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หมวด 3: การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในหมวดการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการตรวจประเมินว่า
กองทัพเรือให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความส าเร็จของกองทัพเรือในระยะยาว
อย่างไรรวมทั้งวิธีการในการค้นหาของสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์
และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

3.1 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย: กองทัพเรือมีวิธีการอย่ างไรในค้นหาสารสนเทศจาก
ผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับ
สารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจความไม่พึงพอใจและความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 
ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 

 

(1) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียในปัจจุบัน 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียเพื่อ 
ให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต อได้วิธีการดังกล าวมีความแตกต างกันอย างไรระหว างผู้รับบริการและ 
ผู้มีส วนได้ส วนเสียกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียหรือกลุ มเป้าหมาย 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย (*)  
- วิธีการรับฟังมีความแตกต างกันอย างไรตามกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียในแต ละช วงของวงจร
ชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
-่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียอย างทันท วงที
และสามารถน าไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 

 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต อได้ 

 
กลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคัญของกองทัพเรือ่ประกอบด้วย่9่กลุ ม่คือ่ 
1.่สถาบันพระมหากษตัริย์่(ผ านกรมราชองครักษ์) 
2.่รัฐบาล่ 
3.่กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4 
4.่ประชาชนชาวไทย 
5.่กระทรวงกลาโหม 



 

 

2 

6.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ทะเล่ตามล าน้ า่และพื้นที่ทางบกในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 
7.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล่ 
8.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต้ 
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ 

(ตรวจสอบข้อมูลกับหมวด P) 

การรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กองทัพเรือใช้ช องทางการติดต อสื่อสารเป็นวิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้รับบริการและผู้

มีส วนได้ส วนเสียเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต อได้ดังนี้ 
 

 
 

ผู้รับบริการ 

 
1.่การ
ประชุม 

2.่หน วย
หลักใน
การจัด
กิจกรรม 

3.่
นโยบาย/
ค าสั่ง/

หนังสือสั่ง
การ 

 
4.่

โทรศัพท์/
โทรสาร 

5.่การ
พูดคุย
ของผู้
บังคับ 
บัญชา 

 
6. web 

site 
กองทัพเรือ 

7.่สาย
ด วนร้อง
ทุกข ์

 
8.่ตู้รับฟังความ
คิดเห็นทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์

 
9. 

Facebook
หรือ่

Twitter 

 
10.่ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์
ภาครัฐ่และ
เอกชน 

1.่สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

     - - - - - 

2.่รัฐบาล -     - - - - - 
3.่กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจกัร่
ภาค่4 

- -    - - - - - 

           
 
 

ผูม้ีส วนได้ส วนเสีย 

 
1.่การ
ประชุม 

2.่หน วย
หลักใน
การจัด
กิจกรรม 

3.่
นโยบาย/
ค าสั่ง/

หนังสือสั่ง
การ 

 
4.่

โทรศัพท์/
โทรสาร 

5.่การ
พูดคุย
ของผู้
บังคับ 
บัญชา 

 
6. web 

site 
กองทัพเรือ 

7.่สาย
ด วนร้อง
ทุกข ์

 
8.่ตู้รับฟังความ
คิดเห็นทาง

อิเลก็ทรอนิกส ์

 
9. 

Facebook
หรือ่

Twitter 

 
10.่ส่ือ

ประชาสัมพนัธ์
ภาครัฐ่และ
เอกชน 

1.่รัฐบาล -   -  - - - - - 
2.่กระทรวงกลาโหม - -    - - - - - 
3.่ประชาชนชาวไทย   - - -      
4.่ประชาชนตลอด
แนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่
และพื้นที่ทางบก่ใน
ความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ 

  -        

5.่ผู้ประกอบกจิการ
ทางทะเลและธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับทะเล 

  -        

6.่ประชาชน
หน วยงานภาครัฐ่และ
ผู้ประกอบกจิการ่ใน
พื้นที่ภาคใต้ 

  -        

7.่ชาวประมงในพื้นที่
รับผิดชอบ 

  - - -      

 
- ตรวจสอบสายด่วน ศปก.ทร. 
- ตรวจสอบสายด่วนผู้ประสบภัยในทะเล โทร.1696 หรอืสายด่วน ศปก.ทร. 
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- ตรวจสอบศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร. 
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  
- ตรวจสอบการปฏิบัติของ 3 จชต.ในการพบปะเพื่อรับฟังข้อมูล 

 
-่วิธีการดังกล าวมีความแตกต างกันอย างไร่ระหว างผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่กลุ มผู้รับบริการและผู้
มีส วนได้ส วนเสีย่หรือกลุ มเป้าหมาย 

 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย ความแตกต าง 
การสื่อสารแบบ

ทางเดียว 
การสื่อสาร่ 
แบบ 2 ทาง 

การสื่อสาร 
มากกว า่2่ทาง 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์      
2.่รัฐบาล      
3.่กระทรวงกลาโหม      
4. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

     

