แผนปฏิบต
ั ริ าชการ
่
กรมแผนทีทหาร

ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓

คำนำ
กรมแผนที่ ท หาร เป็ น ส่ ว นราชการ ขึ้ น ตรงกั บ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย โดยได้ ด าเนิ น การจั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ กรมแผนที่ ท หาร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่ อ รองรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลุ่มงานเป้าประสงค์
ตั ว ชี้ วั ด และกลยุ ท ธ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บแผนปฏิ บั ติ ราชการ กองบั ญชาการกองทั พ ไทย ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและการจัดสรรทรัพยากร โดยจะมีการบูรณาการ
และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบในทุกมิติ เพื่อตอบสนองการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กรมแผนที่ทหาร ตามนโยบายของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมแผนที่ทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย

สารบัญ
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมกรมแผนที่ทหาร
2. กลุม่ งาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง
ผู้รับผิดชอบ
๒.๑ กลุ่มงานที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.๒ กลุ่มงานที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่
และภูมิสารสนเทศ
๒.๓ กลุ่มงานที่ ๓ การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
๒.๔ กลุ่มงานที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
3. ภาคผนวก
๓.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกรมแผนที่ทหาร (SWOT Analysis)
๓.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์
๓.๓ สารบัญรายการ กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตามโครงสร้างงบประมาณ
กองบัญชาการกองทัพไทย

หน้า
1
๒
๓
๔
๑๔
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แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนปฏิบัติราชการกรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กลุ่มงาน เป้าหมายการให้บ ริ การ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลผลิต โครงการ/หลั ก/
กิจกรรมรอง /หน่วยรับผิดชอบ/การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพของ กรมแผนที่ทหาร แผนที่ความ
แผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
๑. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
กรมแผนที่ทหาร “เป็นองค์กรชั้นนา ในการสารวจและจัดทาข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ
ของประเทศและภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
๑. ดาเนินการวางหมุดหลักฐานทางยีออเดซี่ และยีออฟิสิกส์เพื่อกิจการแผนที่และเพื่อกิจการ
ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ
๒. ดาเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับงานเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓. ดาเนินการสารวจทางพื้นดินและทางอากาศ เพื่อจัดทาแผนที่บก รวมทั้งแก้ไขแผนที่โดยใช้
ข้อมูลจากดาวเทียมหรือข้อมูลจากอากาศยาน เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศและป้องกันประเทศ
๔. ดาเนินงานสารวจสภาพภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทาเอกสารและฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้
ในการพัฒนาประเทศและป้องกันประเทศ
๕. ดาเนินการพิมพ์แผนที่ และเอกสารที่ใช้ในราชการ ทาการซ่อมบารุงเครื่องมือและอุปกรณ์
การสารวจและทาแผนที่ เก็บรักษาเครื่องมือสารวจและคลังแผนที่ พัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการ
บริการข้อมูลแผนที่
๖. ดาเนินการบินถ่ายภาพและผลิตภาพถ่ายทางอากาศเพื่อกิจการแผนที่และการพัฒนา
ประเทศ บินสนับสนุนการสารวจทางพื้นดินและบินสนับสนุนทั่วไปให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทยตามที่ได้รับ
มอบหมายและซ่อมบารุงอากาศยานขั้นหน่วย
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาวิจัยและพัฒนาในสายวิทยาการด้านการสารวจและทาแผน
ที่
ค่ำนิยม
ทหำรอำชีพ ความมุ่งมั่นในการทาดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความภูมิใจในการทางาน ประกอบด้วย ความมีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นา ความซื่อสัตย์
ตรงไปตรงมา
จงรักภักดี น้อมนาพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคาสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้วางใจในงาน
ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กล้ำหำญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกเปิดเผยในสิ่งที่ผิด ยอมรับ
คาวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
ทำงำนเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทางานร่วมกัน
สื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดี่ยว

-๑-

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. กลุ่มงำน เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ผลผลิต/โครงกำร กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง
ผู้รับผิดชอบ
กรมแผนที่ทหารได้กาหนด กลุ่มงานเพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๔
กลุ่มงาน ดังนี้
กลุ่มงำน ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
กลุ่มงำน 1 การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ๑.๒ สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับการเทิดทูน
อย่างสมพระเกียรติ
กลยุทธ์ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
กลุ่มงำน ๒ การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่และ
ภูมิสารสนเทศ ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน ๒ การป้องกันประเทศ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ๒.๑ มีความพร้อม และขีดความสามารถ
ในการอานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม
กลยุทธ์ - เตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการป้องกันประเทศ
- ดารงขีดความสามารถของกาลังพลในการป้องกันปะเทศ
- เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถกาลังกองทัพใน
การป้องกันประเทศ
- การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถกาลังพลให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานอานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ
กลุ่มงำน ๓ กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน ๔ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร ๔.๑ กองทัพประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน
มิตรประทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจการทหาร
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ
กลยุทธ์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ กระชับความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกองทัพไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
กลุ่มงำน ๔ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
กลยุทธ์ที่ การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

