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PMQA4.0 หมวด 3 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประจ าปี 2563 
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หมวด 3: การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใหบ้ริการและการเข้าถึง 
แนวทาง 
 นย.มีการใช้ระบบสารสนเทศและช่องทางสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เช่น Facebook Line Group Google 
Form และช่องทางอื่น ๆ มาเก็บรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ น ามาวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง ค้นหาความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน าไปสู่การตอบสนองท่ีดียิ่งขึ้น 
 

แนวทาง/วิธีการค้นหาสารสนเทศ 
 
 
 
 
  

กองฝ่ายอ านวยการ และ ศปก.นย. 
Social Media 
- Facebook 
- Website 
- Web Board 
- Line Group 

น าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ 

ค้นหาข้อมูล 

รายงาน / ประเมินผล 

วิเคราะห์ข้อมูล 
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การปฏิบัติ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินใช้ช่องทางดังกล่าวรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้
ได้ข้อมูลเกี ่ยวกับ ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ปัญหาและข้อเสนอแนะ น าไปรวบรวมเป็นข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อเพื่อวางแผนการปรับปรุงการท างาน รวมถึงท าความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังใหม่ ๆ 
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดท าแผนการปรับปรุงการให้บริการ เพื่อพัฒนาบริการหรือก าลังนาวิก
โยธินท่ีมีความพร้อม ผ่านระบบบริหารงาน PMQA 

 
วิธีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ ์

ความถ่ี 
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การประชุม 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 
นโยบาย/ค าสั่ง/หนังสือสั่งการ ตลอดเวลา ตลอดเวลา 
การพบปะของผู้บังคับบัญชา ตลอดเวลา ตลอดเวลา 
สายด่วนร้องทุกข์ ตลอดเวลา ตลอดเวลา 
โทรศัพท์ โทรสาร ตลอดเวลา ตลอดเวลา 
แบบสอบถาม  
http://www.marines.navy.mi.th/questionary 

2 ครั้ง/ป ี 1 ครั้ง/ป ี

สื่อสาธารณะ (โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ) ตลอดเวลา ตลอดเวลา 
วารสารนาวิกโยธิน 1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน 
Social Media 
Facebook : https://www.facebook.com/rtmc2099 
Line : RTMC Group 
Web site : http://www.marines2.navy.mi.th 

ตลอดเวลา ตลอดเวลา 

นย.มีการใช้ประโยชน์จากส่ือสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกองทัพเรือผ่าน Social Media โดย 
1. ใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วย 
2. แสดงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา 
3. การเคล่ือนไหว พัฒนาของหน่วยงาน 
4. ช่องทางการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น 
5. แบบสอบถาม 
ผลลัพธ์ 
 นย.มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยแนวโน้ม
การเปล่ียนแปลงนั้น คือ รูปแบบการรบท่ีเปล่ียนแปลงไป ความต้องการพัฒนาทั้งด้านองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์
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ยุทธวิธี ซึ่งได้น าไปสู่การวางนโยบายเชิงรุก โดยบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ นย. 20 ปี เพื่อปรับปรุงการบริการให้ตรง
กับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น 

3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
แนวทาง 
 นย.ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาวิเคราะห์
ความต้องการและแก้ปัญหาในเชิงรุก 
การปฏิบัติ 

แม้ว่า นย.จะเป็นหน่วยที่มีการบริการในลักษณะ Monopoly หรือว่าผูกขาดในเรื่องการยุทธสะเทินน ้า
สะเทินบก เนื่องจากมีเพียงหน่วยงานเดียวในประเทศซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะนี้ แต่จากแบบประเมินที่ได้ท าออกไป
ในปี 2560 – 2561 ยังกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เราทราบปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของผู้รับบริการดี
ยิ่งขึ ้น นย.มีการใช้ Google Form มาเก็บข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในปี 2560 - 2561 รวมถึง 
Comment ต่าง ๆ ใน Facebook น ามาวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลง ค้นหาความต้องการและความคาดหวัง
ใหม่ พบว่ามีแนวโน้มความเปล่ียนแปลงในเรื่อง  
1. องค์บุคคล ท่ีหน่วยเริ่มมีความขาดแคลนก าลังพลในการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้ในด้านกฎหมาย ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน และเทคโนโลยี 
2. องค์วัตถุ หน่วยบรรจุยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย แม้ว่าจะยังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ แต่เริ่มมีปัญหาอายุใช้งาน เช่น 
อาวุธประจ ากาย อาวุธประจ าหน่วย และยุทธอาภรณ์ประจ ากาย 
3. องค์ยุทธวิธี ด้วยแนวโน้มการรบท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้ นย.ต้องเริ่มมุ่งเน้นไปที่ การรบนอกแบบ การรบในเมือง 
การปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยสถานท่ี 
ผลลัพธ์ 

