บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ สวนวิจัยและพัฒนา โทร.๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ตอ ๑๕๐๗
วันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ว๓๖๖
เรื่อง ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการ ประจําป ๒๕๕๓ หมวด ๓
เรียน ผอ.สํานัก/ผอ.กอง(หนวยงานที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนาองคการ ประจําป ๒๕๕๓ หมวด ๓)
ตามที่ กพร.กปส. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือขายการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ หองอเนกประสงค
อาคารหอประชุม กปส. ซึ่งที่ประชุม PMQA หมวด ๓ เห็นชอบการแปลงแผนพัฒนาองคกร ประจําป
๒๕๕๓ สูการปฏิบัติ ทั้งนี้ กพร.กปส.ไดเวียนแจงแผนดังกลาว (เอกสาร ๑) ใหทราบโดยทั่วกันไปแลว นั้น

สวพ. สนผ. ในฐานะเจาภาพหลัก PMQA หมวด ๓ : การใหความสําคัญกับผูรับบริการ
และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย มี ห น า ที่ สื่ อ สารกั บ หน ว ยงานเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ สร า งกลไกในการผลั ก ดั น
ใหหนวยงานรับผิดชอบนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ติดตามและรายงานผล
การดํา เนิน งานเสนอผูบ ริห ารตามกรอบเวลาที่กํา หนด ซึ่ง ขณะนี้ใ กลถึง กํา หนดเวลาการรายงาน
รอบ ๖ เดือน จึงขอความกรุณาใหหนวยงานรับผิดชอบตามแผน PMQA หมวด ๓ ดําเนินการ ดังนี้
๑. ขอใหหนวยงานของทานไดกรุณาแจง รายชื่อ ผูรับ ผิด ชอบ PMQA หมวด ๓ ไปที่
นางบุญเรือน ทองปน หรือ นายเริงฤทธิ์ สวัสดิรักษา สวพ.สนผ. โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ตอ ๑๕๐๗-๘
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๖๓๐
๒. ขอใหหนวยงานของทานรายงานผลการดําเนินงานตามแผน PMQA หมวด ๓
ตามแบบฟอรมที่แนบ (เอกสาร ๒) และจัดสงไปที่เจาภาพหลัก PMQA หมวด ๓ (สวพ.สนผ.) ภายใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จะขอบพระคุณยิ่ง

(นางสุรัชณา ฤกษชนะ)
ร.ผ.สวพ.
เจาภาพหลักการนําแผน PMQA หมวด ๓ ไปสูการปฏิบัติ

เอกสาร 1

การแปลงแผนพัฒนาองคการ ประจําป 2553 สูการปฏิบัติ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมหลัก
CS2 ทบทวนและพั ฒนาช องทาง การ
รับฟง และเรียนรูความตองการ
ของผูรับ บริการ และผูมีสวนได
สวนเสีย ปงบประมาณ 2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ

หนวยงาน /
ผูบริหารโครงการ

สนผ.
โครงการทบทวนและพัฒนาชองทางการรับฟง
และเรียนรูความตองการของผูรับบริการ และผู
มีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :
1. หนวยงานระบุชื่อผูรับผิดชอบกลุมงานที่เปน 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับขอรองเรียน

สปช. สปข.1-8)
2. ปรับปรุง/จัดทําขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนได 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
สวนเสียใหทันสมัย
สปช. สปข.1-8)
3. ประเมินประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร 16 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
โดยประเมินตนเองดวยการใชแบบสอบถามสํานัก/ สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8 ศสช.)

