการในการสร้างความผาสุกของสังคมนอกเหนือจาก 
ขีดสมรรถนะหลักของกรม ฯ  ตามตารางท่ี 1.2 – 5 และภาพท่ี 1.2 – 1  



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 23 

ตารางที่ 1.2 - 5 แผนงาน/โครงการในการสร้างความผาสุกของสังคม 

แผนยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ ์

การสร้างความ
ผาสุกของสังคม 

สังคม การแจกผ้าห่มกันหนาว บก.อศ. ช่วยเหลือชุมชนและเด็กนักเรียน
ในถิ่นทุรกันดาร และสร้างความ 
สั มพั น ธ์ อั นดี ร ะหว่ า งอ งค์ ก ร 
หน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้าน 

สังคม การให้ทุนการศึกษาเด็กในโรงเรียน
ทุรกันดาร 

บก.อศ. 

สังคม จัดและร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียง
เจ็ดลิน 

สวท.ชม. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กร หน่วยงานภาครัฐ 

สังคม การบริจาคโลหิต บก.อศ. ส่งเสริมกิจกรรมท าความดี และ
เพิ่มพูนการมีจิตส านึกสาธารณะ
ให้กับก าลังพล 

(11) การสนับสนุนชุมชน 
 กรม ฯ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนพ้ืนที่บางนา กรุงเทพมหานคร และมีสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่

ส าคัญ คือ กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี สถานีอุทกศาสตร์ จ านวน 4 สถานี 
(ที่ตั้งอยู่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จว.สงขลา และ อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา) 
ประภาคารและกระโจมไฟ จ านวน 88 แห่ง ตามจังหวัดชายฝั่งทะเล และสถานีวัดความสั่นสะเทือน จว.เชียงใหม่ 
(สวท.ชม.) ซึ่ง กรม ฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชุมชน และหน่วยงาน 
ทร. โดยรอบ เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างเข้าใจและสนับสนุนงานระหว่างกัน โดยกรม ฯ ได้เน้นย้ า
ให้กับหน่วยของกรม ฯ ที่ตั้งในภูมิภาค ได้แก่ สถานีอุทกศาสตร์ ประภาคาร และ สวท.ชม. ส่งผู้แทนของหน่วย
ดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนโดยรอบ และสร้างความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งการสนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพ่ือการสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เช่น การมอบผ้าห่มกันหนาวและทุนการศึกษาให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ทุรกันดาร การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
และร่วมในงานพิธีต่าง ๆ ที่หน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ จัดขึ้น เป็นต้น โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.2 – 6 
และภาพท่ี 1.2 – 2 และ 1.2 – 3 

ภาพที่ 1.2 - 1 จก.อศ. และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาวมอบและทุนการศึกษาให้กับ 
โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ก๊ะเปียง อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ 
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 ตารางที่ 1.2 – 6 การสนับสนุนชุมชน 

ปัจจัยในการ
คัดเลือก
ชุมชน 

การใช้
ประโยชน์จาก

สมรรถนะ
หลัก 

ชุมชนที่ส าคัญ 
กิจกรรมสนับสนุน

ชุมชน 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย/ชุมชน 

การมีส่วนร่วม
ของบุคลากร 

อยู่ในพ้ืนท่ีตั้ง
ของกรม ฯ 

ข้อมูลระดับน้ า ชุมชนพื้นที่บางนา ให้ข้อมูลระดับน้ าใน
ก่อนและระหว่างพิธี
ลอยกระทง 

ภาคเอกชนชุมชนใน
พื้นที่ และโรงเรียน
ในพื้นที่ 

ก าลังพลจาก
พื้นที่บางนา 

อยู่ในพ้ืนท่ีตั้ง
ของกรม ฯ 

เครื่องมือและ
อุปกรณ์การ
ส ารวจของ
กรม ฯ 

ชุมชนพื้นที่บางนา 
และปากน้ า จว.
สมุทรปราการ 

ร่วมสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้
ในงานของกรม ฯ กับ
เด็ก ๆ ในงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ี ก าลังพลจาก
พื้นที่บางนา 

ภาพที่ 1.2 – 2 สวท.ชม. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลินกับหนว่ยงานในพ้ืนท่ี 

ภาพที่ 1.2 – 3 รอง จก.อศ. เป็นประธานในพิธีลอยกระทงประจ าป ีณ ท่าน้ าวัดบางนานอก 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 25 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

2.1  การจัดท ายุทธศาสตร์ 
ก. กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  
 กรม ฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อม การเมือง และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจจึงได้มีการปรับปรุงบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบาย 
ทร. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทร. และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ทร. เพ่ือใช้เป็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่จะช่วยพัฒนาองค์การให้มีการวางแผนเพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งรับผิดชอบต่อ
ผลส าเร็จขององค์การได้ในอนาคต มีตัวชี้วัดความส าเร็จขององค์การที่สามารถวัดผลการด าเนินการได้อย่างเป็น
รูปธรรม อศ. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ของ อศ. ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการที่ถูกถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการของ ทร. ขึ้น
เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้ นขต.อศ. ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อภารกิจของ ทร. และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการและประชาชน [หมวด 1 ข้อ 1.1(ค)] 
ดังภาพที่ 2.1 – 1 และ ภาพที่ 2.1 – 2  

 ภาพที่ 2.1-1 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ภาพที่ 2.1-2 กระบวนงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

กรม ฯ ได้น าวงจร PDCA มาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ท าให้กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ มีความชัดเจนและเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการติดตามประเมินผลและน ามาปรับปรุงให้
กระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มีทั้งแผนระยะสั้นแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีและแผนระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นการประชุมสัมมนาในเวทีต่าง ๆ ที่มีผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมการประชุม การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เอกสารต่าง ๆ เป็นต้น เพ่ือหาปัจจัยส าคัญ 
ทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ อศ. มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผน ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น SWOT Analysis, Strategy Map, 
Benchmarking เป็นต้น ดังตารางที่ 2.1 – 1  
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ตารางที่ 2.1-1 กระบวนงานของการจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

ที่ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ข้อก าหนดและตัวชีว้ัดส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1 

- คณะกรรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
4 ปี ของ ทร. (ในส่วนของ อศ.) 
- อนุมัติแนวทางการจัดท าแผนปฏิบิตราชการ 4 
ปี ของ อศ. 

ก.พ. - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของ ทร. 

นขต.อศ. 

2 

- คณะกรรมการจัดท าแผนฯ ด าเนินการทบทวน
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ อศ. ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ทร. 

มี.ค. นขต.อศ. และ 
หน.แผนโครงการ
และงบประมาณ 

บก.อศ. 

3 

- เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ อศ. เม.ย. หน.แผนโครงการ
และงบประมาณ 

บก.อศ. 

4 

- จก.อศ. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ 
อศ. 
- จก.อศ. ไม่เห็นชอบ ให้กลับไปด าเนินการในผัง 
กระบวนการที่ 2 

เม.ย. - พ.ค. จก.อศ. 

(2) นวัตกรรม 
 กรม ฯ ได้น าเครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) มาวิเคราะห์หาโอกาสเชิง

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน่วย โดยการใช้วิธีการจัดท าตารางการตัดสินใจ (Decision Matrix) ก าหนดค่าน้ าหนัก
และให้คะแนนจากตารางสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ทร. เพ่ือหาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์
ที่ส าคัญของกรม ฯ ซึ่งกรม ฯ ได้มีการทบทวนการท า SWOT Analysis เป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าโอกาสทาง
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาประกอบการพิจารณาจัดท าวิสัยทัศน์ (Vision) ของกรม ฯ 
ซึ่งกรม ฯ ได้ก าหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และสิ่งท้าทายไว้ 4 ด้าน คือ ด้านพันธกิจ ด้านปฏิบัติการ 
ด้านทรัพยากรบุคคล และความท้าทายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญของหน่วย ตามตารางท่ี 2.1 – 2  

ตารางที่ 2.1 – 2 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งท้าทาย นวัตกรรม 

ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

สิ่งท้าทาย นวัตกรรม ผลประโยชน์/ผลกระทบ 

ด้านพันธกิจ 1) การส ารวจอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเลได้ครอบคลุม
หัวข้อข่าวสารส าคัญทางอุทกศาสตร์ และ
ทันเวลา เพื่อจัดท า Hydrographic Spatial 
Data Infrastructure หรือ HSDI  
2) การจัดท า Hydrographic Spatial Data
Infrastructure หรือ HSDI ได้อย่างครบถ้วน 
เพื่อเตรียมส าหรับการน าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทางทะเลของประเทศ (Marine Spatial Data 
Infrastructure หรือ MSDI)  
3) การยกระดับความส าคัญของงานอุทก
ศาสตร์ ผ่านการให้บริการตามแนวคิด “One 
Stop Service” ซ่ึงเป็นการเพิ่มความตระหนัก
ของความส าคัญของทะเลในอีกทางหน่ึง 

โครงงานพัฒนาระบบให้ 
บริการข้อมูลแผนท่ีเดินเรือ
อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่าย (ENC Web Map 
Service) 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

การบริการเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ 

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ทร. 

ทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของ อศ. 

เสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ให้ จก.อศ. พิจารณา 

จก.อศ.เหน็ชอบแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของ อศ. 
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ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

สิ่งท้าทาย นวัตกรรม ผลประโยชน์/ผลกระทบ 

ด้านพันธกิจ 1) การส ารวจอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเลได้ครอบคลุม
หัวข้อข่าวสารส าคัญทางอุทกศาสตร์ และ
ทันเวลา เพื่อจัดท า Hydrographic Spatial 
Data Infrastructure หรือ HSDI  
2) การจัดท า Hydrographic Spatial Data
Infrastructure หรือ HSDI ได้อย่างครบถ้วน 
เพื่อเตรียมส าหรับการน าไปเป็นส่วนหน่ึง
ของโครงสร้างพื้นฐาน ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ทางทะเลของประเทศ (Marine Spatial Data 
Infrastructure หรือ MSDI)  
3) การยกระดับความส าคัญของงานอุทก
ศาสตร์ ผ่านการให้บริการตามแนวคิด “One 
Stop Service” ซ่ึงเป็นการเพิ่มความตระหนัก
ของความส าคัญของทะเลในอีกทางหน่ึง 

โครงงานพัฒนาระบบให้ 
บริการข้อมูลแผนท่ีเดินเรือ
อิ เล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่าย (ENC Web Map 
Service) 

ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 

การบริการเพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ 

ด้านปฏิบัติการ 1) การปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่
2) การจัดการและรับมือกับภาระงานท่ี
เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ระบบข่าวกรองข้อมูลทาง
อุทกศาสตร์  

เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบ
การบริการข้อมูลและการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ รวมท้ังการปรับปรุงให้
เกิดความสอดคล้องของกระบวน 
งานและการจัดท าแผน โดยมุ่งเน้น
การรวบรวม จัดท าฐานข้อมูลภูมิ
สารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial 
Data Infrastructure หรือ MSDI) 
รวมท้ังผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมี
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี มาตรฐาน สากล และ
สอดคล้องกับการปฏิบัติ งานโดยมี
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางของ ทร. 

ด้านทรัพยากรบุคคล 1) การเตรียมองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ตามเครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานการ
ส ารวจและสร้างแผนท่ี ข้อก าหนดองค์กร
สากลระหว่างประเทศ และการปฏิบัติงาน 
ในลักษณะข้อมูลเป็นศูนย์กลาง 
2) การรวบรวมและจัดการความรู้ในกระบวน
การท างานของกรม ฯ ได้อย่างครบถ้วน 
เพื่อน ามาจัดท าเป็นหลักสูตรพื้นฐานต่าง ๆ 
ของกรม ฯ ได้อย่างครบถ้วนทุกการปฏิบัติ 
งานของกรม ฯ เพื่อลดการท างานโดยยึด
ความสามารถเฉพาะบุคคล 

1.งานสมุทรศาสตร์  และงาน
อุตุนิยมวิทยา ต้องใช้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ที่สามารถท างานและประยุกต ์
ใช้งานแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อการวิเคราะห์ คาดหมาย หรือ
ท านายสภาวะต่าง ๆ 
2. ก าลังพลท่ีได้รับการบรรจุใน
ปัจจุบันต้องมีความสามารถหลาก 
หลาย มีความคล่องตัว และความคิด
ริเริ่มในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากภาระ
งานมากกว่าก าลังพลท่ีบรรจุในปัจจุบัน 

ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

การยกระดับความส าคัญและเผยแพร่ความ 
ส าคัญของงานอุทกศาสตร์ของประเทศไทย
ท่ีมีต่อสังคมท้ังในทางตรงและทางอ้อม 

การให้บริการเชิงรุกท่ีรวดเร็ว 
ในรูปแบบ “One Stop Service” 
ท่ีมุ่งเน้นความเข้าถึงและความ
ต่อเน่ืองในการบริการ ความ
ครอบคลุมของข้อมูลแต่ละ
ประเภท และครอบคลุมพื้นท่ี
ท่ีต้องการ 

ให้บริการข้อมูลเพ่ือความปลอดภัย
ในการเดินเรือและการบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
และประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล ครอบ 
คลุมพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทร. 
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(3) การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์  
 กรม ฯ มีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล [หมวด 4 ข้อ 4.1(ข)] ส าหรับใช้ในกระบวนการ

วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ดังตารางที่ 2.1 – 3   

ตารางที่ 2.1 – 3  กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 

ปัจจัยภายใน/ภายนอก วิธีการ/แหล่งข้อมูล ความถ่ี เครื่องมือ ผู้เก่ียวข้อง 

ทิศทางองค์กร นโยบาย จก.อศ. 1 – 2 ป ี - SWOT Analysis 
- Strategy Map 
- Benchmarking 

จก.อศ 
ผู้บริหารระดับสูง/กลาง 
ก าลังพล อศ. 

การประชุม นขต.อศ. ทุกเดือน 

นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

การประชุม/สัมมนาร่วมกับ
หน่วยเหนือ/ส่วนราชการท่ี
เกี่ยวข้อง 

ตามความเหมาะสม - SWOT Analysis จก.อศ. 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
กองต่าง ๆ ใน นขต.อศ. 

ความต้องการ/ความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

เอกสารราชการ แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์ 

ตามความเหมาะสม - SWOT Analysis นขต.ทร. 
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. 

(4)  ระบบงานและสมรรถนะหลัก 
 กรม ฯ ได้ตรวจสอบ ภารกิจ และขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญตามที่ก าหนดไว้ใน

ภารกิจของกรม ฯ (ตามข้อ P – 1) โดยได้น าหลักการ SIPOC model ใช้ร่วมกับระบบสมรรถนะของกรม ฯ และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบในการวิเคราะห์และจ าแนกการบริการจากพันธกิจหลักของกรม ฯ ท าให้ต้อง
ด าเนินการส่งมอบการบริการที่ส าคัญให้แก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของกรม ฯ เช่น 
นขต.ทร. ผู้ประกอบการ โดยสามารถจ าแนกการบริการและกระบวนการท างาน ที่ส าคัญตามพันธกิจของ
กองทัพเรือได้ ดังภาพที่ 2.1 – 3  

ภาพที่ 2.1 – 3 ระบบงานและสมรรถนะหลัก 

ข. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(5) วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ อศ. ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2561 – 2564 

ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจมาเป็นกรอบในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
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เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในแต่ละด้านและก าหนดเวลา ตามตารางที่ 2.1 – 3 และ
ผู้บริหารของกรม ฯ ได้สื่อสารวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญสู่บุคลากรในการประชุม นขต. อศ. 
ประจ าเดือน เพ่ือรับทราบและใช้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นกรอบคิดในการด าเนินกิจกรรม อีกทั้งใช้
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน และเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 

(6) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 กรม ฯ สร้างความมั่นใจที่จะให้วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

แสดงการด าเนินการดังตารางที่ 2.1 – 4  

ตารางที่ 2.1 – 4  แสดงการพิจารณาวัตุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

การถวายความปลอดภัย การ
ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค์ 

สนับสนุนด้านอุทกศาสตร์ การ
ถวายความปลอดภัย การถวาย
พระเกียรติ และปฏิบัติตาม
พระราชประสงค์ 

ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุน
ด้านอุทกศาสตร์การถวายความ
ปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 
ตามที่ได้รับการร้องขอหรือประสาน
การปฏิบัติ  

100% นขต.อศ. 

การแก้ปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร จั ด ห า
ยุทโธปกรณ์ หรือเครื่องมือสาย
อุทกศาสตร์ ส าหรับใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาคว าม ไม่ ส งบ ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดหา
ยุท โ ธปกรณ์ ได้ ตามแผนงานที่
ก าหนด 

100% กบด.ศสด.อศ. 

การปฏิบัติตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

สนั บ ส นุ น ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม
โคร งก า รอั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าร ิ

ร้อยละของความส า เร็ จในการ
ด าเนินการ/สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

100% กอต.ศภอ.อศ. และ
กมศ.ศภอ.อศ. 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพ 
1. ความพร้อมขององค์บุคคล
ยุทธวิธีและการปฏิบัติการทาง
ทหาร 
2. ความพร้อมของยุทโธปกรณ์
(จัดหา/ซ่อมบ ารุง/ปรับปรุง) 
- ความพร้อมขององค์ยุทธวิธี 
(จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงแนว 
ทางการใช้ก าลังของ ทร.) 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพ 
1. ความพร้อมของยุทโธปกรณ์
สายงานอุทกศาสตร์ 
2. ความพร้อมขององค์ยุทธวิธี
(จัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงแนว 
ทางการใช้ก าลังของ อศ.) 

1.ร้อยละความส าเร็จในการซ่อม
บ ารุงเรือ(เรือได้รับการซ่อมบ ารุง
เป็นไปตามแผน ฯ ที่ก าหนด 
2. ร้อยละความส าเร็จในการซ่อม
บ ารุงครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ได้รับการ
ซ่อมบ ารุงเป็นไปตามวงรอบการใช้
งาน) 
3. ร้อยละความส าเร็จตามแผนการ
ฝึกของ ทร. ประจ าปี 

95% 

85% 

93% 

นขต.อศ. 

การเตรียมความพร้อมด้าน
การส่งก าลังบ ารุง 

การเตรียมความพร้อมด้านการ
ส่งก าลังบ ารุงสายงานอุทกศาสตร์ 

1.ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แนวทางการส่งก าลังบ ารุงสายอุทก
ศาสตร์ 
2.ร้อยละความพร้อมในการส่งก าลัง
บ ารุงรายการ ครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ 
ได้รับการจัดหาครบตามอัตรา และ
ทดแทนตามอายุการใช้งานที่ก าหนด) 
3.ร้อยละความพร้อมในการส่งก าลัง
บ ารุงรายการ วัสดุ (วัสดุสิ้นเปลือง 
ได้รับการจัดหาครบตามจ านวนและ
การใช้งาน ของครุภัณฑ์ที่มีการใช้
งาน) 

100% 

95% 

85% 

นขต.อศ. 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์
และการคมนาคมทางทะเล 
 
 

การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์
และการคมนาคมทางทะเล 

1. ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
แผนงานการให้บริการด้านอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเล และการคมนาคมทางทะเล 
2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนิน 
งานด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล และคมนาคม
ทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติ
ด้านยุทธการของหน่วยต่าง ๆ ได้ตาม
แผนงานที่ก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

100% 
 
 
 
 

97% 

นขต.อศ. 

การป้องกันประเทศ และการ
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 
 

1. การสนับสนุนข้อมูลอุทกศาสตร์
ให้กับก าลัง ทร. ในการป้องกัน
ประเทศ และคุ้มครองรักษาผล 
ประโยชน์ของชาติทางทะเล 
 
 
 
 
2.การสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติ
ทางทะเล 

1. ร้อยละความส าเร็จในการทบทวน/
ปรับปรุงแผนการส ารวจ รวบรวม 
และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุน
การปฏิบัติการทางทหารของ ทร. 
2. ร้อยละความส าเร็จในการจัดก าลัง
ทางเรือ ส าหรับการส ารวจ รวบรวม 
และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุน 
การปฏิบัติการทางทหารของ ทร. 
3. ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุน
ข้อมูลภัยพิบัติทางทะเลให้กับ ศบภ.ทร. 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

100% 
 

นขต.อศ. 