5. ประชาชนชาวไทย     
6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่และ
พ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

    

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

    

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

    

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ     
 

- ตรวจสอบให้สัมพันธ์กับช่องทางที่เขียนไว้ 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่เพ่ือรับฟังผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย (*) 

 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ -่ไม มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.่รัฐบาล -่ไม มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.่กระทรวงกลาโหม -่ไม มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4 

-่เครือข าย่Social media ของกลุ มผู้ปฏิบัติงาน 
(น.อ.อุทานฯ่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน) 

5. ประชาชนชาวไทย 1. website กองทัพเรือ่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
2. Facebook           3. twitter 

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่ 
และพ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ

1. website กองทัพเรือ่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
2. Facebook           3. twitter 
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กองทัพเรือ 
7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

1. website กองทัพเรือ่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
2. Facebook           3. twitter 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

1. website กองทัพเรือ่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
2. Facebook           3. twitter 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1. website กองทัพเรือ่และหน วยขึ้นตรงกองทัพเรือ 
2. Facebook           3. twitter 

 
- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร 
 
- วิธีการรับฟังมีความแตกต างกันอย างไร่ตามกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียในแต ละช วงของวงจร
ชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย วิธีการรับฟังในแต ละช วงวงจรการเป็น่C/S 
ก อนเป็น่C/S ระหว างเป็น่C/S หลังเป็น่C/S 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.่รับฟังผ านการประชุมของกองอ านวยการร วมถวายความ
ปลอดภัยฯ่ระหว างหน วยของกองทัพเรือในพ้ืนที่ร วมกับกรม
ราชองครักษ์ 
๒.่รับฟังผ านหน วยงานที่เป็นหน วยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
๓.่หนังสือสั่งการ 
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร 

2.่รัฐบาล ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่ 
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะท างานของรัฐบาล่ที่
มอบหมายงานให้กองทัพเรือด าเนินการในการประชุมที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่ 
๓.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

3.่กระทรวงกลาโหม ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่ 
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหล าทัพ 

4.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

๑.่รับฟังผ านทางนโยบายของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน 
๒.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

5. ประชาชนชาวไทย ๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย วิธีการรับฟังในแต ละช วงวงจรการเป็น่C/S 
ก อนเป็น่C/S ระหว างเป็น่C/S หลังเป็น่C/S 

หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่ 
และพ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ ๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย วิธีการรับฟังในแต ละช วงวงจรการเป็น่C/S 
ก อนเป็น่C/S ระหว างเป็น่C/S หลังเป็น่C/S 

๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

 
- ยังตอบได้ไม่ชัดเจน - ช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ยังไม ได้มาใช้บริการ  = เชิญชวนมาใช้บริการ 
- มาใช้บริการแล้ว   = ติดตามการให้บริการ 
- หลังจากมาใช้บริการ = สอบถามความพอใจ 

- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร 
 
 
-่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการค้นหาข้อมูลป้อนกลับของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียอย าง
ทันท วงที่ และสามารถน าไปใช้ในเรื่องคุณภาพของผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้
ส วนเสีย 

กลุ่มผู้รับบริการ   
ผู้รับบริการ วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์ 

๑.่สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.่รับฟังผ านการประชุมของกองอ านวยการร วมถวายความปลอดภัยฯ่
ระหว างหน วยของกองทัพเรือในพ้ืนที่ร วมกับกรมราชองครักษ์ 
๒.่รับฟังผ านหน วยงานที่เป็นหน วยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
๓.่หนังสือสั่งการ 
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร 

๒.่รัฐบาล 
 

๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่ 
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะท างานของรัฐบาล่ที่มอบหมาย
งานให้กองทัพเรือด าเนินการในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่ 
๓.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

๓.่กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 
 

๑.่รับฟังผ านทางนโยบายของกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน 
๒.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส วนได้ส วนเสีย วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์ 
๑.่รัฐบาล ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่ 
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ผู้มีส วนได้ส วนเสีย วิธีการในการรับฟังปฏิสัมพันธ์ 
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะท างานของรัฐบาล่ที่มอบหมาย
งานให้กองทัพเรือด าเนินการในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ่ 
๓.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการพบปะ่
หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

๒.่กระทรวงกลาโหม ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่ 
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหล าทัพ 

๓.่ประชาชนชาวไทย ๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้องทุกข์02-
475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารทาง
เครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

๔.่ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่
ตามล าน้ า่และพ้ืนที่ทางบก่ใน
ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้องทุกข์02-
475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการสื่อสารทาง
เครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

๕.่ประชาชนหน วยงานภาครฐั่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้องทุกข์02-
475-4789หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่หรือตู้รับความ
คิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์่หรือการสื่อสารทาง
เครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่Facebook twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 
(เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 
- อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไรต่อ/เอา
ไปใช้อะไร 
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- ค าถาม คือ ค้นหาข้อมูล feedback ที่มีอยู่แล้ว ให้ใช้ได้เม่ือต้องการใช้ หรือให้รับ feedback ทันที
ภายหลังการให้บริการ แล้วค่อยน าไปใช้ ?? 
 