นย.มีฐานข้อมูลจากหลายแหล่ง ท้ังในแบบสอบถาม ระบบสารสนเทศ ฯลฯ สามารถน ามาหาความต้องการ
ของผู้รับบริการ และได้น าผลลัพธ์ดังกล่าวไปบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ นย. 20 ปี เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีความ
พึงพอใจและความผูกพันมากขึ้น 

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
แนวทาง 
 นย.ต้องการสร้างนวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ท่ีตอบสนองต่อความต้องการท้ังในภาพรวมและเฉพาะกลุ่ม 
ให้มีประสิทธิผล 
การปฏิบัติ 

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงได้พยายามพัฒนายุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย เช่น น าระบบ UAV มาใช้เพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติภารกิจ ในท่ีซึ่งยากต่อการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า หรือในพื้นท่ีเส่ียงภัย เพื่อ 
1. ภารกิจตรวจการณ์/ลาดตระเวน  
2. ภารกิจปรับการยิง ป. 
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3. ภารกิจหาข่าว ยืนยันเป้าหมาย 
4. ภารกิจส ารวจพื้นท่ีบุกรุกป่าตามแนวชายแดน 
5. ภารกิจปิดล้อม ตรวจค้น 
6. ภารกิจถ่ายภาพ ประชาสัมพันธ์ 
 

การใช้ UAV ปฏิบัติภารกิจ 
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ผลลัพธ ์

จากการที่ นย.น านวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
โดยเฉพาะ UAV ท าให้ผู้รับบริการกลุ่มต่าง ๆ ได้รับประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท้ังการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย 