2.2 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ 
  (7) การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรม ฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ถูกถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี ของ ทร. ซึ่งแปลงมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ กห. (ตามภาพที่ 2.1 – 1) เพ่ือแสดง
ภารกิจที่ ทร. และ อศ. จะด าเนินการตลอดระยะเวลา 4 ปี ในการสนับสนุนการบริหารงานของ กห. ให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยสาระส าคัญในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จะแสดงให้เห็นถึงการแปลงประเด็น
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก (ระดับ ทร. Level 0) ที่กรม ฯ เข้าไปเกี่ยวข้องไปสู่ภารกิจที่จะต้องด าเนินการ 
โดยกรม ฯ ต้องน าเสนอประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ที่จะท าให้ภารกิจนั้นประสบผลส าเร็จ พร้อมทั้ง
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จของภารกิจเหล่านั้น รวมถึงผลผลิต/โครงการส าคัญที่ กรม ฯ เพ่ือขอรับ
งบประมาณสนับสนุนในระยะเวลา 4 ปี 
   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกรม ฯ เป็นแผนปฏิบัติราชการที่แสดงให้เห็นถึงภารกิจที่จะ
ด าเนินการในปีใดปีหนึ่งที่ก าหนด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรม ฯ โดยจะมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แต่จัดท าเป็นแผนประจ าปีที่ละเอียดและชัดเจนขึ้น เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
   โดยสรุปการสร้างความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรม ฯ นั้น จะอาศัยแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ทร. พ.ศ.2561 – 2564 เพ่ือถ่ายทอดลง
สู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรม ฯ พ.ศ.2561 – 2564 ผ่านเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละมิติมุมมอง
อย่างสมดุลและมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน สามารถน าสู่การปฏิบัติได้ในทุกกระบวนการระบบงาน และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ [หมวด 6 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2] และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 31 

เปลี่ยนแปลงไปทั้งสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและทางการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถตรวจวัดความก้าวหน้า
และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน แสดงตามตารางที่ 2.1 – 1 และตารางท่ี 2.1 – 2  

(8)  การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 กรม ฯ มีวิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏบิัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการ ไปยังบุคลากรผู้ส่งมอบ 

และพันธมิตรที่ส าคัญเพื่อให้มั่นใจวา่ส่วนราชการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ โดย อศ. ได ้ ด าเนิน
การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) แลว้ด าเนินการก าหนด วสิัย
ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์ โดยพิจารณาตามแนวคิดของเครื่องมือ 
ทางการบริหาร เช่น Balance Score Card จนได้แผนที่ยุทธศาสตร์ ต่อจากนั้นก็ได้น าแผนที่ยุทธศาสตร์มาด าเนินการ 
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของหน่วย และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยตามล าดับ ทั้งนี้ได้ 
พิจารณาร่วมกับแผนและนโยบายต่าง ๆ ที่ ทร. ก าหนดน ามาพิจารณาด้วยเมื่อได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของหน่วยแล้ว กองต่าง ๆ ใน อศ. ก็จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งด าเนินการจัดท า 
Action Plan ในส่วนของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักของแต่ละกองต่าง ๆ ใน อศ. เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของหน่วย โดย อศ. ได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติ ตามภาพที่ 2.2 – 1 

ภาพที่ 2.2 - 1 การถ่ายทอดแผนลงไปสู่การปฏิบตั ิ

 กรม ฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และถ่ายทอดไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ในระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ (Level 1) และส่งเสริม
ให้ นขต.อศ. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วย (Level 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีการก าหนด
ตัวชี้วัดส าคัญในการติดตามประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติของหน่วยรับผิดชอบ เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการ และรายงานผลความส าเร็จตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการและรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งสั่งการ แก้ไขปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้อง (ถ้ามี) 
หรือปรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรรม หรือปรับกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานให้มีผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานผลความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วย เพ่ือรวบรวมประเมินผลและรายงานให้กองทัพเรือทราบ 

(9) การจัดสรรทรัพยากร 
 การด าเนินการด้านงบประมาณในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของหน่วย 

ซึ่งจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจาก ทร. โดย ทร. ได้โอนเงินจัดสรรงบประมาณในทุกกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยเข้าสู่ระบบบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ (RTN ERP) จึงท าให้หน่วยมั่นใจได้มีการ
ด าเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้จ านวนเท่าไร แต่อย่างไรก็ตามหากหน่วยมี
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการไม่เพียงพอ สามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้จะต้องมีการประสานงานกัน
ระหว่าง อศ. กับ สปช.ทร. และหน่วยเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ว่ามีงบประมาณให้การสนับสนุนเพิ่มเติมหรือไม่เพียงไร 

 กรม ฯ ด าเนินการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของการควบคุมภายในตามระเบียบ 
คตง. นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างาน
ติดตามและประเมินผล ฯ มีการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือวางแผนการปฏิบัติในการควบคุม/ก าจัด และหรือลด
ความเสี่ยงมีการรายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบของการควบคุมภายในวงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
เพิ่มการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ภาครัฐก าหนด และแนวทางด าเนินการด้านงบประมาณ
ของ ทร. และตาม พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้อง (การจัดซื้อจัดจ้าง การงบประมาณ และการเงินการบัญชี) 

แผนยุทธศาสตร์
ของ อศ.

แผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี ของ อศ.

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี ของ อศ.

Action 
ของแต่ละกอง 
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  (10) แผนด้านทรัพยากรบุคคล  
   กรม ฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 10 ปี ไว้ครอบคลุม
ในทุกประเด็น พร้อมทั้งมีการประเมินสมรรถนะในระดับบุคคล [หมวด 5 ข้อ 5.2 (ค)] ซึ่งในแต่ละปี ทร. ได้
ก าหนดเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนา ทั้งในประเทศ ภายใน ทร. และภายนอก ทร. และ
การศึกษาอบรมในต่างประเทศประจ าปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ทร. ปี 58 – 67 เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทร. 
น าไปวางแผน การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้อง ซึ่งกรม ฯ ได้จัดท าแผนและเสนอไว้ในโครงการ
ของ ทร. เป็นประจ าทุกปี กรม ฯ มีการทบทวนกลยุทธ์/แผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือรองรับแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล ทร. พ.ศ.2558 – 2567 โดยก าหนดไว้เป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและ
สัมมนาทั้งในประเทศ ภายใน ทร. และภายนอก ทร. พร้อมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังพลสายวิทยาการ อศ. และก าลังพลในหน่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ 
และเป็นองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม เพ่ือพร้อมในการปฏิบัติงานในกรม ฯ ต่อไป [หมวด 5 ข้อ 5.2 (ค)] การ
วางแผนด้านทรัพยากรบุคคลของกรม ฯ 

  (11) ตัววัดผลการด าเนินการ  
  กรม ฯ จัดให้มีการประชุมร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ

แผนงาน/กิจกรรม กับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของกรม ฯ รวมถึงตรวจสอบความสอดคล้องของ
ตัวชี้วัดของแผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และตัวชี้วัดในร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ ทร. ทั้งนี้ในส่วนของ
การออกแบบตัวชี้วัด จะมีการจัดท าเป็น 2 ระดับ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดซึ่งเจ้าภาพกลยุทธ์ระดับ ทร. (Level 0) 
เป็นผู้ก าหนด และตัวชี้วัดที่กรม ฯ (Level 1) เป็นผู้ก าหนดโดยในตัวชี้วัดทั้ง 2 ส่วนนั้น กรม ฯ จะพิจารณา
ความสอดคล้องในภาพรวม 
   ในขั้นการติดตามผลการด าเนินการ ผู้บริหารของกรม ฯ จะติดตามความก้าวหน้าของงาน/
โครงการที่ส าคัญ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ RTN ERP โดยจะมีการรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง
ทราบในการประชุม นขต.อศ. เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ฝ่ายอ านวยการ ฯ และกองที่ได้รับมอบหมายจะเป็น
หน่วยหลักในการติดตามสถานภาพการด าเนินงานของแผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่าย
ในระบบ RTN ERP เป็นประจ า แสดงตามภาพที่ 2.2 – 2 และรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ ในกรณีที่
ตรวจสอบพบว่า แผนงาน/กิจกรรมใดล่าช้ากว่าปฏิทินการปฏิบัติงานหรือกรณีที่มีผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี กองต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับผิดชอบจะรายงานในที่ประชุม 
เพ่ือปรับแผนงาน/กิจกรรม ห้วงเวลาปฏิบัติการ หรือทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

          
ภาพที่ 2.2-2 การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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  (12) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ  
   ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้หรือตามค่าเป้าหมายของ แต่ละตัวชี้วัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือภารกิจใกล้เคียงกันคือ หน่วยในส่วนสนับสนุน (อร. อล.ทร. ชย.ทร. พธ.ทร. 
ฯลฯ) นั้น ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่อย่างไรก็ตามหากพบว่า ผลการด าเนินงานมี
ความแตกต่างกันมาก โดยหากคู่เทียบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน
ภายนอก ทร. เช่น กรมอุทกศาสตร์อินโดนีเซีย ก็จะน าแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมาเป็น Best Practices เพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรม ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเด็นการแข่งขันกับคู่เทียบที่เป็น
หน่วยงานภายนอก สรุปได้ตามตารางที่ 2.2 – 1  

ตารางที่ 2.2 – 1 ประเด็นการแข่งขัน และการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
ประเด็น/ตัวชีว้ัดการ
แข่งขันที่สอดคล้อง

กับภารกิจของ
หน่วยงาน 

หน่วยงาน คู่
แข่งขัน/ คู่เปรียบ 
(ภายในประเทศ) 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
แหล่งข้อมูลเชิง

แข่งขัน/เปรียบเทียบ 
การคาดการณ์/ 
อันดับแข่งขัน ของหน่วยงาน ของคู่แข่ง/คูเ่ปรียบ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าป ี
 
 

วศ.ทร. ร้อยละ 93 ร้อยละ 90 รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ 

ดีกว่า วศ.ทร. 

ความครอบคลุมของ
การส ารวจและจัดท า
แผนที่ 
 
 

อศ.อินโดนีเซีย 1. การส ารวจในพื้นที่
ความลึกน้ าน้อยกว่า 
200 เมตร  
2. มีจ านวนแผนที่ที่
ควรได้รับการส ารวจ
ใหม่น้อยกว่า 
3. มีการส ารวจอุทก
ศาสตร์พื้นที่ในน่านน้ า 
ไทยอย่างเป็นระบบ 

1. การส ารวจในพื้นที่
ความลึกน้ ามากกว่า 
200 เมตร 
2. มีจ านวนแผนที่ที่
ควรได้รับการส ารวจ
ใหม่มากกว่า 
3.มีการส ารวจอุทก
ศาสตร์พื้นที่ในน่านน้ า
อินโดนีเซียอย่างเป็น
ระบบ 

1.รายงานผลการปฏิบัติ
งบประจ าปี 
2.บรรณสารพิเศษของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล 
หมายเลข 55 หรือ IHO 
C-55 

อศ.อินโดนี เซีย 
ดีกว่า 

การให้บริการข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยใน
การเดินเรือ 
 
 

อศ.อินโดนีเซีย 1.น่านน้ าไทย มีการ
ให้บริการค าเตือนเพื่อ
การเดินเรือทั้งใน Local 
/coastal และ NAVAREA 
ที่ให้บริการโดย อศ. 
ร่วมกับการสื่อสารแห่ง 
ประ เทศไทย (CAT) 
นอกจากนี้ ยังมีการให้ 
บริการข้อมูลในพื้นที่
ท่าเรือต่าง ๆ โดยกรม
เจ้าท่า 

1.น่านน้ าอินโดนีเซีย มี
การให้บริการค าเตือน
เพื่อการเดินเรือทั้งใน 
Local/coastal และ 
NAVAREA ที่ให้บริการ
โดย อศ.  

1.รายงานผลการปฏิบัติ
งบประจ าปี 
2.บรรณสารพิเศษของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล 
หมายเลข 55 หรือ IHO 
C-55 

เ ที ย บ เ ท่ า กั บ 
อศ.อินโดนีเซีย  

 ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
  (13) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  
   โดยทั่วไปการปฏิบัติราชการของกรม ฯ ได้ค านึงถึงความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติการ โดยในขั้นการน าแผนไปปฏิบัตินั้น กองต่าง ๆ ที่ เป็นผู้รับผิดชอบสามารถเสนอขอปรับการจัดสรร
ทรัพยากรให้สอดคล้องกับภาวะหรือสถานการณ์บังคับต่าง ๆ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของหน่วยเหนือ เช่น ทร. 
หรือนโยบายเร่งด่วนของกรม ฯ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามความจ าเป็นของ นขต.ทร. เช่น ความต้องการ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 



 

รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 34 
 

   ทั้งนี้การปรับการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว จะต้องไม่ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงาน/
กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยค านึงถึงความส าเร็จของภารกิจของผู้รับบริการเป็นหลัก 
เช่น ขส.ทร. ไม่สามารถสนับสนุนพาหนะพร้อมพลขับในการออกปฏิบัติราชการตามช่วงเวลาที่ก าหนดได้ 
จะเสนอขอปรับแผนการเดินทางเป็นพาหนะส่วนบุคคลแทน หรือการจ้างซ่อมท าเครื่องมืออุปกรณ์ส ารวจแผนที่ 
ในกรณีเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ก าหนดได้ โดยใช้งบประมาณ Unforeseen 
ในการจ้างซ่อม ทั้งนี้เพ่ือให้การสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดได้
โดยการปรับการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าว จะไม่ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของแผนงาน/กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน ดังแสดงตามตารางที่ 2.2 – 2  

ตารางที่ 2.2 – 2  แสดงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ วิธีการด าเนินการเพ่ือตอบสนอง 

1. นโยบายรัฐและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง 1. ปรับกระบวนการและขั้นตอนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
2. สถานการณ์โรคติดต่อ  1. ก าหนดมาตรการป้องกันโรค 

2. ก าชับ ก ากับดูแลให้ก าลังพลต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
3. จัดท าและปฏิบัติตามแนวทางกรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อ 

3. ภัยธรรมชาติ 1. มีระบบการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน 
4. อุบัติเหตุ 1. ท าประกันอุบัติเหตุให้แก่ก าลังพลที่ต้องอออกปฏิบัติราชการตามพื้นที่

อันตราย 
2. น าส่งโรงพยาบาลเมื่อมีกรณีเร่งด่วน 

5. งบประมาณ 1. ใช้งบประมาณ Unforeseen 
2. ขอรับการสนับสนุน งป. เพิมเติมจาก สปช.ทร.  
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หมวด 3  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (1) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน  
   กรม ฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 มีเป้าหมายที่จะน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิรูปการท างาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถให้บริการทางอุทกศาสตร์ เครื่องหมายทางเรือ และข้อมูลข่าวสารเพ่ือความ
ปลอดภัยในการเดินเรือแก่นักเดินเรือ ประชาชน และประเทศชาติให้มีความมั่นใจในการเดินเรือได้อย่าง
ปลอดภัย โดยคณะกรรมการต่าง ๆ ของกรม ฯ ร่วมกันก าหนดกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ก าหนดวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันใน
แต่ละผลผลิตที่กรม ฯ รับผิดชอบ โดยกรม ฯ ออกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 2 วิธีการหลักที่เหมาะสม คือ 1) การด าเนินการเชิงรุก ได้แก่ การส ารวจความคิดเห็น/
ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารองค์ความรู้และภาพลักษณ์ของกรม ฯ การส ารวจความพึงพอใจต่าง ๆ การรับ
ฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกรม ฯ ให้ตรงต่อสถานการณ์และความต้องการของ
ผู้รับบริการ และการจัดชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่ ส าหรับสนับสนุนการส่งก าลังสายงานอุทกศาสตร์ เร่งด่วน และ
การด าเนินการเชิงรุกเพ่ือลดความเสียหาย ช ารุดบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับพัสดุสายงานอุทกศาสตร์เพ่ือด ารง
ความพร้อมในการใช้งานให้พร้อมใช้ตลอดเวลา และ 2) การด าเนินการเชิงรับ โดย นขต.อศ. เช่น การเปิด
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทาง เว็บไซต์ของกรม ฯ แบบสอบถามความพึงพอใจ การแจ้งข้อร้องเรียน/
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68) 
และกล่องรับความคิดเห็น รวมทั้งการเดินทางเข้าพบกลุ่มผู้รับบริการหลัก ได้แก่ กองเรือด าน้ า กองเรือทุ่น
ระเบิด และกองเรือฟริเกต กองเรือยุทธการ และหน่วยงานราชการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น แล้วน า
สารสนเทศที่ได้รับมาด าเนินการวิเคราะห์ (Analyse) เพ่ือปรับปรุง ผลผลิต และรูปแบบการให้บริการ   

  (2) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคต  
   กรม ฯ ในฐานะหน่วยเทคนิคของ ทร. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน
การปฏิบัติการใต้น้ าของ ทร. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือรองรับการเข้าประจ าการของเรือด าน้ าในปี งป.67 
พร้อมกันกับการท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่เป็นผู้แทนประเทศในการเป็นสมาชิกองค์การอุทกศาสตร์ระหว่า ง
ประเทศ (International Hydrographic Organization : IHO) และสมาคมประภาคารระหว่าประเทศ 
(International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities : IALA) ซึ่ง
จะต้องท าหน้าที่ในการให้บริการทางอุทกศาสตร์ อันประกอบด้วย แผนที่เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ และ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น สมุทรศาสตร์ กระแสน้ า ระดับน้ า อุตุนิยมวิทยา เป็นต้น รวมทั้งประกาศชาวเรือและค าเตือน
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และการให้บริการเครื่องหมายทางเรือใน
น่านน้ าไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ IALA โดยมีช่องทางช่องทางการรับข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่ม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตารางท่ี 3.1 – 1  

 

https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68
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ตารางที่ 3.1 - 1 ช่องทางการรับข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่ม วิธีการรับฟัง 
สารสนเทศท่ีได้จากการ

รับฟัง 
การน าไปใช้ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้รับบริการ 
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. A B C D F - ความต้องการ 

- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 
 

1. น าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต  
2. น าไปปรับปรุงผลผลติและการ
ใหบ้ริการ 
3. น าไปปรับปรุงวิธีการส่งมอบ
ผลผลติและบริการ 

ศสด.อศ. และ 
ศภอ.อศ. กร. A B C D F 

นย. A B C D F 
สอ.รฝ. A B C D F 
ศรชล. A B C D F 
ประชาชน C E F G  - ความต้องการ 

- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 
- ข้อเสนอแนะ 

เรือเดินทะเล C F G 
NAVEAREA 
Coordinator 

F G 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้ประโยชน์ทะเล 
ชาวประมง กิจการ
ขนส่งทางทะเล 

C E F G - ความต้องการ 
- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 
- ข้อเสนอแนะ 
 

1. น าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต  
2. น าไปปรับปรุงผลผลติและการ
ใหบ้ริการ 
3. น าไปปรับปรุงวิธีการส่งมอบ
ผลผลิตและบริการ 

ศสด.อศ. และ 
ศภอ.อศ. 