 
(2) สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ที่พึงมีในอนาคต 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการค้นหาสารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียในอดีต่อนาคต 
และของคู แข ง/คู เทียบ่เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้่และเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับ 
เกี่ยวกับผลผลิตบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 
 - กองทัพเรือยังไม่มีการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในอนาคต 
 

ค าถาม = ผู้รับบริการในอดีตคือใคร ในอนาคตจะมีหรือไม่ มีการเก็บข้อมูลไว้หรือไม่ 
 
 

ข. การประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

(3) ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการประเมินความพึงพอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
- วิธีการเหล านี้มีความแตกต างกันอย างไร่ระหว างกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย (*)  
- การประเมินดังกล าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว าความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และผู้มีส วนได้ส วนเสียและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียได้อย างไรในระยะยาว 

 
- แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/การพบปะภายหลังการปฏิบัติ/การายงานผลการปฏิบัติ 

ตัวอย่างเช่น  
1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และล าน้ า 
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4. การรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ฉก.นย.ทร.  = แบบสอบถามการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน  
  (น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่

ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.ฉก.นย.ทร. + การน าไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการ
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. + การน าไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการปฏิบัติ
เดิม VS การปฏิบัติที่ปรับหรุงใหม่) 

 
- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ 

 
 

(4) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เทียบ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการค้นหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่
มีต อกองทัพเรือ่เปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียของส วนราชการ
อ่ืนที่มีต อผลผลิตหรือการบริการที่คล้ายคลึงกันหรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงานประเภทอ่ืน 

 
- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ 

1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และล าน้ า 
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4. การรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ฉก.นย.ทร.  = แบบสอบถามการดูแลชีวิตและทรัพย์สิน  
  (น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่

ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.ฉก.นย.ทร. + การน าไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการ
ปฏิบัติเดิม VS การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่) 

6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
- กปช.จต. = การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของ กปช.จต.  

(น.อ.อุทานฯ - ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่
ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.กปช.จต. + การน าไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วยเปรียบเทียบการปฏิบัติ
เดิม VS การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่) 

 

(5) ความไม่ พึงพอใจ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการประเมินความไม พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
-่การประเมินดังกล าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
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ของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียและท าให้เหนือกว าความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วน
เสียได้อย างไร 

 

- กองทัพเรือยังไม่มีการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ 

1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และล าน้ า 
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4. การรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

- ตัวอย่างการประเมินความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการตามพันธกิจ  

o กรมแพทย์ทหารเรือ  กรมการเงินทหารเรือ 
o กรมสารบรรณทหารเรือ 

- ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม + สรุปผลการประเมินฯ ในแต่ละวงรอบ และรายงานให้ ผบ.
กปช.จต.หน.หน่วย + การน าไปปรับปรุงการปฏิบัติของหน่วย เปรียบเทียบการปฏิบัติเดิม VS 
การปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่) 

- ตรวจสอบการปฏิบัติในบริการอ่ืนๆ 
 

 

3.2 การสร้างความผูกพัน: กองทัพเรือมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ 
 

ให้อธิบายวิธีการที่กองทัพเรือก าหนดผลผลิตบริการและกลไกการสื่อสารต่ างๆเพื่อสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียรวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้
ส่ วนเสีย 
 
ก. ผลผลิตการบริการและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

(6) ผลผลิตและการบริการ 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียของ 
ผลผลิตและการบริการ 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก าหนดและปรับผลผลิตและการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
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และท าให้เหนือกว าความคาดหวังของกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่(ตามท่ีระบุไว้ในลักษณะส าคัญ 
ขององค์การ)่รวมทั้งวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อเข้าสู กลุ มเป้าหมายใหม เพ่ือดึงดูด 
ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียกลุ มใหม ่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้
มีส วนได้ส วนเสียในปัจจุบัน (*) 
 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียของ 
ผลผลิตและการบริการ 

 
= ก าหนดเอง จากงานที่ต้องปฏิบัติ 
= สอบถามความต้องการจากผู้รับบริการ 
 
-่กองทัพเรือก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่โดยพิจารณาจากลักษณะ/

ประเภทของบริการต างๆ่ที่กองทัพเรือต้องปฏิบัติตามภารกิจ่และขอบเขตความรับผิดชอบ่ที่กฎหมายต างๆ่
ก าหนดไว้่ แล้วน ามาก าหนดเป็นความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ ที่กองทัพเรือเห็นว า
จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ่จ าแนกเป็นรายบริการในแต ละพันธกิจ 

- นอกจากนั้นแล้วกองทัพเรือก าหนดความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 
- กองทัพเรือยังไม่มีการสอบถามความต้องการฯ 

 
 