-๒-

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน
๑. กำรเทิดทูน
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์

-๓-

ผลผลิต/
โครงกำร
สถำบันพระมหำกษัตริย์ โครงกำร
ได้รับกำรเทิดทูนอย่ำง การเทิดทูน
สมพระเกียรติ รวมทั้ง ป้องกัน รวมทั้ง
คงควำมเป็นศูนย์รวม ตอบโต้ และ
จิตใจของประชำชน
ทาความเข้าใจ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
มิให้มีการล่วง
ของกิจกรรม
ละเมิดสถาบัน
เทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
พระมหากษัตริย์ที่
ดาเนินการได้สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ
๑๐๐
เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

สนับสนุนกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ในโอกาสสาคัญ
ต่าง ๆ

กำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสสาคัญต่างๆ ที่สาเร็จ
ตามแผนที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในวโรกำสสำคัญ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส
สาคัญต่างๆ ที่สาเร็จตามแผนที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
งาน/โครงการ
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสสาคัญต่าง ๆ
กำรสนับสนุนแผนที่ และข้อมูล
ภูมิสำรสนเทศ ในโครงกำร
พระรำชดำริ
ตัวชี้วัด ร้อยละของความสาเร็จใน
การสนับสนุนแผนที่ และข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ในโครงการ
พระราชดาริและถวายงานตาม
พระราชประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐
งาน/โครงการ
การสนับสนุนแผนที่ และข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ ตามพระราชประสงค์

ปฏิบัติตามพระ
ราชประสงค์และ
การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์

กำรถวำยงำนตำมพระรำช
ประสงค์
ตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรม
สนับสนุนแผนที่ และข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ในโครงการ
พระราชดาริและถวายงาน
ตามพระราชประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

กกพ.บก.ฯ

ศขผ.ฯ
กทผ.ฯ
กภศ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ผลผลิต/
โครงกำร
๒. กำรพัฒนำขีด มีควำมพร้อม และมีขีด โครงกำร
ควำมสำมำรถ
ควำมสำมำรถ
พัฒนาขีด
ในกำรสนับสนุน ในกำรสำรวจและ
ความสามารถ
และให้บริกำร
ทำแผนที่
ในการสารวจและ
ข้อมูลแผนที่และ ตัวชี้วัด ร้อยละ
ทาแผนที่
ภูมิสำรสนเทศ
ความสาเร็จของ
การเตรียมความพร้อมใน
การสารวจและทาแผนที่
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

กลยุทธ์
เตรียมความ
พร้อม ในการ
สนับสนุนข้อมูล
แผนที่และภูมิ
สารสนเทศ

กิจกรรมหลัก
สนับสนุนข้อมูลแผนที่และ
ภูมิสำรสนเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปีที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๙๕

-๔ดารงสภาพ
ความพร้อมใน
การป้องกัน
ประเทศ

กำรพัฒนำและขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำร
สำรวจและทำแผนที่
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปีที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๙๕

กิจกรรมรอง
กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูล
แผนที่และภูมิสำรสนเทศเพื่อกำร
ป้องกันประเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
๑. การสารวจข้อมูลข่าวสารสภาพ
เศรษฐกิจสังคม สภาพเส้นทางเข้า
สู่ช่องทางผ่านพรมแดนและข้อมูล
หมู่บ้านตามแนวชายแดน
๒. งานยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์
โครงกำรปกติ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามแผนงาน
และตามกาหนดเวลา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. โครงการสารวจความสูงภูมิ
ประเทศบริเวณลุ่มน้าภาคกลาง
ด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR)
๒. โครงการจัดหาระบบสารวจ
และจัดเก็บข้อมูลในภูมิประเทศ
3. โครงการจัดหาระบบบูรณาการ
และการบริการข้อมูลทางแผนที่

