
หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ

จ านวน(ตวัเลข) หน่วยวดั พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ร้อยละของผลผลิตและบริการที่สามารถสนับสนุนให้แกผู้่รับบริการเทียบกบัจ านวนที่ขอรับบริการ 70 ร้อยละ - 70

2 ร้อยละของความส าเร็จในการด าเนินการส ารวจ รวบรวม และจดัท าขอ้มลูอทุกศาสตร์สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารของ ทร.

100 ร้อยละ 100 100

3 ร้อยละความส าเร็จในการส่งก าลังบ ารุงพัสดุสายอทุกศาสตร์ให้กบัหน่วยต่าง ๆ ของ ทร. ที่เตรียมก าลัง
และใชก้ าลังในการป้องกนัประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของ ทร.

100 ร้อยละ 100 100

1 ร้อยละของความส าเร็จของการสนับสนุนในการก าหนดเขตแดนทางทะเล และการก าหนดเขตจงัหวดั
ชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยให้ ทร.

100 ร้อยละ 100 100

2 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนแบบฟอร์มแผนที่ขา่วอากาศการบินและการบริการจราจรทางอากาศ
ให้สนามบินอู่ตะเภา

100 ร้อยละ 100 100

1

2

1 ร้อยละความส าเร็จในการจดัท าขอ้มลูเชงิพื้นที่ทางอทุกศาสตร์ตามโครงสร้างพื้นฐานของขอ้มลูเชงิพื้นที่
ทางอทุกศาสตร์ (Hydrographic Spatial Data Infrastructure)

10 ร้อยละ - 10

2 ร้อยละของขอ้มลูเชงิพื้นที่ทางอทุกศาสตร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามที่ ทร.ต้องการ 50 ร้อยละ - 50
3
1

2

หมายเหตุ :  1. ประเด็นที่ม ี*** จ าเป็นต้องมตัีวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไมเ่กนิ 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทั้งหมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

4. ตวัวดัของการบรรลตุามแผนยทุธศาสตร์ ***
ตัวชี้วดัของการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน
ประเดน็ ที่ ชื่อตวัชี้วดั

5. การบรรลตุามยทุธศาสตร์อ่ืน ๆ เช่นการบรรลุ
ตวัวดัร่วม การจดัอันดบั เป็นตน้
ตัวชี้วดัของการบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วน
ราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววดัร่วม ตัววดัทีแ่สดงถึงการปรับปรุง
ระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เปน็
ต้น

7.1 การบรรลผุลลพัธข์องตวัชี้วดัตามพันธกิจ
    เป็นการวดัความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ซ่ึงตัวชี้วดัดังกล่าวต้องมคีวามสัมพันธก์บัพันธกจิหลักและยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัววดัที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่
ก าหนดไวป้ระจ าปี และตัววดัร่วม ตัววดัด้านการด าเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตามแผนยทุธศาสตร์ของส่วนราชการ

(กรณีค่าเปา้หมายเปน็
ค่าผกผัน 

กรุณาตัวชีว้ัดน้ัน)

1. ตวัวดัตามภารกิจหลกั***
ตัวชี้วดัของการบรรลุผลลัพธต์ามพนัธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ
ตามทีร่ะบไุว ้(Function base, Area base)

2. ตวัวดัตามนโยบายและแผนรัฐบาล
ตัวชี้วดัของการบรรลุผลลัพธต์ามนโยบายและแผนรัฐบาล (Agenda 
base)

3. การด าเนินการดา้นกฎหมาย
ตัวชี้วดัของการบรรลุผลการด าเนนิการด้านกฎหมาย



จ านวน(ตัวเลข) หน่วยวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการ
ปฏิบัติงานของ อศ. 90 ร้อยละ 90 90

2

1 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีเ่ปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของ ทร. 3 ระดับ 3 3

2 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทีไ่ด้รับข้อมูล
ข่าวสาร อศ. 80 ร้อยละ 80 80

1

2

1

2

1 จ านวนการกระท าทุจริตทีต่รวจสอบแล้วมีมูลความผิดจริง 2 เร่ืองต่อปี 0 0
2 ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์ทีเ่กีย่วข้องกับ อศ.ได้รับการ

พิจารณาและด าเนิน การจนได้ข้อยุติในแต่ละปีงบประมาณ 80 ร้อยละ 80 80

หมายเหต ุ:  1. ประเด็นทีม่ี *** จ าเป็นต้องมีตัวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทัง้หมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

3. ผลการด าเนินการด้านโครงการประชารฐั
ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความส าเร็จของการด าเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจ าหน่ายสินค้าภายใต้
โครงการประชารัฐ

4. ผลจากการปรบัเปลีย่นด้านการบรกิารทีเ่กิดประโยชน์ต่อผู้รบับรกิารทีส่ามารถวัดผล
ได้
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปล่ียนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกดิประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่
สามารถวัดผลได้

5. การแก้ไขเรื่องรอ้งเรยีน
ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแกไ้ขอยา่งรวดเร็วและเกดิผล