-่กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก าหนดและปรับผลผลิตและการบริการ่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และท าให้เหนือกว าความคาดหวังของกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย (ตามที่ระบุไว้ในลักษณะส าคัญ
ขององค์การ)่รวมทั้งวิธีการค้นหาและปรับผลผลิตและการบริการเพ่ือเข้าสู กลุ มเป้าหมายใหม เพ่ือดึงดูด
ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียกลุ มใหม รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้
มีส วนได้ส วนเสียในปัจจุบัน (*) 

 

- ยังไม่มีการสอบถามความต้องการฯ 

- ยังไม่มีการพิจารณาปรับผลผลิตและการบริการ 
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(7) การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียสามารถเข้าถึงบริการจาก 
กองทัพเรือ่และให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ 
- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญ่ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียมีอะไรบ้าง 
-่รูปแบบและกลไกเหล านี้มีความแตกต างกันอย างไร่ระหว างกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่มี
ความต้องการแตกต าง 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการท าให้ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียสามารถเข้าถึงบริการจาก
กองทัพเรือและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลผลิตและการบริการ 

= ผู้รับบริการต้องมาขอรับบริการ/ให้ feedback  ที่หน่วยของกองทัพเรือ ณ ที่ตั้งปกติ 

= มีเจ้าหน้าที่ออกไปรับบริการ/รับ feedback  ภายนอกที่ตั้งปกติ 

= ขอรับบริการ/ให้ feedback    ผ่านระบบสารสนเทศ 

1. การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล ทางบก และล าน้ า 
3. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
4. การรักษาความม่ันคงตามแนวชายแดน 
5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

บริการ การเข้าถึงบริการ การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

๑.่การถวายความปลอดภัยและ
เทิดพระเกียรติ่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

  

๒.่การรักษาอธิปไตยของชาติทาง
ทะเลและทางบกในความ
รับผิดชอบ 

  

๓.่การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 

  

๔.่การแก้ไขปัญหาความไม สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  

๕.่การรักษาความมั่นคงทางทะเล
ตามแนวชายแดน 
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- รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญ่ในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียมีอะไรบ้าง 
 

- ปรับเป็นตารางใหจ้ าแนกตามรูปแบบและกลไกการสื่อสาร 
- ใช้ตารางเดียวกับการรับฟังฯ ได้หรือไม่ ?? = เลือกเอาเฉพาะที่มีลักษณะเป็นการเข้าถึงบริการ 

และให้ Feedback 
 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญที่สนับสนุน 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ ๑.่รับฟังผ านการประชุมของกองอ านวยการร วมถวายความ

ปลอดภัยฯ่ระหว างหน วยของกองทัพเรือในพ้ืนที่ร วมกับกรม
ราชองครักษ์ 
๒.่รับฟังผ านหน วยงานที่เป็นหน วยหลักในการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
๓.่หนังสือสั่งการ 
๔.่โทรศัพท์/โทรสาร 

2.่รัฐบาล ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่และมติคณะรัฐมนตรี่ 
๒.่รับฟังจากคณะกรรมการ/คณะท างานของรัฐบาล่ที่
มอบหมายงานให้กองทัพเรือด าเนินการในการประชุมที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องนั้นๆ่ 
๓.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

3.่กระทรวงกลาโหม ๑.่รับฟังผ านทางนโยบาย่ค าสั่ง่ 
๒.่การประชุมผู้บัญชาการเหล าทัพ 

4.กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร 

๑.่รับฟังผ านทางนโยบายของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน 
๒.่รับฟังผ านการพูดคุยผู้บังคับบัญชาในแต ละระดับ่ในการ
พบปะ่หรือการประชุมหารือร วมกันในกรณีต างๆ 

5. ประชาชนชาวไทย ๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook, twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่ 
และพ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข0์2-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook, twitter 
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญที่สนับสนุน 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

๑.่รับฟังผ าน่่web site ของกองทัพเรือหรือ่สายด วนร้อง
ทุกข์่ 02-475-4789่หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์่
หรือตู้รับความคิดเห็นและเรื่องร้องทุกข์ทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือการสื่อสารทางเครือข ายเทคโนโลยีสารสนเทศต างๆ่เช น่
Facebook, twitter 
๒.่สื่อประชาสัมพันธ์ต างๆ่ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.่การประชุมร วมระหว างหน วยงานกับประชาชนในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้
ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 
 
 

- รูปแบบและกลไกเหล านี้มีความแตกต างกันอย างไร่ระหว างกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่มีความ
ต้องการแตกต างกัน 

 
ผู้รับบริการ รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญที่สนับสนุน 

1. สถาบันพระมหากษัตริย์  

2.่รัฐบาล  

3.่กระทรวงกลาโหม  

ผู้มีส วนได้ส วนเสีย รูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญที่สนับสนุน 

4.่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4 

 

5. ประชาชนชาวไทย  

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่ 
และพ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
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- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วน
เสีย 

 
= ใช้ข้อมูลจากข้อก าหนดของกระบวนการ (หมวด 6) ที่ได้รับจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาเป็นข้อก าหนดในกาสนับสนุนฯ 
 