ผู้รับผิดชอบ

กภศ.ฯ

กดฟ.ฯ

กทผ.ฯ
กทผ.ฯ
ศขผ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

-๕-

แบบอัจฉริยะ (Smart Map
Service)
4. โครงการพัฒนาขีด
รร.แผนที่ ฯ
ความสามารถเครื่องช่วย
ฝึกอบรมด้านภูมิสารสนเทศและ
แผนที่
5. โครงการจัดหาเครื่องถ่าย
กพพ.ฯ
แม่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(computer to plate)
6. โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์
กพพ.ฯ
หนังสือระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการพิมพ์
7.โครงการฐานข้อมูลภาพถ่ายทาง
กบอ.ฯ
อากาศประเทศไทย
8. โครงการเพิ่มเติมขีด
กบอ.ฯ
ความสามารถสนามเฮลิคอปเตอร์
บก.ทท.
9. โครงการย้ายส่วนราชการกรม
กผค.บก.ฯ
แผนที่ทหาร ระยะที่ ๑
๑0. โครงการก่อสร้างอาคาร
ผงป.บก.ฯ
นักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคาร
แผนกขนส่ง พื้นที่โรงเรียนแผนที่
กรมแผนที่ทหาร

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

-๖-

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

๑๑. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่า
อ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ
(National CORS Data Center)
โครงกำรเสริมสร้ำงกำลังกองทัพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
1. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
2. โครงการส่งกาลังและซ่อมบารุง
เฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155 B1
ระยะที่ 1
3. โครงการจัดหาเครื่องบินปีกติด
ลาตัว ระยะ 2

ศขผ.ฯ

กทผ.ฯ
กบอ.ฯ
กบอ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

-๗-

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร
ผลผลิต
การดารงสภาพ
ความพร้อมใน
การสารวจและ
ทาแผนที่

-๘-

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ดารงขีด
ความสามารถ
ของกาลังพลใน
การสารวจและทา
แผนที่

กำรบริหำรและบริกำรกำลัง
พล
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปีที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๙๕

กำรสนับสนุนค่ำเบี้ยเลี้ยงทหำร
และนักเรียนทหำร
ตัวชี้วัด ร้อยละของผลการเบิกจ่าย
ในกิจกรรมการสนับสนุนค่าเบี้ย
เลี้ยงทหาร และนักเรียนทหาร
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง นนส.ผท.
๒. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่
เผชิญเหตุการณ์
งำนพิธีของ บก.ทท.
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปีที่
กาหนด
เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็ม
วิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง

ผู้รับผิดชอบ

รร.แผนที่ฯ
กกพ.บก.ฯ

กกพ.บก.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

-๙กำรส่งกำลังบำรุง
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการส่งกาลังบารุงได้
ตามแผนงานประจาปีที่
กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕

กิจกรรมรอง
กำรป้องกันเอดส์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปีที่
กาหนด
เป้ำหมำย ร้อยละ ๙๕
งำน/โครงกำร
การป้องกันเอดส์ของนักเรียน
ทหาร กาลังพลและครอบครัว
เป้ำหมำย ร้อยละ ๙๕
การส่งกาลัง
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ส่งกาลัง
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. การจัดหาอะไหล่ บ.
Beechcraft Super King Air
B 200
๒. การจัดหาอะไหล่
ฮ. Bell 412 EP

ผู้รับผิดชอบ

กพบ.ฯ

กบอ.ฯ

กบอ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

- ๑๐ -

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

3. จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าสาหรับระบบการประมวลผล
ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
4. เพิ่มเติมขีดความสามารถสนาม
เฮลิคอปเตอร์ บก.ทท.
5. การจัดหาเครื่องพิมพ์หนังสือ
ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์
ประกอบการพิมพ์
6. การจัดหาเครื่องถ่ายแม่พิมพ์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(computer to plate)
กำรจัดหำ สป. (งบรำยจ่ำยอื่น)
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ส่งกาลัง
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
7. ค่า สป. 3

กบอ.ฯ
กบอ.ฯ
กพพ.ฯ
กพพ.ฯ

กบก.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

- ๑๑ -

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรสำรวจและทำแผนที่
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปีที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๙๕

บำรุงรักษำ (งบรำยจ่ำยอื่น)
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
บารุงรักษา สิ่งอุปกรณ์ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. ระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV)
ผท.ทหาร
๒.ระบบเครื่องมือทาแผนที่
อัตโนมัติ
3. ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์
โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบข้อมูลรายงานภูมิศาสตร์
และแผนที่อื่น ๆ
4.ระบบเครื่องมือพัฒนาระบบ
แผนที่ 3 มิติ
5. ระบบเครื่องมือโครงการศูนย์
ข้อมูลทางแผนที่
6. ระบบเครื่องมือโครงการพิรุณ
มรกต
7. ระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีด
ความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
เพื่อดาเนินภารกิจศูนย์ภูมิ
สารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.)

