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ภาพที ่1-1 การด าเนินงานส าคัญที่ต้องด าเนินการของกรมอุทกศาสตร์  

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนนิกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
 
หมวด 1 กำรน ำองค์กำร 

1.1 ระบบกำรน ำองค์กรของส่วนรำชกำรได้สร้ำงองค์กำรที่ยั่งยืน  
 ผู้บริหารของกรม ฯ น าโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ โดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดับแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดท าวิสัยทัศน์ ค่านิยมของกรม ฯ อีกทั้งได้ทบทวน ปรับปรุง 
พัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปีของประเทศและกองทัพเรือ น ามาก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
20 ปี ของกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “จะเป็นหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการของกองทัพเรือ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ” การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การใช้
ข้อมูลเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ
ค านึงถึงผลกระทบด้านการให้บริการความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นหลัก โดยอาศัยเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้สอดคล้องต่อพันธกิจของกรม ฯ ทั้งนี้ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพ่ือทบทวนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
ซ่ึงผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมาย 
ผลการด าเนินการไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ ด้วยระบบ
การสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง (Two – Way Communication) ท าให้บุคลากรรับรู้เข้าใจ และน าไปปฏิบัติ 
ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งยังมีการจัดส่งคณะผู้บริหารไปหารือการท างานกับหน่วยงานในกองทัพเรือ
และหน่วยงานภายนอกอีกด้วย นอกจากนี้เจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand 4.0 โดยพัฒนากรม ฯ ไปสู่การจัดท าโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐานทางอุทกศาสตร์   
(Hydrographic Data Infrastructure : HSDI) 
เชื่อมโยงไปสู่ระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน มีการก าหนดเจ้าภาพ
ในการขับเคลื่อนงานระบบราชการ 4.0 ภายในกรม ฯ 
และออกแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ 
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการท างานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของกรม ฯ ให้ก้าวทันตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคิดค้นนวัตกรรม ซึ่ง
จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ การ
ทบทวนลักษณะส าคัญขององค์กร และการประเมิน
ยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2560 – 2579 ท าให้
ทราบการด าเนินงานส าคัญที่ต้องด าเนินการ ตาม
ภาพที่ 1-1 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ยังได้ควบคุมและก ากับให้มี การสร้างองค์การคุณภาพท่ียั่งยืน โดยได้ด าเนินการในด้าน
ต่างๆ จ านวน 6 ด้าน ตามภาพที่ 1-2 ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ที่ก าหนดให้ด าเนินการ
เสนอโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพ ของกลาโหม ในโครงการผลิตแผนที่เรือด าน้ าและระบบแสดงข้อมูลข่าว
กรองทางอุทกศาสตร์ และมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติงานส ารวจข้อมูลอุทก
ศาสตร์ บรรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานในระยะกลาง และแผนงานประจ าปีซึ่งเมื่อด าเนินการตามโครงการผลิตแผน
ที่เรือด าน้ าและระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ เรียบร้อยแล้วจะได้ผลผลิตคือ แผนที่เรือด าน้ า และ
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ข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ในพ้ืนที่ที่ก าหนด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ 
จะท าให้กองเรือด าน้ า ศูนย์ปฏิบัติการเรือด าน้ า 
และศูนย์สงครามทุ่นระเบิด มีแผนที่เรือด าน้ าและ
ระบบแสดงข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ ใน
พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ใช้งาน ในการปฏิบัติการทางทหาร 
ช่วยในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการปฏิบัติการทางเรือ
ของกองทัพเรือ 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยวิธีการ 1) มีการประชุม เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานเป็นประจ าต่อเนื่อง 2) สื่อสารแนวทางทุกช่องทางให้
บุคลากรไดร้ับรู้และเข้าใจและน าไปปฏิบัติ 3) น าผลและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
ปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีนโยบายการสร้างนวัตกรรมภายในองค์การ วางแนวทาง
การสร้างนวัตกรรมด้านโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic Data Infrastructure : HSDI) 
น าไปสู่การมีระบบข้อมูลข่าวกรองทางอุทกศาสตร์ และให้บุคลากรทุกระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ โดยมุ่ง
แก้ปัญหาที่ส าคัญที่เกิดจากการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพเรือ และการให้บริการ
ความปลอดภัยในการเดินเรือให้แก่ประชาชนที่มีต่องานบริการของกรม ฯ เพ่ือพัฒนาระบบการท างานให้
ตอบสนองความต้องการกองทัพเรือและประชาชน ตัวอย่างนวัตกรรมที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการของ
กองทัพเรือ และการให้บริการบริการประชาชน ได้แก ่การวิจัยตะเกียงเลนซ์หมุน การน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
การจ าหน่ายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือออนไลน์ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ประหยัดเวลา
ในการเดินทางมาติดต่อขอซื้อแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ มีแผนที่และบรรณสารการเดินเรือตัวอย่างได้เห็น
ก่อน และจ านวนสินค้าคงคลังให้ตรวจสอบการสั่งซื้อ ซึ่งท าให้ลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการที่เดินทาง
มาด้วยตนเองจากเดิม 15 – 20 นาที เหลือ 3 – 5 นาที เจ้าหน้าทีส่ามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบ ฯ ไปวิเคราะห์
ความต้องการ ตลอดจนสามารถส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 