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไร

ต่อ/เอาไปใช้อะไร 
 

ผู้รับบริการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์  

2.่รัฐบาล  

3.่กระทรวงกลาโหม  

ผู้มีส วนได้ส วนเสีย ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

4.่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร่ภาค่4 

 

5. ประชาชนชาวไทย  

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตามล าน้ า่ 
และพ้ืนที่ทางบก่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบ
กิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

 

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

 
 - กองทัพเรือยังไม่มีวิธีการส ารวจความต้องการ/ความคาดหวัง และการประเมินความพึงพอใจและ
ความไม่พึงพอใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลป้อนกลับมาเป็นข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
 

(8) การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ตลอดจนผลผลิต
และการบริการ่เพ่ือจ าแนกกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการน าผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่พึงมีในอนาคตประกอบการ
พิจารณาดังกล าว 
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-กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการก าหนดว ากลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียและกลุ มเป้าหมายใดจะ
ได้รับความส าคัญและมุ งเน้นเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียตลอดจนผลผลิต
และการบริการเพ่ือจ าแนกกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 

กองทัพเรือมีวิธีการในการจ าแนกกลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต่
โดยใช้เครื่องมือ่SIPOC Model และการใช้ฉันทามติจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ่ (Consensus) ตาม
ขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบว าตาม่พ.ร.บ.การจัดส วนราชการกระทรวงกลาโหมฯ่ได้ก าหนดให้กองทัพเรือมี
หน้าที่ที่ต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง 

2. หนา้ที่ท่ีต้องด าเนินการดังกล าว่สามารถก าหนดเป็นพันธกิจของกองทัพเรือที่จะต้องด าเนินการ
ให้เป็นตามกฎหมายดังกล าวอะไรบ้าง่ได้ข้อยุติว า่กองทัพเรือมีพันธกิจต้องด าเนินการ่จ านวน่
3่พันธกิจได้แก  

พันธกิจที่่1่เตรียมก าลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต อการปฏิบัติตามภารกิจ 
พันธกิจที่่2่่ใช้ก าลังอย างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย่และผลประโยชน์ของ 
ชาติทางทะเลรักษาความมั่นคง่ถวายความปลอดภัยและเทิดพระเกียรติ 
สถาบันพระมหากษัตริย์่พัฒนาประเทศและปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับ 
มอบหมาย 
พันธกิจที่่3่พัฒนาองค์กร่ก าลังพล่และระบบการท างานตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

3. ในแต ละพันธกิจที่ก าหนดไว้่มีลักษณะ/ประเภท/ขอบเขต่ของการให้บริการอะไรบ้าง่แล้ว
ก าหนดเป็นบริการที่กองทัพเรือต้องให้บริการในแต ละพันธกิจนั้นๆได้ข้อยุติว า่กองทัพเรือมี
บริการที่ต้องให้บริการกับผู้รับบริการ่จ านวน่5่บริการ่ได้แก  

 
พันธกิจ บริการ 

1.่เตรียมก าลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต อ
การปฏิบัติตามภารกิจ 

- เป็นบริการภายในกองทัพเรือ่ไม ได้ให้บริการ
ออกไปภายนอกกองทัพเรือ 

.่ใช้ก าลังอย างมีประสิทธิภาพในการรักษา2
อธิปไตย่และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
รักษาความมั่นคง่ถวายความปลอดภัยและ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์่
พัฒนาประเทศและปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

บริการที1่การปกป้อง่และเทิดทูน่สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

บริการที่่2 การรักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล
และทางบกในความรับผิดชอบ 

บริการที่่3การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล 

บริการที่่4 การแก้ไขปัญหาความไม สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

บริการที่่5 การรักษาความมั่นคงทางทะเลและ
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พันธกิจ บริการ 
ตามแนวชายแดน 

3.่พัฒนาองค์กร่ก าลังพล่และระบบการ
ท างานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

- เป็นบริการภายในกองทัพเรือ่ไม ได้ให้บริการ
ออกไปภายนอกกองทัพเรือ 

 
4. ใช้เครื่องมือ SIPOC Modelเป็นเครื่องช วยในการพิจารณาในบริการแต ละบริการว า่บริการนั้นๆ่

ใครคือผู้ที่กองทัพเรือส งมอบบริการนั้นๆ่ให้โดยตรงหรือโดยอ้อม่และใครคือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมจากการให้บริการของกองทัพเรือ่ได้ข้อยุติว า่กลุ มผู้รับบริการ
และผู้มีส วนได้ส วนเสียที่ส าคัญของกองทัพเรือประกอบด้วย่9่กลุ ม่คือ่ 

