
 
 
 
 

แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจ าปี ๒๕๖๔ 
กองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ 

 
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map Service 
 

  ๑. ความส าคัญและความเป็นมาของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

   ๑.๑ ความส าคัญและเหตุผล  

 แผนที่เดินเรือ เป็นแผนที่ทางทะเลที่สามารถให้ข้อมูลโดยละเอียดถูกต้องแน่นอนเกี่ยวกับระยะทาง 
ต าแหน่ง ความสูง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศที่ส าคัญและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศในทะเล
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแผนที่เดินเรือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีบนเรือส าหรับใช้ในการเดินเรือ ส าหรับในด้าน 
ความมั่นคงทางทหารนั้น แผนที่เดินเรือถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร และ    
การปฏิบัติการทางทหาร ดังนั้นแผนที่เดินเรือจึงเป็นเอกสารที่ส าคัญที่หน่วยต่าง ๆ จะต้องจัดเตรียมเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาก่อนการวางแผนทางทหาร การเดินเรือ และการปฏิบัติการทางทหารในสาขาต่าง ๆ  
และหากพิจารณาในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ยังมีความจ าเป็นในการใช้แผนที่เดินเรือเพ่ือการวางแผน 
บริหารจัดการและการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอีกด้วย          . 
 จากภารกิจของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมการและส่งก าลังบ ารุง พัสดุสายอุทกศาสตร์
ให้กับเรือใน ทร.  โดยการจัดเตรียมและสนับสนุนแผนที่เพ่ือการวางแผนทางทหารและการฝึก ก็เป็นภารกิจหนึ่ง 
ที่ส าคัญของ อศ. และจากจ านวนแผนที่หลากหลายชนิดซึ่ง อศ. จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านแผนที่       
สนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ให้ทันเวลาตามที่หน่วยต้องการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติตามภารกจิที่ ทร. มอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

สภาพทั่วไป 

 ปัจจุบันความต้องการใช้งานแผนที่เดินเรือถูกใช้เป็นข้อมูลฐานในการวางแผนทางทหาร การเดินเรือ   
การปฏิบัติการทางทหาร และการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งการสนับสนุนแผนที่เดินเรือของ อศ. มีการให้บริการ 
ในรูปแบบแผนที่กระดาษ ซึ่งเรือทุกล าภายในกองทัพเรือสามารถเบิกไปใช้งานได้ตามอัตราที่ก าหนด             
ทั้งยังสามารถขอรับการสนับสนุนแผนที่เป็นข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น raster, Shape file, 
ENC S-63 และ S-57 เป็นต้น ซึ่งความเป็นปัจจุบันของแผนที่จะมีความเป็นปัจจุบันมากสุดในวันแรกสุดของ
การน าไปใช้งาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปมีการแก้ไขและออกบรรณาธิกรแผนที่ใหม่  แผนที่เดิมที่ได้รับไปก็จะต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขในแผนที่ตามการเปลี่ยนแปลงด้วย ถึงจะท าให้แผนที่มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด     
ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขแผนที่นั้น ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขเองได้ส าหรับในกรณีที่เป็นแผนที่เดินเรือกระดาษ         
แต่ในกรณีที่เป็นข้อมูลดิจิทัลการแก้ไขข้อมูลจะกระท าด้วยความยากล าบาก     
 การใช้งานในรูปแบบกระดาษจะมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องและความเชื่อมั่นในต าบลที่เนื่องจาก
มาตราส่วนของแผนที่ที่ใช้งานมีความละเอียดไม่เพียงพอ ยกตัวอย่างเช่นการใช้งานแผนที่เดินเรือหมายเลข 
๐๐๑ ที่มีมาตราส่วน ๑: ๒๔๐,๐๐๐ มีโอกาสที่ค่าพิกัดจะเกิดความผิดพลาดจากการพล็อตโดยพนักงานสูง  
หากพล็อตในแผนที่ผิดไป ๑ มิลลิเมตรต าแหน่งจริงจะคลาดเคลื่อนไปเป็นระยะ ๒๔๐ เมตร ซึ่งจะส่งผลต่อ     
ค่าความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการปฏิบัติการได้ ส่วนการใช้งานในรูปแบบแผนที่อิเล็กทรอนิกส์มีข้อจ ากัดที่
ต้องใช้เฉพาะกับระบบที่สามารถใช้งานได้คือระบบ ECDIS และ ECS ที่ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่บนเรือเท่านั้น    
การใช้งานส่วนอ่ืนจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลอ่ืน ๆ ไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นการจ ากัด
การใช้งานและไม่สะดวกต่อการใช้งาน         
 ส าหรับการวางแผนในระดับยุทธการ มีความต้องการที่ต้องรับทราบข้อมูลลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ทางทะเลประกอบการวางแผน ซึ่งหากใช้งานแผนที่เดินเรือในรูปแบบกระดาษหรือรูปภาพ จะมีข้อจ ากัด      
ในลักษณะที่ไม่สามารถแสดงข้อมูลคุณลักษณะให้ปรากฏอยู่ในแผนที่ได้ทั้งหมด โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูล      
ที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเดินเรือเท่านั้น หากแต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานใน
ระดับยุทธการ อีกท้ังการค้นหาหรือวิเคราะห์ข้อมูลจะกระท าด้วยความล าบากและล่าช้าได้   