กอง web survey

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ธ.ค. ม.ค.
สวท. สนข. สพป. สปต. 52
53
สปช. สปข.1-8)

งบประมาณ
งบประมาณ
สํานัก/กอง

ธ.ค.
52

ธ.ค.
52

ธ.ค.
52

ธ.ค.
52

-

ธ.ค.
52

ม.ค.
53

-

กิจกรรมหลัก
CS3 พัฒนาชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสว นไดสวน
เสีย ปงบประมาณ 2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ

หนวยงาน /ผูบ ริหาร
โครงการ

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
โครงการพัฒ นาช องทางการรับฟ ง และเรี ย นรู 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ม.ค. ก.ย.
ความต อ งการข อ งผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได สวท. สนข. สพป. สปต. สวท. สนข. สพป. สปต. 53
53
สปช. สปข.1-8)
สปช. สปข.1-8)
สวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :
ม.ค. ก.พ.
1. พัฒนาชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและระบบการ
53
53
จัดการขอรองเรียน
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ก.พ. ก.ย.
2. การจัดการขอรองเรียนบริการ
53
2.1 รวบรวมและสรุปขอรองเรียนของผูรับบริการ สวท. สนข. สพป. สปต. สวท. สนข. สพป. สปต. 53
สปช. สปข.1-8)
สปช. สปข.1-8)
และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากชองทางอยางนอย 2
ชองทาง เพือ่ กําหนดวิธีปรับปรุงคุณภาพกระบวนงาน
2.3 นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงคุณภาพงาน
บริการและนํามาปรับปรุงกระบวนงานใหดีขึ้น
2.4 จัดทํารายงานผลการจัดการขอรองเรียน
เสนอผูบริหาร
3. ติดตาม/ประเมินการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ก.พ. ก.ย.
สวท. สนข. สพป. สปต. สวท. สนข. สพป. สปต. 53
เปนรายไตรมาส
53
สปช. สปข.1-8)

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

สปช. สปข.1-8)

งบประมาณ

-

-

กิจกรรมหลัก
CS6 สํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย
ปงบประมาณ 2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ
โครงการ สํารวจความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :
1. ออกแบบวิธีการสํารวจความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ให
เหมาะสมแตละกลุม
2.
สํ า รวจความพึ ง พอใจและไม พึ ง พอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กระบวนงาน

หนวยงาน /ผูบ ริหาร
โครงการ
สนผ.

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ก.พ. ก.ย.
สวท. สนข. สพป. สปต. 53
53
สปช. สปข.1-8)

สนผ.

สนผ.

15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ก.พ.
สวท. สนข. สพป. สปต. 53
สปช. สปข.1-8)

15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)
สนผ.
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
3. วิเคราะหผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ
สวท. สนข. สพป. สปต.
และนําผลการวิเคราะหมาจัดลําดับความสําคัญ
สปช. สปข.1-8)
4. ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานตามผลการ 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต. สวท. สนข. สพป. สปต.
วิเคราะห
สปช. สปข.1-8)
สปช. สปข.1-8)
5. ประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงกระบวนงาน 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต. สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)
สปช. สปข.1-8)

ก.พ.
53

มี.ค. เม.ย.
53
53
พ.ค.
53

มิ.ย.
53

ก.ค.
53

ส.ค.
53

ก.ย.
53

ก.ย.
53

งบประมาณ

กิจกรรมหลัก
CS7 จัดทํามาตรฐาน/วิธกี าร
ใหบริการของบุคลากร
ปงบประมาณ 2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ

หนวยงาน /ผูบ ริหาร
โครงการ

สนผ.
โครงการจัดทํามาตรฐาน/วิธีการใหบริการของ
บุคลากร
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
1. จัดทําคูมือ/มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. พ.ค. ก.ย.
สวท. สนข. สพป. สปต. 53
53
พ.ค.
53

16 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
พ.ค.
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวท. สนข. สพป. สปต.
53
สวนเสีย
สปช. สปข.1-8 ศสช.)
มิ.ย.
3. ติดตามและประเมินการดําเนินการตามมาตรฐาน 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
ของกระบวนงาน
53
สปช. สปข.1-8)
ส.ค.
4. นําผลการประเมิ น มาปรับปรุง กระบวนการ 15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
ใหบริการ
53
สปช. สปข.1-8)