1.2 กำรป้องกันทุจริตและสร้ำงควำมโปร่งใส  
 ผู้บริหารของกรมอุทกศาสตร์ในทุกระดับ ยึดมั่นและก าหนดเป็นนโยบายให้กับผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ 
ให้การปฏิบัติราชการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบจะต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ หากมีการกระท าผิดได้มีการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนหา
ข้อเท็จจริง และมีค าสั่งกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง รวมทั้งประกาศให้ข้าราชการ
โดยทั่วไปได้รับทราบและเป็นบทเรียนในการปฏิบัติงานของแต่ละคน และมีการติดตามโดยการรายงานการลง
ทัณฑ์ของหน่วยขึ้นตรงให้กรม ฯ ทราบทุกเดือน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน
กรมอุทกศาสตร์ และคณะท างานติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการควบคุมภายในกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติงาน ประเมินผล และจัดท ารายงานการควบคุมภายในกรมอุทกศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ตรวจสอบให้มีการประเมินผล
และรายงานตามวงรอบ โดยมีเจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นผู้ลงนามในรายงานด้วยตนเอง  และหากการตรวจสอบ
จากส านักงานตรวจภายในกองทัพเรือ หรือกรมจเรทหารเรือ พบข้อบกพร่อง ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้แก้ไข
ข้อบกพร่องและรายงานการแก้ไขให้ผู้รับผิดชอบรับทราบตามก าหนดเวลา 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ก าหนดให้มีระเบียบกรมอุทกศาสตร์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2555 ให้มี
คณะกรรมการบริหารและวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ โดยมีรองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ (2) 
เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากหน่วยขึ้นตรงกรมอุทกศาสตร์อีก 7 นายร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่โดย

ภาพที ่1-2 การสร้างองค์การคุณภาพทีย่ั่งยืน 
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ย่อคือ การก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2547 โดยก าหนดประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้และข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 
ก าหนดมาตรการและวิธีการในการยื่นค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรในการให้บริการข้อมูลข่าวสารเมื่อประชาชนมี
การร้องขอ และให้กรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยค านึงถึงความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการส าเนาหรือผลิตข้อมูลเพ่ิมเติม มีการก าหนดอัตราไว้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบ
ก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่ได้รับทั้งหมดจะถูกน าส่งให้กับกรมบัญชีกลางโดยไม่หักค่าด าเนินการแต่อย่างใด 
ในส่วนของการพิจารณาที่เกี่ยวกับสิทธิก าลังพล และการสอบประเภทต่างๆ เช่น การพิจารณาการเลื่อนยศ/เลื่อน
ต าแหน่ง การพิจารณาบ าเหน็จของก าลังพลในระดับต่าง ๆ การสอบเลื่อนฐานะของนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนในสาขาอาชีพ เป็นต้น เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กองทัพเรือก าหนดไว้ โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเป็นการเฉพาะ มีข้าราชการที่มีความรู้ตามสาขา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน/ประกาศให้ก าลังพลทั่วไปได้รับทราบ มีการประชุม
พิจารณาในเรื่องนั้น ๆ อย่างโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเมื่อได้ข้อยุติในเรื่องนั้น ๆ แล้ว มีการประกาศ/แจ้งให้
ก าลังพลโดยรวมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างเปิดเผย 
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ก าหนดแนวทางการจัดการเรื่องข้อร้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกองทัพเรือ เพ่ือรับฟังความต้องการ ค าติชม ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของกรมอุทกศาสตร์ และก าหนดการ
รายงานตามกรอบเวลาและช่องทางที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือก าหนด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวหน้านายทหารฝ่ายอ านวยการ กรมอุทกศาสตร์ เป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง และมีข้าราชการโดยต าแหน่ง จ านวน 9 นาย ร่วมเป็นกรรมการ นอกจากนั้นยังได้จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานอีกด้วย 