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

 จากความจ าเป็นที่ต้องการใช้งานแผนที่ เดินเรือส าหรับใช้ในการวางแผนทางทหาร การเดินเรือ       
การปฏิบัติการทางทหาร และการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนทุกปี และข้อจ ากัดใน
การใช้งานต่าง ๆ ท าให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ 
Web Map Service ผ่านระบบเครือข่ายภายใน ทร. ซึ่งจะท าให้การท างานกับไฟล์ข้อมูลแผนที่รายละเอียดสูง    
ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนั้น สามารถท างานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ธรรมดา , Tablet , Smart Phone , iPad , iPhone และมีเครื่องมือให้สามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นกับไฟล์ภาพ 
เช่น การใส่ข้อมูลตัวอักษร การใส่สัญลักษณ์ เครื่องหมายและรูปภาพ และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทร. ในการเข้าถึงและใช้งานแผนที่ของ อศ. ได้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลาและได้
จากทุกพ้ืนที่ผ่านการให้บริการเครือข่ายภายใน ทร.          

 

 



๓ 

 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map Service สนับสนุน
การวางแผนทางทหารและการปฏิบัติการทางทหารของ ทร.     

๒. เพ่ือให้สามารถให้บริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ส าหรับการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลได้โดยไม่ต้องร้องขอและตลอดเวลา ตามแนวทางของระบบราชการ ๔.๐ 

เป้าหมาย   

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ๑. จ านวนแผนที่ทีใ่ห้บริการในรูปแบบ Web Map Service    
  ๒. เพ่ิมช่วงเวลาในการให้บริการข้อมูลเป็นตลอดเวลาหรือ ๒๔/๗   

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ๑. ข้อมูลแผนที่ให้บริการมีความถูกต้องและครบถ้วน   
 ๒. ระบบการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในการวาง 
 แผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

๒. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

    ขั้นที่ ๑ การวางแผนและเตรียมการ เป็นการรวมรวบความต้องการสนับสนุนข้อมูลแผนที่เดินเรือจากหน่วย
ต่าง ๆ ใน ทร. รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและการให้บริการ
ข้อมูลแผนที่จากหน่วยงานอ่ืน ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวางแผนการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐาน
ทางทะเล โดยเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของข้าราชการภายใน กภอ.ศภอ.อศ. มีกิจกรรมส าคัญดังนี้   
 ๑. การจัดตั้งคณะท างานจัดการความรู้ กภอ.ศภอ.อศ. (ชุมชนนักปฏิบัตินักภูมิศาสตร์) โดยมี 
ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. เป็นประธานคณะท างานฯ         
 ๒. การจัดตั้งคณะท างานระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web Map 
Service ซึ่งเสนอเป็นโครงการ R2R ในปี ๒๕๖๔       
  
 ๓. การสอบถามปัญหาเกี่ยวการใช้งาน การบริการข้อมูลแผนที่เดินเรือ และรวบรวมความต้องการจาก
หน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่มาขอรับการสนับสนุนข้อมูลแผนที่เดินเรือ      
 ๔. การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริการข้อมูลแผนที่ในระบบ Web Map Service      
ตั้งแต่ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเล แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
ในระบบภูมิสารสนเทศ แนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้  ตลอดจน
การศึกษาตัวอย่างเว็ปไซต์ที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ในรูปแบบ Web Map Service    
 ๕. การน าความรู้ที่รวบรวมมาได้ เรียบเรียง และจัดท าเพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา   
ระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลภายในคณะท างาน        
 ๖. การวางแผนการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเล โดยวางแผนเกี่ยวกับขอบเขต กรอบ
ระยะเวลา การก าหนดรายละเอียดขั้นตอนการพัฒนา การออกแบบฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ การก าหนดและ
มอบหมายงานให้คณะท างาน การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบ การจัดท าคู่มือและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
 