หน่วยงานอุทกศาสตร์ 
ต่างประเทศ 

F G 

หน่วยงานราชการทาง
ทะเล 

A B C D F - ความต้องการ 
- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 

สถานศึกษา A C F G - ความต้องการ 
- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 
- ข้อเสนอแนะ 

ท่าเรือต่าง ๆ A C D F 

ผู้รับบริการในอนาคต/อดีต/คู่เทียบ 
กรมเจ้าท่า A B C D F - ความต้องการ 

- ความคาดหวัง 
- ความพึงพอใจ/ไม่พอใจ 

1. น าไปปรับปรุงกระบวนการผลิต  
2. น าไปปรับปรุงผลผลติและการ
ใหบ้ริการ 
3. น าไปปรับปรุงวิธีการส่งมอบ
ผลผลิตและบริการ 

ศสด.อศ. และ 
ศภอ.อศ. การท่าเรือ A B C D F 

IALA F G - ความต้องการ 
- ความคาดหวัง IHO F G 

ช่องทาง :  A = เอกสารราชการ B = ประชุม/สัมมนา/อบรม/หารือ C = แบบสอบถาม D = สัมภาษณ์ E = สังเกต  
  F = สื่อออนไลน์ (YouTube/Facebook/Line/Email/Web Board/เว็บไซต์) G=ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

 ข. การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลผลิตและการบริการ 
  (3)  การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   กรม ฯ มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการรับฟังและค้นหาสารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียน ามา เพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการน าข้อมูลมาก าหนดผลผลิต
และการใหบ้ริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งใช้
การวิเคราะห์ผลผลิตและบริการ เพ่ือจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย SIPOC Model [หมวด 
6 ข้อ 6.1(ก)] เมื่อจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจะน ามาก าหนดความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นปัจจุบัน น าไปปรับปรุงผลผลิตและการให้บริการโดยการสร้างนวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีต่าง ๆ จนถึงการส่งมอบผลผลิตและการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยจ าแนก
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ออกได้เป็นผู้รับบริการ จ านวน 34 กลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 27 กลุ่ม ดังแสดงตามตารางที่ 3.1 – 2 
และตารางท่ี 3.1 - 3 

ตารางที่ 3.1 – 2 จ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ  

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการในการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1) ศปก.ทร. 2) ศบภ.ทร. 3) นขต.ทร. 
4) นย. 5) สอ.รฝ. 6) ทรภ.1 - 3  
7) สยป.ทร. 8) ยก.ทร. 9) ยศ.ทร. 
10) กดน.กร. 11) นรข. 12) กบร.กร. 
13) กฝร.กร. 14) กปช.จต. 15) สส.ทร. 
16) เรือต่าง ๆ ใน ทร. 17) หมู่เรือ
ฝึก นนร. 18) กรมเจ้าท่า 19) กรม
ประมง 20) การท่าเรือ 21) ข้าราชการ
จากหน่วยงานทีผ่่านการคัดเลือกให้
เข้ารับการเรียนในหลักสูตรอาชีพ
ของ รร.อศ. 22) เรือของหน่วยงาน
ทางราชการที่ปฏิบัติงานในทะเล 
(เว้นเรือใน ทร.) 23) สถานีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
24) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
25) การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
26) กรมสนธิสัญญา กระทรวงการ
ต่างประเทศ 27) พนักงานน าร่อง
ของกรมเจ้าท่า 28) เรือเดินทะเล 
ระวางขับน้ า 500 ตันกรอส ขึ้นไป 
ที่เดินทางเข้าออกท่าเทียบเรือของ
ประเทศไทย 29) แท่นขุดเจาะปิโตรเลียม  
30) เรือเดินทะเลที่เดินทางเข้าออก
ท่าเทียบเรือของประเทศไทย 31) เรือ 
ประมง 32) สถานีวิทยุติดต่อเรือเดิน
ทะเล ถนนติวานนท ์33) ประชาชน
ทั่วไป และ 34) ประชาชนที่ด าเนิน
กิจกรรมในทะเลภายในเขตน่านน้ า
ไทย และประชาชนที่อาศัยตามจังหวัด
ชายทะเล 

1. ให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร ์
2. ให้บริการข้อมูลสมุทรศาสตร ์
3. ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดนิเรือ 
5. ให้บริการจัดหา แจกจ่าย และซ่อม
บ ารุงพัสดสุายงานด้านอุทกศาสตร์ 
สนับสนุนในการท าหน้าท่ีในการ
ให้บริการเครื่องทางเรือ ด้านอุทกศาสตร์ 
การท าหน้าท่ี National Coordinator 
ในด้านการให้บริการค าเตือนเพื่อการ
เดินเรือ  
 
23) ต้องการข่าวสารทางอุทกศาสตร์ 
ระดับน้ า พยากรณ์อากาศ  
24) ต้องการเวลามาตรฐาน 
บริการเวลามาตรฐาน 
25) ต้องการข้อมลูอุทกศาสตร์  
26) ต้องการแผนที่เขตแดนทางทะเล 
 
 
 
 
 
31) ต้องการบริการแผนที่เดินเรือ และ
ระดับน้ า 
32) ต้องการประกาศชาวเรือ และค าเตือน
เพื่อการเดินเรือ 

- ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบันท่ีสุด 
- ได้รับข้อมลูทันเวลาตามที่ต้องการ 
- ได้รับความร่วมมือ และการประสานงาน
เป็นอย่างด ี
- ได้รับการบริการทางวิชาการอยา่งเต็มที่
และต่อเนื่อง 

ตารางที่ 3.1 – 3 จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการในการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

1) ทร. 2) ศปก.ทร. 3) กร. 4) ศสส.ทร. 
5) สสท.ทร. 6) อศ.  7) ฐท.สส. ฐท.สข. 
และ ฐท.พง. 8) กลน.กร. 9) สส.ทร. 
10) กรมประมง 11) กรมเจ้าท่า 
12) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 13) 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชาติฝั่ง 

1. ให้บริการข้อมูลอุทกศาสตร ์
2. ให้บริการข้อมูลสมุทรศาสตร ์
3. ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสารการเดินเรือ 
และประกาศชาวเรือ 
5. การให้บริการแผนท่ีและบรรณสาร

- ข้อมูลที่ได้รับถูกต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจุบันท่ีสุด 
- ได้รับข้อมลูทันเวลาตามที่ต้องการ 
- ได้รับความร่วมมือ และการประสานงาน
เป็นอย่างด ี
- ได้รับการบริการทางวิชาการอยา่งเต็มที่
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กลุ่มผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการในการให้บริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

14) กรมอุตุนิยมวิทยา 15) กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16) ต ารวจน้ า 17) กรมศุลกากร 
18) กรมอุทยานแห่งชาติ 19) ศูนย์
เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  20) กรม
อุทยานแห่งชาติ 21) กรมประชาสัมพันธ์ 
22) การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
23) CAT telecomm 24) ท่าเทียบเรือ 
และบริษัทขนส่งทางทะเล 25) ผู้
ประกอบกิจการประมงและค้าขาย
สัตว์น้ า 26) เรือสินค้าที่ใช้บริการใน
ท่าเรือของการท่าเรือ 27) ประชาชน  

การเดินเรือ 
6. การให้บริการด้านเวลามาตรฐาน 
บริการบอกเวลาอัตโนมัติ 
 

และต่อเนื่อง 

  (4)  ผลผลิตและการบริการ  
   ผลผลิตของกรม ฯ อันประกอบด้วย การให้บริการทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา 
เวลามาตรฐาน เครื่องมือเดินเรือ เครื่องหมายทางเรือ และข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเดินเรืออ่ืน  ๆ มีวัตถุประสงค์
หลักอยู่ 2 วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือความมั่นคง ด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. ในการป้องกัน
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งในอนาคตกรม ฯ ก าลังเตรียมความพร้อมในการมุ่งสู่ความ
เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ เช่น การเพ่ิมขีดความสามารถในการส ารวจรวบรวมข้อมูล
อุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติงานใต้น้ า รองรับการประจ าการของเรือด าน้ า และการปฏิบัติการสงครามใต้น้ า 
และ 2) เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ ด้วยการให้บริการเรือเดินทะเล หน่วยงานราชการ และประชาชน
ทั่วไปในงานด้านความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินในทะเล ซึ่งในอนาคตกรม ฯ ก าลังพัฒนาการให้บริการ
การผ่านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอ่ืน ๆ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย ประกอบด้วย การให้บริการ
แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การเดินทางมาซื้อที่กรม ฯ และสถานีอุทกศาสตร์ต่าง ๆ 
ทั้ง 4 แห่ง การสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านกลุ่มไลน์ และทางโทรศัพท์ การให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรือ
เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การเดินเรือ ผ่านระบบ Web Map Service การให้บริการข้อมูล
สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ การให้บริการเทียบเวลาอัตโนมัติ ผ่านระบบ Network 
Time Protocal ผ่านบริการบอกเวลาทางเว็บไซต์ บริการบอกเวลาด้วยเสียงทางโทรศัพท์สายด่วน 1811 และ 
การจัดชุดปฏิบัติงานหรือชุดซ่อมบ ารุงเคลื่อนที่ ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ นขต.ทร. เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การสร้างความผูกพัน 
 ก.  ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (5) การจัดการความสัมพันธ์  
   กรม ฯ มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
คณะกรรมการระดับกรม ฯ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดรูปแบบและขั้นตอนการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ กล่าวคือ 
1) ก าหนดความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) พัฒนาเครื่องมือและแบบสอบถามในการ
ส ารวจ 3) จัดท าแผนการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ 4) การรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 5) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทั้งในแบบเป็นทางการ เช่น แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น ทางโทรศัพท์ สอบถาม
ระหว่างการให้บริการ เป็นต้น จากนั้นน าข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการ
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ให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญก่อนน าไป
จัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานบริการ ในระดับหน่วยงานร่วมกับการใช้แหล่งข้อมูลอื่น ๆ จาก
ภายนอกร่วมด้วย  
  (6) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ในปี งป.63 กรม ฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ ตามภาพรวมของ SIPOC 
กรมอุทกศาสตร์ ตามภาพที่ 6.1 – 7 ในด้านผลผลิตและบริการของกรม ฯ ได้มีการพัฒนาผลผลิต และบริการ
ต่าง ๆ เพื่อให้รองรับกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถ
เข้าถึงผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติใน
ทุกระดับชั้น เช่น การบริการขายแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) และ
เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ (http://www.hydro.navy.mi.th หรือ http://www.navigationsupport.com) 
ตามภาพที่ 3.2 – 1 การให้บริการสอบถามเวลาอัตโนมัติ หมายเลขโทรศัพท์ 1811 การให้บริการเทียบเวลา
มาตรฐานอัตโนมัติ (http://www.time2.navy.mi.th) การให้บริการแผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map 
Service การให้บริการข้อมูลระดับน้ าจริงเพ่ือการเดินเรือแบบใกล้เคียงเวลาจริง  (http://203.147.59.19/ 
Tsunami2011/StaticPage.aspx) ตามภาพที่ 3.2 – 2 และการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา ตามภาพท่ี 3.2 – 3 
เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ 3.2 - 2 แสดงตัวอย่างของบริการตา่งๆ ที่มี
ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ 

 
ภาพที่ 3.2 - 1 การให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรม ฯ 

ภาพที่ 3.2 - 3 หน้าเวบ็ไซต์ส าหรบัการให้บริการด้านอุตุนยิมวิทยาของกรม ฯ 

http://www.time2.navy.mi.th/
http://203.147.59.19/
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  (7) การจัดการกับข้อร้องเรียน  
   กรม ฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายและระบบการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด การแต่งตั้งเป็นคณะท างานด าเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
ตามค าสั่งกรมอุทกศาสตร์ (เฉพาะ) ที่ 66/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ 
โดยมีหัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ (หน.นฝอ.อศ.) เป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
โดยใช้กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
ความสัมพันธ์และรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เดินทางมาด้วย
ตนเอง ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในกรม ฯ เว็บไซต์ของกรม ฯ แบบสอบถามความ
พึงพอใจ การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น(https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-
ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68) และระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนของกรม ฯ ถ่ายทอดแนวทางและคู่มือการจัดการข้อ
ร้องเรียนให้แก่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ มีเครือข่ายในการ
ประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนจากหน่วยขึ้นตรงของกรม 
ฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์จ าแนกประเภทข้อ
ร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการแก้ไขตามแนวคิดธรรม
มาภิบาลภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม แจ้งผลการด าเนินการ
ให้ผู้ร้องรับทราบและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
ส่งผลให้กรม ฯ สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาใน
เชิงรุก และลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ า 
และผู้ร้องเรียนเกิดความเชื่อม่ันและความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน ตามภาพท่ี 3.1 – 4 ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนา
ให้เป็นองค์กรยุคใหม่และเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพ่ืออ านวยความสะดวก
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่
ผลักดันให้มีศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โดยมีผลลัพธ์การจัดการข้อร้องเรียน [หมวด 7 ข้อ 7.2.4] 

 ข.  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (8) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน  
   กรม ฯ มีการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามข้อ 3.1 (ก) โดยค านึงถึงผู้รับบริการแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม มีการประเมินความพึงพอใจ 
และความคาดหวังของผู้รับบริการปัจจุบันและในอนาคต โดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงาน สร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีความมั่นใจว่าผลการประเมินจ ะเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาปรับปรุง สร้างความผูกพัน และสนองความต้องการของผู้รับบริการปัจจุบัน และใน
อนาคตได้  
  (9) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน  
   กรม ฯ ใช้การสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้แทน อศ.อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นคู่เทียบภายนอกประเทศ 
ตามข้อ P – 9 ที่เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ เช่น การประชุม EAHC การประชุม IOC การประชุม 

ภาพที่ 3.2 – 4  ผังขั้นตอนการจดัการข้อร้องเรยีน 

https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68
https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68
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IALA เป็นต้น เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อกรม ฯ แต่เนื่องจากการเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้การประชุมระหว่างประเทศถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป ส่งผลให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
ได้ ซึ่งในประเด็นนี้กรม ฯ จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงช่องทางต่อไปในอนาคต 

 ค.  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (10) การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
   กรม ฯ ได้น าข้อมูลและสารสนเทศที่รวบรวมได้จากหลายช่องทาง เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น น าไปปรับปรุงทั้งการให้บริการต่าง ๆ ของกรม  ฯ รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัยอยู่เสมอ และสร้างความ
มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ อศ. และการได้รับข้อมูลข่าวสาร อศ. [หมวด 7 ข้อ 7.2.2 และ 7.2.5] 
เช่น การปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) เพ่ือลดปัญหาความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูล การน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) เข้ามาใช้งาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล และ SAR MAP MODEL หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือสนับสนุน
ปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

4.1  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลด าเนินการ 
 กรม ฯ เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารการจัดการ มีระบบการวัดวิเคราะห์ผลด าเนินการ และการจัดการ
ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
(Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goals) และกลยุทธ์ (Strategy) ของหน่วย และพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ก. การวัดผลด าเนินการ 
  (1)  ตัววัดผลด าเนินการ  
   การวางระบบวัดผลของกรม ฯ เริ่มต้นจากคณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของกรม ฯ โดยมี จก.อศ. เป็นประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกตัววัด
ที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ของกรม ฯ คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้พิจารณา
เลือกตัววัดที่ส าคัญของกรม ฯ ตามเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาถึงความสอดคล้องของตัววัดในทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และบุคคล โดยยึดหลักความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมี รอง จก.อศ.(1) รอง จก.อศ.(2) ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ (ผอ.ศสด.อศ.) หัวหน้านายทหาร
ฝ่ายอ านวยการ (หน.นฝอ.อศ.) ในฐานะกรรมการ ฯ และรองหัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ (รอง หน.นฝอ.อศ.) 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ฯ เป็นผู้รวบรวมและติดตามผลการด าเนินการตามตัววัดที่ส าคัญดังกล่าว เป็นประจ า
ทุกเดือน เพ่ือติดตามความคืบหน้าผลการด าเนินการและรายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด  
  (2)  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
   ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากการวัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 หรือการปฏิบัติงานที่
ผ่านมา โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญ คือ การเบิกใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการปฏิบัติราชการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หรือการปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทร. โดยมีข้อก าหนดที่
ส าคัญ คือ กรม ฯ สามารถสนับสนุนตามนโยบายของ ผบ.ทร. ได้อย่างครบถ้วน เช่น การให้บริการด้านแผนที่ 
มีการให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรือไดมาตรฐานครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ ทร. และการติดตามตัวชี้วัดที่ต้อง
ติดตามเป็นพิเศษ เช่น การเฝ้าระวังติดตามและรายงานแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกรณีที่เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือในน่าน้ าไทย เหล่านี้เป็นต้น 
  (3)  ความคล่องตัวของการวัดผล 
   การด าเนินการของกรม ฯ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว จึงได้ก าหนดผู้รับผิดชอบ ก าหนดกรอบ 
ระยะเวลา และตรวจสอบปัญหา โดยจะท าการทบทวนและการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การใช้สมการโปรแกรม Excel มาช่วยในการจัดท าต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ ขึ้น - ตก ประจ าปี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการท าต้นฉบับหนังสือจากเดิมที่ต้องใช้เวลามากกว่า 130 วัน 
ให้เหลือเพียง 32 วัน ส าหรับการให้บริการแผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map Service ซึ่งช่วยลดการสอบถาม
ถึงรายละเอียดข้อมูลที่แสดงในแผนที่เดินเรือ เนื่องจากผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยระบบ
จะแสดงข้อมูลแผนที่เดินเรือทุกหมายเลขที่กรม ฯ ให้บริการน ามาจัดวางในระบบการให้บริการให้อยู่ใน
หน้าต่างเดียวกัน อีกทั้งการให้บริการขายแผนที่เดินเรือ บรรณสารการเดินเรือ และข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
เดินเรือ ผ่านเว็บไซต์ของกรม ฯ และแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ท าให้เกิดความคล่องตัว โดยเจ้าหน้าที่ของกรม ฯ 
มีระยะเวลาในการจัดเตรียมการไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ผู้รับบริการจะมารับ ช่วยลดเวลาที่ผู้รับบริการในการรอรับ
สินค้า การให้บริการสอบถามเวลาด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ และทางเว็บไซต์ของกรม ฯ ซึ่งท าให้สามารถ
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลดการสอบถามเวลาทางโทรศัพท์ และอีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การจัดตั้งศูนย์
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สนับสนุนข้อมูลเพ่ือการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร. โดยการจัดเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น 

 ข. การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
  (4)  การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  
   การน าข้อมูลและสารสนเทศตามตัวชี้วัด ผลการด า เนินการมาวิเคราะห์ และน าไปพิจารณา
ประเมิน ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ/ โครงการ เพ่ือน าไปปฏิบัติ ส าหรับการเรียนรู้จะถูกจัดเก็บไว้ใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งสามารถน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการบริหาร โดยกรม ฯ จะท าการวิเคราะห์และทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ โครงการ และกิจกรรม โดยเปรียบเทียบผลส าเร็จของงาน 
ว่าตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และเปรียบเทียบระดับความส าเร็จของโครงการในรอบปีที่ ผ่านมา เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น  มีขั ้นตอนการวัดวิเคราะห์ กล่าวคือ 1) การแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อศ. เพ่ือก ากับ อ านวยการ ติดตาม 
และด าเนินการทบทวนผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมา โดยท าการเปรียบเทียบผลการด าเนินการเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แล้ววัดขีดความสามารถเทียบกับคู่เทียบของหน่วยอุทกศาสตร์ที่มีสภาวะ
แวดล้อมใกล้เคียงกัน 2) วิเคราะห์ผลการด าเนินการของกรม ฯ จากผลส าเร็จของเป้าหมายและตัวชีวัดในการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกรม ฯ  3) วิเคราะห์ขีดความสามารถของกรม ฯ โดย
วิเคราะห์จากผลการเทียบเคียงกับหน่วยงานคู่เทียบ เมื่อได้ผลการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการแล้ว 
จะได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยรับทราบผลการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยก าหนดให้มีวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การประชุมประจ าเดือน รายงานประจ าปี เป็นต้น และ  4 )  มอบหมายให้ แผนกแผนโครงการและ
งบประมาณ บก.อศ. และแผนกก าลังพล บก.อศ. ซี่งรับผิดชอบในการบริหารงบประมาณ แผนงาน/โครงการ และ
บุคลากร รายงานผลการด าเนินการทุกครั้งเมื่อการด าเนินการสิ้นสุดลง โดยสรุปผลการด าเนินการ ตลอดจน
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบส าหรับตัดสินใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการปีต่อไป 

 ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
  (5) ผลการด าเนินการในอนาคต  
   กรม ฯ มีวิธีการน าผลการด าเนินงานที่ได้จากการติดตามประเมินผล และการตรวจราชการ 
ตลอดจนข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ/เชิงแข่งขัน และที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลต่าง ๆ นั้น มาพิจารณาและ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการของกรม ฯ เพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้น โดยขยายผลการด าเนินงาน
หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการด าเนินงานให้สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์สังคม ตลอดจนความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต และการน าผลการปรับปรุงด าเนินการไปใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้กรม ฯ ได้มอบหมาย
ให้แผนกแผนโครงการและงบประมาณ บก.อศ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม และรวบรวมการเทียบเคียงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากคู่เทียบ 

  (6)  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 
   การตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ส าคัญและการรับฟังปัญหาจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาศึกษา เพ่ือหาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงผลผลิต บริการ หรือกระบวนการ โดยการ
ก าหนดองค์ความรู้ องค์วัตถุ หรือกระบวนการที่ต้องการแล้ว มาการด าเนินงานปรับปรุงผลผลิต บริการ หรือ
กระบวนการ โดยการทดสอบทดลอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ และน ามาการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีข้ันตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยท าการเผยแพร่การใช้งาน 
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เพ่ือให้เกิดการใช้งานและแบ่งปัน หลังจากนั้นจะท าการประเมินผลและปรับปรุงระบบ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง
แก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย [หมวด 6 ข้อ 6.1(ข)] 
   ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นการด าเนินการพัฒนา เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ของกรม ฯ เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารทุกมิติของ ทร. โดยเฉพาะความต้องการจัดหา
เรือด าน้ าและพัฒนาขีดสมรรถนะด้านสงครามใต้น้ า ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น 
กระบวนการบริการด้านแผนที่ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ  
(CARIS HPD) เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการประกอบระวาง การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในหลายระวาง และการท างานร่วมกับข้อมูลส ารวจรายละเอียดสูงในการส ารวจด้วยระบบหยั่งน้ าแบบหลาย
ล าคลื่น เพ่ือการผลิตแผนที่เรือด าน้ า ตลอดจนการควบคุมและติดตามการท างานตามมาตรฐานสากล ส าหรับ
กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์ มีการน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) เข้ามาใช้งาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของ
ผู้รับบริการส่วนกระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา 
(WAVE WATCH III) เข้ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพื่อการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ตามความต้องการของผู้รับบริการ และ SAR MAP MODEL หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สนับสนุนปฏิบัติการ
ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการด าเนินการสนับสนุนภารกิจค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ซึ่งตั้งแต่เริ่มด าเนินการมาสามารถให้ข้อมูลกับทีมค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติการ 
   การสร้างนวัตกรรมกรม ฯ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ มีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาการให้บริการด้านแผนที่และ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลทางทะเล โดย
ไม่ต้องร้องขอและตลอดเวลาตามแนวทางของระบบราชการ  โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart 
Device ต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงาน ทร. และหน่วยราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 
 ก. ข้อมูล และสารสนเทศ  
  (7) คุณภาพของข้อมูลและสารสนเทศ  
   การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการบริหารด้านองค์บุคคล
ที่มีความรู้ในการส ารวจและสร้างแผนที่ มีการติดตามการวัดผลด้านองค์บุคคล ได้แก่ แผนงานการฝึกอบรม
ตามโครงการศึกษาจาก ทร. ประจ าปี และการเปิดอบรมหลักสูตรในสาขางานด้านอุทกศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์
บุคคลที่มีความรู้เฉพาะทางในแต่ละด้าน [หมวด 5 ข้อ 5.2(ค)] และน าไปสู่การจัดการความรู้ในแต่ละด้าน 
ส าหรับการวัดวิเคราะห์ความต้องการอ่ืน ๆ เช่น ด้านแผนที่ ความต้องการแผนที่นอกเหนือจากการเดินเรื อ 
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายจากเหตุการณ์บ้านลอยน้ า (Sea Standing) แสดงให้เห็นถึงความต้องการเกี่ยวกับ
แผนที่เขตทางทะเลของประเทศไทย โดยมีตัวชี้วัด คือ กรม ฯ สามารถให้การสนับสนุนข้อมูลและแผนที่แสดง
เขตทางทะเลที่ให้การสนับสนุน ทร. ได้ทุกครั้ง [หมวด 7 ข้อ 7.1.3] จึงน ามาสู่การจัดการความรู้ด้านแผนที่เขต
ทางทะเลของไทย เช่น การจัดท าแผนที่เขตทางทะเล และแผนที่เขตจังหวัดทางทะเลของประเทศไทย 
เนื่องจากพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ที่ ทร. เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งก าหนดให้มีศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับเขต และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลระดับจังหวัด 
ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ ทร. ที่เป็นหน่วยในการบังคับใช้กฎหมาย จ าเป็นจะต้องรู้อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทย 
และเขตจังหวัดทางทะเล ซึ่งมีรูปแบบการศึกษากรณีผลการตัดสินของศาลเกี่ยวกับการแบ่งเขตแดนทางทะเล
ระหว่างประเทศ และน ามาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตระหว่างจังหวัดทางทะเล เป็นต้น 
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  (8)  ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
   ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ เพ่ือน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนหรือให้บริการ สามารถแสดงการบริหารจัดการได้ตามตารางท่ี 4.2 – 1 