1.3 กำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยท้ังภำยในและภำยนอก  
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้ความส าคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมขององค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน ตามวิธีการ “พ่ีสอนน้อง” ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ 
ตามโครงการ “ชุมชนนักประดิษฐ์” ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของบุคลากรรุ่นใหม่ สร้างผลงาน
ให้กรม ฯ ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่าย ซ่ึงมีจุดเน้นในการออกแบบระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
(Smart Workflow) ในการให้บริการข้อมูลแผนทีเ่ดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับกองทัพเรือได้ใช้งานและสืบค้น
ข้อมูลได้ตลอดเวลา เป็นต้น นอกจากนี้กรม ฯ มีนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
ประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับทะเล เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรธรณี การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมอุตุนิยมวิทยา 
เพ่ือบูรณาการการท างานทางทะเลร่วมกัน   

1.4 กำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยำว  
 เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ได้วางระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท าหน้าที่ในการทบทวนและขับเคลื่อนนโยบายก ากับดูแลตนเองท่ีดี 
ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ประกาศนโยบาย ฯ และถ่ายทอดให้ทุกหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ 
ได้ถือปฏิบัติ ส าหรับการสื่อสารนโยบาย ฯ ได้สื่อสารผ่านเว็บไซต์ให้หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ รับทราบ และก าหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการได้ อีกทั้งสื่อสารถ่ายทอดให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสียได้รับทราบ ตลอดจนรับข้อเสนอแนะมาทบทวน ปรับปรุงแนวทางการท างานตาม
นโยบายก ากับดูแลตนเองที่ดีในทุกปี และสรุปผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารทุกระดับได้รับทราบ เพ่ือให้ทุก
หน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ น าไปปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานนโยบาย
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การก ากับดูแลตนเองที่ดี ประกอบกับได้มอบหมายให้น าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบเชิงลบในการออก
ปฏิบัติราชการของหน่วยเข้าหารือ เพ่ือวางแผนและก าหนดแนวทางร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะ
เกิดข้ึน ตัวอย่างการจัดการผลกระทบตามภารกิจที่ส าคัญของกรม ฯ เช่น 1) เจ้ากรมอุทกศาสตร์ หรือผู้แทน จะ
มอบนโยบายและให้โอวาทแก่หน่วยเรือและก าลังพลที่ออกปฏิบัติราชการให้ค านึงถึงผลกระทบสังคมของการ
ปฏิบัติราชการ ตลอดจนการด าเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน 2) การบ าบัดของเสียจากกระบวนการพิมพ์แผนที่ เป็นต้น 
 จากการที่ผู้บริหารของกรม ฯ น าโดยเจ้ากรมอุทกศาสตร์ได้ให้ความส าคัญต่อการน าองค์การ และมอบ
นโยบายให้ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ท าให้กรม ฯ สามารถด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ [หมวด 7 ข้อ 7.1.2] ได้ร้อยละ 100 ตามตัวชี้วัดของการ
บรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการตามที่ระบุไว้ สามารถส่งมอบผลผลิตและบริการที่สามารถ
สนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการเทียบกับจ านวนที่ขอรับบริการ ได้ร้อยละ 70 [หมวด 7 ข้อ 7.1.1] ผลลัพธ์ของการ
จัดการผลกระทบทางลบ ท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อการบริการต่าง ๆ ที่ส าคัญของกรม ฯ   
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