 



๔ 

 

 ขั้นที่ ๒ การด าเนินการ ด าเนินการรจัดเตรียมและส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-57 จัดท า
ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ และน าเข้าข้อมูลแผนที่เดินเรือ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เดินเรือให้มีลักษณะตรงตาม      
ความต้องการเพ่ือการจัดท าบริการ (Service) และสุดท้ายเป็นการพัฒนาโปรแกรมการให้บริการแผนที่           
(Web Application) โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้        
  ๒.๑ การจัดเตรียมและส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-57 เป็นการส ารวจตรวจสอบ
คุณลักษณะและส่งออกข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ S-57 (.000 file)      
  ๒.๒ การจัดท าฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือ เป็นการก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล ได้แก่ คุณลักษณะ 
(Attribute) ชนิดของข้อมูล (Data Type) คีย์ (Key) และการสร้างความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล โดยการจัดท า
ฐานข้อมูลดังกล่าวนี้จะต้องมีความสอดคล้องและรองรับข้อมูลในรูปแบบ S-57 ได้ก่อนจะน าเข้าข้อมูลแผนที่
เดินเรือในรูปแบบ S-57 ในขั้นตอนต่อไป          
  ๒.๓  การน าเข้าข้อมูลแผนที่เดินเรือในรูปแบบ S-57 ในแต่ละเซลล์ของแผนที่เดินเรือทั้งหมดเข้าสู่
ฐานข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบค่าข้อมูลที่น าเข้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน     
  ๒.๔ การจัดเตรียมข้อมูลแผนที่เดินเรือให้มีลักษณะตรงตามความต้องการ เป็นการน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลแผนที่เดินเรือมาจัดเตรียมคุณลักษณะ (Attribute) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน 
  ๒.๔ การจัดท าบริการ (Service) เป็นการจัดท า/เผยแพร่ข้อมูลที่จัดเตรียมคุณลักษณะ และ
จัดรูปแบบการแสดงผลที่เหมาะสมให้เป็น Web Map Service โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมูลไปไว้ที่เครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์ 
  ๒.๕ การพัฒนาโปรแกรมการให้บริการแผนที่ฐานทางทะเล (Web Application) เป็นการน า Service 
ที่ไดจ้ัดท าแล้วในขั้นตอนมาสร้างเป็น Web Application รวมทั้งการจัดเครื่องมือต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือ
ค้นหา เครื่องมือการพิมพ์ เครื่องมือการวัดระยะทาง เครื่องมือวาดรูป เป็นต้น     

 ขั้นที่ ๓ การทดสอบทดลองระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเล โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
แผนที่เดินเรือ การแสดงผล และการใช้เครื่องมือทั้งหมด รวมทั้งการทดสอบความเร็วในการตอบสนองต่อ    
การใช้งาน ในสภาวะที่จ านวนผู้ใช้ที่แตกต่างจากจ านวนจนถึงมากที่สุดที่ระบบรองรับได้ และตามระยะเวลาที่
แตกต่างกันตลอดทั้งวัน รวมทั้งการทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน การทดสอบทั้งหมดนี้เป็น
ขั้นตอนทีส่ร้างความเชื่อม่ันในการให้บริการระบบอย่างมีประสิทธิภาพ      

 ขั้นที่ ๔ การจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ ภายหลังระบบผ่านการทดสอบทดลองและสามารถใช้งานได้  
อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบการให้บริการ ตั้งแต่ขั้นการจัดท า และการใช้
งานระบบ              

 ขั้นที่ ๕ การเผยแพร่การใช้งานระบบ ด าเนินการเผยแพร่การใช้งานระบบให้กับหน่วยต่าง ๆ ภายใน ทร. 
ทั้งเวทีจัดการความรู้ ทร. การอบรมความรู้เกี่ยวกับแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ของ อศ.     