ตารางที่ 4.2 – 1  การด าเนินการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การด าเนินการ 

1. ด้านการบริหารจดัการ 
ระบบฐานข้อมลู 

   จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของกรมอุทกศาสตร์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศและการ
บริหารจัดการการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา โดยมีโครงสร้างการจัดเก็บตามมาตรฐานสากล มี
การจัดท าห้องฐานข้อมูลกลางกรมอุทกศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันไฟ ระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น ระบบส ารองข้อมูล และระบบส ารองไฟฟ้า 

2. ด้านโครงสร้างระบบ 
เครือข่าย 

  ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารโดยมีการเช่ือมโยงภายในหน่วยงาน ทั้งส่วนกลางกับ
ส่วนภูมิภาค และเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data 

3. ด้านระบบความปลอดภัย   ด าเนินการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจัดท านโยบาย (Policy) 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ โดย
ด าเนินการดังนี ้
1. จัดการเรื่องการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ (Authentication) พร้อมก าหนดสิทธิ (Privilege) 
ของผู้ใช้งาน 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย โดยมีการติดตั้งระบบ Firewalls 
3. การติดตั้งระบบป้องกันไวรสั ไวบ้นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในองค์กร 
4. การส ารองและการกู้คืนข้อมูล โดยแบ่งระดับตามความส าคัญของข้อมูลประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ 
และสิ้นเดือน (Full Back up) 
5. จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง (Monitor) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่ายตลอดเวลา        
6. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT คือ ข้อก าหนดการเข้า - ออกห้องเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย  

4. การก าหนดมาตรฐานด้าน
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

ก าหนดละเอียดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่าย
ที่ควรจัดหามาใช้ในงานต่าง ๆ  

5. ด้านการบ ารุงรักษา มีการจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องลูกข่ายตามห้วงเวลาที่เหมะสม 

 ข. ความรู้ของส่วนราชการ 
  (9) การจัดการเรียนรู้  
   การจัดการความรู้ของกรม ฯ ได้ด าเนินการจัดการความรู้ตามกรอบการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 
ที่ก าหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลข้อมูลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการของกรม ฯ ให้เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพกับมีการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรม ฯ จึงได้น า
การจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กร เพ่ือยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้ นขต.อศ. เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละหน่วยงาน 
ซึ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ของ ทร. และนโยบายของ ผบ.ทร. ประจ าปี และเพ่ือให้กรม ฯ เป็นองค์กรที่สามารถ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะหลักของกรม  ฯ 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. 
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   ผู้บริหารระดับสูงของกรม ฯ ประกอบด้วย จก.อศ. รอง จก.อศ. รวมถึง หน.นขต.อศ. ให้ความส าคัญ
ต่อการจัดการความรู้ของหน่วย โดยกรม ฯ ได้มอบหมายให้ รอง จก.อศ.(2) เป็นประธานคณะกรรมการ
โครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. โดยท าหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะท างานและผู้น าการจัดการความรู้ 
อศ. (Chief Knowledge Officer : CKO) เพ่ือบริหารจัดการความรู้ และมอบนโยบายในการด าเนินการจัดการ
ความรู้ ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาเมื่อคณะท างาน ฯ ต้องการค าแนะน าวิธีในการด าเนินการในขั้นตอนต่าง 
ๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ผู้บริหารจัดการความรู้ของ อศ. หรือ รอง จก.อศ. จะเป็นก ากับการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของ อศ. และของ นขต.อศ. ด้วยตนเอง ท าให้คณะท างานการจัดการความรู้ของ อศ. สามารถการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. และติดตามความก้าวหน้า
ผลการด าเนินดังนี้ [หมวด 1 ข้อ 1.1(ค)]  
   1.  ผู้น า/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
    1.1 การก าหนดนโยบายการจัดการความรู้ การทบทวนและสรุปบทเรียนผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจ เพ่ือแสวงหาแนวทาง/วิธีการในการปรับปรุงการท างานของหน่วย โดยกรม ฯ ได้ด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามแนวทางที่เชื่อมโยงและส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ พร้อมทั้งสนับสนุนพันธกิจของกรม ฯ จากการที่
เป็น นขต.ทร. และเป็นเพียงหน่วยงานเดียวของประเทศไทย ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ 
การด าเนินการจัดการความรู้ของกรม ฯ ที่นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม 
ฯ แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ทร. ด้วย ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ การที่กรม ฯ 
ได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกในคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เป็นผู้แทน
ภูมิภาคในการเข้าเป็นสมัชชาอุทกศาสตร์ ( IHO Council) ขององค์การอุทกศาสตร์สากล ( International 
Hydrographic Organization : IHO) ซึ่งเป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์กองทัพเรือ ในด้านการมีบทบาทน าในภูมิภาค 
    1.2  สื่อสาร ถ่ายทอด ทิศทางของหน่วยงาน และแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้
เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยได้รับรู้ เข้าใจถึงเป้าหมาย สร้างความผูกพัน และน าไปสู่การปฏิบัติ โดยกรมฯ ได้มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ ขึ้น โดยมี รอง จก.อศ.(2) เป็นผู้น า
การจัดการความรู้ของกรม ฯ (ChiefKnowledge Officer : CKO) โดยมีหน้าที่ที่ส าคัญคือการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ ก ากับการด าเนินการจัดการความรู้ของกรม ฯ และของ นขต.อศ. ด้วยตนเอง ท าให้คณะท างาน
การจัดการความรู้ของกรม ฯ สามารถการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการ
จัดการความรู้ของ ทร. โดยการประชุมและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินการตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
    1.3  ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนโยบาย/กระบวนการ/ผลผลิต 
โดยกรม ฯ ได้น าระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย และเพ่ือเป็นช่องทางที่จะกระจาย
ความรู้ไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของ นขต.อศ. เพ่ือสร้างนักจัดการ
ความรู้ของ นขต.อศ. โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับเผยแพร่
องค์ความรู้ของหน่วย ตามภาพท่ี 4.2 -1 และภาพท่ี 4.2 – 2 

ภาพที่ 4.2 – 1  ผู้บริหารระดับสงูเข้าร่วมการ
จัดการความรู ้

ภาพที่ 4.2 – 2  การจัดการอบรมนายทหาร
จัดการความรู้ของ นขต.อศ. 
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   2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ 
    2.1 กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ที่ตอบสนองความท้าทายบรรลุเป้าหมายของ
หน่วย สอดรับกับการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขให้กับผู้รับบริการ 
กรม ฯ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ช่องว่างทางความรู้ (Knowledge Gap) จากองค์ความรู้หลักที่แตกต่างกันของ
บุคคลากรทางด้านการส ารวจแผนที่ การสร้างแผนที่ สมุทรศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทั้ง 4 สาขาดังกล่าว
เป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การวิเคราะห์ Knowledge Gap ได้จากการประชุมและวิเคราะห์ผล
การปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรง เช่น พลทหารสมัครต่อ นักเรียนจ่า โดยข้าราชการที่ได้รับการบรรจุที่กรม ฯ 
ทั้งหมดไม่มีความรู้ด้านอุทกศาสตร์ คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ ของกรม ฯ จึงได้น า
ข้อมูลเหล่านี้มาเป็นข้อมูลและวิเคราะห์ แนวทางการจัดท าโครงการศึกษาในภาพรวมของกรมอุทกศาสตร์ที่
มุ่งเน้นพ้ืนฐานด้านอุทกศาสตร์ทุกด้าน และแนวทางการจัดท าโครงการศึกษาในระดับหน่วยขึ้นตรงที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความรู้แบบเฉพาะทาง โดยการจัดท าแผนโครงการศึกษาให้สอดคล้องกับระยะเวลา เช่น การจัดท า
หลักสูตรอุทกศาสตร์ขั้นมูลฐานไว้รองรับในปีงบประมาณที่กรมอุทกศาสตร์ได้รับการบรรจุนักเรียนจ่า และพล
ทหารสมัครต่อ และในปีต่อไปหน่วยขึ้นตรงก็จะพิจารณาเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางส าหรับ นักเรียนจ่า  
และพลทหารสมัครต่อ ที่ได้รับการบรรจุตามหน่วยขึ้นตรงต่าง ๆ [หมวด 5 ข้อ 5.2(ค)] 
    2.2  วิธีการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการ
ทั่วถึงทั้งหน่วยงานคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ ได้ท าการประชุมพิจารณา
ด าเนินการจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปี งป.64 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการ และเพ่ือ
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ต่อไป 
    2.3 การติดตามและการประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้ ได้มีการจัดการประชุม
คณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ เป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามผลการด าเนินการจัดการ
ความรู้ และโครงการศึกษาที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ การประชุมยังเป็นการทบทวนแผนการจัดการความเพ่ือติดตามให้เกิด
ความสอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ทั้งนี้หากมิได้ท าการทบทวนแผน 
ก็จะเป็นการพิจารณาผลการด าเนินการตามแผนว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม ่
   3.  การจัดการความรู้ที่มุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    3.1  การน าข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการก าหนดแผนการจัดการความรู้
หน่วยงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรม ฯ มีหลายหน่วยงาน โดยที่กรม ฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานตามท่ีได้รับการร้องขอหรือการปฏิบัติงานตามพันธกิจ เมื่อหน่วยต่าง ๆ 
ภายในกรม ฯ ท าการผลิตผลงานออกมาแล้วนั้น ก็จะถูกส่งมอบให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือน าไปใช้
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลผลิตที่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีดีที่สุดให้กับ ทร. [หมวด 3 ข้อ 3.1(ข)] 
    3.2 การติดตามผลลัพธ์/ความพึงพอใจที่เกิดกับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากการ
จัดการความรู้ โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่มี รวมทั้งมีการจัดท าข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของกรม ฯ 
   4. การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้. 
    4.1 การเลือกตัวชี้วัดที่ส าคัญของการจัดการความรู้ ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันกับตัวชี้วัดที่ส าคัญของหน่วย โดยกรมฯ ด าเนินการบ่งชี้องค์ความรู้เริ่มจากพิจารณา
กระบวนงานของกรม ฯ ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ 
กระบวนการบริการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กระบวนการบริการเพ่ือความปลอดภัยใน
การเดินเรือ กระบวนการพัฒนาก าลังพล และกระบวนการจัดการด้านการบริหารงานองค์กร และกระบวนการ
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สนับสนุน ได้แก่ กระบวนการจัดการด้านการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้รับบริการ 
กระบวนการจัดการด้านธุรการงานสารบรรณ กระบวนการจัดการด้านงบประมาณ กระบวนการจัดการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการจัดการด้านการติดตามและประเมินผล กระบวนการจัดเตรียมความพร้อมเรือ
ใช้งานอุทกศาสตร์และเครื่องหมายทางเรือกระบวนการจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการ
ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย กระบวนการก าลังพล และกระบวนการจัดเตรียมและดูแลรักษา
สถานที ่เพ่ือแจกแจงองค์ความรู้ออกมาให้ได้อย่างครบถ้วน [หมวด 6 ข้อ 6.1(ก)] 
    4.2 การบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ การก าหนดองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Body of Knowledge) 
จากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรที่มีการให้บริการคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบ และมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีรูปแบบการท างานที่คล้ายคลึง เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้และเสริมสร้างการท างานที่ดีต่อกัน ตามภาพท่ี 4.1 – 3 และภาพท่ี 4.1 – 4 

    4.3 การใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และแหล่ง
ความรู้ โดยการสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบผ่าน  รร.อศ. โดยจะท าการเปิด
ฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้างสมรรถนะก าลังพล รวมทั้งจัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน
เพ่ือขีดความสามารถของก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
    4.4 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการก าหนด จ าแนกองค์ความรู้หลัก และองค์ความรู้วิกฤติ 
ที่ส่งผลให้เป้าหมายของหน่วยงาน การจัดหมวดหมู่ประเภทความรู้ KM Taxonomy ซึ่งผลผลิตการด าเนินการ
จัดการความรู้ของกรม ฯ ได้มีการประยุกต์ใช้ในกระบวนงานทั้งการส ารวจและผลิตแผนที่เดินเรืออย่างเร่งด่วน
เป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) และให้สอดคล้องตามกรอบแนวทางการจัดการความรู้ของ ทร. 
    4.5 การประมวลกลั่นกรองความรู้ จากการบ่งชี้ สร้าง แสวงหาข้อมูล/ความรู้ การก าหนดองค์
ความรู้ที่ส าคัญ (Body of Knowledge) ของหน่วย น ามาด าเนินการจัดความรู้ให้เป็นระบบ โดยการก าหนด 
จ าแนกองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานและลด
ปัญหา ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ 
    4.6 การเข้าถึงองค์ความรู้ มีวิธีการหรือช่องทางที่ท าให้บุคลากรเข้าถึงและน าความรู้ไปใช้งาน 
โดยกรม ฯ มีการส่งเสริมจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยได้เข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องและสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ต่อไป 
    4.7 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยกรม ฯ มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากร โดยการจัดการคัดเลือกแบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้น
ในขณะท างาน เพ่ือร่วมกันปรับปรุงและเสนอแนะเพ่ือให้การท างานในภาพรวมเกิดประสิทธิภาพ  

ภาพที่ 4.1 – 3 ร่วมหารือเรื่องการแบ่งเขตจังหวัดทาง
ทะเลร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ภาพที่ 4.1 – 4 การเยี่ยมเยือนอธบิดีกรมเจ้าท่าและร่วม
ประชุมการรองรับการตรวจประเมินของ IMO 
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    4.8 การเรียนรู้การน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยกรม ฯ ได้น าผล
ด าเนินการจัดการความรู้ของกรม ฯ อย่างเป็นระบบ ตามกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุน ท าให้เกิดการ
พัฒนาการจัดการความรู้ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
   5. การมุ่งเน้นบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 
    5.1 มีการก าหนดหน่วยงาน/ทีมงาน เพ่ือรับผิดชอบการด าเนินการการจัดการความรู้อย่าง
ชัดเจน โดยกรม ฯ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของกรม ฯ ซ่ึงมีหน้าที่ 
ก าหนดนโยบายและแนวทางของกรม ฯ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันประเทศและแผนพัฒนา
องค์ความรู้ภายในกรม ฯ ให้มีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรม ฯ 
    5.2 บุคลากรของหน่วยได้รับความรู้ และการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ในระดับต่าง ๆ โดย กรมฯ ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยได้เข้ารับการอบรม
ด้านการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงค าสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมเชิง
ปฏิบัติการที่ สปช.ทร. จัดขึ้น และจะมีการจัดท าส าเนารายงานผลการปฏิบัติราชการส่งให้ นขต.อศ. รับทราบและ
น าไปปฏิบัติเป็นแนวทาง หรือหากมีส่วนที่จ าเป็นต้องด าเนินการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ จก.อศ. 
จะกรุณาสั่งการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    5.3 วิธีการสนับสนุน ส่งเสริม จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ รวมทั้งการ 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร โดยกรม ฯ มีการสร้าง การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้
ให้เป็นระบบผ่าน รร.อศ. โดยจะท าการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพของทหารเหล่าอุทกศาสตร์ และการเสริมสร้าง
สมรรถนะก าลังพลโดยจัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของก าลังให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น การเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอกและพันจ่าเอก และ
หลักสูตรมาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตรและประทวน เป็นต้น 
    5.4 การก าหนดท าเนียบผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ครอบคลุมขีดสมรรถนะหลัก โดยกรม ฯ ได้
มีการจัดท าแบบฟอร์มท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือระบุความเชี่ยวชาญในงานด้านต่าง ๆ เพ่ือรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในงานของกรม ฯ ตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถในสายงานนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
   6. การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ในกระบวนการปฏิบัติงาน 
    6.1 การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการหลัก (Core Process) ขององค์กร ซ่ึง จ า ก
ภารกิจของกรม ฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเตรียมการและส่งก าลังบ ารุงให้กับเรือใน ทร. ในพัสดุสายอุทกศาสตร์ โดยการ
จัดเตรียมและสนับสนุนแผนที่ เพ่ือการวางแผนทางทหารและการฝึก เป็นอีกหนึ่งภารกิจส าคัญของ อศ. และ
จากจ านวนแผนที่หลากหลายชนิด ซึ่งกรม ฯ จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่ให้หน่วยต่าง ๆ ที่ขอรับการ
สนับสนุนให้ทันกับเวลาที่หน่วยต้องการในการปฏิบัติภารกิจที่ ทร. มอบหมาย เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่
ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ให้มีความเหมาะสม และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบเครือข่าย
ในรูปแบบ Web Map Service และเพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ ภายใน ทร. ได้รับการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ด้านแผนที่อย่างไม่จ ากัดสถานที่ ช่วงเวลา และเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการผ่านช่องทางการใช้งานจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Smart Device ประเภทต่าง ๆ ร่วมกับการใช้งานข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
ภายในของ ทร. 
    6.2 การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับกระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) ขององค์กร 
โดยกรม ฯ ได้พิจารณาให้กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ (กองสร้างแผนที่ (เดิม)) ด าเนินการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์  ให้กับเจ้าหน้าที่กองบริการการเดินเรือ ศูนย์สนับสนุนการ
เดินเรือ เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถติดตั้งแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในคราวเดียวกันกับการไปตั้งติดอุปกรณ์
ช่วยในการเดินเรือ 
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    6.3 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ กรม ฯ ได้พัฒนาการ
ให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map Service เป็นไปตามแนวทาง
ที่องค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า และมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นหลักในการพัฒนาการ
ให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์ของหน่วยงาน 
   7. ผลลัพธ์ขององค์กรที่เกิดจากการสนับสนุนการจัดการความรู้ 
    7.1  การบรรลุผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญ
กับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการจากการบริการส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึง
พอใจความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้าง
สัมพันธ์และความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ต้นทุนเพื่อการส่งมอบคุณค่า
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบสนองตามความคาดหวังของผู้รับบริการ เป็นผลมาจากการวัด
วิเคราะห์และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วย [หมวด 7 ข้อ 7.2.1 – 7.2.5] 
    7.2 การบรรลุผลลัพธ์ด้านการลดต้นทุนการสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการเป็นการวัด 
ความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลดต้นทุน  การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ เป็นผลมาจากการวัดวิเคราะห์และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การริเริ่ม
พัฒนางานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตาม
แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของรัฐบาล โดยให้บริการข้อมูลแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้อง
ร้องขอ ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา เป็นการน าข้อมูลด้านแผนที่ทางทะเลให้บริการสู่ผู้รับบริการอย่าง
กว้างขวาง  

