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หมวด 3: การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในหมวดการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการตรวจประเมินว่า
กองทัพเรือให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความสาเร็จของกองทัพเรือในระยะยาว
อย่างไรรวมทั้งวิธีการในการค้นหาของสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์
และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม
3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในค้นหาสารสนเทศจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับ
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียเพื่อ
ให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ตอได้วิธีการดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไรระหวางผู้รับบริการและ
ผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียหรือกลุมเป้าหมาย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรับฟังผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย (*)
- วิธีการรับฟังมีความแตกตางกันอยางไรตามกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียในแตละชวงของวงจร
ชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
-่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียอยางทันทวงที
และสามารถนาไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียเพื่อให้ได้
สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ตอได้
กลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย่9่กลุม่คือ่
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์่(ผานกรมราชองครักษ์)
2.่รัฐบาล่
3.่กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4
4.่ประชาชนชาวไทย
5.่กระทรวงกลาโหม
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6.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
7.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล่
8.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

(ตรวจสอบข้อมูลกับหมวด P)
การรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กองทัพเรือใช้ชองทางการติดตอสื่อสารเป็นวิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้
มีสวนได้สวนเสียเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ตอได้ดังนี้

ผู้รับบริการ
1.่สถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กองอานวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร่
ภาค่4

ผูม้ ีสวนได้สวนเสีย
1.่รัฐบาล
2.่กระทรวงกลาโหม
3.่ประชาชนชาวไทย
4.่ประชาชนตลอด
แนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่
และพื้นที่ทางบก่ใน
ความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ
5.่ผู้ประกอบกิจการ
ทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล
6.่ประชาชน
หนวยงานภาครัฐ่และ
ผู้ประกอบกิจการ่ใน
พื้นที่ภาคใต้
7.่ชาวประมงในพื้นที่
รับผิดชอบ

1.่การ
ประชุม

2.่หนวย
หลักใน
การจัด
กิจกรรม





3.่
นโยบาย/
คาสั่ง/
หนังสือสั่ง
การ


-


-




1.่การ
ประชุม

2.่หนวย
หลักใน
การจัด
กิจกรรม








3.่
นโยบาย/
คาสั่ง/
หนังสือสั่ง
การ


-





-











-









-

-

-

4.่
โทรศัพท์/
โทรสาร



4.่
โทรศัพท์/
โทรสาร


5.่การ
7.่สาย
พูดคุย 6. web ดวนร้อง
ของผู้
site
ทุกข์
บังคับ กองทัพเรือ
บัญชา



-

-

5.่การ
7.่สาย
พูดคุย 6. web ดวนร้อง
ของผู้
site
ทุกข์
บังคับ กองทัพเรือ
บัญชา








8.่ตู้รับฟังความ
9.
คิดเห็นทาง Facebook
อิเล็กทรอนิกส์
หรือ่
Twitter

10.่สือ่
ประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ่และ
เอกชน

-

-

-

-

-

-

8.่ตู้รับฟังความ
9.
คิดเห็นทาง Facebook
อิเล็กทรอนิกส์
หรือ่
Twitter

10.่สือ่
ประชาสัมพันธ์
ภาครัฐ่และ
เอกชน






































- ตรวจสอบสายด่วน ศปก.ทร.
- ตรวจสอบสายด่วนผู้ประสบภัยในทะเล โทร.1696 หรือสายด่วน ศปก.ทร.
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- ตรวจสอบศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร.
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติของ 3 จชต.ในการพบปะเพื่อรับฟังข้อมูล
-่วิธีการดังกลาวมีความแตกตางกันอยางไร่ระหวางผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่กลุมผู้รับบริการและผู้
มีสวนได้สวนเสีย่หรือกลุมเป้าหมาย
ความแตกตาง

ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

การสื่อสารแบบ
ทางเดียว






1. สถาบันพระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กระทรวงกลาโหม
4. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
5. ประชาชนชาวไทย
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่และ
พื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