1.่สถาบันพระมหากษตัริย์(ผ านกรมราชองครักษ์) 
2.่รัฐบาล 
3.่กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร ภาค่4 
4.่ประชาชนชาวไทย 
5.่กระทรวงกลาโหม 
6.่ประชาชนตลอดแนวชายฝัง่ทะเล่ตามล าน้ า่และพื้นที่ทางบกในความรับผิดชอบของ
กองทัพเรือ 
7.่ผู้ประกอบกิจการทางทะเลและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับทะเล 
8.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่ในพื้นที่ภาคใต ้
9.่ชาวประมงในพื้นที่รับผิดชอบ 
10. ชาวต างประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน่และทวีปต างๆ่ของโลก่(ผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ใน
อนาคต) 
 

= อาจเขียนแผ่นภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการน าผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการ
พิจารณาดังกล าว 

 
= การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   = การขยายขีดความสามารถของสนามบินอู่ตะเภา 
= นักท่องเที่ยว/กิจการท่องเที่ยว/การประสบภัย/การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย/ยาเสพ

ติด/การก่อการร้าย – น.ท.ธนภัทรฯ ไปขยายความ 
 
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท า

อะไรต่อ/เอาไปใช้อะไร 
 
กองทัพเรือได้วางแผนและจัดท างบประมาณ่เพื่อรองรับการเข้าสู  ประชาคมอาเซียน่โดย

พิจารณาถึงกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการร วมกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียที่พึงมีในอนาคต 
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- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการก าหนดว ากลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่กลุ มเป้าหมายใดจะ
ได้รับความส าคัญและมุ งเน้น่เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีข้ึนโดยรวม 

 
= เข้าตาราง Matrix เรียงความส าคัญ  - จ าแนกเป็นรายบริการ 
= Factor - ผลกระทบกว้าง/แคบ -  

 
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท า

อะไรต่อ/เอาไปใช้อะไร 

กองทัพเรือยังไม มีวิธีที่ชัดเจนในการก าหนดว ากลุ มผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียและ
กลุ มเป้าหมายใดจะได้รับความส าคัญและมุ งเน้นเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดีขึ้นโดยรวมแต กองทัพเรือมี
วิธีการวัดผลการปฏิบัติงานด้วยการวัดความพึงพอใจและไม พึงพอใจ่เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาวิเคราะห์
และน าไปปรับปรุงการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น่ 
 

ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 (9) การจัดการความสัมพันธ์ 

 

- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการสื่อสารสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย
เพ่ือ 

= ให้ได้ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียใหม ่และเพ่ิมกลุ มผู้รับบริการ 
= รักษาสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่ตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว า 

ความคาดหวังในแต ละช วงของวงจรชีวิตของการเป็นผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
= เพ่ิมความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียกับกองทัพเรือ 

-่ กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ ในการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่กับกองทัพเรือ 
 

- ตรวจสอบกิจกรรม = เน้นเรือ่งกิจกรรมการรักษาความสัมพันธ์ + การสร้างความสัมพันธ์ + เพิ่ม
ความผูกพันฯ  

o งานวันเด็กแห่งชาติ 
o ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน 
o งานวันกองทัพเรือ 
o การช่วยเหลือภัยแล้ง/น้ าท่วม 
o การน าเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ทัศนศึกษาส่วนกลาง 
o กองทัพเรือจัดเลี้ยงสื่อมวลชน 
o กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา ของ กพร.ทร. 

ฯลฯ 
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- การใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฯ  
o ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม … 

 
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไร
ต่อ/เอาไปใช้อะไร 
 

การวิเคราะห์การก าหนดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือก 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ 1. การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ -เพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบันฯ่และ

ปลูกจิตส านึกของประชาชนให้มี
ความรักและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

2.่รัฐบาล 1. การประชุมร วมระหว าง
หน วยงาน 
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน
วันส าคัญต างๆ่ของกองทัพเรือ 

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
ระหว างผู้บริหารระดับสูงของ
หน วยงาน่และเป็นช องทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานระหว างกัน 

3.่กระทรวงกลาโหม 1. การประชุมร วมระหว าง
หน วยงาน 
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน
วันส าคัญต างๆ่ของกองทัพเรือ 
3. การเชิญมาตรวจเยี่ยม
หน วยงาน 

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
ระหว างผู้บริหารระดับสูงของ
หน วยงาน่และเป็นช องทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานระหว างกัน 

4.กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร 

1. การประชุมร วมระหว าง
หน วยงาน 
2. การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน
วันส าคัญต างๆ่ของหน วยงาน่ 
3. การเชิญมาตรวจเยี่ยมหน วย 
 

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
ระหว างผู้บริหารระดับสูงของ
หน วยงาน่และเป็นช องทางการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ของการปฏิบัติงานระหว างกัน 

5. ประชาชนชาวไทย 1. การจัดกิจกรรมช วยเหลือสังคม 
2. การจัดกิจกรรมร วมกันระหว าง
กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสส าคัญต างๆ่ 
3. การประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต อการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ 

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
ระหว างกองทัพเรือกับประชาชน
และเป็นช องทางการแลกเปลี่ยน
มุมมอง่ความคิดเห็นในเรื่องของ
การปฏิบัติงานร วมกัน 