  (10) วิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยม  
   การด าเนินการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมในปี งป.64 เช่น การให้บริการแผนที่ฐานและข้อมูล
ภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด้วยระบบ Web Map Service เพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการ
น าเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial Data) และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) 
ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะในด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ และการจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริการ (Service) 
ตลอดจนการจัดท า Web Application เพ่ือให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ และพัฒนาการให้บริการ
ตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
  (11) การเรียนรู้ระดับองค์การ  
   การพัฒนาการจัดการความรู้ของกรม ฯ ได้ด าเนินการอย่างบูรณาการร่วมกับกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วย มีความสอดคล้องตามนโยบายของ ทร. โดยมีหลักการคิดที่ว่าการจัดการความรู้นั้นต้อง 
“เนียนไปกับเนื้องาน ไม่มีการแยกส่วน และความรู้ที่จัดการต้องน าไปสู่การปฏิบัติได้” จะเห็นได้ว่าลักษณะขององค์
ความรู้ของกรม ฯ เป็นไปตามกระบวนการหลัก โดยเป็นองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติงานที่มีการน าไปใช้ เพ่ือลด
ปัญหา ลดความผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ ซึ่งต้องอาศัยการท างานเป็นทีมและต้อง
ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของหน่วยขึ้นตรงของกรมฯ เพ่ือให้สามารถยกระดับและต่อยอดการพัฒนา
และบูรณาการกระบวนงานการปฏิบัติของหน่วยและภาพรวมของ ทร. ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อไป 
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หมวด 5 บุคลากร 

5.1  สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 ก.  ขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร 
  (1)  ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
   กรม ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงอัตรา อศ. เพ่ือพิจารณาก าหนด และปรับปรุงแก้ไข
โครงสร้างการจัดส่วนราชการให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการก าหนดทักษะ ความรู้ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่กรม ฯ ต้องการและสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และเสนอ ทร. 
เพ่ือจัดท าเป็นเอกสารที่เรียกว่า อัตราเฉพาะกิจ 5100 กรมอุทกศาสตร์ (“อฉก.5100 กรมอุทกศาสตร์”) ซึ่ง 
อฉก.5100 กรมอุทกศาสตร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ได้รับอนุมัติเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2563 โดยได้ก าหนดประเภท 
จ านวนของอัตราต าแหน่ง และคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นของบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง ให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้จัดท ารายละเอียดประจ าต าแหน่งงาน 
(Job Description : JD) คุณสมบัติประจ าต าแหน่ง (Job Specification : JS) สมรรถนะ (Competency) 
และตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) โดยมีการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ปีละ 2 ครั้ง ผ่านระบบงานก าลังพล
ของ ทร. (HRMISS) เพ่ือให้คณะกรรมการด้านก าลังพล ใช้ประกอบการพิจารณาในการบรรจุก าลังพลให้ตรง
ตามขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และก าลังพลที่จ าเป็นต้องมี
ในแตล่ะระดับ 

  (2)  บุคลากรใหม่ 
   กรม ฯ มีการสรรหา ว่าจ้าง และบรรจุบุคลากรใหม่ของกรม ฯ เพ่ือทดแทนก าลังพลที่เกษียณอายุ
ราชการ และที่มีการโยกย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ โดยการรับบุคลากรใหม่นั้นมีความหลากหลาย และ
ด าเนินการตามระเบียบ ทร. ซ่ึงจ าแนกการด าเนินการออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ก าลังพลที่ ทร. เป็นผู้ผลิตเอง 
ได้แก่ นักเรียนนายเรือ ที่เลือกเป็นพรรคนาวิน เหล่าอุทกศาสตร์ จะศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ เมื่อ
จบการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ เรือตรี (อศ.ก) และนักเรียนจ่าทหารเรือ (ฝากเรียนที่โรงเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (รร.อล.ทร.)) เมื่อจบการศึกษาแล้วจะมาบรรจุรับราชการที่กรม ฯ ได้รับการแต่งตั้งยศ
เป็น จ่าตรี พรรคนาวิน เหล่าอุทกศาสตร์ (เหล่า อศ.) หรือเหล่าอุตุนิยมวิทยา (เหล่า อต.) (อศ.ข) 2) ก าลังพลที่ 
ทร. รับสมัครจากข้าราชการที่มีคุณสมบัตแิละคุณวุฒิ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป) ในสาขาต่าง ๆ ที่กรม ฯ มีความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็นบุคลากรชั้นสัญญาบัตร (อศ.ป) กรณี
ที่ไม่มีข้าราชการที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามท่ีก าหนด สามารถเสนอ ทร. ผ่าน กพ.ทร. ขออนุมัติรับสมัครจาก
บุคคลพลเรือนได้ 3) ทหารกองประจ าการ ที่ครบก าหนดปลด และมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามที่กรม ฯ มีความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องเสนอและได้รับการอนุมัติจาก ทร. ในแผนจัดหาก าลังพลของ ทร. ถ้า ทร.
อนุมัติให้จัดหาได้ กรม ฯ ก็ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าตรี 
พรรคนาวิน เหล่าอุทกศาสตร์ (เหล่า อศ.) หรือเหล่าอุตุนิยมวิทยา (เหล่า อต.) (อศ.ข) และ 4) พนักงานราชการ 
รับสมัครจากบุคคลพลเรือนที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามทีก่รม ฯ มีความต้องการในการปฏิบัติงานในต าแหน่งงาน 
แสดงตามตารางที่ 5.1 – 1  
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ตารางที ่5.1 – 1 การสรรหาบุคลากรใหม่ 

ประเภทบุคลากร วิธีการสรรหา คุณวุฒิและคุณสมบัติท่ีต้องการ วิธีการคัดเลือก ผู้รับผิดชอบ 
นายทหาร ก รับ นนร. การศึกษาตามท่ี ทร.ก าหนด และสาย

วิทยาการ อศ. 
จบการศึกษาและจัดล าดับ
อาวุโสตามสายวิทยาการ 

ทร./อศ./รร.นร. 

นายทหาร ป ประกาศรับสมัคร ปริญญาตามสาขาท่ี อศ.ก าหนด การสอบคัดเลือก กพ.ทร./อศ. 
นายทหาร ข ประกาศภายใน ทร. มีพรรคเหล่า และผ่านการศึกษาตามสาย

วิทยาการ 
การสอบคัดเลือก บก.อศ. 

นายทหารประทวน รับ นรจ.ทร./พลทหาร
สมัครต่อ/ย้ายเปลี่ยน
พรรคเหล่า 

ความรู้ความสามารถตามต าแหน่งงาน  จบการศึกษา/การสอบ
คัดเลือก 

บก.อศ. 

พนักงานราชการ ประกาศรับสมัคร ความรู้ความสามารถตามต าแหน่งงาน การสอบคัดเลือก บก.อศ. 

  (3) การท างานให้บรรลุผล 
   กรม ฯ มีการจัดหน่วยและก าหนดอัตราของหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาการจัดส่วนราชการกองทัพเรือ และสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ 
นโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย และนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยการจัดท าออกมาเป็นเอกสาร
หลักฐานที่เรียกว่า “อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข 5100 กรมอุทกศาสตร์” รวมทั้งมีการจัดระบบงานและการแบ่ง
ระดับการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยมีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ โดยสั่งการ
เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปของค าสั่งมอบอ านาจ ซึ่งจะเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่น
และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จในภาพรวมของ
กรม ฯ ที่ทันต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่เสมอ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
คณะท างานจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายที่มาจากหลายสายงาน ในลักษณะ Cross 
Function เพ่ือร่วมกันด าเนินการในภารกิจหรือโครงการที่มีความส าคัญและมีความท้าทายในการปฏิบัติที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น เช่น คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ อศ. คณะกรรมการและคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อศ. คณะท างาน
ติดตามและจัดท ารายงานการควบคุมภายใน อศ. และคณะกรรมการโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ อศ.
โดยผู้บังคับบัญชามีการติดตามการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ผ่านการประชุม นขต.อศ. หรือสามารถให้
เข้าพบเพื่อรับทราบ ให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ได้  

  (4)  การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
   กรม ฯ มีการจัดท าแผนผลิตและจัดหาก าลังพลในแต่ละประเภท เพ่ือบรรจุในโครงสร้างอัตรา 
ตามความต้องการ โดยเสนอความต้องการถึง ทร. (ผ่าน กพ.ทร.) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับสัดส่วนการ
ควบคุมก าลังพลตามโครงสร้างก าลังพลที่ ทร.ก าหนด ซึ่งต้องพิจารณาอัตราการสูญเสียของหน่วยต่าง ๆ ที่มี
สาเหตุมาจากการเกษียณอายุราชการ การลาออก การเสียชีวิต หรือโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกับสถานภาพด้านงบประมาณ เพ่ือให้หน่วยต่าง ๆ มีก าลังพลที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกรม ฯ ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง กรม ฯ มีการบริหารจัดการการศึกษาให้กับก าลังพลโดย
มี รร.อศ. เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาของกรม ฯ อีกทั้งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละกลุ่มงาน 
เพ่ือให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือหรือค าแนะน าการปฏิบัติงาน ส าหรับต าแหน่งที่หน่วยพิจารณาว่าเป็นต าแหน่ง
ส าคัญ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ก าลังพลสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
    มีการก าหนดแนวทางรับราชการ (Career Path) ของก าลังพลสายวิทยาการ อศ. (อศ.ก อศ.ป 
และ อศ.ข พรรคเหล่า อศ. และเหล่า อต.) ให้ปฏิบัติงานตามสายงานเพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ใน
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ระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ (ซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในแต่ละต าแหน่งประมาณ 3 ปี) รวมทั้งมีการหมุนเวียนในสายงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศน์ให้มีความรู้ 
ประสบการณท์ี่หลากหลายและมีขีดความสามารถในงานหลายด้าน ตามล าดับขั้นตอนของการเจริญเติบโตตาม
ต าแหน่งและชั้นยศ ภายในขอบเขตที่ก าหนดโดยจ านวนปีครองยศในแต่ละชั้นยศ รวมทั้งได้รับการศึกษาอบรม
และพัฒนา เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะเติบโตในทางราชการในต าแหน่งและภารกิจที่ต้องรับผิดชอบสูงขึ้นตาม
แนวทางการรับราชการ 

 ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
  (5)  สภาพแวดล้อมการท างาน 
   กรม ฯ ได้ก าหนดปัจจัยแวดล้อมในการท างานไว้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินความผาสุกของ
บุคลากรในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงคุณภาพของปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องตามกรอบงบประมาณที่จะอ านวยให้ในแต่ละปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ก าลังพลมีความ
ผาสุกและมีส่วนร่วมในการท างาน เพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกรม ฯ โดยในแต่ละปีก าหนดให้ก าลังพล
ประเมินความสุขและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของตนเองตามปัจจัยชี้วัดต่าง ๆ ที่ก าหนดผ่านทาง
ระบบสารสนเทศ (Intranet) ของ ทร. (Happy Work Place) โดยวัดระดับความส าคัญและระดับความพึง
พอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวที่ ได้มาวิเคราะห์
ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ โดยจัดตามปัจจัยแวดล้อมด้านต่าง ๆ 
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการท างาน ด้านความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานที่ท างาน และด้านการบริการ ตามตารางที่ 5.1 – 2  

ตารางที ่5.1 – 2  ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน 

ด้าน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด การจัดการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 
สุขภาพ มีสุขภาพท่ีด ี ความพึงพอใจ จัดให้มีการออกก าลังกายในวันพุธ

ของทุกสัปดาห์ และก าหนดให้ตรวจ
สุขภาพประจ าปีในช่วงเดือนเกิด 

7.3.6 นขต.อศ. 

สวัสดิภาพและความ
ปลอดภัย 

มีสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ในท่ีท างาน 

ความพึงพอใจ จัดสถานท่ีท างานให้ เหมาะสม 
และมีอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีพร้อมใช ้

7.3.6 นขต.อศ. 

ความสะดวกในการ
เข้าถึงสถานท่ีท างาน 

มีท่ีพักอาศัยจากท่ีพักอาศัย
ส่วนกลาง หรือให้ใช้สิทธิเบิก
ค่าท่ีพัก 

ความพึงพอใจ ขอให้ สก.ทร.พิจารณาจัดท่ีพักให้
ข้าราชการ อศ. ท่ีมีคุณสมบัติ หรือ
ให้เบิกค่าท่ีพัก 

7.3.7 อศ. 

การบริการ มีความสะดวก เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจ จัดให้มีน้ ากรองและห้องท างานให้
เหมาะสมท้ังในเรื่องแสงสว่าง เสียง 
อุณหภูมิ และการระบายอากาศ  

7.3.10 อศ. 

  (6)  นโยบายและสวัสดิการ 
   กรม ฯ มีนโยบายให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่และสวัสดิการของก าลังพล มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ (คณะกรรมการ สก.อศ.) โดยมี จก.อศ. เป็นประธานกรรมการ อีกทั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสงเคราะห์ข้าราชการ อศ. คณะอนุกรรมการกิจการ
บ้านพักและอาคารรับรอง คณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ คณะอนุกรรมการกิจการให้กู้เงิน อศ. และ
คณะอนุกรรมการกิจการร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือช่วยในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของก าลังพล
ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรม ฯ ให้มีคุณภาพที่ดี เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ความพึงพอใจ และให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของก าลังพลในหน่วยงาน ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้ 1) การสงเคราะห์ข้าราชการ ได้แก่ เงินสงเคราะห์
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มรณะ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบอุบัติภัย และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยไข้หรือประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น 2) การกู้เงิน
สวัสดิการ อศ. เป็นการให้กู้เงินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 3) การจัดเงินทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ 
ของกรม ฯ 4) การจัดให้มีร้านสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ 5) การจัดพ้ืนที่ออกก าลังกาย เช่น ปรับปรุงเส้นทาง
ส าหรับการเดินและวิ่งรอบกรม ฯ สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามแบดมินตัน และสระว่ายน้ า เป็นต้น และ 
6) การช่วยเหลือและการประกันภัยต่าง ๆ เช่น การประกันภัยและประกันชีวิตให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติภารกิจใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

5.2  ความผูกพันของบุคลากร 
 ก.  การประเมินความผูกพันของบุคลากร 

  (7)  องค์ประกอบของความผูกพัน 
   กรม ฯ ให้ความส าคัญของความผูกพันของก าลังพลที่มีต่อหน่วย ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมอันแสดงถึง
ความพยายามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รบัผิดชอบ เสียสละและความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งของหน่วย มีการก าหนดองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน ได้แก่ สภาพการท างานที่ดี 
ความมั่นคงในอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการและค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การท างาน
ที่ท าให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่า การยอมรับนับถือ การแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม เป็นต้น  

  (8)  การประเมินความผูกพัน 
   กรม ฯ ด าเนินการวัดและประเมินคุณภาพชีวิตในการท างานของก าลังพลตามปัจจัยชี้วัดที่ก าหนด
ผ่านทางระบบสารสนเทศของ ทร. หัวข้อการประเมินความสุข Happy Work Place (คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตก าลังพลของ ทร. ก าหนดนโยบายในภาพรวม) ซึ่งเป็นการวัดระดับความส าคัญและระดับความพึง
พอใจของแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างาน เพ่ือน าผลการประเมิน  ฯ ที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหา
และจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของก าลังพลให้ดีขึ้นตามล าดับความส าคัญและกรอบงบประมาณ ส าหรับการสร้างความผาสุกและความพึง
พอใจในการท างานของก าลังพลซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน กรม ฯ ได้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ
ให้เกิดความผูกพันของก าลังพลต่อกรม ฯ ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การมอบรางวัล
แก่ข้าราชการที่สร้างชื่อเสียงให้กรม ฯ การจัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ตาม
โอกาสต่าง ๆ และการร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส. เป็นต้น ตามภาพท่ี 5.2 – 1  

 

 

 

 

 

 

 

  (9)  ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ 
   ความผูกพันของก าลังพลต่อหน่วยงานจะสะท้อนพฤติกรรมอันแสดงถึงความพยายามมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท รับผิดชอบ เสียสละและความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วย 
โดยมีการวัดผลอย่างเป็นทางการผ่านระบบสารสนเทศของ ทร. หัวข้อการประเมินความสุข Happy Work Place 

ภาพที ่5.2 – 1  มอบรางวัลนักกีฬาดีเด่น ภาพที ่5.2 – 2  มอบรางวัลข้าราชการดีเด่น 
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และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกรม ฯ จะน าผลการประเมินความสุข มาวิเคราะห์และหาแนวทาง
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสุขในการท างานของก าลังพลส่วนรวม ส่วนผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
กรม ฯ จะใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ส าหรับการประเมินการปฏิบัติงานอย่างไม่
เป็นทางการ กรม ฯ น ามาใช้ในการพิจารณาข้าราชการดีเด่นประจ าปีของ อศ. โดยแบ่งเป็นของข้าราชการชั้น
สัญญาบัตร และต่ ากว่าสัญญาบัตร เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และ
เสียสละด้วยความเต็มใจ ตามภาพท่ี 5.2 – 2   

 ข.  วัฒนธรรมส่วนราชการ 

  (10) การสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
   กรม ฯ มีการด าเนินการเพ่ือสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานและเสริมสร้างวัฒนธรรมของหน่วย 
กล่าวคือ 1) มีการประชุม นขต.อศ. เป็นประจ าทุกเดือน ซึ่ง จก.อศ. จะมอบนโยบายและรับฟังปัญหา อุปสรรค
ข้อขัดข้อง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มีการระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ร่วมกัน จนได้เป็นข้อสรุปในการ
น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลต่อไป โดยให้ หน.นขต.อศ. น าแนวทางการปฏิบัติงาน 
นโยบาย หรือค าสั่งการไปถ่ายทอดต่อไป 2) มีการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานในเรื่องต่าง ๆ ที่กรม ฯ 
แต่งตั้งขึ้น เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานมีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เสนอแนะแนวทางที่สอดคล้องกับ
ความต้องการร่วมกันได้ และ 3) มีการเยี่ยมเยียนข้าราชการในหน่วยรอง เพ่ือพบปะ พูดคุย และติดตามงาน 
รวมทั้งหารือกันภายในหน่วย เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีโอกาสรับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องในการท างาน และข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะหนทางปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือจะสามารถน าไปพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วย ให้มี
ผลส าเร็จตามที่ต้องการยิ่งขึ้น ตามภาพท่ี 5.2 – 3 
 

  

 

 

 

 ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
  (11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   กรม ฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ ทร. ก าหนด โดยให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นตรวจสอบการปฏิบัติงาน การก าหนดตัวผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน และลูกจ้างประจ า (ยกเว้นนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลเรือ) ตลอดจนตรวจสอบการ
เขียนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและค่าคาดหวังให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะ
ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง โดยท าการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กพ.ทร.  ก าหนด ผลการประเมิน ฯ ที่ได้
จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาบ าเหน็จและการปรับเงินเดือน ตลอดจนน าไปใช้ในการพิจารณาย้ายบรรจุ
ก าลังพลให้ตรงกับความรู้ความสามารถ หรือเลื่อนต าแหน่งงานต่อไป ถ้าหากผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติได้จริง 
(Actual Performance) เปรียบเทียบกับผลงานที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง (Expected Performance) ต่ ากว่า
ค่าคาดหวัง ขอให้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้ตามค่าคาดหวัง
ของตัวชี้วัดตามต าแหน่งงาน โดยมีผลลัพธ์การประเมินความพึงพอใจด้านการบรรจุในต าแหน่งงานที่เหมาะสม
และด้านความก้าวหน้าในการรับราชการ [หมวด 7 ข้อ 7.3.8 และ 7.3.9] 

 

ภาพที ่5.2 – 3  การตรวจเยี่ยมหน่วยรอง และการประชุม นขต.อศ. 
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  (12) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
   กรม ฯ ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนาของก าลังพลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการศึกษาและการจัดการความรู้ โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (รอง จก.อศ.) เป็นประธาน ฯ มีหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาก าลังพลรองรับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พร้อมทั้งพิจารณาโครงการศึกษา 
อบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรมและพัฒนา
ก าลังพลในทุกระดับชั้นให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลในแต่ละระดับให้ได้ก าลังพลที่มีขีดความสามารถที่ต้องการ เ พ่ือรองรับภารกิจของ 
ทร. โดยการจัดท าเป็นโครงการฝึก ศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการศึกษา
ภายใน ทร. แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล และการศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) การศึกษาเพ่ือการผลิตก าลังพล ได้แก่ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรในหลักสูตรของ
โรงเรียนนายเรือ เป็นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ อศ. และ 2) การศึกษาเพ่ือการพัฒนาก าลังพล มี
วัตถุประสงค์เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทั้งที่  ทร. ผลิตเอง และที่รับเข้ามาจากสถานศึกษาอ่ืน
นอก ทร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของ อศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 2.1) หลักสูตรเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ตามชั้นยศหรือตามแนวทางการรับราชการตามที่ ทร. ก าหนด เป็นการให้การศึกษา อบรม และ
พัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบสูง
ตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป หลักสูตรเพ่ิมวิชา หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตร
เสนาธิการทหารเรือ และหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ เป็นต้น 2.2) หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ส าหรับ
นายทหารประทวน ได้แก่ หลักสูตรนักเรียนพันจ่า หลักสูตรพันจ่านักเรียน และ 2.3) หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ตามชั้นยศ หรือตามแนวทางการรับราชการตามสาขาอาชีพ (สายวิทยาการอุทกศาสตร์) เป็นการให้
การศึกษา อบรม และพัฒนา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับระดับชั้นยศหรือต าแหน่งหน้าที่ที่มี
ความรับผิดชอบสูงตามล าดับ ได้แก่ หลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ หลักสูตรการสร้างแผนที่
เดินเรือเบื้องต้น หลักสูตรนายทหารแผนที่ชั้นนายร้อย หลักสูตรอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง (อบรมที่กรมอุตุนิยมวิทยา) 
หลักสูตรนายทหารข่าวอากาศ (อบรมที่กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ) หลักสูตรอุทกศาสตร์
ขั้นมูลฐาน หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก หลักสูตร
มาตรฐานนักส ารวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารประทวน หลักสูตรการสร้างแผนที่เดินเรือเบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าที่
สร้างแผนที่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ หลักสูตรเจ้าหน้าที่เทคนิคข่าวอากาศ หลักสูตรการซ่อมบ ารุงสถานี
ตรวจอากาศ 