การสื่อสาร่
แบบ 2 ทาง

การสื่อสาร
มากกวา่2่ทาง











- ตรวจสอบให้สัมพันธ์กับช่องทางที่เขียนไว้
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่เพื่อรับฟังผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย (*)
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กระทรวงกลาโหม
4. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4
5. ประชาชนชาวไทย
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่
และพื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
-่ไมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
-่ไมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
-่ไมมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
-่เครือขาย่Social media ของกลุมผู้ปฏิบัติงาน
(น.อ.อุทานฯ่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน)
1. website กองทัพเรือ่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
2. Facebook
3. twitter
1. website กองทัพเรือ่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
2. Facebook
3. twitter

4
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
กองทัพเรือ
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. website กองทัพเรือ่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
2. Facebook
3. twitter
1. website กองทัพเรือ่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
2. Facebook
3. twitter
1. website กองทัพเรือ่และหนวยขึ้นตรงกองทัพเรือ
2. Facebook
3. twitter

- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร
- วิธีการรับฟังมีความแตกตางกันอยางไร่ตามกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียในแตละชวงของวงจร
ชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

วิธีการรับฟังในแตละชวงวงจรการเป็น่C/S
กอนเป็น่C/S ระหวางเป็น่C/S
หลังเป็น่C/S
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
๑.่รับฟังผานการประชุมของกองอานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัยฯ่ระหวางหนวยของกองทัพเรือในพื้นที่รวมกับกรม
ราชองครักษ์
๒.่รับฟังผานหนวยงานที่เป็นหนวยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
๓.่หนังสือสั่งการ
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร
2.่รัฐบาล
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะทางานของรัฐบาล่ที่
มอบหมายงานให้กองทัพเรือดาเนินการในการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่
๓.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
3.่กระทรวงกลาโหม
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหลาทัพ
4.กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ๑.่รับฟังผานทางนโยบายของกองอานวยการรักษาความ
ราชอาณาจักร
มั่นคงภายใน
๒.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
5. ประชาชนชาวไทย
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ทุกข์02-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
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ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

วิธีการรับฟังในแตละชวงวงจรการเป็น่C/S
กอนเป็น่C/S ระหวางเป็น่C/S
หลังเป็น่C/S
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมร วมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่ ๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
และพื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ ทุกข์02-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
กองทัพเรือ
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
ทุกข์02-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
ทุกข์02-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ทุกข์02-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

วิธีการรับฟังในแตละชวงวงจรการเป็น่C/S
กอนเป็น่C/S ระหวางเป็น่C/S
หลังเป็น่C/S
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ

- ยังตอบได้ไม่ชัดเจน - ช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ยังไมได้มาใช้บริการ
= เชิญชวนมาใช้บริการ
- มาใช้บริการแล้ว
= ติดตามการให้บริการ
- หลังจากมาใช้บริการ = สอบถามความพอใจ
- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร
-่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียอยาง
ทันทวงที่และสามารถนาไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้
สวนเสีย
กลุม่ ผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ
๑.่สถาบันพระมหากษัตริย์

๒.่รัฐบาล

๓.่กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีสวนได้สวนเสีย
๑.่รัฐบาล

วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์
๑.่รับฟังผานการประชุมของกองอานวยการรวมถวายความปลอดภัยฯ่
ระหวางหนวยของกองทัพเรือในพื้นที่รวมกับกรมราชองครักษ์
๒.่รับฟังผานหนวยงานที่เป็นหนวยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
๓.่หนังสือสั่งการ
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะทางานของรัฐบาล่ที่มอบหมาย
งานให้กองทัพเรือดาเนินการในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่
๓.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
๑.่รับฟังผานทางนโยบายของกองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน
๒.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ

วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่
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ผู้มีสวนได้สวนเสีย

๒.่กระทรวงกลาโหม
๓.่ประชาชนชาวไทย

๔.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่
ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบก่ใน
ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

๕.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่
ภาคใต้

วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะทางานของรัฐบาล่ที่มอบหมาย
งานให้กองทัพเรือดาเนินการในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่
๓.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหลาทัพ
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้องทุกข์02475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารทาง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้องทุกข์02475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารทาง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้องทุกข์02475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์่หรือการสื่อสารทาง
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่Facebook twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ

8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่
ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
(เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร
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- คาถาม คือ ค้นหาข้อมูล feedback ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้เมื่อต้องการใช้ หรือให้รับ feedback ทันที
ภายหลังการให้บริการ แล้วค่อยนาไปใช้ ??

