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หมวด 3 กำรให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 กำรเขำ้ถึงข้อมูลและสำรสนเทศของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 กรม ฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาสู่กรมอุทกศาสตร์ 4.0 หรือ HYDRO 4.0 (SMART HYDRO) มีเป้าหมาย
ที่จะน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ปฏิรูปการท างาน เพ่ือให้นักเดินเรือ ประชาชน และประเทศชาติมีความ
มั่นใจในการเดินเรือได้อย่างปลอดภัย โดยคณะกรรมการระดับกรม ฯ ร่วมกันก าหนดกระบวนการที่มุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก าหนดวิธีการในการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่แตกต่างกันในแต่ละผลผลิตที่กรม ฯ รับผิดชอบ โดยกรม ฯ ออกแบบวิธีการและช่องทางในการรับฟัง
เสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ออกเป็น 2 วิธีการหลักที่เหมาะสม คือ 
 1) การด าเนินการเชิงรุก เช่น ใช้วิธีการส ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการรับรู้ข่าวสารองค์ความรู้
และภาพลักษณ์ของกรม ฯ การส ารวจความพึงพอใจต่าง ๆ การรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) 
เป็นต้น  
 2) การด าเนินการเชิงรับโดยหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ เช่น การเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นทาง  
เว็บไซต์กรมอุทกศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ การแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
(https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-a361f1f44b68)  และกล่ อ ง รั บคว าม
คิดเห็น รวมทั้งการเดินทางเข้าพบกลุ่มผู้รับบริการหลัก ได้แก่ กองเรือด าน้ า กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือฟริเกต 
และหน่วยงานราชการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
ประมง เป็นต้น แล้วน าสารสนเทศที่ได้รับมาด าเนินการวิเคราะห์ (Analyse) เพ่ือปรับปรุง ผลผลิต และรูปแบบ
การให้บริการ   

3.2 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ำมำใช้
ประโยชน์  
 กรม ฯ มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมการ
ระดับกรม ฯ ซึ่งผู้ก าหนดรูปแบบและข้ันตอนการส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจดังนี้ 
 1) ก าหนดความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2) พัฒนาเครื่องมือและแบบสอบถามในการส ารวจ 
 3) จัดท าแผนการส ารวจและประเมินความพึงพอใจ 
 4) การรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 5) วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในแบบเป็นทางการ เช่น แบบสอบถาม 
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เช่น ทางโทรศัพท์ สอบถามระหว่างการให้บริการ เป็นต้น จากนั้นน า
ข้อมูลผลส ารวจความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะการให้บริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาวิเคราะห ์สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญก่อนน าไปจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานบริการ 
ในระดับหน่วยงานร่วมกับการใช้แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ จากภายนอกร่วมด้วย เช่น การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของกรมอุทกศาสตร์ ในปี พ.ศ.2563 โดยรวมเท่ากับร้อยละ 93.6   

3.3 กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรที่สร้ำงควำมแตกต่ำงและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะ  
 ในด้านผลผลิตและบริการของกรมอุทกศาสตร์ ในปี งป.63 กรม ฯ ได้พัฒนาผลผลิต และบริการต่าง ๆ 
เพ่ือให้รองรับกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีวิธีการในการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในทุก
ระดับชั้น เช่น การบริการขายแผนที่เดินเรือและบรรณสารการเดินเรือผ่านแอพลิเคชั่น ไลน์ (LINE) และเว็บไซต์
ของกรมอุทกศาสตร์ (http://www.navigationsupport.com) การให้บริการสอบถามเวลาอัตโนมัติ หมายเลข
โทรศัพท์ 1811 การให้บริการเทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติ (http://www.time2.navy.mi.th) การให้บริการ
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แผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map Service การให้บริการข้อมูลระดับน้ าจริงเพ่ือการเดินเรือแบบใกล้เคียง
เวลาจริง http://203.147.59.19/Tsunami2011/ StaticPage.aspx/ เป็นต้น ตามภาพท่ี 3-1 