  (13) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
   ตามที่ ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ซึ่งมีหน้าที่ใน
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพของ สปท. ในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ ทร. ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรการผลิตก าลังพลประเภท
ต่างๆ ของ ทร. นั้น กรม ฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมของกรม ฯ ตาม
หลักเกณฑ์และคู่มือการประกันคุณภาพการฝึกอบรม พ.ศ.2557 ทุกหลักสูตรที่กรม ฯ รับผิดชอบ โดยได้
ด าเนินการทุกครั้งที่มีการเปิดหลักสูตรศึกษาอบรม 

  (14) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
   แนวทางการรับราชการของก าลังพล อศ. สายวิทยาการอุทกศาสตร์ เป็นไปตามแนวทางการรับ
ราชการที่ ทร. ได้ก าหนด โดยได้พิจารณาตามหลักการคือ การก าหนดให้ปฏิบัติงานตามสาขาอาชีพของ 
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พรรค–เหล่า อุทกศาสตร์ เมื่อแรกบรรจุเพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้ปฏิบัติให้เพียงพอที่จะ
ก้าวไปสู่ระดับผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยได้ตามล าดับภายในขอบเขตที่ก าหนด โดยจ านวนปีครองยศในแต่ละชั้นยศ 
พร้อมทั้งได้รับการอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถให้มีความพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าในทางราชการตามต าแหน่ง และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
สูงขึ้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1) นายทหารที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.นร. พรรค–เหล่า อุทกศาสตร์ (อศ.ก) สาย
วิทยาการอุทกศาสตร์ ซึ่งเป็นสายงานเทคนิค เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใน อศ. 
ตั้งแต่แรกบรรจุ 2) นายทหารสัญญาบัตรปริญญา (อศ.ป) การก าหนดแนวทางรับราชการนายทหารสัญญาบัตร
ปริญญา สายวิทยาการอุทกศาสตร์ เมื่อแรกบรรจุจะเป็นตัวบ่งชี้การเจริญเติบโตตามแนวทางการรับราชการ
ของแต่ละพรรค–เหล่า โดยสรุปคือแนวทางการรับราชการดังกล่าวยังคงเป็นไปตามหลักการเดียวกัน คือการ
ปฏิบัติงานในระดับผู้ปฏิบัติในชั้นยศ ร.ต. - น.ท. และในระดับผู้บริหารในช่วงชั้นยศตั้งแต่ น.อ.ขึ้นไป และ 3) 
นายทหารที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารประทวน หรือนายทหาร ข (อศ.ข) สายวิทยาการอุทกศาสตร์ หลักการ
ในการก าหนดแนวทางการรับราชการเป็นไปตามแนวทางที่ ทร. ก าหนด ซึ่งการเลื่อนขึ้นด ารงยศในระดับ น.ต. 
หรือ น.ท. ต้องใช้การสอบแข่งขันเป็นหลัก 
   กรม ฯ มีแนวทางในการสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้างานและผู้บริหารอย่างมีความต่อเนื่อง โดย 
กรม ฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการด้านก าลังพลของ อศ. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่ ทร.
ก าหนด ตลอดจนความรู้ความสามารถตามสายงาน อย่างไรก็ตามต าแหน่งผู้บริหารของหน่วย จะเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายและแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของ ทร. พิจารณาด้วย 
 



รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมอุทกศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 หน้า 58 
 

หมวด 6 การปฏิบัติการ 

6.1  กระบวนการท างาน 
      ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
  กรม ฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และทบทวนการจัดท ากระบวนการสร้างคุณค่าของหน่วยงาน 
โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย (พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 มาตรา 20 พ.ร.ฎ. 
แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และ
ค าสั่งกองทัพเรือ แก้อัตรากองทัพเรือ พ.ศ.2501 อฉก.หมายเลข 5100 อศ. เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าว
กรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ สนับสนุนการปฏิบัติการของเรือด าน้ า และสงครามทุ่นระเบิด) พันธกิจของ
กรม ฯ ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม ฯ การเปลี่ยนแปลงบริบทของหน่วยงาน
อุทกศาสตร์ที่ถูกผลักดันจากองค์การอุทกศาสตร์สากล (IHO) องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) 
และสมาคมเครื่องหมายทางเรือและประภาคารระหว่างประเทศ (IALA) ทั้งทางด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และ
มาตรฐานการท างาน มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน
ของกรม ฯ โดยในปี งป.63 นี้ ทร. ได้กรุณาอนุมัติปรับโครงสร้างกรมอุทกศาสตร์ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการด าเนินการบริหารจัดการข้อมูลภูมิ
สารสนเทศของกรม ฯ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ ทร. ในการเตรียมความพร้อมด้านสงครามใต้น้ า ซึ่งมีการ
ปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับการด าเนินโครงการจัดท าแผนที่เรือด าน้ าและระบบแสดงผลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 
ส่งผลให้กรม ฯ ต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิตและจัดท า
บริการของกรม ฯ กับเสริมสร้างความสามารถในการควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดความ
โปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสากล 
และเพ่ิมความสามารถในการให้บริการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ได้ตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่ก าหนด ซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 6.1 – 1 สายโซ่แห่งคุณค่าเดิม และภาพที่ 6.2 – 2 สายโซ่
แห่งคุณค่าท่ีปรับปรุงใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 6.1 – 1  สายโซ่แห่งคุณคา่เดิม (Value Chain) กรม ฯ 
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  ในปี งป.63 กรม ฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีกรอบความคิดในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูล
เป็นศูนย์กลาง เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของ ทร. 
โดยพิจารณาจากภารกิจของกรม ฯ ซึ่งเป็น นขต.ทร. ที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ ทร. 
ด้วยข้อมูลจากศูนย์กลางเครื่องข่ายข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ และด าเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภูมิสารสนเทศทางทะเล (Marine Spatial Data Infrastructure : MSDI) ของ
องค์การอุทกศาสตร์สากล ซึ่งมีโครงสร้างการด าเนินการในองค์ประกอบหลัก 4 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ นโยบาย
และการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดย จก.อศ. ได้ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศทางอุทกศาสตร์ให้กับศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ด าเนินการ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของศูนย์สงครามใต้น้ า การน ามาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานสากลแนะน าหรือก าหนดมา
เป็นกรอบการปฏิบัติงาน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี
ทางอุทกศาสตร์สมัยใหม่ และการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางอุทกศาสตร์ ตามภาพท่ี 6.1 – 3 

 

ภาพที่ 6.1 - 2  สายโซ่แห่งคณุค่าที่ปรับปรุงใหม่ (Value Chain) กรม ฯ 
 

ภาพที่ 6.1 - 3  องค์ประกอบในการพัฒนากรมอุทกศาสตรต์ามแนวทาง 
การจัดท าโครงสร้างพื้นฐานภูมสิารสนเทศทางทะเล 
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  ส าหรับในส่วนของการพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์นั้น กรม ฯ ได้น าหลักการธรรมาภิบาล
ข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของกรม ฯ เนื่องจากกรม ฯ ได้ปรับรูปแบบการท างานเป็นองค์กรที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง โดยการจัดท าข้อมูลทางอุทกศาสตร์ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งการจัดท าธรรมาภิบาล
ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพดีและสามารถใช้ประโยชน์ในลักษณะการบูรณาการข้อมูลร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ด้วยการบริการที่มี
คุณภาพ สะดวกรวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย จากการพัฒนาระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ตามภาพ
ที ่6.1 – 4 

 

  กรม ฯ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการ โดยพิจารณาจากข้อก าหนดที่ส าคัญ
ของกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ แผนและค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ และด้านความคุ้มค่า โดยพิจารณา
ก าหนดเป็นตัวชี้วัดควบคุมกิจกรรมในกระบวนการท างาน และสื่อสารให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระบวนการ
นั้นทราบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ
และเป็นไปตามข้อก าหนดส าคัญในกระบวนการนั้น ๆ และใช้อ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น ตามภาพที่ 6.1 – 5 และตารางที่ 6.1 – 1  

ภาพที่ 6.1 – 4  การพัฒนาระบบแสดงผลข่าวกรองภูมสิารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 

ภาพที่ 6.1 – 5  การจัดท าข้อก าหนดส าคญัและตัวช้ีวัดกระบวนการ  
“กระบวนการบริการข้อมลูข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์” 
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ตารางที่ 6.1 – 1  ข้อก าหนดส าคัญและตัวชี้วัดกระบวนการหลักของกรม ฯ 

  กระบวนการหลักหรือกระบวนการสร้างคุณค่าของกรม ฯ มีจ านวนทั้งหมด 5 กระบวนการ ซึ่งน าส่ง
ผลผลิตและผลลัพธ์ เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของกรม ฯ โดยมีกระบวนการสนับสนุน จ านวน 10 
กระบวนการ ซึ่งช่วยให้กระบวนการหลักสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงให้เห็นการ
เขียน work process ของกรม ฯ ในลักษณะของ work system ประจ าปี 2563 ตามภาพที่ 6.1 – 6  
 
 
 

กระบวนการหลักของกรมอุทกศาสตร์ 
ข้อก าหนดด้านความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

ข้อก าหนดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ข้อก าหนดด้าน
ประสิทธิภาพ 

ข้อก าหนดด้านความคุ้มค่า 

1. ความถูกต้องของขอ้มูล 
2. ความครบถ้วน และทันสมัยของ
ข้อมูล 
3. การบริการรวดเร็ว ทันสมัย 
4. ข้อมูลและบริการที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
5. ความครอบคลุมของข้อมูลใน
พื้นที่พื้นที่ปฏิบัติการ ทร. 
6. ข้อมูล และผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ามาช่วยในการตัดสินใจ 
7. คุณลักษณะ/ขีดความสามารถ
ตรงตามความต้องการผู้รับบริการ 
8. การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว  
9. ผลิตภัณฑ์และบริการตรงตาม
ความต้องการผู้รับบริการ 

1. ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
2. อนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วย
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 
ค.ศ.1974 
3. มาตรฐานองค์การสากลระหว่าง
ประเทศ อาทิเช่น IHO IALA และ 
ICA 
4. ระเบียบการสร้างแผนที่ อศ. ตาม
มาตรฐาน IHO S-4 
5. ระเบียบการส ารวจแผนที ่ 
6. ระเบียบการสร้างแผนที ่

1. ลดระยะเวลาในการด าเนิน 
การจัดเตรียมข้อมูล 
2. ลดขั้นตอนการติดต่อประสาน 
งาน 
3. การบริการอย่างต่อเนื่องตลอด 
เวลา 
4. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า
และทันสถานการณ์ของการ
พยากรณ์ 
5. การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล
เป็นไปตามหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 

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

สรุปข้อก าหนดของกระบวนการตามกระบวนการหลัก 
ของกรม ฯ 

ตัวชี้วัดความคุมกิจกรรมในกระบวนการท างาน 

1. ข้อมูลที่น ามาจัดท าข่าวสารการเดินเรือมีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุม 
เส้นทางเดินเรือ 
2. ต าบลที่เครื่องหมายทางเรือถูกต้อง และมีสถานะการใช้งานพร้อมใช้อยู่
เสมอ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. การบริการที่รวดเร็ว 
4. คุณสมบติเครื่องมือเดินเรือตรงความต้องการของหน่วย 
5. ปรับปรุงพัฒนาแผน/การปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธภาพ 
6. มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพเรือ 
7. การท างานที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสากลระหว่างประเทศใน
งานสาขาต่าง ๆ ด้านอุทกศาสตร์ 
8. ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่ถูกต้อง ทันสมัย และครอบคลุม
พื้นที่ปฏิบัติการของ ทร. 
9. พัสดุสายอุทกศาสตร์มีเพียงพอต่อความต้องการของหนว่ยก าลัง ทร.  
10. การบริการผลิตภัณฑ์และบริการของ อศ. สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 

1. ค่าความเชื่อมั่นของข้อมูลส ารวจ 
2. จ านวนความผิดพลาดของงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
3. จ านวนข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อ
จัดเก็บในฐานข้อมูล 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าผลิตภัณฑ์ 
5. จ านวนเครื่องหมายทางเรือที่ได้รับการซ่อมบ ารุง 
6. ระยะเวลาที่ไม่สามารถให้บริการเวลามาตรฐานได้ต่อเนื่อง 
7. จ านวนข้อมูลที่เกิดความผิดชอบไม่สามารถน าระบบฯได้ 
8. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงาน 
9. จ านวนครั้งที่ตรวจพบข้อมูลไม่พร้อมส าหรับการวิเคราะห์หรือ
จัดท าผลิตภัณฑ์และบริการ 
10. จ านวนครั้งที่ไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
แจ้งข้อมูลส าหรับจัดท าค าเตือนเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
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   กระบวนการเหล่านี้ ถูกวิเคราะห์และออกแบบด้วยวิธี SIPOC Model โดยมีการก าหนดกลุ่ม
ผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกรมอุทกศาสตร์ต้องติดต่อประสานงานในการขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และการให้บริการและผลิตภัณฑ์ของกรมอุทกศาสตร์ โดยสามารถแสดงให้เห็น
ในภาพรวมของ SIPOC กรมอุทกศาสตร์ ตามภาพที ่6.1 – 7   

 

ภาพที่ 6.1 – 6  การเขียน work process ของกรม ฯ 

63 

ภาพที่ 6.1 – 7  SIPOC กรมอุทกศาสตร์ งป.63 
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  จาก SIPOC Model กรม ฯ ท าให้ทราบได้ว่ากลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ
ของกรม ฯ มีจ านวนมาก ในฐานะผู้ให้บริการข้อมูลและผลิตภัณฑ์ด้านอุทกศาสตร์ของประเทศ ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ทร. และหน่วยงานภายใน ทร. ซึ่งต้องให้บริการข้อมูลเพ่ือความมั่นคง 
จึงมีรายละเอียดและชนิดของข้อมูลที่มากกว่า และในส่วนของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ซึ่งข้อมูลในการ
บริการเป็นในลักษณะข้อมูลเปิด โดยกรมอุทกศาสตร์มีการสอบถามความพึงพอใจจากการับบริการเพ่ือน ามาใช้
ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ส าหรับในส่วนของผู้ส่งมอบหรือ Supplier สามารถแบ่งได้เป็น 
กลุ่มผู้สนับสนุนข้อมูล ได้แก่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิ
สารสนเทศและจัดท าผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความร่วมมือและบูรณาการงานร่วมกัน ส าหรับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางอุทกศาสตร์ ได้แก่ ผู้ค้าท่ีถูกคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ต้องการ และมีศักยภาพเหมาะสม กับไม่เคยมี
ประวัติหรือปัญหาในการด าเนินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ซึ่งมีการตรวจสอบและประเมินผลการใช้งาน
และบริการของผู้ค้า ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการเครือข่ายอุปทาน [หมวด 7 ข้อ 7.6.6] 
  ส าหรับการประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
การจัดท าแหล่งปะการังเทียมของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน ได้แก่ ทร. (โดย อศ.) กรมเจ้าท่า และกรมประมง อีกตัวอย่างได้แก่ การบริการเครื่องหมายทางเรือใน
น่านน้ าไทย ซึ่งมีการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจ้าท่า ส าหรับในส่วน
ของการจัดท ามาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ โดยคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 
ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานกลางส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ ซึ่งกรม ฯ เป็นหน่วยงาน
จัดท าชั้นข้อมูลที่ 13 ข้อมูลอุทกศาสตร์ทางทะเล ส าหรับการเชื่อมโยงกระบวนการท างานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน 
และจัดท าเว็บให้บริการ (Portal) ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานได้พัฒนา
ระบบให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในรูปแบบ Web Map Service เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ตามภาพท่ี 6.1 – 8 

  ในส่วนของกระบวนการที่มีการแลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระบวนการ
ด้านแผนที่ ได้รับการสนับสนุนข้อมูลเพ่ือใช้ในการผลิตแผนที่เดินเรือ ได้แก่ ข้อมูลปะการังเทียม และแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจากกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูลเขตท่าเรือและเครื่องหมาย
ทางเรือจากกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ข้อมูลท่อทางและสายเคเบิ้ลใต้น้ าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

ภาพที่ 6.1 – 8  การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างหน่วยงานและกรมอุทกศาสตร ์
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ทีโอที ปตท.สผ. และ กสทช. ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางบกจากกรมแผนที่ทหาร และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ
และภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมแผนที่ทหาร และ GISTDA ส าหรับกระบวนการบริการเครื่องหมายทางเรือ มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเครื่องหมายทางเรือกับกรมเจ้าท่า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามภาพท่ี 6.1 – 9  

 ข. การจัดการและการพัฒนากระบวนการ 
  กรม ฯ มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ตามกระบวนการท างานหลักและกระบวนการ
สนับสนุน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ (Quality Assurance) ดังตัวอย่างตาม
ภาพที ่6.1 – 10 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการบริการแผนที่เดินเรือ 

  และได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ส าหรับให้ผู้ปฏิบัติเรียนรู้และท าความ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการที่ตนเองต้องรับผิดชอบ และรับทราบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เอกสารอ้างอิงอ่ืน ๆ เพ่ือประกอบการท างาน ดังตัวอย่างตามภาพที่ 6.1 – 11 โดยมีผลของการด าเนินการตาม
ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน [หมวด 7 ข้อ 7.6.1] 

ภาพที่ 6.1 – 9  การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกรมอุทกศาสตร์และกรมเจา้ท่า 
ในการให้บริการเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย 

ภาพที่ 6.1 – 10  ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการบริการแผนท่ีเดินเรือ 
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  ในส่วนของการทบทวนกระบวนการให้บริการของ ฯ ไดด้ าเนินการโดยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัด
ที่ส าคัญของผลผลิต เช่น ร้อยละของความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการ และตัวชี้วัดของกระบวนการ ซึ่งสามารถ
บ่งชี้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการท างาน เช่น ความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการด าเนินการแก้ไขข้อมูล 
และจากข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของผู้รับบริการ เช่น ความต้องการใช้
งานข้อมูลแผนที่เดินเรือที่เพ่ิมขึ้นจากหลากหลายภาคส่วน และปัญหาในการติดต่อขอรับบริการข้อมูลอุทกศาสตร์ 
เป็นต้น ซึ่งน ามาสู่การปรับปรุงกระบวนการหลัก เช่น กระบวนการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
และกระบวนการสนับสนุน เช่น กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ
หรือแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

ภาพที่ 6.1 – 11  ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ 

ภาพที่ 6.1 – 12  ขั้นตอนการปฏบิัติงานและการสร้างนวัตกรรมปรบัปรุงผลผลติ 
 กระบวนการ และบริการ 
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ภาพที่ 6.1 – 15  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ด้านอุตุนิยมวิทยา 

1) การวางแผนและเตรียมการ โดยการตรวจสอบข้อมูลจากตัวชี้วัดที่ส าคัญและการรับฟังปัญหาจากผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการด าเนินการปรับปรุงผลผลิต บริการ หรือ
กระบวนการ โดยการก าหนดองค์ความรู้ องค์วัตถุ หรือกระบวนการ ที่ต้องการแล้ว 2) การด าเนินงานปรับปรุง
ผลผลิต บริการ หรือกระบวนการ 3) การทดสอบทดลอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการ 4) การจัดท า
คู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการมีประสิทธิภาพ และมีขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 5) การเผยแพร่การใช้งาน 
เพ่ือให้เกิดการใช้งานและแบ่งปัน และ 6) การประเมินผลและปรับปรุงระบบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญเพ่ือน าข้อมูล
จากตัวชี้วัดกระบวนการมาประเมินผล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภาพท่ี 6.1 – 12  
  โดยสรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อศ. เป็นการด าเนินการพัฒนาเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกรม ฯ ในอันที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารทุกมิติของ ทร. ซึ่งมีความ
ต้องการจัดหาเรือด าน้ าและพัฒนาขีดสมรรถนะด้านสงครามใต้น้ า โดยมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 กระบวนการบริการด้านแผนที่ มีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS 
HPD) เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการประกอบ
ระวาง การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหลายระวาง 
และการท างานร่วมกับข้อมูลส ารวจรายละเอียดสูงในการ
ส ารวจด้วยระบบหยั่งน้ าแบบหลายล าคลื่น เพ่ือการผลิต
แผนที่เรือด าน้ า ตลอดจนการควบคุมและติดตามการ
ท างานตามมาตรฐานสากล ตามภาพท่ี 6.1 – 13 