(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่พึงมีในอนาคต
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียในอดีต่อนาคต
และของคูแขง/คูเทียบ่เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้่และเพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
- กองทัพเรือยังไม่มีการสารวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอนาคต
คาถาม = ผู้รับบริการในอดีตคือใคร ในอนาคตจะมีหรือไม่ มีการเก็บข้อมูลไว้หรือไม่

ข. การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3) ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการประเมินความพึงพอใจและการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีสวนได้สวนเสีย
- วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร่ระหวางกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย (*)
- การประเมินดังกลาวให้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ตอบสนองให้เหนือกวาความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้สวนเสียและการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียได้อยางไรในระยะยาว
- แบบสอบถาม/การสั ม ภาษณ์ / การพบปะภายหลั ง การปฏิ บั ติ / การายงานผลการปฏิ บั ติ
ตัวอย่างเช่น
1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และลาน้า
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
4. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ฉก.นย.ทร. = แบบสอบถามการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
(น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่
ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.ฉก.นย.ทร. + การนาไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติเดิม VS การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่)
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6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- กปช.จต.
= การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของ กปช.จต.
(น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่
ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.กปช.จต. + การนาไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการปฏิบัติ
เดิม VS การปฏิบัติที่ปรับหรุงใหม่)
- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่
มีตอกองทัพเรือ่เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียของสวนราชการ
อื่นที่มีตอผลผลิตหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันหรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอื่น
- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ
1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และลาน้า
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
4. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ฉก.นย.ทร. = แบบสอบถามการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน
(น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่
ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.ฉก.นย.ทร. + การนาไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติเดิม VS การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่)
6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- กปช.จต.
= การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของ กปช.จต.
(น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่
ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.กปช.จต. + การนาไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการปฏิบัติ
เดิม VS การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่)
(5) ความไม่พึงพอใจ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการประเมินความไมพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
-่การประเมินดังกลาวให้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการ
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ของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียและทาให้เหนือกวาความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวน
เสียได้อยางไร
- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ
1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และลาน้า
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
4. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตัวอย่างการประเมินความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ
o กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการเงินทหารเรือ
o กรมสารบรรณทหารเรือ
- ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.
กปช.จต.หน.หน่วย + การนาไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วย เปรียบเทียบการปฏิบัติเดิม VS
การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่)
- ตรวจสอบการปฏิบัติในบริการอื่นๆ

3.2 การสร้างความผูกพัน: กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์
ให้อธิ บายวิธี การที่ กองทัพเรื อ กาหนดผลผลิตบริ การและกลไกการสื่อสารต่างๆเพื่อสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส ่วนได้
ส่วนเสีย
ก. ผลผลิตการบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(6) ผลผลิตและการบริการ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียของ
ผลผลิตและการบริการ
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกาหนดและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ

11
และทาให้เหนือกวาความคาดหวังของกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่(ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ
ขององค์การ)่รวมทั้งวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสูกลุมเป้าหมายใหมเพื่อดึงดูด
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมใหม่รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้
มีสวนได้สวนเสียในปัจจุบัน (*)
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียของ
ผลผลิตและการบริการ
= กาหนดเอง จากงานที่ต้องปฏิบัติ
= สอบถามความต้องการจากผู้รับบริการ
-่กองทัพเรือกาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่โดยพิจารณาจากลักษณะ/
ประเภทของบริการตางๆ่ที่กองทัพเรือต้องปฏิบัติตามภารกิจ่และขอบเขตความรับผิดชอบ่ที่กฎหมายตางๆ่
กาหนดไว้่ แล้วนามากาหนดเป็นความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ ที่กองทัพเรือเห็นวา
จะต้องดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ่จาแนกเป็นรายบริการในแตละพันธกิจ
- นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือกาหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
- กองทัพเรือยังไม่มีการสอบถามความต้องการฯ