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการ 
แนวทาง 
 นย.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานและการแก้ปัญหาเชิงรุก วิธีการจัดการกับข้อร้องเรียนและ
วิธีการแก้ไขโดย 
1. ศึกษาข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยแยกประเภทข้อร้องเรียนและผู้ร้องเรียน 
2. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนเพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อเสนอผู้บริหาร 
3. กรณีที่มีการร้องเรียนในเรื ่องนั้นบ่อยครั้ง มีการหารือร่วมกัน เพื่อจัดท าเป็นนโยบาย/มาตรการป้องกัน และ
ระยะเวลาในการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น 
4. ติดประกาศ ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการจัดการข้อร้องเรียนของส่วนราชการ 
5. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการแก้ไข ปรับปรุง และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน 
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การปฏิบัติ 
 เมื่อผู้ร้องเรียนด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือมีหนังสือร้องเรียน ผ่านทาง ทร. หน่วย นขต.ทร. หรือ
ผ่านเวปไซค์ นย.ที่ระบุบุคคล (ชื ่อ ชื ่อสกุล ยศ สังกัด) เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ประสานงาน (กพร.นย.)  จะ
ด าเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียนออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
 1. กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 2. กรณีเรื่องร้องเรียนท่ัวไปท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
 3. กรณีเรื่องร้องเรียนระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของ นย. 
 การด าเนินการ ดังนี้ 
 1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน (กพร.นย.) ต้องด าเนินการตรวจสอบความมีตัวตน และสังกัดของผู้ร้องเรียน 
รวมถึงท้ังความพอเพียงของข้อมูลเบ้ืองต้น หากมีข้อมูลเพียงพอจะส่งเรื่องให้ฝ่ายอ านวยต่าง ๆ ของ นย.ด าเนินการ 
ดังนี้ 
  1.1 ด้านก าลังพล ให้ กพ.นย.ด าเนินการ 
  1.2 ด้านยุทธการ ให้ ยก.นย.ด าเนินการ 
  1.3 ด้านการจัดหา ให้ กบ.นย.ด าเนินการ 
  1.4 ด้านการเงิน ให้ กง.นย.ด าเนินการ 
 2. ตามข้อ 1 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน (กพร.นย.) จะด าเนินการตรวจสอบความพอเพียงของข้อมูล แล้วให้ 
ฝ่ายอ านวยการท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ภายใน 1 วัน 
 3. หากมีข้อมูลเพียงพอในการด าเนินการ ให้  ฝ่ายอ านวยการที่เกี ่ยวข้องเสนอ นย.ขออนุมัติสั ่งการ
สอบสวน  และแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ภายใน 3 วัน ท าการ 
 4. นย.ส่ังการหาข้อเท็จจริง โดยการส่ังการให้ นขต.นย.ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการสอบสวน ภายใน 8 วันท า
การ  
 5. นขต.นย.ท่ีเกี่ยวข้องรายงานผลการสอบสวนให้ นย.ทราบ ผ่านทาง ฝอ.ที่รับผิดชอบ ภายใน 2 วันท า
การ 
 6. ฝอ.ท่ีรับผิดชอบด าเนินการสรุปผลการด าเนินการสอบสวน ให้ นย.ทราบ โดยท้ังมีมูลการทุจริต และไม่
มีมูลการทุจริต ให้ด าเนินการรายงานให้กับหน่วยเหนือทราบ และแจ้งผลการร้องเรียนให้กับผู้ร้องเรียนทราบด้วย 
 เมื่อส้ินสุดปี งป. กพ.นย.จะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกัน และปราบปราบ
การทุจริตของ นย. และผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน โดยรวบรวมเป็นสถิติจ าแนกตามด้านต่าง ๆ แล้วท าการ
เปรียบเทียบกับสถิติในปี งป.ท่ีผ่านมา เพื่อวิเคราะห์หาแนวโน้ว และสาเหตุของด้านท่ีเกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงมาตรการควบคุม ป้องกันการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ นย.
ในปีต่อไป 
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ขั้นตอนการด าเนินงานเร่ืองร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ฝอ.ที่เก่ียวขอ้ง รายงานผล
การด าเนินการสอบสวน
ให้กับ นย.ทราบ ภายใน ๒ 
วันท าการ 

สอบสวนหาข้อเท็จจริง 
ภายใน ๘ วัน ท าการ 

นขต.นย.รายงานผล
การสอบสวนให้กับ 
นย.ทราบ ภายใน ๒ 
วันท าการ 

นขต.นย. 

ผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

- จากหน่วยเหนือ 
- หนังสือ / จดหมาย 
- เว็ปไซต์ นย./facebook 
- อื่น ๆ 

เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
(กพร.นย.) 

ตรวจสอบความถูกต้องของการ
ร้ อ ง เ รี ย น ว่ า คว รด า เ นิ น ก า ร
สอบสวนหาข้อเท็จจริงหรือไม่ 

คัดแยกเรื่อง 
๑ วันท าการ 

ฝ่ายอ านวยการท่ีเกี่ยวข้อง 
เสนอขออนุมัติสั่งการสอบสวน / 
แ ต่ ง ต้ั ง ก ร ร มก า ร ส อ บ ส วน ห า
ข้อเท็จจริง ภายใน ๓ วันท าการ 

นย. สั่งการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยเหนือทราบ ๓ วันท าการ 
 
 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน 
/ หน่วยเหนือทราบ 

พิจารณาประเด็นและข้อเท็จจริง
ของการร้องเรียนมาเป็นกรณีศึกษา
ในการปฏิบั ติงาน (ให้บริการ)  
ในอนาคต 

รับเรื่องร้องเรียน 
(กพร.นย.) 

แจ้งผล 
 

ไม่มีเหตุความจริง 
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ผลลัพธ ์
 จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้สามารถเรียกคืนความเช่ือมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
อย่างดี ท าให้ผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นและผูกพันกับบริการของ นย.  
 
 

ตรวจถูกต้อง 

        น.ท. 
                (ประภพ เจนสมุทร) 

   หน.กิจการพลเรือน กพร.นย. 
      ก.ค.๖๓ 

 


