ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0
PMQA 4.0
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย รวดเร็ว และเข้าถึงในทุกระดับ
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีอยูใ่ นปัจจุบันเพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่แตกต่าง
(Customer centric)

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

นาข้อมูลและสารสนเทศที่เกีย่ วข้องกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน นย. มีช่องทาง/วิธีการที่ใช้ในการรับฟังความต้องการความคาดหวัง
เสียมาวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันโดยรวบรวม ของผุร้ ับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการปฏิบตั ิงานร่วมกันกับ
ข้อมูลจาก
หน่วยต่าง ๆ การฝึก และการประชุมร่วมกันในการประขุมต่าง ๆ เช่น
การจัดหน่วยเฉพาะกิจ การจัดการฝึกร่วม การจัดการฝึกผสม การ
-ช่องทางต่างๆ เช่น ผลสารวจความพึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็น จัดการฝึกร่วมผสม การจัดการประชุมหน่วยขึ้นตรงในระดับต่าง ๆ
การประชุมรวบรวมความคิดเห็นจากภายในองค์การ/ภายนอกองค์การ/ และการประเมินผลข้อดีข้อเสีย และการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
เครือข่าย เป็นต้น
ของทุกทางอยู่ตลอดเวลา
-ฐานข้อมูลของส่วนราชการ

Advance (Alignment)
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัล) เพื่อค้นหาความต้องการและความ
คาดหวังของกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิผล
(Digital technology, Customer centric)

ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจทิ ัลและช่องทางการสื่อสารรูปแบบ นย. ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี/ดิจทิ ัลช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ เช่น
ใหม่ๆ (เช่น Mobile Application หรือ facebook ที่มีการรับส่งข้อมูล สื่อสารสาธารณะ(โทรทัศน์ หนังสือพิม วิทยุ) facebook:
ได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์) เพือ่
https//facebook.com/rtmc2099 Line :RTMC Group Web
te:http//.marines2.navy.mi.th - มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วย
- รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วน ผู้รับบริการและ ทร. - มีการรายงานตามวงรอบ และบูรณาการกับ
เสียในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบ Big Data เสียง ภาพ และ ข้อความ
ข้อมูลความต้องการใหม่เพือ่ นาไปสู่การพัฒนา ในการเตรียมกาลังทหาร
นย. ในทุกภารกิจที่เกเกีย่ วข้องในการเตรียมกาลังทหาร นย.ตามขั้น
- ค้นหาความต้องการ ความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ของแผนป้องกันประเทศ
ส่วนเสีย นาไปสู่การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้น
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Significance (Integration)
- การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก (รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม)
เพื่อวางนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต
(Actionable policy solution)

ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล และสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์การเพือ่

เพือ่ ติดต่อกับหน่วยเหนือและหน่วยผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานเพือ่ นามาพัฒนาศักยภาพผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-วิเคราะห์และเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ วางมาตรการการรับฟังให้ครอบคลุมและทันเหตุการณ์ วางมาตรการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่ม
-วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น
-กาหนดนโยบายเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบนั และอนาคต

3.2 การประเมินผลความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของกลุ่ม
ผู้รบั บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อนามา
วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางาน
Advance (Alignment)
- การใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพัน
Significance (Integration)
- การบูรณาการข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ และ
ความผูกพันกับฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รบั บริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากแหล่งอื่นๆ เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ

แนวทางการดาเนินการ

อธิบายการดาเนินการ

ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันในรูปแบบที่เหมาะสมเพือ่ ให้ได้
ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการทางาน เช่น การให้บริการทันการณ์ พฤติกรรมที่ตอบสนอง
ต่อนโยบายการบริการต่างๆ เป็นต้น
นาผลการประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันมาวิเคราะห์เพือ่ ค้นหา
โอกาสในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเชิงรุก

รูปแบบการประเมินความพึงพอใจดาเนินการได้หลากหลายตามความ
เหมาะสม สารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมทุกภารกิจ นาผลที่ได้มาปรับปรุง ให้บริการทั้งเร่งด่วน และ
การแก้ไขกฎระเบียบที่เกีย่ วข้อง
ความผูกพันควรวัดในทางมิติของการปฏิบตั ิมากกว่าความรู้สึก ต้อง
ค้นหาเพือ่ เข้าใจสาเหตุและวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก

บูรณาการข้อมูลจากผลการสารวจกับฐานข้อมูลกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากแหล่งอืน่ ๆ เพือ่
-แก้ปญ
ั หาความไม่พงึ พอใจในการให้บริการที่ดีขึ้น
-เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม

จากดาเนินการวัดความพึงพอใจและไม่พอใจ นย. ได้นาผลสารวจของ
งานภายใน มาวิเคราะห์และนาไปปรับปรุงเพือ่ ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ลดความซ้าซ้อนและขั้นตอนที่ยุ่งอยากต่อการติดต่อกับกลุม
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และต่างความต้องการ

ผลการประเมิน
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ระดับการดาเนินการ

แนวทางการดาเนินการ

Basic (A&D)
- การบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง
ของกลุ่มผู้รบั บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีกระบวนการในการทบทวนและการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

Advance (Alignment)
- การสร้างนวัตกรรมการบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการทั้งภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิผล
(Customer groups and segments)

สร้างนวัตกรรมการให้บริการใหม่ๆ ที่ตอบสนอง

1.มีการมอบหมายหน่วยงานพิจารณาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและการ
ให้บริการโดยนาข้อมูลผลการสารวจความไม่พงึ พอใจไปกาหนด
มีช่องทางการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและการให้บริการและให้
ที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
รายงานผลให้ทราบ เพือ่ นาไปใช้ประกอบการออกแบบการประเมิน
ความพึงพอใจในรอบถัดไป รวมทั้งได้นาผลสรวจมาประกอบการ
มีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในทุกพืน้ ที่เพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั ิ พิจารณาทบทวนปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานปีถัดไป 2.มีช่องทาง
อย่างจริงจัง
รับเรื่องร้องเรียน facebook: https//facebook.com/rtmc2099
site:http//.marines2.navy.mi.th 3.มีการจัดทาคู่มือในการฝึก
แจกจ่ายให้หน่วยผู้รับบริการ

-ความต้องการภาพรวม
-ความต้องการเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะให้สามารถ
เข้าถึงการบริการได้

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

อธิบายการดาเนินการ

การสร้างนวัตกรรมการให้บริการที่
-มีความคล่องตัวในการให้บริการตามความแตกต่างของผู้รับบริการ
-เอือ้ ให้ผู้รับบริการสามารถออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล
(Customized Service)
การเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองได้ทันความต้องการ

1.ไม่มี
2. ต้องการ ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย
3. ไม่มี
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ระดับการดาเนินการ
Basic (A&D)
- กระบวนการรับข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล
Advance (Alignment)
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว
ทันการณ์และตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล

Significance (Integration)
- กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและการ
ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร มาเพื่อการตอบสนองอย่างมี
ประสิทธิผลและสร้างความพึงพอใจในการจัดการข้อ
ร้องเรียน

แนวทางการดาเนินการ
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้
มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ให้ความสะดวกในการร้องเรียนของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน และการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียน
(Response)
มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว ทันการณ์

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

ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลมาช่วยในการทางานและการแก้ปญ
ั หาในเชิงรุก
(Response and React)
มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว แก้ปญ
ั หาได้อย่างทัน
การณ์
ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล และพัฒนาระบบการสื่อสารเพือ่ สร้างความเชื่อมั่น
และความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน

ตรวจถูกต้อง
น.ท.
(ประภพ เจนสมุทร)
หน.กิจการพลเรือน กพร.นย.
พ.ค.๖๓
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