-่กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกาหนดและปรับผลผลิตและการบริการ่เพื่อตอบสนองความต้องการ
และทาให้เหนือกวาความคาดหวังของกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย (ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสาคัญ
ขององค์การ)่รวมทั้งวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสูกลุมเป้าหมายใหมเพื่อดึงดูด
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียกลุมใหมรวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้
มีสวนได้สวนเสียในปัจจุบัน (*)
- ยังไม่มีการสอบถามความต้องการฯ
- ยังไม่มกี ารพิจารณาปรับผลผลิตและการบริการ
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(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการทาให้ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียสามารถเข้าถึงบริการจาก
กองทัพเรือ่และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ
- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญ่ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียมีอะไรบ้าง
-่รูปแบบและกลไกเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร่ระหวางกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่มี
ความต้องการแตกตาง
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการระบุข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการทาให้ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียสามารถเข้าถึงบริการจาก

กองทัพเรือและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ
= ผู้รับบริการต้องมาขอรับบริการ/ให้ feedback ที่หน่วยของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติ
= มีเจ้าหน้าที่ออกไปรับบริการ/รับ feedback

ภายนอกที่ตั้งปกติ

= ขอรับบริการ/ให้ feedback

ผ่านระบบสารสนเทศ

1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และลาน้า
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
4. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริการ
๑.่การถวายความปลอดภัยและ
เทิดพระเกียรติ่สถาบัน
พระมหากษัตริย์
๒.่การรักษาอธิปไตยของชาติทาง
ทะเลและทางบกในความ
รับผิดชอบ
๓.่การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
๔.่การแก้ไขปัญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.่การรักษาความมั่นคงทางทะเล
ตามแนวชายแดน

การเข้าถึงบริการ

การให้ข้อมูลย้อนกลับ
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- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญ่ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียมีอะไรบ้าง

- ปรับเป็นตารางให้จาแนกตามรูปแบบและกลไกการสื่อสาร
- ใช้ตารางเดียวกับการรับฟังฯ ได้หรือไม่ ?? = เลือกเอาเฉพาะที่มีลักษณะเป็นการเข้าถึงบริการ
และให้ Feedback
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
1. สถาบันพระมหากษัตริย์

รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญที่สนับสนุน
๑.่รับฟังผานการประชุมของกองอานวยการรวมถวายความ
ปลอดภัยฯ่ระหวางหนวยของกองทัพเรือในพื้นที่รวมกับกรม
ราชองครักษ์
๒.่รับฟังผานหนวยงานที่เป็นหนวยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
๓.่หนังสือสั่งการ
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร
2.่รัฐบาล
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะทางานของรัฐบาล่ที่
มอบหมายงานให้กองทัพเรือดาเนินการในการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่
๓.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
3.่กระทรวงกลาโหม
๑.่รับฟังผานทางนโยบาย่คาสั่ง่
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหลาทัพ
4.กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ๑.่รับฟังผานทางนโยบายของกองอานวยการรักษาความ
ราชอาณาจักร
มั่นคงภายใน
๒.่รับฟังผานการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแตละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือรวมกันในกรณีตางๆ
5. ประชาชนชาวไทย
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ทุกข์02-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook, twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่ ๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
และพื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ ทุกข์02-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
กองทัพเรือ
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook, twitter
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ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย

7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้

รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญที่สนับสนุน
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ
๑.่รับฟังผาน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายดวนร้อง
ทุกข์่02-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ่เชน่
Facebook, twitter
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ตางๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.่การประชุมรวมระหวางหนวยงานกับประชาชนในพื้นที่
ปฏิบัติการ

8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

- รูปแบบและกลไกเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร่ระหวางกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่มีความ

ต้องการแตกตางกัน
ผู้รับบริการ
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กระทรวงกลาโหม
ผู้มีสวนได้สวนเสีย
4.่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4
5. ประชาชนชาวไทย
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่
และพื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญที่สนับสนุน

รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่สาคัญที่สนับสนุน
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- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการระบุข้อกาหนดที่สาคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวน

เสีย
= ใช้ข้อมูลจากข้อกาหนดของกระบวนการ (หมวด 6) ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาเป็นข้อกาหนดในกาสนับสนุนฯ
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไร
ต่อ/เอาไปใช้อะไร
ผู้รับบริการ
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กระทรวงกลาโหม
ผู้มีสวนได้สวนเสีย
4.่กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4
5. ประชาชนชาวไทย
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามลาน้า่
และพื้นที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ข้อกาหนดที่สาคัญ