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ 1. การจัดกิจกรรมช วยเหลือสังคม -เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เหตุผลที่เลือก 
ตามล าน้ า่และพ้ืนที่ทางบก่ใน
ความรับผิดชอบของกองทัพเรือ 

2. การจดักิจกรรมร วมกันระหว าง
กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสส าคัญต างๆ่ 
3. การประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต อการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ 
4. การจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แก ประชาชนในพื้นท่ี 

ระหว างกองทัพเรือกับประชาชน
ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบ่และเป็นช อง
ทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง่ความ
คิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ร วมกันรวมทั้งการช วยเสริมสร้าง
อาชีพที่เหมาะสมเพ่ือการกินดีอยู 
ดีของประชาชน 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

1. การจัดกิจกรรมช วยเหลือสังคม 
2. การจัดกิจกรรมร วมกันระหว าง
กองทัพเรือกับประชาชนเนื่องใน
โอกาสส าคัญต างๆ่ 
3. การประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นที่มีต อการปฏิบัติงานของ
กองทัพเรือ 
4. การจัดการฝึกอบรมด้านอาชีพ
ให้แก ประชาชนในพื้นท่ี 

-เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต อกัน
ระหว างกองทัพเรือกับประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ่และเป็นช อง
ทางการแลกเปลี่ยนมุมมอง่ความ
คิดเห็นในเรื่องของการปฏิบัติงาน
ร วมกันรวมทั้งการช วยเสริมสร้าง
อาชีพที่เหมาะสมเพ่ือการกินดีอยู 
ดีของประชาชน 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

  

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 
(เพิ่มเติมให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 
 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไรในการใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียกับกองทัพเรือ 

การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 

ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผล 
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ - - 
2.่รัฐบาล - - 
3.่กระทรวงกลาโหม - - 
4.กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร 

- - 

5. ประชาชนชาวไทย 1. Website 
2. Facebook 

-่เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
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ผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผล 
3. Twitter เนื่องจากประชาชนทีเป็นผู้มี

ส วนได้ส วนเสียของกองทัพเรือ
มีอยู หลายพื้นที่่การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอย างเดียวนั้นไม สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย างทั่วถึง 

6. ประชาชนตลอดแนวชายฝั่ง่ตาม
ล าน้ า่และพ้ืนที่ทางบก่ในความ
รับผิดชอบของกองทัพเรือ 

1. Website 
2. Facebook 
3. Twitter 

-่เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
เนื่องจากประชาชนทีเป็นผู้มี
ส วนได้ส วนเสียของกองทัพเรือ
มีอยู หลายพื้นที่่การจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอย างเดียวนั้นไม สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย างทั่วถึง 

7.่ประชาชน่หน วยงานภาครัฐ่
และผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่
ภาคใต้ 

1. Website 
2. Facebook 
3. Twitter 

-่เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง่่่
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ่่
เนื่องจากประชาชน่หน วยงาน
ภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ทีเ่ป็นผู้มีส วนได้ส วนเสียของ
กองทัพเรือมีอยู หลายพื้นที่การ
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
เพียงอย างเดียวนั้นไม สามารถ
เข้าถึงประชาชน่หน วยงาน
ภาครัฐ่และผู้ประกอบกิจการ่
ในพ้ืนที่ภาคใต้ได้อย างทั่วถึง 

8.่ประชาชนหน วยงานภาครัฐ่และ
ผู้ประกอบกิจการ่ในพ้ืนที่ภาคใต้ 

  

9.่ชาวประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 

(เพิ่มเติมให้ครบกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
 
 
(10) การจัดการกับข้อร้องเรียน 

 
- กองทัพเรือมีวิธีการอย างไร่ในการจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย่และ 
ท าให้มั่นใจว าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขอย างทันท วงทีและมีประสิทธิผล 
- การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือสามารถเรียกความเชื่อม่ันของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
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กลับคืนมา่และสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย 
ได้อย างไร 
 

 