 
 กระบวนการบริการด้านสมุทรศาสตร์  มีการน า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้านสมุทรศาสตร์ (ROM) เข้า
มาใช้งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ  

 
 
 
 กระบวนการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการน าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ด้านอุตุนิยมวิทยา (WAVE WATCH III) เข้ามาใช้ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการให้ บริการผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการ และ SAR MAP MODEL 
หรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการค้นหา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการสนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 
ซ่ึงต้ังแต่เร่ิมด าเนินการมาสามารถให้ข้อมูลกับทีมค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในปฏิบัติการ 
 

ภาพที่ 6.1 – 13   ระบบบริหารจัดการข้อมูลแผนท่ีทะเล
แบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) 

ภาพที่ 6.1 – 14  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ด้านสมุทรศาสตร์ 
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  กรม ฯ มีการจัดการนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ มีการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ การพัฒนาการให้บริการด้านแผนที่
และข้อมูลภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลทางทะเล
อย่างได้โดยไม่ต้องร้องขอและตลอดเวลา ตามแนวทางของระบบราชการ 4.0 โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ Smart Device ต่าง ๆ ทั้งภายในหน่วยงาน ทร. และหน่วยราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
  จากการะบวนการหลักทั้ง 5 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนทั้ง 10 กระบวนการของกรม ฯ 
ส่งผลให้เกิดการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการของกรมอุทกศาสตร์ ทีสนับสนุนการปฏิบัติ การของกองทัพเรือ 
การสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือ การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนา
ประเทศ โดยมีผลลัพธ์ เป็นไปตามผลลัพธ์การด าเนินการในด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ [หมวด 7 ข้อ 
7.6.1 – 7.6.3] และผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน [หมวด 7 ข้อ 
7.6.6] 

 ง. การจัดการนวัตกรรม 
  กรม ฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และการจัดการนวัตกรรม ทั้งในด้านการพัฒนากระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุน รวมทั้งการบริการ โดยมีกระบวนการจัดการนวัตกรรม ดังนี้ [หมวด 5 ข้อ 4.2(ข)] 
         1. ผู้น าองค์กร/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ จก.อศ. ได้ร่วมก าหนดนโยบายจัดการความรู้  ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เพื่อให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนตามเป้าหมายที่
ก าหนด สอดรับกับทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ ทร. ซึ่งมีการด าเนินการผ่านคณะกรรมการโครงการศึกษา
และจัดการความรู้กรมอุทกศาสตร์ โดยมี รอง จก.อศ.(2) เป็นผู้น าการจัดการความรู้ และได้ด าเนินการน า
ระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการความรู้ของหน่วย และเพ่ือเป็นช่องทางที่จะกระจายความรู้ไปอย่าง
กว้างขวาง นอกจากนี้ยังจัดการอบรมนายทหารจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์เพ่ือสร้างนัก
จัดการความรู้ของ นขต.อศ. โดยมีหัวข้อการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศมาผลิตสื่อส าหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วย ตามภาพท่ี 6.1 – 16  

  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ มุ่งเน้นการประเมินสถานะความรู้ (Knowledge 
Audit) จากองค์ความรู้หลักที่แตกต่างกันของบุคลากรของกรมอุทกศาสตร์ โดยมีการจัดท าแผนที่ความรู้ระดับ
กระบวนงาน (Process-Knowledge Map) ของกระบวนการท างานต่าง ๆ ดังตัวอย่าง ภาพที่ 6.1 – 17 และ
ภาพที่ 6.1 - 18 

 
 

ภาพที่ 6.1 – 16  แผนการปฏิบตักิารจัดการความรู้ ประจ าปี งป.63 
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  ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การวิเคราะห์สถานะความรู้ภายในหน่วย ได้จากการประชุม
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการของหน่วยขึ้นตรง โดยมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้สู่          
ผู้ปฏิบัติให้เกิดการด าเนินการทั่วถึงทั้งหน่วยงานค่อนข้างมาก 50 – 70 % โดยบูรณาการกับแผนงานการใช้
ทรัพยากรมีการสื่อสารสู่การปฏิบัติผ่านเครือข่ายภายในและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือการประสานงานให้เกิด
ความส าเร็จ และกรม ฯ ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดการความรู้สู่ผู้ปฏิบัติในช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  

ภาพที่ 6.1 – 17  แผนที่ความรู้ระดับกระบวนงาน (Process-Knowledge Map) 

ภาพที่ 6.1 – 18  การประเมินสถานะความรู้กรมอุทกศาสตร์ (Knowledge Audit) 
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ผ่านทางเว็บไซต์ การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ http://www.hydro.navy.mi.th/km.php ตามภาพ
ที่ 6.1 – 19 

  ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากรม ฯ ไดพั้ฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาในการท างานและตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้และวิสัยทัศน์ของกรม ฯ มาโดย
ตลอด ซึ่งผลจากความพยายามและตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมของกรมอุทกศาสตร์ โครงการวิจัยระบบแสดง
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System) และโครงการวิจัยตะเกียงหมุนพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กองทัพเรือ (กมย.ทร.) ตามภาพท่ี 6.1 – 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และโครงการวิจัยระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Chart System) ได้รับรางวัลยกย่องเกียรติคุณ 
นักวิจัยกองทัพเรือ ประจ าปี 2563 ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทหารด้านยุทโธปกรณ์ดีเด่น รวมทั้งได้ติดตั้ง
ให้กับเรือในกองทัพเรือในปี 2563 จ านวน 6 ล า ได้แก่ ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน ร.ล.เจ้าพระยา ร.ล.บางปะกง 
ร.ล.ทยานชล และ ร.ล.ถลาง ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดดินเรืออิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานร ะบบ
แสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการใช้งานแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของเรือใน  
ทร. และได้น าผลงานออกแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้รับ

ภาพที่ 6.1 – 19  เว็บไซต์การจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร ์

ภาพที่ 6.1 – 20  โครงการวิจัยตะเกียงหมุนพลังงานแสงอาทิตย ์

http://www.hydro.navy.mi.th/km.php
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รางวัล  Gold Award ตามภาพที่ 6.1 – 21 ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการนวัตกรรมปรากฎ [หมวด 7 ข้อ 7.3.3 
และข้อ 7.6.2] 

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 
 ก. การควบคุมต้นทุน 
  กรม ฯ มีการควบคุมต้นทุนในภาพรวมของระบบงานและกระบวนการท างาน ดังนี้  1) ให้ นขต.อศ. 
จัดท า work flow ของกระบวนการ การปรับปรุงกระบวนการ และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 2) ใช้ระบบ
บัญชีต้นทุนผลผลิตซึ่งจะมีการจัดท าต้นทุนผลผลิตและต้นทุนกิจกรรมที่ท าให้สามารถรู้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน หรือลดการด าเนินงานในกิจกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์ และหันมาบริหาร
กิจกรรมที่เหลืออยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) ยึดแนวทางมาตรการประหยัดของ ทร. เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและจัดการประชุม รวมทั้งการเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และการค านวณชดเชย
พาหนะเดินทาง ท าให้สามารถค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) จัดให้
มีการประชุม นขต.อศ. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ และร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งมีการรายงานและติดตามสถิติการใช้สาธารณูปโภคเป็นรายเดือน ท าให้  นขต.อศ. ทราบภาระ
ค่าใช้จ่ายและสถิติความสิ้นเปลืองของค่าสาธารณูปโภค โดยในปีงบประมาณนี้มีการด าเนินการที่ส าคัญ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการบริการด้านแผนที่ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงราคา
จ าหน่ายแผนที่เดินเรือและแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และมีการก าหนดแผนและเป้าหมายในการลดต้นทุน/
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริการด้านแผนที่ โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน ได้แก่ เป้าหมายระยะสั้น 
ด าเนินการโดยการลดปริมาณการใช้งานกระดาษพิมพ์เพ่ือตรวจสอบแผนที่ โดยการใช้งานระบบตรวจสอบและ

ภาพที่ 6.1 – 21  โครงการวิจัยระบบแสดงแผนท่ีอิเล็กทรอนิกส์ 
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ควบคุมคุณภาพแผนที่มาใช้ร่วมกับการพิมพ์ตรวจสอบ และการก าหนดมาตรการในการประหยัดหมึกพิมพ์ใน
การตรวจสอบแผนที่ด้วยการพิมพ์โหมดประหยัดสี เป้าหมายระยะยาว จัดท าโดยการลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต ซึ่งใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงสูงและต้องใช้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 3 นาย ในการ
ด าเนินการพิมพ์ระบบนี้ โดยได้น าเครื่องพิมพ์ตามความต้องการ (Print on demand) ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่เพียง 1 นาย 

และสามารถพิมพ์ได้จ านวนตามที่ต้องการ และมีความรวดเร็วในการพิมพ์ ท าให้สามารถปรับหยัดงบประมาณ
ในการจัดเก็บแผนที่คงคลัง ดังปรากฏในตามภาพท่ี 6.2 – 1 
  ในส่วนของการบริหารจัดการภายในองค์กร กรม ฯ มีการควบคุมผ่านระบบต่าง ๆ ขององค์กร โดยระบบที่
ส าคัญ ได้แก่ ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ GFMIS ซึ่งควบคุมใน 4 กลุ่ม
งานหลัก คือ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี และระบบบัญชีต้นทุน และส าหรับ
ระบบที่จัดท าโดย ทร. ที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ ระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์กองทัพเรือ IAS Inventory and 
Asset Control System  Supply Asset และมีการวางกลไกเพ่ือควบคุมต้นทุน การใช้จ่ายทรัพยากรใน
กระบวนการท างานที่ส าคัญต่าง ๆ โดยการจัดท าแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุน การด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดของ ทร. การจัดการความคุมภายใน การน าระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ การประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับบริการด้วย QR Code  โดยใช้ Google Form แทนการประเมินผ่านกระดาษ ตามภาพที่ 6.2 – 2 
และ จก.อศ. ได้ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ 
GFMIS และก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญเป็นร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน และรายงานผลในการประชุม 
นขต.อศ. ทุกเดือน เพ่ือประเมินผล ควบคุม ติดตาม ก ากับให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
  

ภาพที่ 6.2 – 1  การน าเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Print on Demand 
 มาใช้เพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตแผนท่ีของกรม ฯ  

ภาพที่ 6.2 – 2  การจัดท าแบบประเมินด้วย Google Form 
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ข. การจัดการความม่ันคงทางข้อมูลและสารสนเทศ 
  ส าหรับกรม ฯ แล้ว การพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเป็นกระบวนการสนับสนุน
ที่ส าคัญส าหรับองค์กรที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ตามตารางที่ 6.2 – 1 ซึ่งสามารถแสดง
การจัดการได้ดังนี้  

ตารางที่ 6.2 – 1 แสดงการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การด าเนินการ 

1. ด้านการบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

   จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของกรมอุทกศาสตร์ ส าหรับใช้เก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศและ
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ส าหรับการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา โดยมี
โครงสร้างการจัดเก็บตามมาตรฐานสากล มีการจัดท าห้องฐานข้อมูลกลางกรมอุทกศาสตร์
ที่ได้มาตรฐาน มีระบบป้องกันไฟฟ้า ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืน ระบบส ารอง
ข้อมูล และระบบส ารองไฟฟ้า 

2. ด้านโครงสรา้งระบบเครอืข่าย    ด าเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายสื่อสารโดยมีการเชื่อมโยงภายในหน่วยงาน ท้ังส่วนกลาง 
กับส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายนอก และมีแผนปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายภายใน 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data 

3. ด้านระบบความปลอดภัย    ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท านโยบาย (Policy) 
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ โดยด าเนินการดังนี้ 
1. จัดการเรื่องการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ (Authentication) พร้อมก าหนดสิทธิ (Privilege) 
ของผู้ใช้งาน 
2. ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย โดยมีการติดตั้งระบบ Firewalls 
3. การติดตั้งระบบป้องกันไวรัส ไว้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในองค์กร 
4. การส ารองและการกู้คืนข้อมูล โดยแบ่งระดับตามความส าคัญของข้อมูลประจ าวัน 
ประจ าสัปดาห์ และสิ้นเดือน (Full Back up) 
5. จัดทีมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง (Monitor) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเครือข่าย
ตลอดเวลา         
6. ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT ประกอบด้วย ข้อก าหนดการเข้า - ออกห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

4. การก าหนดมาตรฐานด้าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีการก าหนดละเอียดมาตรฐานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบ เครือข่ายที่ควรจัดหามาใช้ในงานต่าง ๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและการใช้
งานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่องค์กร 

5. ด้านการบ ารุงรักษา    มีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมระบบงาน (Maintenance) 
โดยการจ้างให้บ ารุง รักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และระบบงานให้สามารถ
ให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน 
  กรม ฯ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ต่าง ๆ ซึ่ง
ในแต่ละปี มีข้าราชการที่ต้องออกไปปฏิบัติราชการในหลากหลายด้าน เช่น การส ารวจทางอุทกศาสตร์ การ
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสมุทรศาสตร์ การซ่อมบ ารุงเครื่องหมายทางเรือ การให้บริการเครื่องมือเดินเรือ 
เป็นต้น รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างาน ณ ที่ตั้งปกติ โดยมีการก าหนดมาตรการการป้องกันเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เช่น ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้มีการก าหนดนโยบายและการสั่งการ เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคให้กับก าลังพลและชุดปฏิบัติงานได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การก าหนดมาตรการป้องกัน
อุบัติภัยในโรงพิมพ์แผนที่และบรรณสาร ซึ่งมีการใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซต และเครื่องตัดกระดาษ รวมถึงมีการใช้
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สารเคมีในการพิมพ์ โดยมีการตรวจสอบสภาพอาคาร สถานที่ เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และจัดการควบคุมไม่ให้เกิดมลภาวะในโรงพิมพ์ 
  กรม ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนความต่อเนื่องของกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร ได้แก่ อุทกภัย 
อัคคีภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ โรคระบาด และ ชุมนุมประท้วง/จลาจล โดยมีกระบวนการบริหารความต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายบริหารความต่อเนื่องของกรมอุทกศาสตร์ “กรมอุทกศาสตร์ จะมุ่งเน้นในการด าเนินการให้การสนับสนุน
และให้บริการด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เครื่องหมายช่วยการเดินเรือ เวลามาตรฐานประเทศไทยที่มี
คุณภาพให้กับกองทัพเรือ และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤต” ภายใต้โครงสร้างและทีมงานการบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCM Program Management) ซึ่งจะประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรที่
ส าคัญ ดังตารางที่ 6.2 – 2 

ตารางที่ 6.2 – 2 แสดงการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม และผลกระทบต่อทรัพยากรที่ส าคัญ 

เหตุการณ์ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ 

ด้านอาคาร/ 
สถานที่

ปฏิบตัิงานหลัก 

ด้านวัสดุอุปกรณ์
ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากรหลัก 

ด้านคู่ค้า/ผู้
ให้บริการ/ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่
ส าคัญ 

1. เหตุการณ์อุทกภัย      
2. เหตุการณ์อัคคีภัย      
3. เหตุการณ์แผ่นดินไหว/   
สึนามิ 

 - -  - 

4. เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/
จลาจล 

 - -  - 

5. เหตุการณ์โรคระบาด  - -  - 

  ส าหรับการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการหลักทั้ง 5 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุนทั้ง 
10 กระบวนการ จะพิจารณาโดยยึดภารกิจและให้น้ าหนักความส าคัญของระดับผลกระทบ และใช้กลยุ ทธ์ใน
การสร้างความต่อเนื่องครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่ การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน การจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
และการจัดการกอบกู้การปฏิบัติงาน และส าหรับการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน ได้มีการจัดท าแผนงาน
และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและบริการความเสี่ยงจากเหตุการณ์อัคคีภัย อุทกภัย และการก่อจลาจล ตามตารางที่ 
6.2 – 3 ซึ่งผลลัพธ์จากการด าเนินการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน [หมวด 7 ข้อ 7.6.4 
และ 7.6.5] 

ตารางที่ 6.2 - 3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ/แผนป้องกัน/ 

แผนส ารวจ/การกู้คืน 
ความถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. การป้องกันและควบคุม 
อัคคีภัย 

ป้องกันความเสียหายและการสูญเสียทรัพย์สิน ซ้อมป้องกันอัคคีภัยแผนป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย 

1 เดือน บก.อศ. 

2. การป้องกันระบบ
ไฟฟ้าขัดข้อง 

ลดความสูญเสียจากไฟฟ้าขัดของ การจัดเตรียมระบบส ารองไฟ และ
ทดสอบระบบ 

1 ปี กภอ.ศภอ.อศ. 

3. การป้องกันภัยด้าน 
สารสนเทศ 

ป้องกันและลดความสูญเสียด้านสารสนเทศ 
ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส าคัญ 

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1 ปี dกภอ.ศภอ.อศ. 
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ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์การด าเนินการ 

หมวด 7  ผลลัพธ์การด าเนินการ 

7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลส่วนราชการและแผนปฏิบัติราชการ 
  (1) ด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
   ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารของ ทร. สามารถด าเนินการได้
ร้อยละ 100 ตามภาพที่ 7.1 – 1 และการส่งก าลังบ ารุง
พัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ที่
เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและ
รักษาความม่ันคงภายในของ ทร. (กระบวนการส่งก าลัง
บ ารุงสายอุทกศาสตร์) สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 
100 ตามภาพที่ 7.1 – 2 รวมทั้งการด าเนินกิจกรรม
งานด้านอุทกศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศของ อศ. ในปี งป.63 ยังคงสามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100 แม้จะเกิดสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์แทน เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมงานด้านอุทกศาสตร์ของประเทศยังคงด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ตามภาพท่ี 7.1 – 3 ซ่ึงไดส้่งผลที่ดีอย่างมากในการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  (2) ด้านการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
   ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ทางอุทกศาสตร์ (HSDI) ในปี งป.63 คิดเป็นร้อยละ 10 และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่
ปฏิบัติการตามที่ ทร. ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัดนี้เป็นปีที่ 2 ผลที่ได้
ยังคงเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพท่ี 7.1 – 4 และภาพที่ 7.1 – 5 

ภาพท่ี 7.1 – 1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม 
และจัดท าขอ้มูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. 

ภาพท่ี 7.1 – 2  ร้อยละความส าเรจ็ในการส่งก าลังบ ารุงพัสด ุ 
สายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. 

 

ภาพท่ี 7.1 – 3  ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมงานด้านอุทกศาสตร์
เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธแ์ละความร่วมมอืระหว่างประเทศของ อศ. 