- กองทัพเรือยังไม่มีวิธีการสารวจความต้องการ/ความคาดหวัง และการประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่ พึ ง พอใจ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล ป้ อ นกลั บ มาเป็ น ข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(8) การจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ตลอดจนผลผลิต
และการบริการ่เพื่อจาแนกกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการนาผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการ
พิจารณาดังกลาว
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-กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการกาหนดวากลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียและกลุมเป้าหมายใดจะ
ได้รับความสาคัญและมุงเน้นเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียตลอดจนผลผลิต

และการบริการเพื่อจาแนกกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
กองทัพเรือมีวิธีการในการจาแนกกลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต่
โดยใช้เครื่องมือ่SIPOC Model และการใช้ฉันทามติจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ่ (Consensus) ตาม
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบวาตาม่พ.ร.บ.การจัดสวนราชการกระทรวงกลาโหมฯ่ได้กาหนดให้ กองทัพเรือมี
หน้าที่ที่ต้องดาเนินการในเรื่องใดบ้าง
2. หน้าที่ที่ต้องดาเนินการดังกลาว่สามารถกาหนดเป็นพันธกิจของกองทัพเรือที่จะต้องดาเนินการ
ให้เป็นตามกฎหมายดังกลาวอะไรบ้าง่ได้ข้อยุติวา่กองทัพเรือมีพันธกิจต้องดาเนินการ่จานวน่
3่พันธกิจได้แก
พันธกิจที่่1่เตรียมกาลังให้มีความพร้อมและเพียงพอตอการปฏิบัติตามภารกิจ
พันธกิจที่่2่่ใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย่และผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลรักษาความมั่นคง่ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์่พัฒนาประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
พันธกิจที่่3่พัฒนาองค์กร่กาลังพล่และระบบการทางานตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
3. ในแตละพันธกิจที่กาหนดไว้่มีลักษณะ/ประเภท/ขอบเขต่ของการให้บริการอะไรบ้าง่แล้ว
กาหนดเป็นบริการที่กองทัพเรือต้องให้บริการในแตละพันธกิจนั้นๆได้ข้อยุติวา่กองทัพเรือมี
บริการที่ต้องให้บริการกับผู้รับบริการ่จานวน่5่บริการ่ได้แก
พันธกิจ
1.่เตรียมกาลังให้มีความพร้อมและเพียงพอตอ
การปฏิบัติตามภารกิจ
2.่ใช้กาลังอยางมีประสิทธิภาพในการรักษา
อธิปไตย่และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาความมั่นคง่ถวายความปลอดภัยและ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์่
พัฒนาประเทศและปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย

บริการ
- เป็นบริการภายในกองทัพเรือ่ไมได้ให้บริการ
ออกไปภายนอกกองทัพเรือ
บริการที1่ การปกป้อง่และเทิดทูน่สถาบัน
พระมหากษัตริย์
บริการที่่2 การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล
และทางบกในความรับผิดชอบ
บริการที่่3การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล
บริการที่่4 การแก้ไขปัญหาความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
บริการที่่5 การรักษาความมั่นคงทางทะเลและ
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พันธกิจ

บริการ
ตามแนวชายแดน

3.่พัฒนาองค์กร่กาลังพล่และระบบการ
- เป็นบริการภายในกองทัพเรือ่ไมได้ให้บริการ
ทางานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ออกไปภายนอกกองทัพเรือ
ที่ดี
4. ใช้เครื่องมือ SIPOC Modelเป็นเครื่องชวยในการพิจารณาในบริการแตละบริการวา่บริการนั้นๆ่
ใครคื อ ผู้ ที่ ก องทั พ เรื อ ส งมอบบริ ก ารนั้ น ๆ่ให้ โ ดยตรงหรื อ โดยอ้ อ ม่และใครคื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากการให้บริการของกองทัพเรือ่ได้ข้อยุติวา่กลุมผู้รับบริการ
และผู้มีสวนได้สวนเสียที่สาคัญของกองทัพเรือประกอบด้วย่9่กลุม่คือ่
1.่สถาบันพระมหากษัตริย์(ผานกรมราชองครักษ์)
2.่รัฐบาล
3.่กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4
4.่ประชาชนชาวไทย
5.่กระทรวงกลาโหม
6.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล่ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบกในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ
7.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล
8.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

10. ชาวตางประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน่และทวีปตางๆ่ของโลก่(ผู้มีสวนได้สวนเสีย่ใน
อนาคต)
= อาจเขียนแผ่นภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการนาผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่พึงมี ในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณาดังกลาว
= การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
= การขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภา
= นักท่องเที่ยว/กิจการท่องเที่ยว/การประสบภัย/การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย/ยาเสพ
ติด/การก่อการร้าย – น.ท.ธนภัทรฯ ไปขยายความ
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทา
อะไรต่อ/เอาไปใช้อะไร
กองทัพ เรือ ได้ว างแผนและจัด ทางบประมาณ่เพื่อ รองรับ การเข้า สู ประชาคมอาเซีย น่โดย
พิจารณาถึงกิจกรรมที่จะต้องดาเนินการรวมกับ ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียที่พึงมีในอนาคต
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- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการกาหนดวากลุมผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่กลุมเป้าหมายใดจะ

ได้รับความสาคัญและมุงเน้น่เพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม
= เข้าตาราง Matrix เรียงความสาคัญ - จาแนกเป็นรายบริการ
= Factor
- ผลกระทบกว้าง/แคบ = อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทา
อะไรต่อ/เอาไปใช้อะไร
กองทั พเรื อยั งไม มี วิ ธี ที่ ชั ดเจนในการก าหนดว ากลุ มผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส วนได้ ส วนเสี ย และ
กลุมเป้าหมายใดจะได้รับความสาคัญและมุงเน้นเพื่อให้เกิดผลการดาเนินการที่ดี ขึ้นโดยรวมแตกองทัพเรือมี
วิธีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ่เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์
และนาไปปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น่
ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(9) การจัดการความสัมพันธ์
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการสื่อสารสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
เพื่อ
= ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียใหม่และเพิ่มกลุมผู้รับบริการ
= รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่ตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกวา
ความคาดหวังในแตละชวงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
= เพิ่มความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียกับกองทัพเรือ
-่ กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ ในการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่กับกองทัพเรือ
- ตรวจสอบกิจกรรม = เน้นเรือ่ งกิจกรรมการรักษาความสัมพันธ์ + การสร้างความสัมพันธ์ + เพิ่ม
ความผูกพันฯ
o งานวันเด็กแห่งชาติ
o ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
o งานวันกองทัพเรือ
o การช่วยเหลือภัยแล้ง/น้าท่วม
o การนาเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษาส่วนกลาง
o กองทัพเรือจัดเลี้ยงสื่อมวลชน
o กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา ของ กพร.ทร.
ฯลฯ

19
- การใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ
o ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม …
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไร
ต่อ/เอาไปใช้อะไร
การวิเคราะห์การกาหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เหตุผลที่เลือก
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
1. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ -เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันฯ่และ
ปลูกจิตสานึกของประชาชนให้มี
ความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
1. การประชุมรวมระหวาง
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
หนวยงาน
ระหวางผู้บริหารระดับสูงของ
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน หนวยงาน่และเป็นชองทางการ
วันสาคัญตางๆ่ของกองทัพเรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานระหวางกัน
3.่กระทรวงกลาโหม
1. การประชุมรวมระหวาง
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
หนวยงาน
ระหวางผู้บริหารระดับสูงของ
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน หนวยงาน่และเป็นชองทางการ
วันสาคัญตางๆ่ของกองทัพเรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
3. การเชิญมาตรวจเยี่ยม
ของการปฏิบัติงานระหวางกัน
หนวยงาน
4.กองอานวยการรักษาความ
1. การประชุมรวมระหวาง
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
มั่นคงภายในราชอาณาจักร
หนวยงาน
ระหวางผู้บริหารระดับสูงของ
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน หนวยงาน่และเป็นชองทางการ
วันสาคัญตางๆ่ของหนวยงาน่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
3. การเชิญมาตรวจเยี่ยมหนวย
ของการปฏิบัติงานระหวางกัน
5. ประชาชนชาวไทย