 เมื่อผู้ร้องเรียนด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์่หรือมีหนังสือร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ของกองทัพเรือ่ส านักงานเลขานุการกองทัพเรือจะด าเนินการคัดกรองเรื่องร้องเรียนออกเป็น่3่ก รณี่
ได้แก ่ 
 1)่กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จะเสนอให้ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดกองทัพเรือด าเนินการ่เมื่อศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่ได้รับหนังสือร้องเรียนจะ
ด าเนินการตรวจสอบความมีตัวตนและสังกัดของผู้ถูกร้อง่รวมทั้งความพอเพียงของข้อมูลเบื้องต้น่หากมี
ข้อมูลเพียงพอจะส งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านต างๆ่ด าเนินการ่ได้แก ่ฝ่ายควบคุมการ
ปฏิบัติด้านก าลังพล่(กพ.ทร.)่ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านการจัดหา่(กบ.ทร.)่ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้าน
การเงิน่(กง.ทร.)่เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง่และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง่จัดท า
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง่พร้อมข้อพิจารณาเสนอให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่ภายใน่30่
วัน่หากมีเหตุจ าเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้อีก่15่วัน่โดยให้เสนอเหตุผล่ความจ าเป็นให้ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาดฯ่ทราบ่เพ่ือทราบความคืบหน้าและรวบรวมเป็นสถิติข้อมูล่หากล วงเลยก าหนดเวลา่ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาดฯ่จะท าหนังสือถึงฝ่ายควบคุมการปฏิบัติด้านที่รับผิดชอบ่เพ่ือทวงถามความ
คืบหน้าต อไป่เมื่อศูนยประสานราชการใสสะอาดฯ่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฝ่าย
ควบคุมการปฏิบัติฯ่แล้ว่จะพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง่และลงความเห็นว ามีมูลความผิดตามข้อ
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ร้องเรียนหรือไม ่โดยประสานข้อคิดเห็นด้านกฎหมายกับฝ่ายสนันสนุน่(สธน.ทร.)่เพ่ิมเติมได้่หากมีมูลการ
ทุจริต่จะเสนอให้ผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่(ผบ.ทร.)่รับทราบและสั่งการ่ส วนกรณีไม มี
มูลการทุจริต่จะเสนอให้ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่รับทราบและสั่งการโดยการรับค าสั่ง 
 2)่กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไปที่ไม เกี่ยวข้องกับการทุจริต่ส านักงานเลขานุการกองทัพเรือ่จะเสนอ
ให้หน วยขึ้นตรงกองทัพเรือตรวจสอบข้อเท็จจริง่รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง่โดยพิจารณาแจ้งผล
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง่และส าเนาเรื่องให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่ทราบ 
 3)่กรณีเรื่องร้องเรียนระดับหัวหน้าหน วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ่ส านักงานเลขานุการกองทัพเรือ่
จะเสนอให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่น าเรียนผู้อ านวยการศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่(ผบ.ทร.)่
พิจารณาสั่งการเฉพาะกรณ ี
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณศูนย์ประสานราชการใสสะอาดฯ่จะด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือและผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน่โดย
รวบรวมเป็นสถิติจ าแนกตามด้านต างๆ่แล้วท าการเปรียบเทียบกับสถิติในปีงบประมาณที่ผ านมา่เพ่ือ
วิเคราะห์หาแนวโน้มและสาเหตุของด้านที่เกิดการทุจริตเพ่ิมมากขึ้น่เพ่ือใช้ในการปรับปรุงมาตรการควบคุม่
ป้องกันการทุจริตบรรจุแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพเรือในปีต อไป 

 
= อธิบาย “อย่างไร” ให้เห็นขั้นตอน ใครท า – ท าอะไร – ท าเมื่อไหร่/ความถี่ - แล้วเอาไปท าอะไร
ต่อ/เอาไปใช้อะไร 
 
= น.ท.หญิง อภิฤดีฯ /น.ท.หญิง โชติมาฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานกับศูนย์ประสานราชการใส
สะอาด ทร. 

o กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ฯ  
o รายงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
o ตัวอย่างการปฏิบัติ 

 
- การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือสามารถเรียกความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสีย
กลับคืนมาและสร้างเสริมความพึงพอใจและการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส วนได้ส วนเสียได้
อย างไร 
  

1. การจัดการข้อร้องเรียนของกองทัพเรือ่ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน่และมีการแจ้งความคืบหน้า
การตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง่2่ครั้ง่คือ่  

ครั้งที่่1่เมื่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับเรื่องร้องเรียน่จะด าเนินการแจ้งกับผู้ร้องเรียนทราบ
ว าเรื่องดังกล าวได้รับแล้ว่และก าลังเข้าสู กระบวนการตรวจสอบ่ 

ครั้งที่่2 เมื่อหน วยที่รับผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงจนได้ข้อยุติแล้ว่จะ
ด าเนินการแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนทราบ่หากผู้ร้องเรียนยังรู้สึกไม พึงพอใจกับผลการ
ตรวจสอบก็สามารถท่ีจะขอให้กองทัพเรือด าเนินการตรวจสอบใหม ได้่แต ต้องข้อมูลใหม หรือเอกสารหลักฐาน
อ่ืนๆ่เพ่ิมเติมจากที่ได้ร้องเรียนมาก อนหน้า 
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 2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพเรือจะด าเนินการวัดความพึงพอใจและความไม พึงพอใจของ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็นประจ าทุกปี่เพ่ือน าข้อมูลจากการวัดผลมาทบทวน่และปรับปรุงระบบการ
จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต อผู้ร้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 

= น.ท.หญิง อภิฤดีฯ /น.ท.หญิง โชติมาฯ  
- ตรวจสอบเรื่องผู้ก ากับดูแลติดตามผลฯ ตามระยะเวลาต่างๆ 
- ตรวจสอบการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของระบบการจัดการข้อร้องเรียนเป็น

ประจ าทุกป ี
 

---------------------------------------------------------- 


