
แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             

แบบฟอร์มที่ ๒ ชื่อหน่วย    อศ.    (กิจกรรม/โครงการที่ ๑ ส่ง ๑๕ ก.พ.๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ความสำเร็จตามตัวชี้วัดนโยบาย ผบ.ทร. (๕๐%) 
ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ ๑. แผนงานพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ทร.สามารถวางแผนการปฏิบัติการทางทหารได้มีประสิทธิภาพสูงสุด  . 
ผลผลิตที่ได้   ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่สามารถสนับสนุนการ
วางแผนและการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ               
หมายเหตุ  การดำเนินการตาม/แนวทางการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑ 
 
มิติท่ี ๑ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั (Open & Connectedness) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑.ปรับปรุงข้อมูลอุทกศาสตร์ที่ อศ. จัดเก็บ ให้มี
ความทันสมัย ถูกต้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

    
ข้อมูลอุทกศาสตร์ที่มีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ศภอ.อศ. 

๒.จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลใหส้ามารถ
วิเคราะห์ จัดทำเป็นข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ 
และสามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

ข้อมูลข่าวกรองอุทกศาสตร์ที่อยู่
ในรูปแบบดิจิตัลสามารถนำไป
วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๓.เช่ือมโยงข้อมูลและให้บรกิารข้อมูลผา่นระบบ
ข้อมูลข่าวกรองอุทกศาสตร์แก่หน่วยงาน ทร. 
ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 

    

การเชื่อมโยงข้อมูลมีความรวดเร็ว
และปลอดภยัโดยมกีารกำหนด
สิทธิ์ให้แก่หนว่ยงาน ทร.  
ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล 

กภอ.ศภอ.อศ. 

 
มิติท่ี ๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑.ปรับปรุงกระบวนการด้านการให้บริการข้อมูลกับหนว่ยงาน
ผู้ใชใ้ห้เกิดความรวดเร็ว เพื่อใหห้น่วยงานใน ทร. 
สามารถส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วกบัประชาชน 

    

เวลาด้านการ
วางแผนปฏบิัติการ
ทางทหารของ ทร.
ลดลง 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๒.กำหนดให้ระบบข่าวกรองภูมิสารสนเทศดิจิตัล เป็นช่องทาง
หลักในการสนับสนุนข้อมูลให้ผูว้างแผนปฏิบัติการ และ
ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

    

ช่องทางหลักในการ
รับการสนับสนุน
ข้อมูลด้านอุทกศาสตร์
ดำเนินการผ่านระบบ
ข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศดิจิตัล 

กภอ.ศภอ.อศ. 

 
มิติท่ี ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑.วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกศาสตร์เพื่อหาแนวทางวางแผน
ปฏิบัติการทางทหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   

 ข้อมูลข่าวกรองทาง
อุทกศาสตร์ที่
สามารถใช้วางแผน
ปฏิบัติการทางทหาร
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๒.พัฒนาความร่วมมอืกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ด้านสมุทรศาสตร์ ด้านระบบภูมิสารสนเทศ และด้านสถิติ 
เพื่อพัฒนาผลผลิตให้ตอบสนองต่อการนำไปใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารได้อยา่งมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

   

 ระบบให้บริการ
ข้อมูลข่าวกรองทาง
อุทกศาสตร์มีความ
สะดวก ถูกต้อง 
รวดเร็ว 

กภอ.ศภอ.อศ. 



แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             

๓.พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศทางอุทกศาสตร์เพื่อให้การสนับสนุนการตัดสินใจ
วางแผนทางทหารมีความสะดวก รวดเรว็ ทันต่อภารกิจ 

   
 
 

แอพพลิเคชั่นสำหรับ
ให้บริการข้อมูลขา่ว
กรองทางอุทกศาสตร์ 

กภอ.ศภอ.อศ. 

 



แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             

แบบฟอร์มที่ ๒ ชื่อหน่วย   อศ.   (กิจกรรม/โครงการที่ ๒ ส่ง ๑๕ ก.พ.๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ความสำเร็จตามตัวชี้วัดนโยบาย ผบ.ทร. (๕๐%) 
ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ ๒. งานพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ     .
เครือข่าย (ENC Web Map Service)         
วัตถุประสงค์  เพื่อใหเ้รือใน ทร.สามารถวางแผนการเดินเรือได้มีประสิทธิภาพสูงสุด    
ผลผลิตที่ได้  ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ ENC สำหรับ ทร. ใช้งานสืบค้นข้อมูล ไดต้ลอดเวลา จากอุปกรณ์ 
Smart Device ผ่านเครือข่ายภายในกองทัพเรือ       
หมายเหตุ  การดำเนินการตาม/แนวทางการปรับปรุงตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่ ๑ 
 
มิติท่ี ๑ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั (Open & Connectedness) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑.ปรับปรุงข้อมูลอุทกศาสตร์ที่ อศ. จัดเก็บ ให้มีความทันสมัย 
ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

    

ข้อมูลอุทกศาสตร์ที่มี
ความถกูต้อง เชือ่ถอืได้ 
เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

ศภอ.อศ. 

๒.จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลใหส้ามารถแลกเปลีย่น
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

    

ข้อมูลอุทกศาสตร์ที่
อยู่ในรูปแบบดิจิตัล
สามารถให้บริการ
และแลกเปลี่ยนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๓.เชื่อมโยงข้อมูลและให้บรกิารข้อมูลแก่หน่วยงาน ทร.  
ผ่านระบบเครือข่ายภายในกองทัพเรือ 

    

การเชื่อมโยงข้อมูลมี
ความรวดเร็วและ
ปลอดภัยโดย
เช่ือมโยงข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่าย
ภายในกองทัพเรือ 

กภอ.ศภอ.อศ. 

 
มิติท่ี ๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑. ยกระดับการให้บริการข้อมูล ENC ให้เกิดความรวดเร็ว 
สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เพื่อให้หน่วยงานใน ทร.สามารถ
ส่งมอบบริการได้อย่างรวดเร็วกบั ประชาชน 

    
ระบบแผนที่ ENC ที่
ให้บริการ ๒๔ ชม. 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๒.พัฒนาการให้บริการผ่านช่องทาง Smart Device ในการ
สนับสนุนข้อมูลแผนที่ ENC ให้ผู้วางแผนเดินเรือ และ
ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลช่วยในการวางแผนได้อย่างรวดเร็ว 

    

การให้บริการแผนที่ 
ENC ผ่าน Smart 
Device เป็นช่องทาง
หลักสำหรับ
สนับสนุนข้อมูลแก่
หน่วยงานใน ทร.   

กภอ.ศภอ.อศ. 

 
มิติท่ี ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) 

การดำเนินการ ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ผลผลิต หน่วยรับผิดชอบ 
๑.พัฒนาความร่วมมอืกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานราชการทั้ง
ภายในและภายนอก ทร. ในสาขาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาผลผลิตให้ตอบสนองต่อการนำไปใช้สนับสนุนการวาง
แผนการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

   

 ระบบให้บริการ
ข้อมูลแผนที่ ENC 
ความสะดวก ถกูต้อง 
รวดเร็ว 

กภอ.ศภอ.อศ. 

๓.พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับให้บริการข้อมูลแผนที่ ENC
เพื่อให้การสนับสนุนการวางแผนการเดินเรือมีความสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อภารกิจ 

   
 
 

แอพพลิเคชั่นสำหรับ
ให้บริการข้อมูลแผนที่ 
ENC 

กภอ.ศภอ.อศ. 