ก.ย.
53

2. ประกาศมาตรฐานการดําเนินการใหกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ

100,000.-

สปช. สปข.1-8)

พ.ค.
53

สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)

งบประมาณ

ก.ค.
53
ก.ย.
53

งบประมาณ
ของสํานัก/
กอง

กิจกรรมหลัก
CS4 พัฒนาเครือขายการใหบริการ
และจัดกิจกรรมสราง
ความสัมพันธกับผูรับบริการ
และผูมีสว นไดสวนไดสว นเสีย
ปงบประมาณ 2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ
โครงการพัฒนาเครือขายการใหบริการและจัด
กิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทําฐานขอมูล
ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และพั ฒ นา
เครือขายการใหบริการรวมทั้งมีชองทางการติดตอ
กับเครือขายอยางนอย 2 ชองทาง
2. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เชน วันคลายวันกอตั้งหนวยงาน
วันเด็ก พบปะสังสรรคสื่อ งานเทศกาลสําคัญ
ประจําป ฯลฯ
3.
ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
กิจกรรมสรางความสัมพันธ

หนวยงาน /ผูบ ริหาร
โครงการ
สนผ.

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
16 สํานัก/กอง(สนผ. สทท. ต.ค. ก.ย.
สวท. สนข. สพป. สปต. 52
53
สปช. ศสช. สปข.1-8 )

15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)

ศสช.

ธ.ค.
52

ก.พ.
53

15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)

สนผ.

ต.ค.
52

ก.ย.
53

15 สํานัก/กอง(สนผ. สทท.
สวท. สนข. สพป. สปต.
สปช. สปข.1-8)

สนผ.

ส.ค.
53

ก.ย.
53

งบประมาณ
งบประมาณ
สพป.

กิจกรรมหลัก
CS5 การสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนผูรับบริการและผูมี
สวนไดสว นเสีย ปงบประมาณ
2553

โครงการ/กิจกรรมรองรับ
โครงการสร า งการมี ส ว นร ว มของประชาชน
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน :

หนวยงาน /ผูบ ริหาร
โครงการ
สนผ.

หนวยงานรวม
ดําเนินงาน

ชวงเวลา
ตามปฏิทนิ
คณะทํางานการมีสวน ม.ค. ก.ย.
รวมของประชาชน(กปส.) 53
53

สทท.และ สทท.สังกัด
สปข. 1 - 8
คณะทํางานการมีสวน สนผ. สทท. สทท.ในสังกัด ม.ค.
รวมของประชาชน
สปข.1-8
53

1. กําหนดรายการโทรทัศนเปดโอกาสใหประชาชน/
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
2. แตงตั้งคณะทํางานการมีสวนรวมของประชาชน สทท. สทท.ในสังกัด สปข. คณะทํางานการมีสวน ก.พ.
รวมของประชาชน
1-8
ในรายการโทรทัศนที่กําหนดเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
53
รายการโทรทัศน โดยระบุรายละเอียดของชองทาง /
กระบวนการ/วิ ธี ก ารรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ประชาชน
3. การดําเนินการตามแผนพัฒนารายการโทรทัศน สนผ. สทท.ในสังกัด สปข. คณะทํางานการมีสวน เม.ย.
รวมของประชาชน
1-8
ที่กําหนด
53
สทท. สทท.ในสังกัด สปข.
สนผ.
ส.ค.
4. ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
1-8
53
5. การประเมินผลดําเนินงานตามแผนการสราง สทท. และ สทท.ในสังกัด คณะทํางานการมีสวนรวม ก.ย.
ของประชาชน
สปข.1-8
การมีสวนรวมของประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวน
53
(กปส.)
ไดสวนเสีย

ม.ค.
53
มี.ค.
53

ก.ค.
53
ส.ค.
53
ก.ย.
53

งบประมาณ
งบประมาณ
กพร.และ
สนผ.