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่

1. การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม
2. การจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสสาคัญตางๆ่
3. การประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ
1. การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
ระหวางกองทัพเรือกับประชาชน
และเป็นชองทางการแลกเปลี่ยน
มุมมอง่ความคิดเห็นในเรื่องของ
การปฏิบัติงานรวมกัน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
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ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ตามลาน้า่และพื้นที่ทางบก่ใน
2. การจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสสาคัญตางๆ่
3. การประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ
4. การจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แกประชาชนในพื้นที่
7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่ 1. การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม
และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่
2. การจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
ภาคใต้
กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสสาคัญตางๆ่
3. การประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ
4. การจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แกประชาชนในพื้นที่
8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่
ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ

เหตุผลที่เลือก
ระหวางกองทัพเรือกับประชาชน
ในพื้นทีร่ ับผิดชอบ่และเป็นชอง
ทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง่ความ
คิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงาน
รวมกันรวมทั้งการชวยเสริมสร้าง
อาชีพที่เหมาะสมเพื่อการกินดีอยู
ดีของประชาชน
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตอกัน
ระหวางกองทัพเรือกับประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ่และเป็นชอง
ทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง่ความ
คิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงาน
รวมกันรวมทั้งการชวยเสริมสร้าง
อาชีพที่เหมาะสมเพื่อการกินดีอยู
ดีของประชาชน

(เพิ่มเติมให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไรในการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ

ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสียกับกองทัพเรือ
การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สถาบันพระมหากษัตริย์
2.่รัฐบาล
3.่กระทรวงกลาโหม
4.กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
5. ประชาชนชาวไทย
1. Website
2. Facebook

เหตุผล
-่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
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สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. Twitter

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตาม 1. Website
ลาน้า่และพื้นที่ทางบก่ในความ
2. Facebook
รับผิดชอบของกองทัพเรือ
3. Twitter

7.่ประชาชน่หนวยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่
ภาคใต้

1. Website
2. Facebook
3. Twitter

เหตุผล
เนื่องจากประชาชนทีเป็นผู้มี
สวนได้สวนเสียของกองทัพเรือ
มีอยูหลายพื้นที่่การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อยางทั่วถึง
-่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
เนื่องจากประชาชนทีเป็นผู้มี
สวนได้สวนเสียของกองทัพเรือ
มีอยูหลายพื้นที่่การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อยางทั่วถึง
-่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
เนื่องจากประชาชน่หนวยงาน
ภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ทีเ่ ป็นผู้มีสวนได้สวนเสียของ
กองทัพเรือมีอยูหลายพื้นที่การ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอยางเดียวนั้นไมสามารถ
เข้าถึงประชาชน่หนวยงาน
ภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพื้นที่ภาคใต้ได้อยางทั่วถึง

8.่ประชาชนหนวยงานภาครัฐ่และ
ผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ
(เพิ่มเติมให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
(10) การจัดการกับข้อร้องเรียน
- กองทัพเรือมีวิธีการอยางไร่ในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย่และ
ทาให้มั่นใจวาข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล
- การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือสามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
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กลับคืนมา่และสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
ได้อยางไร

