กิจกรรมตามแผนฯ ที่สำนักอนามัยตองดำเนินการในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน สรุปไดดังนี้
รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนและปรับปรุงฐานขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมเครือขาย
1. ทบทวนการจำแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวน มี.ค. 6๓
3. เผยแพรผานเว็บไซต สำนักอนามัย
ไดสวนเสีย กลุมเครือขาย และชองทางรับฟงความ
สิง่ แวดลอม
คิดเห็นขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น คำชมเชย เรื่องรองเรียน
2. ปรับปรุงขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน เม.ย. –
พ.ค. 6๓
เสียใหถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน

ระยะเวลา
มิ.ย.63

กิจกรรมที่ ๒ การสำรวจความตองการความคาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจผูรับบริการผูมีสวนไดสวนสียและภาคีเครือขาย

1. ทบทวนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาใชใน มี.ค. 6๓
3. ดำเนินการสำรวจ โดยนำเทคโนโลยี พ . ค . –
มิ.ย. 6๓
การจัดทำแบบสำรวจ
สารสนเทศมาใชในการดำเนินการสำรวจ
2. กำหนดแนวทางการสำรวจความตองการความ เม.ย.6๓
4. สรุปผลการสำรวจความตองการความ ก.ค. 6๓
คาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจ และชองทาง
คาดหวังและความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ในการใหบริการ
และชองทางในการใหบริการ
5. สื่อสารและแจงเวีย นสรุป ผลการ ส.ค. 6๓
สำรวจความต อ งการความคาดหวั ง และ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจในบุคลากรใน
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมทราบ
กิจกรรมที่ ๓ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ทบทวนแผนกลยุทธการบริหารและการพัฒนา ต.ค. –
๓. สำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอ
ม.ค. 63 การพัฒนาบุคลากรของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจำป เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป (Action Plan) ตามแผนกลยุทธการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส.ค. 6๓

2. สื่อสารแผนผานชองทางตาง ๆ แจงแผนให
หนวยงานที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติ

ม.ค. ก.พ. 6๓

๔. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม ก.ย. 6๓
แผนปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 4 แผนสรางความผาสุก
1. สำรวจปจจัยที่สงผลตอความผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากรในองคกร

ต.ค. 6๒

เม.ย. /
ส.ค. 6๓

2. เสนอรางแผนเสริมสรางความผาสุกและความ
ผูกพันฯ ป พ.ศ. 256๓ ตอคณะกรรมการบริหาร
ของสำนักฯ
3. แจงเวียนแผนเสริมสรางความผาสุกฯ ป พ.ศ.
256๓ ใหบุคลากรในองคกรทราบ และนำสูการ
ปฏิบัติ

4. ดำเนินการตามแผนและติดตามผลการ
ดำเนิน งานของแผนเสริมสรางความผาสุก
และความผูกพันฯ
ม.ค. 6๓ 5. สรุปผลการดำเนินการพรอมขอเสนอแนะ
เสนอผูบริหารทราบ
ม.ค. –
มี.ค. 6๓

ก.ย. 6๓

-๒รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

กิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานที่สรางคุณคาและสนับสนุนของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
1. ทบทวนกระบวนการของ สำนั ก อนามั ย ก.พ. 63 3. สื่อสารคูมือการปฏิบัติงานหรือคูมือการ
สิ่งแวดลอม โดยเพิ่มนวัตกรรมในกระบวนการ และ
ใหบ ริการ ใหบ ุคลากรในหนว ยงานทราบ
กำหนดระบบติ ด ตามผลการดำเนิน งานและตัวชี้วัด
และถื อ ปฏิ บ ั ต ิ และเผยแพร ผ  า นช อ งทาง
ของกระบวนการ
ตาง ๆ เชน Website
2. จั ด ทำกระบวนการตามมาตรฐานที ่ ก ำหนด มี.ค. 63
เพื่อเสนอผู อำนวยการสำนั กฯ พิจารณา อยางน อย
4 กระบวนการ

เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยกาวสู
องคกรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA4.0
คะแนนที่ 4 รอยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามกิจกรรมที่กำหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ
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คะแนนที่ 5 รอยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
กิจกรรมที่กำหนดในแผน รอบ 6 เดือน ไดรอยละ 100
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ระยะเวลา
พ.ค. 63