เอกสาร 2
แบบรายงานการพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA ประจําปงบประมาณ 2553
หมวด 3 : การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูม ีสวนไดสว นเสีย
หนวยงาน
รอบการรายงาน
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 52 – มี.ค.. 53)
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 53)
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน (เม.ย. – มิ.ย. 53)
CS
กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
หลักฐาน/เอกสาร
CS2 ทบทวนและพัฒนาชองทาง การ โครงการทบทวนและพั ฒ นาช อ ง
รั บ ฟ ง แ ล ะ เ รี ย น รู ค ว า ม ทางการรั บ ฟ ง และเรี ย นรู ค วาม
ตองการของผูรับ บริการ และ ตองการของผูรับบริการ และผูมีสวน
ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ไดสวนเสีย
ปงบประมาณ 2553
รายละเอี ย ดขั้ น ตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1. หนวยงานระบุชื่อผูรับผิดชอบ ● ระบุชื่อผูรับผิดชอบ /
● แผนพัฒนาองคการ ประจําป
กลุมงานที่เปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ ผูประสานงาน โทรศัพทติดตอ
2553 หมวด 3 ของหนวยปฏิบัติ
ขอรองเรียน
2. ปรับปรุง/จัดทําขอมูลผูรับบริการ ● ระบุการดําเนินการปรับปรุง/
● หลักฐานเอกสารที่แสดงให
และผูมีสวนไดสวนเสียใหทันสมัย จัดทําฐานขอมูลผูรับบริการและผู
เห็นวามีการดําเนินการปรับปรุงฯ
มีสวนไดสวนเสีย
เชน ประกาศ บันทึก คําสั่ง ฯลฯ
3. ประเมินประสิทธิภาพของชอง ● ประเมินประสิทธิภาพของชอง
● เอกสารหลักฐานที่แสดงให
ทางการสื่อสาร โดยประเมินตนเอง ทางการสื่อสาร โดยประเมินตนเอง
เห็นวามีการดําเนินการฯ รวมถึง
ดวยการใชแบบสอบถามสํานัก/กอง ดวยการใชแบบสอบถามสํานัก/
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
web survey
กอง ผานทางเว็ปไซตของหนวยงาน

ปญหา/อุปสรรค

CS
CS3

กิจกรรม
พัฒนาชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ปงบประมาณ 2553

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1. พัฒนาชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของผูรับบริการ
และผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และระบบ
การจัดการขอรองเรียน

-2ผลการดําเนินงาน

● ระบุชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของผูร ับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
● ระบุวิธีการ/การจัดระบบการ
จัดการขอรองเรียน
● ระบุกิจกรรม / การดําเนินการ
พัฒนาชองทางการรับฟงและ
เรียนรูความตองการของผูร ับ
บริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
2. การจัดการขอรองเรียนบริการ
● ระบุวิธีการ/การจัดระบบการ
2.1 รวบรวมและสรุปขอรองเรียน จัดการขอรองเรียน
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ● ระบุวิธีการ / ขั้นตอนการจัดเก็บ
รวบรวม และสรุปขอรองเรียนฯ
2.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากชองทาง ● ผลการวิเคราะหขอมูลฯ
อยางนอย 2 ชองทาง เพื่อกําหนดวิธี ● ระบุวิธีการปรับปรุงคุณภาพ
ปรับปรุงคุณภาพกระบวนงาน
กระบวนงาน

จํานวน

หลักฐานเอกสาร

● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึกตาง ๆ
คําสั่ง ประกาศ การแจงเวียน และ
ภาพถายการจัดกิจกรรม ฯลฯ

● การรายงานผลการวิเคราะห
ขอมูลฯ และเอกสารที่เกี่ยวของ
ที่แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการ

ปญหา/อุปสรรค

CS

กิจกรรม

-3โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
2.3 นําผลการวิเคราะหมา
● ระบุกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน
ปรับปรุงคุณภาพงานบริการและนํามา การนําผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกระบวนงานใหดีขึ้น
ปรับปรุงคุณภาพงานฯ
2.4 จัดทํารายงานผลการจัดการ
ขอรองเรียนเสนอผูบริหาร
3. ติดตาม/ประเมินการปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการเปนรายไตรมาส

CS6

สํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการ
และ ผูมีสวนไดสวนเสีย
ปงบประมาณ 2553

โครงการ สํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1. ออกแบบวิธีการสํารวจความพึง
พ อ ใ จ แ ล ะ ไ ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ใหเหมาะสมแตละกลุม
2. สํารวจความพึงพอใจและไมพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 4 กระบวนงาน

● ระบุวิธีการ / ขั้นตอนการจัดทํา
รายงานฯ เสนอผูบริหาร
● ระบุวิธีการ / ขั้นตอนการ
ติดตามประเมินการปรับปรุง
คุณภาพฯ รายไตรมาส

● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน
การออกแบบสํารวจความ
พึงพอใจและไมพึงพอใจ (สปผ.)
● ระบุวิธีการ / ขั้นตอนการ
สํารวจฯ (สปผ.)

จํานวน

หลักฐานเอกสาร
● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึกตาง ๆ
คําสั่ง ประกาศ การแจงเวียน และ
ภาพถายการจัดกิจกรรม ฯลฯ
● เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของที่แสดงใหเห็นวา
มีการดําเนินการฯ

● เครื่องมือสํารวจความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

ปญหา/อุปสรรค

CS

กิจกรรม

-4โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
3. วิเคราะหผลการวัดความพึงพอใจ ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/ผลการ
และไมพึงพอใจ และนําผลการ วิเคราะหฯ/การจัดลําดับ
วิเคราะหมาจัดลําดับความสําคัญ
ความสําคัญ (สปผ.)
4. ดําเนินการปรับปรุงกระบวนงาน ● ระบุกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน
ตามผลการวิเคราะห
การนําผลการวิเคราะหมา
ปรับปรุงกระบวนงาน
5. ประเมินผลการดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน

CS7 จัดทํามาตรฐาน/วิธีการ
ใหบริการของบุคลากร
ปงบประมาณ 2553

● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/การ
ประเมินผลการดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน

โครงการจั ด ทํ า มาตรฐาน/วิ ธี ก าร
ใหบริการของบุคลากร
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1. จัดทําคูมือมาตรฐาน/แนวทาง ● ระบุวิธีการ / ขั้นตอนการจัดทํา
ปฏิบัติ
คูมอื การปฏิบัติงาน

จํานวน

หลักฐานเอกสาร
● รายงานผลการวิเคราะหฯ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ
● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึก คําสั่ง
การแจงเวียน และภาพถายการจัด
กิจกรรม ฯลฯ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

● คูมือการปฏิบัติงานและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

ปญหา/อุปสรรค

CS

CS4

-5กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
2. ประกาศมาตรฐานการดําเนินการ ● ปดประกาศคูมือมาตรฐาน/
ใหกับผูรับบริการและผูมีสวนได
แนวทางปฏิบัติไวในสถานที่ที่
สวนเสียทราบ
เหมาะสมซึ่งผูมารับบริการ
สามารถมองเห็นไดชัดเจน
3.
ติดตามและประเมินการ ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/การ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง ประเมินผลการดําเนินการตาม
กระบวนงาน
มาตรฐานของกระบวนงาน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง ● ระบุกิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอน
กระบวนการใหบริการ
การปรับปรุงกระบวนการ
ใหบริการ
พัฒนาเครือขายการใหบริการ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า เ ค รื อ ข า ย ก า ร
และจัดกิจกรรมสราง
ให บ ริ ก ารและจั ด กิ จ กรรมสร า ง
ความสัมพันธกบั ผูรับบริการ ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมี
และผูม ีสวนไดสวนไดสวนเสีย สวนไดสวนไดสวนเสีย
ปงบประมาณ 2553
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดทํา ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอนการพัฒนา
ฐานขอมูลผูรับบริการและผูมีสวนได ระบบสารสนเทศฯ อยางนอย 2
ส ว นเสี ย และพั ฒ นาเครื อ ข า ยการ ชองทาง
ใหบริการรวมทั้งมีชองทางการติดตอ
กับเครือขายอยางนอย 2 ชองทาง