 

ภาพที่ 7.1 – 4  ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าขอ้มูลเชิงพืน้ทีท่าง
อุทกศาสตรต์ามโครงสร้างพืน้ฐานของขอ้มลูเชิงพื้นที่ทางอทุกศาสตร์ 

 

ภาพที่ 7.1 – 5  ร้อยละของข้อมูลเชิงพืน้ทีท่างอทุกศาสตรท์ี่
ครอบคลุมพืน้ที่ปฏิบัตกิารตามที่ ทร. ต้องการ 
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7.2  ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  (3) ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการ โดยเฉพาะการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของ อศ. มีความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ของกรม ฯ มีความหลากหลาย เช่น แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ข้อมูลระดับน้ าแบบ  Near Realtime 
การให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย การพยากรณ์อากาศส าหรับนักเดินเรือ ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 90 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพที ่7.2 – 1 ส่วนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ คิดเป็นร้อยละ 80 มีแนวโน้มคงตัว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กรม ฯ ต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป ตามภาพท่ี 7.2 – 2  

  (4) ด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กรม ฯ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการทั้งในส่วนของ ทร. และประชาชนอย่างยิ่ง เพ่ือให้การบริการ
ได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยมีผลลัพธ์ตัวชี้วัดการสนับสนุนข้อมูลภัยพิบัติทางทะเลให้กับ ศบภ.ทร. ได้
อย่างต่อเนื่อง และการด าเนินงานด้านอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งสนับสนุน
การปฏิบัติด้านยุทธการและหน่วยต่าง ๆ ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 ตามภาพที ่7.2 – 3 และภาพที ่7.2 – 4 

 

 

ภาพที่ 7.2 – 1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการปฏบิัติงานของกรม ฯ 

ภาพที่ 7.2 – 2 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารกรม ฯ 

ภาพที่ 7.2 – 3 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลภยัพิบัติ
ทางทะเลให้กับ ศบภ.ทร. ได้อยา่งต่อเนื่อง   

ภาพที่ 7.2 – 4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานด้านอุทกศาสตร์ 
สมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการปฏบิัติด้าน

ยุทธการและหนว่ยตา่ง ๆ 
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7.3  ผลลัพธ์ด้านเน้นบุคลากร 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
  (5) ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
   กรม ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีผลลัพธ์
ด้านขีดความสามารถของก าลังพลของกรม ฯ ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ิมข้ึนเป็น 15 นาย ตามภาพท่ี 7.3 – 1  
  (6) ด้านบรรยากาศการท างาน 
   กรม ฯ ให้ความส าคัญด้านบรรยากาศการ
ท างาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพการบริการ 
และสิทธิประโยชน์ส าหรับก าลังพล มีผลลัพธ์ในการประเมิน
ความพึงพอใจด้านชีวอนามัยที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและ
จิตใจในสถานที่ปฏิบัติงานของก าลังพล คิดเป็นร้อยละ 80 มี
แนวโน้มคงตัว แต่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ที่เกิดขึ้นในช่วงปี งป.63 ท าให้บรรยากาศการท างาน
ไม่ค่อยดีนักด้วยความกังวลต่อสถานการณ์ ตามภาพที่ 7.3 – 2 
  (7) ด้านการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน 
   กรม ฯ ได้ด าเนินการสร้างความผูกพันให้กับก าลังพลในกรม ฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีผลลัพธ์
ในการประเมินความพึงพอใจด้านการบรรจุในต าแหน่งงานที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 80 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพท่ี 7.3 – 3 และความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการรับราชการ คิด
เป็นร้อยละ 80 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สูงกว่าค่าเป้าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพท่ี 7.3 – 4 

 
  (8) ด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
ผู้น าของส่วนราชการ 
   กรม ฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การได้รับการเข้าศึกษาอบรมตามแนวทางรับราชการ 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คิดเป็นร้อยละ 90 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพท่ี 7.3 – 5 
 

ภาพท่ี 7.3 - 1 จ านวนก าลังพลของ อศ. ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้ไป
ร่วมในภาคีเครอืข่ายภายนอกทั้งระดับชาตแิละนานาชาต ิ

 

ภาพท่ี 7.3 - 2 ด้านชีวอนามัยทีม่ีผลต่อสขุภาพร่างกาย 
และจิตใจในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

ภาพท่ี 7.3 - 3 ร้อยละความพึงพอใจด้านการบรรจุในต าแหน่งงานที่
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และเป็นธรรม 

 

ภาพท่ี 7.3 - 4 ร้อยละความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการรับราชการ 
 

ภาพท่ี 7.3 – 5 ร้อยละความพึงพอใจตอ่การได้รับการเข้าศกึษาอบรม 
ตามแนวทางรับราชการ 
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ภาพท่ี 7.4 – 3 ร้อยละของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เป็นไปตามกรอบเวลาทีก่ าหนด 

 

 
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแล 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ การก ากับดูแลองค์การ และคุณูปการที่มีต่อสังคม 
  (9) ด้านการน าองค์การ 
   กรม ฯ ได้มีการส ารวจการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของก าลังพล คิดเป็นร้อยละ 80 
และตรงกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการน าองค์การของผู้บริหารระดับสูง คิด
เป็นร้อยละ 88 มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ยังคงต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพที่ 7.4 – 1 และภาพที่ 7.4 – 2 

 
  (10) ด้านการก ากับดูแลองค์การ 
   ก ร ม  ฯ  ไ ด้ ก า กั บ ดู แ ล  แ ล ะค ว า ม
รับผิดชอบด้านการเงินกรม ฯ โดยมีผลลัพธ์ การ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 93 มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพที่ 7.4 – 3 
    

  (11) ด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ 
   ก ร ม  ฯ  ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่อง
การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุ โดยมีผลลัพธ์ใน
การปฏิบัติด้านนี้ คิดเป็นร้อยละ 90 มีแนวโน้มคงตัว แต่ต่ า
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 95 ตามภาพที่ 7.4 – 4 
 
 

  (12) ด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม 
ความโปร่งใส และจริยธรรม 
   กรม ฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องความมี
คุณธรรมและความโปร่งใส มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของก าลังพลในกรม ฯ โดยมีผลลัพธ์
คิดเป็นร้อยละ 95.18 มีแนวโน้มสูงขึ้น และสูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ตามภาพที่ 7.4 – 5 

ภาพท่ี 7.4 – 1 ร้อยละผลส ารวจการรับรู้วสิัยทัศน์ พันธกจิ  
และค่านิยมของบุคลากร 

 

ภาพท่ี 7.4 – 2 ร้อยละของบุคลากรพึงพอใจต่อการน าองคก์าร 
ของผู้บริหารระดับสูง 

 

ภาพท่ี 7.4 – 4 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับ 

 

ภาพท่ี 7.4 – 5  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การด าเนนิงานของ 

หนวยงานภาครฐั (ITA) บุคลากร 
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  (13) ด้านสังคมและชุมชน 
   กรม ฯ มีการเข้าร่วมกับหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน โดยมีผลลัพธ์ด้านสังคมและชุมชนที่กรม ฯ ด าเนินการตามตัวชี้วัด
จ านวนโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จ านวน 
8 ครั้ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาและเท่ากับที่ตั้งค่าเป้าหมายไว้ และตัวชี้วัดจ านวนโครงการและกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม จ านวน 4 ครั้งเท่ากับปีที่ผ่านมาและเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพที่ 7.4 – 6 และ
ภาพที่ 7.4 – 7 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต 
  (14) ด้านผลการด าเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน 
   ผลลั พธ์ ก ารจากการน าองค์ กา รของ
ผู้บริหารที่สามารถถ่ายทอดเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงผู้
ปฏิบัติ การมีระบบก ากับ ติดตามของ นขต.อศ. อย่าง
สม่ าเสมอ และให้ความส าคัญ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณอย่างเข้มข้น ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของกรม ฯ เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 7.5 – 1 ส่งผลให้ในปี 
งป.63  กรม ฯ ติดอยู่ในล าดับต้น ๆ ของการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของกลุ่มหน่วยสนับสนุนของ ทร. ตาม
ภาพที่ 7.5 – 1 
  (15) ด้านการเติบโต 
   กรม ฯ ได้มีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการและองค์กรต่างประเทศภาครัฐเพ่ิมมาก
ขึ้นจากในอดีต ด้วยที่ต้องการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้น โดยมีผลลัพธ์ของการเพ่ิมข้ึน
ของความร่วมมือเครือข่ายกับองค์กรต่างประเทศ ภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา และเท่ากับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพที่ 
7.5 – 2 
 

 
 

ภาพท่ี 7.4 – 6 โครงการและกิจกรรมที่สนบัสนุนการอนุรกัษ์
สภาพแวดลอ้มหรอืทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

 

ภาพท่ี 7.4 – 7 จ านวนครั้งของโครงการและกิจกรรม 
ช่วยเหลือสังคม 

 

ภาพท่ี 7.5 – 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
 

ภาพท่ี 7.5 – 2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของความร่วมมือเครอืข่ายกับ
องค์กรต่างประเทศ ภาครฐั เอกชน และประชาชน 
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7.6  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
 ก.  ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 

 
(16) ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 
 ผลลัพธ์จากปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรม ฯ 
เมื่อพบปัญหาอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างมีความรวดเร็วและความเป็นเอกภาพ เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 25 แม้จะน้อยกว่าค่าเป้าหมาย แต่มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นจากปีก่อนอยู่ร้อยละ 5 ตามภาพท่ี 7.6 – 1  
 
(17) ด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
 กรม ฯ มีศูนย์สนับสนุนข้อมูลแจ้งเตือนภัย ศบภ.อศ. 
ซึ ่ง ให้การข้อมูลด้านอุทกศาสตร์  สมุทรศาสตร์  และ
อุตุนิยมวิทยาต่าง ๆ ให้แก่ ทร. และประชาชนทั่วไป จึง
ต้องด ารงความพร้อมของระบบไฟฟ้าภายในห้องศูนย์
สนับสนุน ฯ ให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีตัวชี้วัดของ
ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการด าเนินการเดินเครื่องปั่นไฟฟ้า
เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ ภายใน 15 นาที ซึ่งมีแนวโน้มน้อยลง 
ทั้งนี้เกิดจากมีการฝึกซ้อมขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตาม
ภาพที่ 7.6 – 2 

   
  (18) ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน 
   กรม ฯ ในฐานะหน่วยเทคนิคหนึ่งของ ทร. 
ซึ่งรับผิดชอบในการสนับสนุนพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับ 
นขต.ทร. ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านการส่งก าลังบ ารุง 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ นขต.ทร. บรรลุภารกิจต่าง ๆ ที่ 
ทร. ก าหนด โดยผลลัพธ์นี้มีจ านวนครั้งในการส่งก าลัง
บ ารุงสายอุทกศาสตร์ที่ไม่เป็นไปตามก าหนดลดลงจากปีก่อน 
และน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ตามภาพท่ี 7.6 - 3 

 

ภาพท่ี 7.6 – 1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
มีความรวดเร็วเป็นเอกภาพมากขึ้น 

ภาพท่ี 7.6 – 2 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการด าเนนิการเดนิ  
เครื่องป่ันไฟฟ้าเมือ่เกิดไฟฟ้าดับ 

ภาพท่ี 7.6 – 3 จ านวนครั้งของการส่งก าลงับ ารุงสายงาน 
อุทกศาสตร ์ที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 



ตารางท่ี 7 – 1 แสดงผลลัพธการดำเนินการ 

 

ต ัวชี้ว ัด 
 

คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

7.1  ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
 

    

(1) ดานผลผลติและการบรกิารตามพันธกิจหลกัของสวนราชการ     

7.1.1 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการสํารวจ รวบรวม และจัดทํา
ขอมูลอุทกศาสตรสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของ ทร. 

100 100 100 100 

7.1.2 รอยละความสําเร็จในการสงกําลังบํารุงพัสดุสายอุทกศาสตรใหกับ
หนวยตาง ๆ ของ ทร. ท่ีเตรียมกําลังและใชกําลังในการปองกันประเทศและ
รักษาความมั่นคงภายในของ ทร. 

100 100 100 100 

7.1.3 รอยละของความสําเร็จของการสนับสนุนในการกําหนดเขตแดนทาง
ทะเล และการกําหนดเขตจังหวัดชายฝงทะเลของประเทศไทยให ทร.  

100 100 100 100 

7.1.4 รอยละความสําเร็จตามแผนการฝกของ อศ. และการสนับสนุนกําลังพล
ในการฝกของ ทร. 

100 100 100 100 

7.1.5 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมงานดานอุทกศาสตร 
เพ่ือสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศของ อศ. ตามแผนงาน
ท่ีกําหนดในแตละปงบประมาณ  

100 100 100 100 

(2) ดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัต ิ     

7.1.6 รอยละของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทางอุทกศาสตรท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการตามท่ี ทร. ตองการ 

50 - 50 50 

7.1.7 รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทางอุทกศาสตรตาม
โครงสรางพ้ืนฐานของขอมูลเชิงพ้ืนท่ีทางอุทกศาสตร (Hydrographic Spatial 
Data Infrastructure)  

10 - 10 10 

7.1.8 รอยละของผลผลิตและบริการท่ีสามารถสนับสนุนใหแกผูรับบริการ
เทียบกับจํานวนท่ีขอรับบริการ 

70 - 70 70 

7.2  ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     

(1) ดานความพึงพอใจของผูรบับริการและผูมสีวนไดสวนเสยี     

7.2.1 รอยละความพึงพอใจของการใหบริการดานสมุทรศาสตร และการ
คมนาคมทางทะเล และการสนับสนุนขอมูลในการชวยเหลือประชาชนและ
บรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ ทร. 

80 80 80 80 

7.2.2 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตอ
การปฏิบัติงานของ อศ. 

75 90 73 90 

7.2.3 จํานวนการกระทําทุจริตท่ีตรวจสอบแลวมีมูลความผิดจริง ปละไมเกิน 2 
เร่ือง 

ไมมีเร่ือง
รองเรียน 

ไมมีเร่ือง
รองเรียน 

ไมมีเร่ือง
รองเรียน 

7.2.4 รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน/รองทุกขท่ีเก่ียวของกับ อศ. ไดรับ
การพิจารณาและดําเนิน การจนไดขอยุติในแตละปงบประมาณ 

100 100 100 100 

7.2.5 รอยละความพึงพอใจของหนวยงานภาครัฐและประชาชนท่ีไดรับ
ขอมูลขาวสาร อศ. 

80 80 80 80 

(2) ดานการใหความสาํคญักับผูรบับรกิารและผูมีสวนไดสวนเสยี     

7.2.6 รอยละของความสําเร็จในการสนับสนุนทางเทคนิคในการแกไขปญหาความ
ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตตามท่ีไดรับมอบหมายในแตละปงบประมาณ 

100 100 100 100 

7.2.7 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
เปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการทํางานของ ทร. 

3 3 3 3 
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ต ัวชี้ว ัด 
 

คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

7.2.8 รอยละของความสําเร็จในการจัดหายุทโธปกรณสายอุทกศาสตร
สําหรับการปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในแตละปงบประมาณ 

100 100 100 100 

7.2.9 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานดานอุทกศาสตร สมุทรศาสตร
และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมท้ังสนับสนุนการปฏิบัติดานยุทธการและ
หนวยตาง ๆ ไดตามแผนงานท่ีกําหนดในแตละปงบประมาณ 

95 100 100 100 

7.2.10 รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนขอมูลภัยพิบัติทางทะเลใหกับ 
ศบภ.ทร. ไดอยางตอเน่ือง   

100 97 100 100 

7.2.11 รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนแบบฟอรมแผนท่ีขาวอากาศการ
บินและการบริการจราจรทางอากาศใหสนามบินอูตะเภา 

100 100 100 100 

7.2.12 รอยละของความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีของ ทร. ไดตามแผนงานท่ีกําหนด 

100 100 100 100 

7.2.13 รอยละของความสําเร็จในการจัดทําแนวทางการสรางความรวมมือ
และความสัมพันธระหวางประเทศดานอุทกศาสตร 

100 100 100 100 

7.2.14 รอยละของความสําเร็จการจัด/เขารวมกิจกรรมการสรางความ
รวมมือดานความมั่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศดานอุทกศาสตร 

100 100 100 100 

7.2.15 รอยละความสําเร็จในการเขารวมกิจกรรมความรวมมือทางทหาร
ระหวางประเทศของ ทร. 

100 100 100 100 

7.3  ผลลัพธดานเนนบุคลากร     

(1) ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร     

7.3.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงแผน
จัดการทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามท่ี ทร. กําหนด 

100 100 100 100 

7.3.2 จํานวนกําลังพลของกรมอุทกศาสตรท่ีไดรับการแตงตั้งใหไปรวมใน
ภาคีเครือขายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

15 10 10 15 

7.3.3 จํานวนนวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนาจากกําลังพลกรมอุทกศาสตร 1 1 1 1 

7.3.4 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีเขารับการศึกษาตามท่ี ทร. อนุมัติท่ีผาน
เกณฑการศึกษา 

95 95 95 95 

(2) ดานบรรยากาศการทํางาน     

7.3.5 รอยละของความสําเร็จในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคณุภาพชีวิต
กําลังพลท่ี ทร. กําหนด 

100 100 100 100 

7.3.6 รอยละความพึงพอใจดานชีวอนามัยท่ีมีผลตอสุขภาพรางกายและ
จิตใจในสถานท่ีปฏิบัติงาน โรงพยาบาล โรงประกอบอาหาร เชน ความ
สะอาดหองนํ้า การปองกันเช้ือโรค อุณหภูมิ การระบายอากาศ แสงสวาง ฯ 

100 80 80 80 

(3) ดานการทําใหบุคลากรมีความผกูพัน     

7.3.7 รอยละของกําลังพลของ อศ. ไดรับสวัสดิการบานพักอาศัยตามท่ีได
เสนอความตองการ 

100 100 72 100 

7.3.8 รอยละความพึงพอใจดานการบรรจุในตําแหนงงานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ และเปนธรรม 

80 78 79 80 

7.3.9 รอยละความพึงพอใจดานความกาวหนาในการรับราชการ 78 78 79 80 

7.3.10 รอยละของกําลังพลของ อศ. ไดรับการบริการและสวัสดิการ 100 100 80 100 
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ต ัวชี้ว ัด 
 

คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

(4) ดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนําของสวนราชการ     

7.3.11 รอยละของจํานวนกําลังพลท่ีเขารับการศึกษาตามท่ี ทร. อนุมัติท่ี
ผานเกณฑการศึกษา 

95 95 90 95 

7.3.12 รอยละความพึงพอใจตอการไดรับการเขาศึกษาอบรมตามแนวทาง
รับราชการ 

95 80 85 90 

7.4  ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล     

(1) ดานการนําองคการ     

7.4.1 จํานวนชองทางในการสื่อสารเชิงนโยบายของผูนําสูงสุด 4 3 3 4 

7.4.2 รอยละผลสํารวจการรับรูวิสยัทัศน พันธกิจ และคานิยมของบุคลากร 80 80 80 80 

7.4.3  รอยละของบุคลากรพึงพอใจตอการนําองคการของผูบริหารระดับสูง 90 85 86 88 

(2) ดานการกํากับดแูลองคการ     

7.4.4 รอยละของความสําเร็จในการนําแผนยุทธศาสตรกองทัพเรือดาน
บริหารจัดการ (59 - 68) ไปสูการปฏิบัติ 

95 95 95 95 

7.4.5 รอยละของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ เปนไปตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนด 

95 90 92 93 

(3) ดานกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับ     

7.4.6 รอยละความสําเร็จในการดําเนินการตามหลักเกณฑ กฎระเบียบ
ขอบังคับ วาดวยวิธีการงบประมาณ การเงิน การจัดซื้อจัดจาง และการพัสดุ 
เปนไปตามกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับท่ีกําหนด 

95 87 90 90 

7.4.7 จํานวนการกระทําผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มาตรฐาน จรรยาบรรณ 
และธรรมเนียมปฏิบัต ิ

0 0 0 0 

(4) ดานการประพฤตปิฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจรยิธรรม     

7.4.8 รอยละการประเมินผลการกํากับดูแลในการปองกันการทุจริตของ
ผูบริหาร 

90 80 85 90 

7.4.9  คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) บุคลากร 

90 80 85 95 

7.4.10 รอยละของผลการประเมินความเช่ือมั่นของผูมสีวนไดสวนเสยีในดาน
การใชจายงบประมาณท่ีเปนไปตามหลีกนิติธรรม โปรงใส และจรยิธรรม 

90 80 85 88 

(5) ดานสังคมและชุมชน     

7.4.12 จํานวนโครงการและกิจกรรมท่ีสนับสนุนการอนุรักษสภาพแวดลอม
หรือทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

8 6 7 8 

7.4.13 จํานวนครั้งของโครงการและกิจกรรมชวยเหลือสังคม เชน รวมกิจกรรม
จิตอาสา บริจาคสิ่งของ พัฒนาทําความสะอาดชุมชน บริจาคโลหิต ฯ  

4 3 4 4 

7.5  ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต     

(1) ดานผลการดาํเนินการดานงบประมาณ และการเงิน     

7.5.1 รอยละของการเบิกจายงบประมาณประจําป (วัดเมื่อสิ้นปงบประมาณ) 90 95 98 96 

7.5.2 รอยละของความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ อศ. 100 100 95 100 
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ต ัวชี้ว ัด 
 

คาเปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 

(2) ดานการเตบิโต     

7.5.3 รอยละประสิทธิภาพของการทํางานดานอุทกศาสตรเปนเอกภาพมากข้ึน 
จากการปรับโครงสรางหนวย 

25  -  - 10 

7.5.4 รอยละการเพ่ิมข้ึนของความรวมมือเครือขายกับองคกรตางประเทศ 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

5 3 3 5 

7.5.5 จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล และ ทร. 2  - 2 2 

7.5.6 รอยละการเพ่ิมข้ึนของการใชระบบ Online ในการตดิตอประสานงาน 
เชน การประชุมทางไกล งานธุรการ เปนตน 

30 5 10 15 

7.6  ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขาย   
    อุปทาน 

    

(1) ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ     

7.6.1 รอยละความสําเร็จในการจัดทําขอมูล เอกสาร คูมือปฏิบัติงานใน
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนท่ีสําคัญของ อศ. 

100 100 80 100 

7.6.2 จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม การบริการ เชน ECS บริการจําหนายแผนท่ี
ผานเว็บไซต อศ.  เพ่ือชวยในการสนับสนุน ทร. การปฏิบัติงานของหนวย
และบริการประชาชน 

2 2 2 2 

7.6.3 รอยละการเพ่ิมข้ึนของกระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีความรวดเร็วเปน
เอกภาพมากข้ึน 

30 10 20 25 

(2) ดานการเตรยีมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน     

7.6.4 จํานวนครั้งเฉลี่ยตอปของการซอมการปองกันความเสยีหายของหนวย 12 12 12 12 

7.6.5 ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการดําเนินการเดินเครื่องปนไฟฟาเมื่อเกิด
ไฟฟาดับ เพ่ือใชงานหองศูนยสนับสนุนขอมูลการแจงเตือนภัย ศบภ.อศ. 

15 30 20 15 

(3) ดานการจดัการเครือขายอุปทาน     

7.6.6 จํานวนครั้งของการสงกําลังบํารุงสายงานอุทกศาสตร ท่ีไมเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด เชน ชากวา timeline 

5 5 4 3 
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