
            ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
            PMQA 4.0

ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

น าข้อมูลและสารสนเทศที่เกีย่วข้องกบักลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาวิเคราะหแ์ละตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกนัโดยรวบรวม
ข้อมูลจาก

-	ช่องทางต่างๆ เช่น ผลส ารวจความพงึพอใจ แบบสอบถามความคิดเหน็ 
การประชุมรวบรวมความคิดเหน็จากภายในองค์การ/ภายนอกองค์การ/
เครือข่าย เปน็ต้น

-	ฐานข้อมูลของส่วนราชการ

นย. มีช่องทาง/วิธีการที่ใช้ในการรับฟงัความต้องการความคาดหวัง
ของผุ้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปฏิบติังานร่วมกนักบั
หน่วยต่าง ๆ การฝึก และการประชุมร่วมกนัในการประขุมต่าง ๆ เช่น 
การจดัหน่วยเฉพาะกจิ การจดัการฝึกร่วม การจดัการฝึกผสม การ
จดัการฝึกร่วมผสม การจดัการประชุมหน่วยขึ้นตรงในระดับต่าง ๆ 
และการประเมินผลข้อดีข้อเสีย และการเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหา
ของทุกทางอยู่ตลอดเวลา

ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจทิัลและช่องทางการส่ือสารรูปแบบ
ใหม่ๆ (เช่น Mobile Application หรือ facebook ที่มีการรับส่งข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์) เพือ่ 

- รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้   ส่วน
เสียในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Big Data เสียง ภาพ และ ข้อความ  

- ค้นหาความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย น าไปสู่การตอบสนองที่ดีย่ิงขึ้น

นย. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี/ดิจทิัลช่องทางการส่ือสารรูปแบบใหม่ เช่น
 ส่ือสารสาธารณะ(โทรทัศน์ หนังสือพมิ วิทยุ) facebook: 
https//facebook.com/rtmc2099  Line :RTMC Group Web 
te:http//.marines2.navy.mi.th - มีการเชื่อมโยงข้อมูลกบั หน่วย
ผู้รับบริการและ ทร. - มีการรายงานตามวงรอบ และบรูณาการกบั
ข้อมูลความต้องการใหม่เพือ่น าไปสู่การพฒันา ในการเตรียมก าลังทหาร
 นย. ในทุกภารกจิที่เกเกีย่วข้องในการเตรียมก าลังทหาร นย.ตามขั้น
ของแผนปอ้งกนัประเทศ

5Basic (A&D)
- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีอยูใ่นปัจจุบันเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง
(Customer centric)

Advance (Alignment)
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศ (รวมทั้ง
เทคโนโลยดิีจิทัล) เพ่ือค้นหาความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อยา่งมีประสิทธิผล
(Digital technology, Customer centric)

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบรกิารประชาชนที่ทันสมัย รวดเรว็ และเข้าถึงในทุกระดับ3.1

แนวทางการด าเนินการ



ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์การเพือ่ 

-	วิเคราะหแ์ละเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

-	วิเคราะหแ์นวโน้มการเปล่ียนแปลงที่ก าลังจะเกดิขึ้น

-	ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปจัจบุนัและอนาคต

 เพือ่ติดต่อกบัหน่วยเหนือและหน่วยผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ใช้เปน็ข้อมูลพืน้ฐานเพือ่น ามาพฒันาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
วางมาตรการการรับฟงัใหค้รอบคลุมและทันเหตุการณ์  วางมาตรการ
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม

ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

ประเมินความพงึพอใจและความผูกพนัในรูปแบบที่เหมาะสมเพือ่ใหไ้ด้
ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะหแ์ละปรับปรุง
กระบวนการท างาน เช่น การใหบ้ริการทันการณ์  พฤติกรรมที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายการบริการต่างๆ เปน็ต้น

รูปแบบการประเมินความพงึพอใจด าเนินการได้หลากหลายตามความ
เหมาะสม ส ารวจความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ครอบคลุมทุกภารกจิ น าผลที่ได้มาปรับปรุง ใหบ้ริการทั้งเร่งด่วน และ
การแกไ้ขกฎระเบยีบที่เกีย่วข้อง

น าผลการประเมินความพงึพอใจ และความผูกพนัมาวิเคราะหเ์พือ่ค้นหา
โอกาสในการปรับปรุงและแกไ้ขปญัหาเชิงรุก

ความผูกพนัควรวัดในทางมิติของการปฏิบติัมากกว่าความรู้สึก ต้อง
ค้นหาเพือ่เข้าใจสาเหตุและวางแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเชิงรุก

บรูณาการข้อมูลจากผลการส ารวจกบัฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอืน่ๆ เพือ่
-	แกป้ญัหาความไม่พงึพอใจในการใหบ้ริการที่ดีขึ้น
-	เปน็แนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม

จากด าเนินการวัดความพงึพอใจและไม่พอใจ นย. ได้น าผลส ารวจของ
งานภายใน มาวิเคราะหแ์ละน าไปปรับปรุงเพือ่ยกระดับคุณภาพการ
ใหบ้ริการ ลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนที่ยุ่งอยากต่อการติดต่อกบักลุม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสรา้งนวัตกรรมการบรกิารที่สรา้งความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ3.3

4

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่ม
ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และปรบัปรงุกระบวนการท างาน
Advance (Alignment)
- การใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน
Significance (Integration)
- การบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันกับฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือการวางแผนยทุธศาสตร์
และการสรา้งนวัตกรรมในการให้บรกิาร

Significance (Integration)
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม)
เพ่ือวางนโยบายเชิงรกุในการตอบสนองความต้องการ 
และความคาดหวังของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต
(Actionable policy solution)

การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์3.2

5



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

มีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

มีช่องทางการส่ือสาร
ที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกีย่วข้องในทุกพืน้ที่เพือ่ใหเ้กดิการปฏิบติั
อย่างจริงจงั

สร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการใหม่ๆ ที่ตอบสนอง

-	ความต้องการภาพรวม 

-	ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะใหส้ามารถ
เข้าถึงการบริการได้

 1.ไม่มี                                                                          
    2. ต้องการ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย                                       
     3. ไม่มี

การสร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการที่

-	มีความคล่องตัวในการใหบ้ริการตามความแตกต่างของผู้รับบริการ 

-	เอือ้ใหผู้้รับบริการสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะบคุคล 
(Customized Service) 

การเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

กระบวนการแก้ไขข้อรอ้งเรยีนที่รวดเรว็และสรา้งสรรค์ เพ่ือตอบสนองได้ทันความต้องการ3.4

Advance (Alignment)
- การสรา้งนวัตกรรมการบรกิารที่ตอบสนองความ
ต้องการทั้งภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้อยา่งมีประสิทธิผล
(Customer groups and segments)

Significance (Integration)
- การสรา้งนวัตกรรมการบรกิารที่สามารถให้บรกิารเฉพาะ
บุคคลที่สามารถออกแบบได้(Personalized /
Customized service)

3

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การบรกิารที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รบับรกิาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

1.มีการมอบหมายหน่วยงานพจิารณาปรับปรุงการปฏิบติังานและการ
ใหบ้ริการโดยน าข้อมูลผลการส ารวจความไม่พงึพอใจไปก าหนด
กจิกรรมพฒันาปรับปรุงการปฏิบติังานและการใหบ้ริการและให้
รายงานผลใหท้ราบ เพือ่น าไปใช้ประกอบการออกแบบการประเมิน
ความพงึพอใจในรอบถัดไป รวมทั้งได้น าผลสรวจมาประกอบการ
พจิารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานปถีัดไป   2.มีช่องทาง
รับเร่ืองร้องเรียน   facebook: https//facebook.com/rtmc2099  
 site:http//.marines2.navy.mi.th     3.มีการจดัท าคู่มือในการฝึก
แจกจา่ยใหห้น่วยผู้รับบริการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้

มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ใหค้วามสะดวกในการร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีมาตรฐานการจดัการข้อร้องเรียน และการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
 (Response)
มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันการณ์

ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลมาช่วยในการท างานและการแกป้ญัหาในเชิงรุก 
(Response and React)

มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว แกป้ญัหาได้อย่างทัน
การณ์
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และพฒันาระบบการส่ือสารเพือ่สร้างความเชื่อมั่น
และความพงึพอใจในการจดัการข้อร้องเรียน

                    ตรวจถกูต้อง

         น.ท.

                 (ประภพ   เจนสมุทร)
             หน.กจิการพลเรือน กพร.นย.
                            พ.ค.๖๓

Significance (Integration)
- กระบวนการจัดการข้อรอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบและการ
ใช้เทคโนโลยกีารสื่อสาร มาเพ่ือการตอบสนองอยา่งมี
ประสิทธิผลและสรา้งความพึงพอใจในการจัดการข้อ
รอ้งเรยีน

3

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- กระบวนการรบัข้อรอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ
และมีมาตรฐานการจัดการข้อรอ้งเรยีนได้อยา่งมี
ประสิทธิผล

1.ช่องทางการรับเร่ืองร้องทุก facebook: 
https//facebook.com/rtmc2099  Web 
site:http//.marines2.navy.mi.th

Advance (Alignment)
- กระบวนการจัดการข้อรอ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ รวดเรว็
 ทันการณ์และตอบสนองอยา่งมีประสิทธิผล