ผู้รับผิดชอบ

กกพ.บก.ฯ
กทผ.ฯ
กภศ.ฯ

ศขผ.ฯ
ศขผ.ฯ
ศขผ.ฯ
ศขผ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

- ๑๒ -

กิจกรรมรอง

ผู้รับผิดชอบ

8. ระบบเครื่องมือโครงการพิรุณ
มรกต เพื่อผลิตข่าวกรองภูมิ
สารสนเทศ
กำรซ่อมบำรุง (งบรำยจ่ำยอื่น)
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ซ่อมบำรุง สิ่งอุปกรณ์ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
๑. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะธุรการ
ขั้น 3 - 5
๒. งานตรวจซ่อมระดับกลาง
เฮลิคอปเตอร์ Bell 412EP
๓. งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องมืองานพิมพ์
๔. งานจ้างซ่อมแกนหัวเพลา
(Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell
412EP ระยะที่ ๑

ศขผ.ฯ

กบก.ฯ
กบอ.ฯ
กพพ.ฯ
กบอ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

- ๑๓ -

การบริการด้านการแพทย์
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ด้านการแพทย์ที่สาเร็จตาม
แผนงาน
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
ค่ายาและเวชภัณฑ์
กำรบริกำรอื่น ๆ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการดาเนินการ
ที่สาเร็จตามแผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. ค่าจ้างพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
๒. ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่า
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)
3. ค่าโทรศัพท์

ผู้รับผิดชอบ

กพบ.ฯ

กกพ.บก.ฯ
ผงป.บก.ฯ
ผงป.บก.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ๑๔ -

กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/โครงกำร

๓. กำร
เสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือ
กับต่ำงประเทศ

มิตรประเทศและองค์กร
ระหว่ำงประเทศให้ควำม
ร่วมมือสนับสนุนกิจกำร
ด้ำนกำรสำรวจและ
ทำแผนที่
ตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรม
การดาเนินงานด้านความ
ร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่
ดีต่อมิตรประเทศ ที่
ดาเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

ผลผลิต
การสนับสนุนการ
ดาเนินงานด้าน
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์
เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับมิตร
ต่างประเทศ

กิจกรรมหลัก
ความร่วมมือกับมิตร
ต่างประเทศ

กิจกรรมรอง
กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้ำนและ
มิตรประเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. การประชุมสมาคมโฟโต
แกรมเมตรี และรีโมทเซนซิ่ง
ระหว่างประเทศ
(International Society
for Photogrammetry
and Remote Sensing :
ISPRS
๒. การประชุม
คณะกรรมการบริหารการ
จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ระดับโลกแห่งสหประชาชาติ
ในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (UNGGIM-AP) ครั้ง
ที่ 8 ณ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้รับผิดชอบ

กผค.บก.ฯ

กผค.บก.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/โครงกำร

- ๑๕ -

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

ดาเนินงานเสริมสร้าง
ความมั่นคงด้านเขต
แดนระหว่างประเทศ

กำรดำเนินงำนด้ำนกำร
สำรวจและจัดทำหลักเขต
แดนระหว่ำงประเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกิจกรรม
ด้านการสารวจและจัดทา
หลักเขตแดนระหว่าง
ประเทศได้สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐

กำรสำรวจและจัดทำหลัก
เขตแดนร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐
๑. งานสารวจและจัดทา
หลักเขตแดนร่วมไทย –
กัมพูชา
๒. งานสารวจและจัดทา
หลักเขตแดนร่วมไทย – ลาว
๓. งานสารวจและจัดทา
หลักเขตแดนร่วมระหว่าง
ไทย – เมียนมา
๔. งานสารวจและจัดทา
หลักเขตแดนร่วมระหว่าง
ไทย – มาเลเซีย

ผู้รับผิดชอบ

กขป.ฯ
กขป.ฯ
กขป.ฯ
กดฟ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กลุ่มงำน
๔. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
กลยุทธ์
กิจกรรมหลัก
โครงกำร
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ผลผลิต
ส่งเสริมระบบการ การบริหารจัดการ
ด้านการสารวจและทาแผนที่ การดารงสภาพ
บริหารจัดการให้
ความพร้อมใน
สามารถการดารง
การสารวจและทา สภาพความพร้อมใน
แผนที่
การสารวจและทา
แผนที่

กิจกรรมรอง

- ๑๖ -

กำรบริหำรงำนของส่วน
รำชกำร ผท.ทหำร
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
การบริหารงานของ
ผท.ทหาร
กำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของ
ผท.ทหาร.
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
สัมมนาพัฒนาบุคลากร
ของ ผท.ทหาร
กำรพัฒนำระบบรำชกำร
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม

ผู้รับผิดชอบ

ผงป.บก.ฯ

กกพ.บก.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

- ๑๗ -

แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
การดาเนินงานตามคา
รับรองการปฏิบัติ ราชการ
ของ ผท.ทหาร
กำรสนับสนุนกำร
บริหำรงำนทั่วไปของ ผท.
ทหำร.
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปี
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. การประชุม
คณะกรรมการชื่อ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติ
๒. ค่าสมาชิกสมาคม
เกี่ยวกับงานแผนที่
3. งานสนับสนุนแผนที่
และพิมพ์เอกสาร

ผู้รับผิดชอบ

กผค.บก.ฯ

กภศ.ฯ
กบอ.ฯ
กกพ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กลุ่มงำน

เป้ำหมำยกำรให้บริกำร

ผลผลิต/
โครงกำร
ผลผลิต
การดารงสภาพ
ความพร้อมใน
การสารวจและทา
แผนที่

- ๑๘ -

กลยุทธ์

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมรอง

การเสริมสร้างและ
พัฒนาขีด
ความสามารถกาลังพล
ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในการ
สารวจและทาแผน

กำรศึกษำ
ตัวชี้วัด ร้อยละของกาลัง
พลที่เข้ารับการศึกษาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ๙๕

หลักสูตรผลิตบุคลำกร
ตัวชี้วัด ร้อยละของการ
ดาเนินการที่สาเร็จตาม
แผนงานประจาปีที่กาหนด
เป้ำหมำย ร้อยละ ๙๕
งาน/โครงการ
๑. หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบแผนที่
๒. หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมแผนที่
3. การผลิตนักบิน ของ
ผท.ทหาร
4. หลักสูตรชั้นนายสิบ
อาวุโส เหล่าทหารแผนที่
รุ่นที่ 30
๕. การฝึกบินของอากาศ
ยาน ผท.ทหาร
๖. การฝึกบินเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency)
ด้วยเครื่องฝึกบินจาลอง
(Flight Simulator)

ผู้รับผิดชอบ

รร.แผนที่ฯ
รร.แผนที่ฯ
กบอ.ฯ
รร.แผนที่ฯ
กบอ.ฯ
กบอ.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓. ภำคผนวก
๓.๑ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพกรมแผนที่ทหำร (SWOT Analysis)
ทบทวนสภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
กำรวิเครำะห์สภำพภำยในองค์กร (7S Framework)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. กรมแผนที่ทหาร เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมานานกว่า ๑๐๐ ปี ได้สร้างผลงานเป็นที่ยอมรับกันทั้งในและ
ต่างประเทศ ในด้านการสารวจและทาแผนที่
๒. เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐
และวางโครงข่ายหมุดหลักฐานทั้งทางราบและทางดิ่ง เพื่อใช้เป็นค่าอ้างอิงในงานสารวจทั้งปวง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
โครงกระดูกของประเทศ
๓. กรมแผนที่ทหาร ให้บริการแผนที่มาตราส่วนต่างๆ ที่ได้จัดทาขึ้นให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ทั้งในรูปแบบแผนที่เชิงเลข และแผนที่กระดาษ
๔. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสารวจ การผลิตแผนที่ และรูปถ่ายทางอากาศทุก
ขั้นตอน ได้แก่ เครื่องบิน กล้องถ่ายรูปทางอากาศ เครื่องมือสารวจหาค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียม เครื่องมือทาแผนที่
ระบบอัตโนมัติ และเครื่องพิมพ์แผนที่ เป็นต้น
๕. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสารวจและการทา
แผนที่ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๖. เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการบินถ่ายรูปทางอากาศ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ถ้า กรมแผนที่ทหาร ไม่สามารถสนับสนุนได้ จึงจะสามารถจ้างเอกชนได้ โดย กรมแผนที่ทหาร จะต้องจัดเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยภาคอากาศร่วมในการบินถ่ายรูปทางอากาศทุกโครงการ
๗. ฟิล์มต้นฉบับที่ได้จากการบินถ่ายรูปทางอากาศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ต้องเก็บรักษาไว้ที่ กรมแผนที่ทหาร ตามระเบียบรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
๘. กรมแผนที่ทหาร มีโรงเรียนแผนที่ ทาให้สามารถผลิตบุคคลากรในเหล่าแผนที่ เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยได้
ตามความต้องการ ในระดับปริญญาตรี และ ปวช.