หลักฐานเอกสาร
● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึก คําสั่ง
การแจงเวียน และภาพถาย
สถานที่ติดประกาศฯ ฯลฯ
● สรุปรายงานการประเมินผล
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

ปญหา/อุปสรรค

CS

CS5

-6กิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
2. จัดกิจกรรมสรางความสัมพันธกับ ● ระบุกิจกรรมการสราง
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ความสัมพันธกับผูรับบริการ
เชน วันคลายวันกอตั้งหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย
วันเด็ก พบปะสังสรรคสื่อ งาน
เทศกาลสําคัญประจําป ฯลฯ
3. ประเมิ นผลการพั ฒนาระบบ ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/ผลการ
สารสนเทศและกิจกรร มสร า ง วิเคราะห การติดตามประเมินผล
ความสัมพันธ
การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ
การสรางการมีสวนรวมของ โครงการสร า งการมี ส ว นร ว มของ
ประชาชนผูรับบริการและผูมี ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนไดสวนเสีย ปงบประมาณ สวนเสีย
2553
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการ
ดําเนินงาน :
1.กํ า หนดรายการโทรทั ศ น เ ป ด ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอนการ
โอกาสใหประชาชน/ผูรับบริการและ ดําเนินการ
ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม
2. แตงตั้งคณะทํางานการมีสวนรวม ● แตงตั้งคณะทํางานฯและจัดทํา
ของประชาชนในรายการโทรทัศนที่ แผนพัฒนารายการโทรทัศนฯ
กําหนดเพื่อจัดทําแผนพัฒนารายการ ● ระบุชองทาง/ขั้นตอน
โทรทัศน โดยระบุรายละเอียดของ กระบวนการ/วิธีการรับฟงความ
ชองทาง /กระบวนการ/วิธีการรับฟง คิดเห็นจากประชาชนใหชัดเจน
ความคิดเห็นจากประชาชน

หลักฐานเอกสาร
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ
● รูปถายการจัดกิจกรรมฯ

● รายงานผลการวิเคราะหฯ
● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของที่
แสดงใหเห็นวามีการดําเนินการฯ

● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึก คําสั่ง
การแจงเวียน และภาพถาย ฯลฯ

ปญหา/อุปสรรค

CS

* หมายเหตุ

กิจกรรม

-7โครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน
3. การดําเนินการตามแผนพัฒนา ● ระบุกิจกรรม/วิธีดําเนินการ
รายการโทรทัศนที่กําหนด
ตามแผนพัฒนา ฯ

4. ประเมินความพึงพอใจของ
● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/ผลการ
ผูเขารวมกิจกรรม
ประเมินฯ
5. การประเมินผลดําเนินงานตาม ● ระบุวิธีการ/ขั้นตอน/ผลการ
แผนการสร า งการมี ส ว นร ว มของ ประเมินฯ
ประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย
กรุณาแนบหลักฐาน/เอกสาร ยืนยันการดําเนินการมาพรอมรายงานฉบับนี้ดวย

จํานวน

หลักฐานเอกสาร
● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึก คําสั่ง
การแจงเวียน และภาพถาย ฯลฯ
● รายงานผลการประเมิน
● ตองแสดงใหเห็นวามีการ
ดําเนินการฯ อาทิ บันทึก คําสั่ง
การแจงเวียน วิดีโอ ซีดี และ
ภาพถาย ฯลฯ

ชื่อผูรายงาน .......................................................... ตําแหนง........................................................โทรศัพท ......................................โทรสาร..............................................

ปญหา/อุปสรรค