     
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 ในการนี้ยังมีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) การใช้สมการโปรแกรม Excel มาช่วยในการจัดท าต้นฉบับหนังสือเวลาดวงอาทิตย์ ดวง
จนัทร์ ขึ้น - ตก ประจ าปี ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการท าต้นฉบับหนังสือจากเดิมที่ต้องใช้เวลามากกว่า 130 วัน
ให้เหลือเพียง 31 วัน 2) การให้บริการตัวอย่างแผนที่เดินเรือผ่านระบบ Web Map Service ซึ่งช่วยลดการ
สอบถามถึงรายละเอียดข้อมูลที่แสดงในแผนที่เดินเรือ เนื่องจากผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา 
โดยในระบบจะแสดงข้อมูลแผนที่เดินเรือทุกหมายเลขที่กรม ฯ ให้บริการน ามาจัดวางในระบบการให้บริการให้
อยู่ในหน้าต่างเดียวกัน 3) การให้บริการขายแผนที่และบรรณสารการเดินเรือผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ 
และแอพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของกรม ฯ มีระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าไว้ล่วงหน้า ช่วยลด
เวลาที่ผู้รับบริการในการรอรับสินค้า และ 4) การให้บริการสอบถามเวลาด้วยระบบให้บริการอัตโนมัติ และทาง
เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ ซึ่งท าให้สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และลดการสอบถามเวลาทาง
โทรศัพท์  

3.4 กระบวนกำรกำรแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  
 กรม ฯ ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการข้อร้องเรียน โดยก าหนดเป็นนโยบายและระบบการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด การแต่งตั้งเป็นคณะท างานด าเนินการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามค าสั่งกรม
อุทกศาสตร์ (เฉพาะ) ที่ 66/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนกรมอุทกศาสตร์ โดยมีหัวหน้า
นายทหารฝ่ายอนวยการเป็นประธานคณะกรรมการ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการจัดการ
ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และรับฟังเสียง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เดินทางมาด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์หรือจดหมาย 
กล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในกรม ฯ เว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ การแจ้งข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (https://www.surveycan.com/survey/9fc926ff-ff54-4baa-93c7-
a361f1f44b68) และระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 โดยมีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของกรม ฯ 
ถ่ายทอดแนวทางและคู่มือการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ มีเครือข่ายในการประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนจากหน่วยขึ้นตรงของ
กรม ฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์จ าแนกประเภทข้อร้องเรียนและผู้เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการแก้ไข

ภาพที่ 3-1 การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทกศาสตร์ 
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ตามแนวคิดธรรมาภิบาลภายใต้คุณธรรมและจริยธรรม แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องรับทราบและน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ส่งผลให้กรม ฯ สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียน เพ่ือน ามาแก้ปัญหาในเชิงรุก และลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย หรือร้องเรียนซ้ า 
และผู้ร้องเรียนเกิดความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียน  ปัจจุบันได้มุ่งมั่นพัฒนาให้
เป็นองค์กรยุคใหม่และเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและสภาพแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐ และสอดรับกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ผลักดันให้มีศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 
 จากการน าระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและ 
การเข้าถึงนั้น กรม ฯ จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ ได้แก่ การบริการข้อมูลเวลาระบบ
ตอบรับอัตโนมัต ิ(http://www.time2.navy.mi.th) และโทรศัพท์สายด่วน 1811 การให้บริการข้อมูลระดับน้ า
การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบตรวจวัดและรายงานอัตโนมัติ การบริการขายแผนที่เดินเรือและ
บรรณสารการเดินเรือผ่านเว็บไซต์ (http://www.navigationsupport.com) [หมวด 7 ข้อ 7.2.1, 7.2.5 และ 
7.2.6] ท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลเวลามาตราฐาน การบริการข้อมูลระดับน้ าและอุตุนิยมวิทยา 
และการบริการแผนที่และบรรณสารการเดินเรือได้สะดวก มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยกรม ฯ ได้
จัดให้มกีารประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
[หมวด 7 ข้อ 7.2.1 และ 7.2.3] เพ่ือจะน าข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อวิจารณ์มาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ มีการรวบรวมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย
คณะกรรมการระดับกรม ฯ ซึ่งผลจากการรวบรวมแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจที่ดี อีกทั้งกรม ฯ ได้
ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการ
เฉพาะ โดยในปี พ.ศ.2562 บุคลากรของกรม ฯ ได้มีการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาและ
วิจัยการสร้างเครื่องตรวจวัดระดับน้ าแบบฟองอากาศ ส าหรับใช้ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อความเสียหาย และการวิจัย
ระบบแสดงแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช้ในเรือของกองทัพเรือ [หมวด 7 ข้อ 7.3.1]  
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