เมื่อผู้ร้องเรียนดาเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์่หรือมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของกองทัพเรือ่สานักงานเลขานุการกองทัพเรือจะดาเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียนออกเป็น่3่ก รณี่
ได้แก่
1)่กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จะเสนอให้ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดกองทัพเรือดาเนินการ่เมื่อศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่ได้รับหนังสือร้องเรียนจะ
ดาเนินการตรวจสอบความมีตัวตนและสังกัดของผู้ถูกร้อง่รวมทั้งความพอเพียงของข้อมูลเบื้องต้น่หากมี
ข้อมูลเพียงพอจะสงเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านตางๆ่ดาเนินการ่ได้แก่ฝ่ายควบคุมการ
ปฏิบัติด้านกาลังพล่(กพ.ทร.)่ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านการจัดหา่(กบ.ทร.)่ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้าน
การเงิน ่(กง.ทร.)่เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง่และรวบรวมเอกสารหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง่จัดทา
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง่พร้อมข้อพิจารณาเสนอให้ศูนย์ป ระสานราชการใสสะอาดฯ่ภายใน่30่
วัน่หากมีเหตุจาเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อีก่15่วัน่โดยให้เสนอเหตุผล่ความจาเป็นให้ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดฯ่ทราบ่เพื่อทราบความคืบหน้าและรวบรวมเป็นสถิติข้อมูล่หากลวงเลยกาหนดเวลา่ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดฯ่จะทาหนังสื อถึงฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านที่รับผิดชอบ่เพื่อทวงถามความ
คืบ หน้าตอไป่เมื่อศูน ยประสานราชการใสสะอาดฯ่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่ าย
ควบคุมการปฏิบัติฯ่แล้ว่จะพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง่และลงความเห็นวามีมูลความผิดตามข้อ
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ร้องเรียนหรือไม่โดยประสานข้อคิดเห็นด้านกฎหมายกับฝ่ายสนันสนุน่(สธน.ทร.)่เพิ่มเติมได้่หากมีมูลการ
ทุจริต่จะเสนอให้ผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่(ผบ.ทร.)่รับทราบและสั่งการ่สวนกรณีไมมี
มูลการทุจริต่จะเสนอให้ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่รับทราบและสั่งการโดยการรับคาสั่ง
2)่กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่ไมเกี่ยวข้องกับการทุจริต่สานักงานเลขานุการกองทัพเรือ่จะเสนอ
ให้หนวยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจสอบข้อเท็ จจริง่รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง่โดยพิจารณาแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง่และสาเนาเรื่องให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่ทราบ
3)่กรณีเรื่องร้องเรียนระดับหัวหน้าหนวยขึ้นตรงของกองทัพเรือ่สานักงานเลขานุการกองทัพเรือ่
จะเสนอให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่นาเรียนผู้อานวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่(ผบ.ทร.)่
พิจารณาสั่งการเฉพาะกรณี
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่จะดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน่โดย
รวบรวมเป็ น สถิติจ าแนกตามด้านตางๆ่แล้ ว ทาการเปรียบเทียบกับสถิติในปีงบประมาณที่ผ านมา่เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวโน้มและสาเหตุของด้านที่เกิดการทุจริตเพิ่มมากขึ้น่เพื่อ ใช้ในการปรับปรุงมาตรการควบคุม่
ป้องกันการทุจริตบรรจุแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือในปีตอไป
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครทา – ทาอะไร – ทาเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปทาอะไร
ต่อ/เอาไปใช้อะไร
= น.ท.หญิง อภิฤดีฯ /น.ท.หญิง โชติมาฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกับศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด ทร.
o กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ
o รายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
o ตัวอย่างการปฏิบัติ
- การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือสามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีสวนได้สวนเสีย
กลับ คืนมาและสร้างเสริ มความพึงพอใจและการให้ ความส าคัญกับผู้ รับบริการและผู้ มีสวนได้สวนเสี ยได้
อยางไร
1. การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือ่กาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน่และมีการแจ้งความคืบหน้า
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง่2่ครั้ง่คือ่
ครั้งที่่1่เมื่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องเรียน่จะดาเนินการแจ้งกับผู้ร้องเรียนทราบ
วาเรื่องดังกลาวได้รับแล้ว่และกาลังเข้าสูกระบวนการตรวจสอบ่
ครั้ งที่่ 2 เมื่อหน วยที่รั บผิ ดชอบได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติแล้ ว ่จะ
ดาเนินการแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ่หากผู้ร้องเรียนยังรู้สึกไมพึงพอใจกับผลการ
ตรวจสอบก็สามารถที่จะขอให้กองทัพเรือดาเนินการตรวจสอบใหมได้่แตต้องข้อมูลใหมหรือเอกสารหลักฐาน
อื่นๆ่เพิ่มเติมจากที่ได้ร้องเรียนมากอนหน้า
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2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือจะดาเนินการวัดความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจาทุกปี่เพื่อนาข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน่และปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองตอผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น
= น.ท.หญิง อภิฤดีฯ /น.ท.หญิง โชติมาฯ
- ตรวจสอบเรื่องผู้กากับดูแลติดตามผลฯ ตามระยะเวลาต่างๆ
- ตรวจสอบการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็น
ประจาทุกปี
----------------------------------------------------------

