
แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             

แบบฟอร์มที่ ๑ ชื่อหน่วย  อศ.  (กิจกรรม/โครงการที่ ๒ ส่ง ม.ค.๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง ความสำเร็จตามตัวชี้วัดนโยบาย ผบ.ทร. (๓๐%) 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ๑. แผนงานพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์  
วัตถุประสงค์            
ผลผลิตที่ได้ ระบบบริหารจัดการข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ที่สามารถสนับสนุน
การวางแผนและการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ      
     
หมายเหตุ  แต่ละมิติต้องดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ, เติม  หน้าข้อที่ดำเนินการ 

คุณลักษณะ การทบทวน แนวทางการปรับปรุง/ปฏิบัติ 
มิติท่ี ๑ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั (Open & Connectedness) 
๑. เปดิเผยข้อมูล มีความโปร่งใส ดำเนินการแล้ว   

ควรปรบัปรุง 
ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๒. กำหนดเปา้ประสงค์บูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

กำหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ กห. 

๓. แบ่งปันข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
ให้สามารถวิเคราะห์และแลกเปลีย่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กระบวนการมีการเชื่อมโยง บูรณาการ
กับหน่วยงานภายในและนอก ทร.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและลดต้นทนุ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

มิติท่ี ๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 
๑. ส่งมอบคณุค่าที่เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

พัฒนาระบบข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศ
อุทกศาสตร์ใหม้ีประสิทธิภาพช่วยให้ ทร. 
ปฏิบัติการ/บริการ/ช่วยเหลือประชาชน 
ได้รวดเร็ว ปบลอดภยั และทันเหตุการณ ์

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นและ/
หรือปฏิบัต ิ

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๓. สร้างวัฒนธรรมการให้บริการ ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

สร้างระบบข่าวกรองภูมสิารสนเทศดิจิทัล
ให้ผู้วางแผนปฏิบตัิการ และผูป้ฏบิัติงาน
ใช้ข้อมูลช่วยในการตัดสินใจได้อย่าง
รวดเร็ว 

๔. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสะดวก  
โดยประยุกใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
โดยไม่ต้องร้องขอ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

มิติท่ี ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) 
๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีความ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติเพื่อ
นำไปสู่การเรียนรู้และแก้ปญัหาสำคัญ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลหลายประเภท 
เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลข่าวกรอง
ประกอบการวางแผนทางทหาร 

๓. บูรณาการบุคลากรหลากหลายสาขา ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบบข่าวกรองประกอบด้วยข้อมลู 
หลายประเภท ซึ่งจัดทำโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
แต่ละสาขา  



แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             
๔. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการทำงาน 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

สร้างระบบข่าวกรองดิจิทลัเพื่อใช้
สนับสนุนการตัดสินใจวางแผนทางทหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             

แบบฟอร์มที่ ๑ ชื่อหน่วย  อศ.  (กิจกรรม/โครงการที่ ๒ ส่ง ม.ค.๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๑ ทบทวนและกำหนดแนวทางในการปรับปรุง ความสำเร็จตามตัวชี้วัดนโยบาย ผบ.ทร. (๓๐%) 
ชื่อกิจกรรม/โครงการ ๒. งานพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย 
(ENC Web Map Service)         
วัตถุประสงค์            
ผลผลิตที่ได้ ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ ENC สำหรับ ทร. ใช้งานสืบค้นข้อมูล ได้ตลอดเวลา    .    
จากอุปกรณ์ Smart Device ผ่านเครือข่ายภายในกองทัพเรือ     
      
หมายเหตุ  แต่ละมิติต้องดำเนินการอย่างน้อย ๒ ข้อ, เติม  หน้าข้อที่ดำเนินการ 

คุณลักษณะ การทบทวน แนวทางการปรับปรุง/ปฏิบัติ 
มิติท่ี ๑ เปิดกว้างและเชื่อมโยงกนั (Open & Connectedness) 
๑. เปดิเผยข้อมูล มีความโปร่งใส ดำเนินการแล้ว   

ควรปรบัปรุง 
ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๒. กำหนดเปา้ประสงค์บูรณาการกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

กำหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและ กห. 

๓. แบ่งปันข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

จัดทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัให้
สามารถวิเคราะห์และแลกเปลีย่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. กระบวนการมีการเชื่อมโยง บูรณาการ
กับหน่วยงานภายในและนอก ทร.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและลดต้นทนุ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูภายใน ทร. 
ผ่านเครือข่ายภายในกองทัพเรืออย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและลดต้นทนุ 

มิติท่ี ๒ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric) 
๑. ส่งมอบคณุค่าที่เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

พัฒนาระบบแผนที่ ENC ใหส้ามารถใช้
งานได้สะดวกตลอดเวลา สนับสนนุให้ ทร. 
สามารถปฏิบัติการ/บริการ/ช่วยเหลือ
ประชาชนไดร้วดเร็ว ปลอดภัย และ 
ทันเหตุการณ ์

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นและ/
หรือปฏิบัต ิ

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๓. สร้างวัฒนธรรมการให้บริการ ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

สร้างระบบให้บริการ ENC ผ่าน Smart 
Device สำหรบัเรือใน ทร. และ
ผู้ปฏิบัติงานใช้ข้อมูลช่วยในการวางแผน 
การเดินเรือและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

๔. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสะดวก  
โดยประยุกใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
โดยไม่ต้องร้องขอ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

มิติท่ี ๓ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance) 
๑. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์มีความ
เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมลู และสถิติเพื่อ
นำไปสู่การเรียนรู้และแก้ปญัหาสำคัญ 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบุการดำเนินการ/การปรับปรุง....... 

๓. บูรณาการบุคลากรหลากหลายสาขา ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

ระบบให้บริการ ENC ผ่าน Smart Device 
จัดทำโดยบูรณาการความรูด้้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การผลิตแผนที่ และอุทกศาสตร์ 



แนวทางการพัฒนาระบบราชการ ทร. เข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
             
๔. พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใน
กระบวนการทำงาน 

ดำเนินการแล้ว   
ควรปรบัปรุง 

สร้างระบบให้บริการ ENC ผ่าน Smart 
Device เพื่อใช้สนับสนุนเรือใน ทร. 
ใช้สนับสนุนการเดินเรืออย่างมีประสทิธิภาพ 


