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ภาพที ่7-3 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์ 

ภาพที ่7-4 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 
 
7.1 กำรบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตำมพันธกิจ  

 ผลลัพธ์ตัวชี้วัดการจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ตามโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทก
ศาสตร์ (Hydrographic Spatial Data Infrastructure) ในปี พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 10 และตัวชี้วัดของ
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการตามที่กองทัพเรือต้องการ คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งได้มี
การเปลี่ยนตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัดนี้เป็นปีแรก แต่การด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลอุทกศาสตร์
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ สามารถด าเนินการได้ร้อยละ 100 ตามภาพที่ 7-1 และการส่ง
ก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกัน
ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ (กระบวนการส่งก าลังบ ารุงสายอุทกศาสตร์) สามารถ
ด าเนินการได้ร้อยละ 100 ซึ่งส่งผลที่ดีอย่างมากในการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  

 

 

 

 

 
7.2 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวช้ีวัดด้ำนผู้รับบริกำร และประชำชน  

ผลลัพธ์ที่ส าคัญในการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังผู้รับบริการ โดยเฉพาะการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารของกรมอุทกศาสตร์ มีความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีแนวโน้มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกรม ฯ มีความหลากหลาย 
เช่น แผนที่และบรรณสารการเดินเรือ ข้อมูลระดับ
น้ าแบบ Near Realtime การให้บริการเทียบเวลา
มาตรฐานประเทศไทย การพยากรณ์อากาศส าหรับ
นักเดินเรือ ฯลฯ ตามภาพที ่7-3 

 
ส่วนผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของกรม ฯ มี
แนวโน้มคงตัว ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่กรม ฯ ต้อง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป ตาม
ภาพที่ 7-4  
 
 

ภาพที่ 7-1 ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท า 
ข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

ภาพที่ 7-2 ร้อยละความส าเรจ็ในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอทุกศาสตร์
ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ 
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ภาพที่ 7-6 จ านวนแผนทีเ่ดินเรอืที่ได้รับการปรับปรุงใหม ่

ภาพที่ 7-8 จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย 

ภาพที่ 7-5 จ านวนก าลังพลของ อศ. ที่ได้รบัการแตง่ตั้งให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาตแิละนานาชาติ 

 

ภาพที่ 7-7 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 
7.3 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

 

ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาก าลังพลของกรม ฯ ได้รับ
การแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งแสดง
ถึงการที่กรม ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
เป็นที่ยอมรับ ตามภาพท่ี 7-5 

 
 

7.4 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนกำรเป็นต้นแบบ  
ผลลัพธ์ด้านการเป็นต้นแบบ ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในงาน Navy Quality 

Award ในหัวข้อ “แผนที่เขตทางทะเลระหว่างจังหวัดทางทะเลเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นการก าหนดและปรับปรุงพ้ืนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเลสนับสนุน
ให้กับกระทรวงมหาดไทย 

7.5 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวชี้วัดด้ำนผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข และสิ่งแวดล้อม 
 ผลลัพธ์จากกระบวนการหลักคือ กระบวนการ
ด้านแผนที่  โดยกรม ฯ ได้มีการน าระบบบริหาร
จัดการข้อมูลแผนที่ทะเลแบบเบ็ดเสร็จ (CARIS HPD) 
มาใช้ เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูลในการ
ประกอบระวาง และการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกันในหลายระวาง ท าให้สามารถปรับปรุง
แผนที่เดินเรือได้รวดเร็วมากขึ้น ตามภาพท่ี 7-6  
 

ผลลัพธ์การจากการน าองค์การของผู้บริหารที่สามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายที่ชัดเจนจนถึงผู้ปฏิบัติ การมีระบบก ากับ 
ติดตามที่เข้มแข็งของหน่วยขึ้นตรงของกรม ฯ อย่างสม่ าเสมอ 
และให้ความส าคัญ เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
อย่างเข้มข้น ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรม ฯ 
เพ่ิมขึ้นทุกปี ดังภาพที่ 7-7 ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2562 กรม ฯ ได้
ล าดับที่ 1 ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกลุ่มหน่วย
สนับสนุนของกองทัพเรือ และในล าดับที่ 17 ของหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพเรือ   

ในกระบวนการด้านเวลามาตรฐานประเทศไทยกรม ฯ 
ได้มกีารให้บริการเทียบเวลามาตรฐานอัตโนมัติทางอินเทอร์
เนตตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
การบริการที่สะดวกและตลอดเวลา ส่งผลให้มีจ านวนการใช้
งานเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก 
ตามภาพที่ 7-8 
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ภาพที่ 7-9 จํานวนการใช้กระดาษ Reuse  
 

7.6 กำรบรรลุผลลัพธ์ตำมตัวช้ีวัดด้ำนด้ำนกำรลดต้นทุน กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรจัดกำรกระบวนกำร 

ผลลัพธ์จากการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องในทุกช่องทางให้ก าลังพลของกรม ฯ ร่วมกัน
ใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทน
การใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ ท าให้
กรมฯ สามารถลดการใช้กระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกปี โดยเฉพาะในปี พ.ศ.2562 มีการใช้กระดาษ Reuse 
เพ่ิมขึ้นอย่างมากถึง 3 เท่าเทียบกับปริมาณการใช้
กระดาษ Reuse ในปีที่ผ่านมา ตามภาพที ่7-9 

 
กรม ฯ ได้มีการน าแบบจ าลอง SAR MAP มาใช้

เพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเลด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่ ง เป็นการ
สนับสนุนภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ทะเลให้กับกองทัพเรือและศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในปฏิบัติการ ตามภาพท่ี 7-10 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7-10 ร้อยละความสาํเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัในทะเลด้วยแบบจําลอง SAR MAP 
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ตำรำงท่ี 7-1 แสดงผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ     
7.1.1 ร้อยละของผลผลิตและบริการที่สามารถสนับสนุนให้แก่ผู้รับบริการ

เทียบกับจ านวนท่ีขอรับบริการ 
70 - - 70 

7.1.2 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจัดท า
ข้อมูลอุทกศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.3 ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอุทกศาสตร์ให้กับ
หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือที่เตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกัน
ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.4 ร้อยละของความส าเร็จของการสนับสนุนในการก าหนดเขตแดนทาง
ทะเล และการก าหนดเขตจังหวัดชายฝั่งทะเลของประเทศไทยให้
กองทัพเรือ 

100 100 100 100 

7.1.5 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนแบบฟอร์มแผนที่ข่าวอากาศการ
บินและการบริการจราจรทางอากาศให้สนามบินอู่ตะเภา 

100 100 100 100 

7.1.6 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ตาม
โครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ (Hydrographic 
Spatial Data Infrastructure) 

10 - - 10 

7.1.7 ร้อยละของข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอุทกศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ
ตามทีก่องทัพเรือต้องการ 

50 - - 50 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รับบริการ และประชาชน     
7.2.1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

การปฏิบัติงานของกรมอุทกศาสตร์ 
90 85 90 90 

7.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีสว่นรว่มในกระบวนการท างานของกองทัพเรอื 

3 2 3 3 

7.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารกรมอุทกศาสตร์ 

80 70 75 80 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร     
7.3.1 จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากก าลังพลกรมอุทกศาสตร์ 1 1 1 1 
7.3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงแผน

จัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที่กองทัพเรือก าหนด 
100 100 100 100 

7.3.3 ร้อยละของจ านวนก าลังพลที่เข้ารับการศึกษาตามที่กองทัพเรืออนุมัติ
ที่ผ่านเกณฑ์การศึกษา 

95 95 95 95 

7.3.4 ร้อยละของจ านวนก าลังพลประจ าการเทียบกับโครงสร้างอัตราของ 
กรมอุทกศาสตร์ได้รับการบรรจุเป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือก าหนด 

95 95 95 95 

7.3.5 จ านวนก าลังพลของกรมอุทกศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมใน
ภาคีเครือข่ายภายนอกท้ังระดับชาติและนานาชาติ 

15 10 10 15 

7.3.6 จ านวนก าลังพลที่ไปเป็นอาสาสมัครในโครงการตามนโยบายของกรม
อุทกศาสตร์ 

150 130 130 150 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการเป็นต้นแบบ     
7.4.1 จ านวนกระบวนงานท่ีได้รางวัล 1 - - 1 
7.4.2 จ านวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง 1 - - 1 
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ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

    

7.5.1 จ านวนครั้งที่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลา
มาตรฐานภายในประเทศ และการเยี่ยมชมหน่วย 

10 7 10 20 

7.5.2 จ านวนครั้งท่ีสามารถจัดก าลังพลเข้าร่วมประชุมงานบริหารจัดการน้ า
และภัยพิบัติ 

10 8 10 14 

7.5.3 จ านวนแผนที่เดินเรือท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ 5 5 7 11 
7.5.4 ร้อยละของเครื่องหมายทางเรือท่ีได้รับการซ่อมบ ารุง 100 100 100 100 
7.5.5 จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย 35,000,000 11,300,000 35,000,000 85,162,000 

7.5.6 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านสมุทร
ศาสตร์สนับสนุนการจัดการคราบน้ ามันในทะเล 

85 80 90 100 

7.6  การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม 
และการจัดการกระบวนการ 

    

7.6.1 จ านวนการใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทนการ
ใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้กระดาษ 

30,550 25,000 30,000 103,020 

7.6.2 ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการจ าหน่ายแผนที่เดินเรือแบบ
ออนไลน์ 

1 - - 1 

7.6.3 ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อกับระบบแม่ข่าย (Server) 
ได้รับการส ารองข้อมูล (Bcakup) 

55 50 55 68 

7.6.4 ร้อยละของระบบสารสนเทศท่ีส าคัญใช้งานได้ต่อเนื่อง 1 - - 1 
7.6.5 ร้อยละความส าเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล 

อันเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุนข้อมูล SAR จากกรมอุทกศาสตร์ 
60 60 60 68 

7.6.6 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลแผ่นดินไหว และการพยากรณ์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดสึนามิ 

80 80 100 100 
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