 ขั้นที่ ๖ การประเมินผลและปรับปรุงระบบ จากการเผยแพร่การใช้งานระบบ เมื่อเริ่มให้บริการแล้ว       
ได้มีการประเมินผลการใช้งานและการแนะน าเพ่ือการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของระบบให้สูงขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการและเทคโนโลยี     
ที่เปลี่ยนแปลงไป            
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กระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินการ Work Flow 

 
 

 
 
 
 
3.  ผลการด าเนินการ  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  ๑. แผนที่เดินเรือจ านวน ๘๑ ระวาง ที่ให้บริการในรูปแบบ Web Map Service  
  ๒. การให้บริการในรูปแบบ Web Map Service สามารถให้การบริการได้  
      ตลอดเวลา หรือ ๒๔/๗       

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ ๑. ข้อมูลแผนที่ให้บริการมีความถูกต้องและครบถ้วน    

 ๒. ระบบการให้บริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในการวาง 

 แผนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ใน ทร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วางแผนและ
เตรียมการ 

ด าเนินการ 

ทดสอบทดลอง
ระบบ 

จัดท าคู่ มือการ
ใช้งานระบบ 

การเผยแพร่
การใช้งาน
ระบบ 

การประเมินผล
และปรับปรุง

ระบบ 
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4. บทเรียนที่ได้รับ  

    ๔.๑ การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนระบบบริการข้อมูลแผนที่ฐานทางทะเลของไทยในรูปแบบ Web 
Map Service จะเป็นแนวทางใหม่ที่เป็นรูปธรรมที่จะพลักดันวิสัยทัศน์ของ อศ. ที่ว่า “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ  ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ”        
ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial Data) และระบบ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) ตลอดจนการเพ่ิมพูนทักษะในด้านการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
และการจัดท าข้อมูลเพ่ือการบริการ (Service) ตลอดจนการจัดท า Web Application เพ่ือให้บริการข้อมูล   
ภูมิสารสนเทศด้านต่าง ๆ            

   ๔.๒ การพัฒนาการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร่วมกับการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการเสียสละเวลาของก าลังพล รวมทั้งการบริหารการปฏิบัติที่มีระบบและ     
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและผลงานที่ได้มีคุณภาพ  

    ๔.๓ การริเริ่มพัฒนางานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านแผนที่ด้วยระบบ Web Map Service             
ของ กภอ.ศภอ.อศ. มีแนวทางปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ของรัฐบาล         
โดยให้บริการข้อมูลแบบไม่ต้องร้องขอ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา โดยเป็นการ
น าข้อมลูด้านแผนที่ทางทะเลให้บริการสู่ผู้รับบริการอย่างกว้างขวาง       

5.  ปัจจัยความส าเร็จ 

     ๕.๑ การด าเนินงานในหน่วยงานจะไม่มีทางส าเร็จได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
ผู้บังคับบัญชา โดย ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. ทุกท่านที่ผ่านมา ต่างให้ความส าคัญและส่งเสริมการด าเนินการพัฒนา
ระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service      

 ๕.๒ การด าเนินการพัฒนาการให้บริการด้านแผนที่นี้ เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการหรือ
หน่วยงานใน ทร. ซึ่งส่งผลต่อการใช้งานและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 

     ๕.๒ การพัฒนาระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service เป็นไปตาม
แนวทางที่องค์การอุทกศาสตร์สากลแนะน า และมีหน่วยงานอุทกศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นหลักในการ
พัฒนาการให้บริการข้อมูลแผนที่และข้อมูลอุทกศาสตร์ของหน่วยงาน      

     ๕.๓ ความเสียสละเวลาและทุ่มเทแรงใจแรงกายของก าลังพลภายใน กภอ.ศภอ.อศ. และความมีวินัย      
ในการท างานและการท างานอย่างมืออาชีพของข้าราชการ ส่งผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 

การเผยแพร่  สามารถเขาใช้งานระบบให้บริการแผนที่ฐานทางทะเลของไทยด้วยระบบ Web Map Service 
http://marinesgis.navy.mi.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=55f60c4cab1e4a39938
99f2c37ea3fce หรอื https://qrgo.page.link/f4RG3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     รางวัลที่ได้รับ -      

 

7.  ภาพถ่าย  

-------------------------------------------------------- 
                 ตรวจถูกต้อง 

         น.อ. 

                         รอง ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. ท าการแทน 
                                                                                            ผอ.กภอ.ศภอ.อศ. 

http://marinesgis.navy.mi.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=55f60c4cab1e4a3993899f2c37ea3fce
http://marinesgis.navy.mi.th/portal/apps/webappviewer/index.html?id=55f60c4cab1e4a3993899f2c37ea3fce
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                                             พ.ค.๖๔ 