- ๑๙-

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
จุดอ่อน (Weakness)
๑. เป็นหน่วยงานที่จะต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ทาให้การดาเนินการในบางเรื่อง
ไม่คล่องตัว
๒. ขาดแคลนกาลังพลระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความชานาญด้านเทคนิค เนื่องจากต้องมีการหมุนเวียน
ไปรับราชการนอกหน่วย
๓. ข้อมูลบางอย่างยังถูกกาหนดให้เป็นข้อมูลลับ ไม่สามารถให้การบริการแก่รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ เนื่องจาก
ปัญหาทางด้านความมั่นคง
๔. เครื่องมือและกาลังพลที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีเป็นจานวนมาก บางครั้งไม่สามารถให้
การสนับสนุนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างทั่วถึง
๕. ต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบารุงเครื่องมือในแต่ละปีเป็นจานวนมาก
๖. การให้บริการข้อมูลแก่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมีเป็นจานวนมากทาให้ขาดรายได้
๗. งบประมาณในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มีจานวนจากัด ทาให้ไม่มีความพร้อมในการให้บริการและ
การพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก
๘. กาลังพลขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการไม่เป็น
ไปตามห้วงเวลาที่เหมาะสม และไม่มี career path ที่ชัดเจน ทาให้ขาดแคลนวิศวกรด้านสารวจและแผนที่ที่มี
ประสบการณ์
๙. หน่วยงานของกรมแผนที่ทหาร อยู่กระจายกันทาให้การบริหารงานทางธุรการยุ่งยาก ล่าช้า

- ๒๐ -

แผนปฏิบัติราชการ กรมแผนที่ทหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
(C-PEST)
โอกำส (Opportunities)
๑. กรมแผนที่ทหาร มีเครื่องมือในการทาแผนที่ครบวงจร มีข้อมูลที่ได้ทาการสารวจและเก็บสะสมมาเป็นเวลานาน
พร้อมที่จะนามาใช้ เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมานาน ทาให้มีความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขัน
๒. กฎหมาย หรือระเบียบบางประการ เกื้อกูลต่อกรมแผนที่ทหาร มากกว่าส่วนราชการอื่น
๓. โอกาสในการพัฒนาการให้บริการภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลแผนที่ทั้งในรูปแบบแผนที่เชิงเลข และ
แผนที่กระดาษ ในรูปแบบ Online
๔. โอกาสในการเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์หรือหลักฐานทางกฎหมาย เนื่องจาก กรมแผนที่ทหาร ได้เก็บฟิล์ม
ต้นฉบับรูปถ่ายทางอากาศทุกโครงการที่มีการบินตามช่วงเวลา ทาให้สามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิประเทศ ตลอดจนการพิสูจน์การทาประโยชน์ในที่ดินเพื่อการออกเอกสารสิทธิ์
๕. ผู้ใช้แผนที่มีจานวนมากขึ้น ความต้องการข้อมูลแผนที่มีมากขึ้น โอกาสในการพัฒนาเป็นผู้นาด้านแผนที่
และภูมิสารสนเทศ เนื่องจาก กรมแผนที่ทหาร มีศักยภาพในเรื่องบุคลากร เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐาน
๖. รูปถ่ายทางอากาศปัจจุบัน ยังมีราคาถูกกว่าภาพถ่ายดาวเทียม ดังนั้นความต้องการในการใช้รูปถ่ายทางอากาศใน
โครงการต่างๆ ยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
อุปสรรค (Treat)
๑. ความต้องการข้อมูลแผนที่เพื่อการพัฒนาประเทศมีมากขึ้น กรมแผนที่ทหาร ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ได้ทันเวลา
๒. ปัจจุบัน ส่วนราชการพลเรือน พยายามรวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง กรมสารวจและทาแผนที่พลเรือน ตามอนุมัติหลักการของ
คณะรัฐมนตรี
๓. การนาภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงมาใช้ในกิจการแผนที่และภูมิสารสนเทศนับวันจะมีบทบาทมากขึ้น ทาให้
แนวโน้มการใช้รูปถ่ายทางอากาศมีปริมาณลดลง และหน่วยงานต่างๆ พยายามพัฒนาแผนที่ขึ้นใช้เองอย่างจากัด
ด้วยซอฟท์แวร์ที่มีขายตามท้องตลาด
๔. การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการทาแผนที่และภูมิสารสนเทศมีความเจริญก้าวหน้าไปมากถ้าไม่ติดตามหรือ
ไม่พัฒนามักเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
๕. รัฐเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน มีบทบาทในการรับจ้างทาแผนที่มาตราส่วนใหญ่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เชิง
GIS มากขึ้น
๖. กระทรวงกลาโหมให้ความสาคัญกับงานทางด้านแผนที่น้อยมาก
๗. การดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผนงาน เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ทาให้ข้อมูลล้าสมัย ไม่ได้รับการเชื่อถือ
๘. ข้าราชการที่มีคุณภาพ ลาออก โอน หรือย้ายสังกัดออกจากกรมแผนที่ทหาร เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น
ในความเจริญก้าวหน้าในเหล่า
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แผนที่ยุทธศำสตร์