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ัดด้านผู้รบับรกิาร และประชาชน
    เป็นการวดัผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการส่วนราชการในด้านต่างๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการทีมุ่ง่เน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้าง
สัมพันธแ์ละความร่วมมือ

ประเด็น ที่ ชือ่ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน (กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่า

ผกผัน 
กรณุาตัวชี้วัดน้ัน)

1. ความพึงพอใจของผู้รบับรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย***
ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความพงึพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ

2. ผลของความผูกพันและการให้ความรว่มมือ ***
ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพนัและการให้ความร่วมมือจากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ



จ านวน(ตัวเลข) หน่วยวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 จ านวนนวตักรรมทีไ่ด้รับการพัฒนาจากก าลังพล อศ. 1 นวตักรรมต่อปี 1 1

2

1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดท า/ทบทวน/
ปรับปรุงแผนจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามที ่ทร. 
ก าหนด

100 ร้อยละ 100 100

2 ร้อยละของจ านวนก าลังพลทีเ่ข้ารับการศึกษาตามที ่ทร. 
อนุมัติทีผ่่านเกณฑ์การศึกษ 95 ร้อยละ 95 95

3

1 ร้อยละของจ านวนก าลังพลประจ าการเทียบกับโครงสร้าง
อัตราของ อศ. ได้รับการบรรจุเป็นไปตามเกณฑ์ที ่ทร. 
ก าหนด

95 ร้อยละ 95 95

2

1 จ านวนก าลังพลของ อศ. ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคี
เครือข่ายภายนอกทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 15 นาย 10 15

2
1 จ านวนก าลังพลทีไ่ปเป็นอาสาสมัครในโครงการตาม

นโยบายของ อศ.
150 นาย 130 150

2

หมายเหต ุ:  1. ประเด็นทีม่ี *** จ าเป็นต้องมีตัวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทัง้หมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

3. ความก้าวหน้าและการก้าวขึน้สูต่ าแหน่งตามแผน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความกา้วหน้าของบุคลากรและความกา้วขึ้นสู่ต าแหน่งตามแผน

4. จ านวนบคุลากรทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ให้ไปรว่มในภาคีเครอืข่ายภายนอกทัง้ระดับชาติและ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

5. จ านวนบคุลากรทีอ่าสาสมัครในโครงการทีต่อบสนองนโยบายหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชีว้ัดด้านการพัฒนาบคุลากร
   เป็นการวดัความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพือ่ให้มีสมรรถนะสูง

ประเด็น ที่ ชือ่ตัวชีว้ัด
ค่าเปา้หมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน (กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่า

ผกผัน 
กรณุาตัวชี้วัดน้ัน)

1. จ านวนนวัตกรรมต่อบคุลากร ***
ตัวชี้วัดของการพฒันานวัตกรรมที่เกดิจากบุคลากรของส่วนราชการ

2. การเรยีนรู้และผลการพัฒนา *** 
ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพฒันาบุคลากรของส่วนราชการ



จ านวน(ตัวเลข) หน่วยวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1

2

3

1 รางวลัโล่ประกาศเกียรติคุณ Navy Quality Award ใน
หัวข้อ "แผนที่เขตทางทะเลระหวา่งจงัหวดัทางทะเลเพือ่
รองรับ พ.ร.บ.ศรชล."

1 รางวลั 1

2

3

1

2

3
1

2

1

2

หมายเหตุ :  1. ประเด็นที่มี *** จ าเป็นต้องมีตัวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทั้งหมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

3. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รบัจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง
ตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่ 
- รางวลัระดับกรม เป็นรางวลัทีส่่วนราชการระดับกรมมอบให้
หน่วยงานย่อยในสังกัด 
- รางวลัระดับกระทรวง เป็นรางวลัทีม่อบใหก้ับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

4. การจัดอันดับในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงส าเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจดัอันดับในระดับนานาชาติ

5. จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รบัการยกย่องจากภายนอก
ตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่อง
จากภายนอก

7.4 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชีว้ัดด้านการเป็นต้นแบบ
    เป็นการวดัความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอยา่งที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ

ประเด็น ที่ ชือ่ตัวชีว้ัด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน (กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่า

ผกผัน 
กรุณาตัวชีว้ัดน้ัน)

1. จ านวนรางวัลทีไ่ด้รบัจาก
ภายนอก ***
ตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการทีไ่ด้รับรางวลัจากหน่วยงานภายนอกทีแ่สดง
ถึงความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ

2. จ านวน Best practice *** 
ตัวชี้วดัทีแ่สดงถึงส าเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการทีเ่ป็น Best practice



จ านวน(ตัวเลข) หน่วยวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 จ านวนคร้ังที่สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเวลามาตรฐาน
ภายในประเทศ และการเยีย่มชมหน่วย

10 คร้ัง 10 20

2 จ านวนคร้ังที่สามารถจดัก าลังพลเข้าร่วมประชุมงานบริหารจดัการน้ าและภัยพิบัติ 10 คร้ัง 10 14