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
ราชการ
พัฒนาองค์กร

- ๒๒ -

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : กรมแผนที่ทหำร “เป็นองค์กรชั้นนำ ในกำรสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่และภูมิสำรสนเทศของประเทศและภูมิภำคอำเซียน”
กลุ่มงาน ๑

กลุ่มงาน ๒

กลุ่มงาน ๓

กลุ่มงาน ๔

กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรสนับสนุน และให้บริกำรข้อมูลแผนที่
และภูมิสำรสนเทศ

กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

สถาบันพระมหากษัตริย์
ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ รวมทั้ง
คงความเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

มีความพร้อม และมีขีดความสามารถในการ
สารวจและทาแผนที่

มิตรประเทศและองค์กรระหว่างประเทศให้
ความร่วมมือสนับสนุนกิจการด้านการสารวจ
และทาแผนที่

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้านการสารวจ
และทาแผนที่

สิ ทธิกำลังพลต่ำง ๆ เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง นนส.ผท. ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่เผชิญเหตุกำรณ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และอื่น ๆ
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ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
ราชการ
พัฒนาองค์กร
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คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิผล
ตามพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : กรมแผนที่ทหำร “เป็นองค์กรชั้นนำ ในกำรสำรวจและจัดทำข้อมูลแผนที่และภูมิสำรสนเทศของประเทศและภูมิภำคอำเซียน”
กลุ่มงาน ๑

กลุ่มงาน ๒

กลุ่มงาน ๓

กลุ่มงาน ๔

กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรสนับสนุน และให้บริกำรข้อมูลแผนที่
และภูมิสำรสนเทศ

กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ

๑.๑ - ๑.๒

๓.๑ - ๔.๑๔
๕.๑ - ๗.๑๖

๘.๑ - ๙.๔

๑๐.๑ - ๑๐.๗
๑๑.๑ - ๑๑.๖

สิ ทธิกำลังพลต่ำง ๆ เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง นนส.ผท. ค่ำตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิหน้ำที่เผชิญเหตุกำรณ์ ค่ำจ้ำงพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย และอื่น ๆ
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สำรบัญรำยกำร กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง ตำมโครงสร้ำงงบประมำณ กองบัญชำกำรกองทัพไทย

- ๒๔ -

I การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑. กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
๒. กิจกรรมหลัก การถวายงานตามพระราชประสงค์
๒.๒ การสนับสนุนแผนที่ และข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ตามพระราชประสงค์
II การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ
๓. กิจกรรมหลัก สนับสนุนข้อมูลแผนที่และภูมสิ ารสนเทศ
๓.๑. การสารวจข้อมูลข่าวสารสภาพเศรษฐกิจสังคม สภาพเส้นทางเข้าสู่ช่องทาง
ผ่านพรมแดนและข้อมูลหมู่บ้านตามแนวชายแดน
๓.๒ งานยีออเดซี่และยีออฟิสกิ ส์
๔. กิจกรรมหลัก สนับสนุนข้อมูลแผนที่และภูมสิ ารสนเทศ
๔.๑ โครงการสารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุม่ น้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR)
๔.๒ โครงการจัดหาระบบสารวจและจัดเก็บข้อมูลในภูมิประเทศ
๔.๓ โครงการจัดหาระบบบูรณาการและการบริการข้อมูลทางแผนที่แบบอัจฉริยะ (Smart
Map Service)
๔.๔ โครงการพัฒนาขีดความสามารถเครื่องช่วยฝึกอบรมด้านภูมสิ ารสนเทศและแผนที่
๔.๕ โครงการจัดหาเครื่องถ่ายแม่พิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer to plate)
๔.๖ โครงการจัดหาเครื่องพิมพ์หนังสือระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการพิมพ์
๔.๗ โครงการฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศประเทศไทย
๔.๘ โครงการเพิ่มเติมขีดความสามารถสนามเฮลิคอปเตอร์ บก.ทท.
๔.๙ โครงการย้ายส่วนราชการกรมแผนที่ทหาร ระยะที่ ๑
๔.๑๐ โครงการก่อสร้างอาคารนักเรียนนายสิบแผนที่ และอาคารแผนกขนส่ง
พื้นที่โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร

๔.๑๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data
Center)
๔.๑๒ โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ
๔.๑๓ โครงการส่งกาลังและซ่อมบารุงเฮลิคอปเตอร์ แบบ EC155 B1 ระยะที่ ๑
๔.๑๔ โครงการจัดหาเครื่องบินปีกติดลาตัว ระยะ ๒
II การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ
๕ กิจกรรมหลัก การบริหารและบริการกาลังพล
๕.๑ ค่าเบี้ยเลีย้ ง นนส.ผท.
๕.๒ ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบัตหิ น้าทีเ่ ผชิญเหตุการณ์
๕.๓ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง
๕.๔ การป้องกันเอดส์ของนักเรียนทหาร กาลังพลและครอบครัว
II การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ
๖ กิจกรรมหลัก การส่งกาลังบารุง
๖.๑ การจัดหาอะไหล่ บ. Beechcraft Super King Air B 200
๖.๒ การจัดหาอะไหล่ ฮ. Bell 412 EP
๖.๓ จัดซื้อและติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสาหรับระบบการประมวลผล
ภาพถ่ายทางอากาเชิงเลข
๖.๔ เพิ่มเติมขีดความสามารถสนามเฮลิคอปเตอร์ บก.ทท.
๖.๕ การจัดหาเครื่องพิมพ์หนังสือระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบการพิมพ์
๖.๖ การจัดหาเครื่องถ่ายแม่พมิ พ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer to plate)
๖.๗ ค่า สป. 3
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II การพัฒนาขีดความสามารถในการสนับสนุน และให้บริการข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ
๗. กิจกรรมหลัก การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการสารวจและ
ทาแผนที่
๗.๑ ระบบกล้องโทรทัศน์ (CCTV) ผท.ทหาร
๗.๒ ระบบเครื่องมือทาแผนทีอ่ ัตโนมัติ
๗.๓ ระบบเครื่องมือและอุปกรณ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถของระบบข้อมูล
รายงานภูมิศาสตร์และแผนที่อื่น ๆ
๗.๔ ระบบเครื่องมือพัฒนาระบบแผนที่ 3 มิติ
๗.๕ ระบบเครื่องมือโครงการศูนย์ข้อมูลทางแผนที่
๗.๖ ระบบเครื่องมือโครงการพิรุณมรกต
๗.๗ ระบบเครื่องมือโครงการเพิ่มขีดความสามารถศูนย์ข้อมูลทางแผนที่เพื่อดาเนิน
ภารกิจศูนย์ภูมสิ ารสนเทศแห่งชาติ (ภสช.)
๗.๘ ระบบเครื่องมือโครงการพิรุณมรกต เพื่อผลิตข่าวกรองภูมสิ ารสนเทศ
๗.๙ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะธุรการ ขั้น 3 – 5
๗.๑๐ งานตรวจซ่อมระดับกลาง เฮลิคอปเตอร์ Bell 412EP
๗.๑๑ งานซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์
๗.๑๒ งานจ้างซ่อมแกนหัวเพลา (Spindle) ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412EP ระยะที่ ๑
๗.๑๓ ค่ายาและเวชภัณฑ์
๗.๑๔ ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
๗.๑๕ ค่าสาธารณูปโภค (เว้นค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต)
๗.๑๖ ค่าโทรศัพท์

III การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
๘. กิจกรรมหลัก ความร่วมมือกับมิตรต่างประเทศ
๘.๑ การประชุมสมาคมโฟโตแกรมเมตรี และรีโมทเซนซิ่งระหว่างประเทศ
(International Society for Photogrammetry and Remote Sensing : ISPRS
๘.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศระดับโลกแห่ง
สหประชาชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNGGIM-AP) ครั้งที่ 8 ณ นครนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา

III การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความสัมพันธ์และความร่วมมือกับต่างประเทศ
๙ กิจกรรมหลัก การสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
๙.๑ งานสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
๙.๒ งานสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมไทย – ลาว
๙.๓ งานสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่าง ไทย – เมียนมา
๙.๔ งานสารวจและจัดทาหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย
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IV การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๑๐ กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ
๑๐.๑ การบริหารงานของ ผท.ทหาร
๑๐.๒ สัมมนาพัฒนาบุคลากรของ ผท.ทหาร
๑๐.๓ การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติ ราชการของ ผท.ทหาร
๑๐.๕ การประชุมคณะกรรมการชื่อภูมิศาสตร์แห่งชาติ
๑๐.๖ ค่าสมาชิกสมาคมเกี่ยวกับงานแผนที่
๑๐.๗ งานสนับสนุนแผนที่และพิมพ์เอกสาร

คำอธิบำย

- ๒๖ -

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์

IV การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
๑๑ กิจกรรมหลัก การศึกษา
๑๑.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่
๑๑.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมแผนที่
๑๑.๓ การผลิตนักบิน ของ ผท.ทหาร
๑๑.๔ หลักสูตรชั้นนายสิบอาวุโส เหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ 30
๑๑.๕ การฝึกบินของอากาศยาน ผท.ทหาร
๑๑.๖. การฝึกบินเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency) ด้วยเครื่องฝึกบินจาลอง
(Flight Simulator)
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