3

1 จ านวนแผนที่เดินเรือที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 5 ระวาง 5 11

2 ร้อยละของเคร่ืองหมายทางเรือที่ได้รับการซ่อมบ ารุง 100 ร้อยละ 100 100

1 จ านวนการให้บริการเวลามาตรฐานประเทศไทย 50,000,000 คร้ัง 35,000,000 85,162,242,476

2

3

1

2

1 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านสมุทรศาสตร์สนับสนุน
การจดัการคราบน้ ามันในทะเล

85 ร้อยละ 90 100

2

หมายเหตุ :  1. ประเด็นที่มี *** จ าเป็นต้องมีตัวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทั้งหมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

3. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อ
ด้านสังคม 
ตัวชี้วดัทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อด้านสังคม

4. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อ
ด้านสาธารณสุข 
ตัวชี้วดัทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อด้านสาธารณสุข

5. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วดัทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อด้านส่ิงแวดล้อม

7.5 การบรรลุผลลัพธต์ามตัวชีว้ัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
   เป็นการวดัความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่างๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการด าเนินการแล้วยงัส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม ของพืน้ที่และประเทศ

ประเด็น ที่ ชือ่ตัวชีว้ัด
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน (กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่า

ผกผัน 
กรุณาตัวชีว้ัดน้ัน)

1. การบรรลุผลของตัววัดรว่ม (กระบวนการที่
ด าเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) *** 
ตัวชี้วดัของการบรรลุผลลัพธก์ารบรรลุผลของตัววดัร่วม ในการมี
กระบวนการทีด่ าเนินการข้ามหลายหน่วยงานของส่วนราชการ (Area
 base)

2. ตัววัดผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อ
ด้านเศรษฐกิจ
ตัวชี้วดัทีส่ะท้อนถึงผลกระทบจากการด าเนินการทีม่ีต่อด้านเศรษฐกิจ



จ านวน(ตวัเลข) หน่วยวัด พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

1 จ านวนการใช้กระดาษ Reuse และการใช้ระบบสารสนเทศแทนการใช้กระดาษ ตามกิจกรรมการลดใช้
กระดษ

100,000 แผ่น 30,550 103,020

2
3

1 ความส าเร็จในการปรับปรุงกระบวนการจ าหน่ายแผนที่เดินเรือแบบออนไลน์ 1 กระบวนงาน 1
2
1

ร้อยละของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบแม่ข่าย (Server) ได้รับการส ารองข้อมูล (Bcakup)

60 ร้อยละ 55 68

2 ร้อยละของระบบสารสนเทศที่ส าคัญใช้งานได้ต่อเนื่อง

3

1 ร้อยละความส าเร็จในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภยัในทะเลอันเนื่องมาจากการได้รับการสนับสนุน
ข้อมูล SAR จาก อศ.

60 ร้อยละ 60 68

2 ร้อยละความส าเร็จในการสนับสนุนข้อมูลแผ่นดินไหว และการพยากรณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดสึนามิ 80 ร้อยละ 100 100

1

2

หมายเหต ุ:  1. ประเด็นที่มี *** จ าเปน็ต้องมีตัวชี้วดั
               2. แต่ละประเด็น สามารถก าหนดตัวชี้วดัได้ไม่เกิน 3 ตัวชี้วดั
               3. รวมตัวชี้วดัทั้งหมด ต้องได้ 5 ตัวชี้วดั

3. ผลการปรบัปรงุจากการใชด้จิิทลัเทคโนโลยี
 *** 
ตัวชี้วดัผลลัพธข์องการปรับปรุงกระบวนการ และการบริการจากการ
ใช้ดิจทิัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบดา้นภยั
พิบตัติา่งๆ
ตัวชี้วดัที่แสดงถึงประสิทธผิลของการบรรเทาผลกระทบด้านภยัพิบติั
ต่างๆ

5. นวัตกรรมการปรบัปรงุดา้นนโยบาย กฏระเบยีบ
 และกฎหมาย
ตัวชี้วดัของนวตักรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบยีบ และ
กฎหมาย

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตวัชีว้ัดดา้นการลดตน้ทนุ การสรา้งนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ
   เปน็การวดัความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเปา้หมายด้านการบริหารจัดการเพือ่การลดต้นทุน การสร้างนวตักรรม และการจัดการกระบวนการ

ประเดน็ ที่ ชือ่ตวัชีว้ัด
ค่าเปา้หมาย พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน (กรณีค่าเป้าหมายเป็นค่า

ผกผัน 
กรุณาตวัชีว้ัดน้ัน)

1. การลดตน้ทนุ (ทัง้ในระดบักระบวนการทีเ่กิด
จากการปรบัปรงุงาน และการน าเทคโนโลยีดจิิทลั
มาใช)้ *** 
ตัวชี้วดัของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการ
ปรับปรุงงาน และการน าเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการ
ท างาน

2. จ านวนนวัตกรรมของการปรบัปรงุกระบวนการ
ตัวชี้วดัของนวตักรรมการปรับปรุงกระบวนการ


