แบบฟอร์ม 3

คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
(Work Manual)

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
ของ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
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วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

1. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ
4. ค่าธรรมเนียมการบริการ
5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการบริการ
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ

3
3
8
8
8
8

ภาคผนวก
1.แบบฟอร์ม
2.ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์ม
รายชื่อผู้จัดทา
1. นายสุรเวช ลิ้มสนธิกุล
2. นายจิโรจน์ พุฒิมานิตพงศ์
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1. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ
ผู้รับบริการหลัก : บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้าน IT ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต วันจันทร์ – วันศุกร์
กรมสุขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
ช่วงเวลาทาการ 08.30 – 16.30 น.
จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-590-8124 / 02-5908085
โทรสาร : 02-1495524

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การสารองข้อมูล (Back Up)
(1) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะทาการสารองข้อมูลอัตโนมัติ โดยระบบ
เครื่องประมวลผลแม่ข่ายจะทาการสารองข้อมูลไว้ในเทป 1 ชุด
(2) การสารองข้อมูลด้วยระบบ Manual โดยกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทาการสารอง
(Backup) ข้อมูลตามระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งจัดให้มีระบบการบารุงรักษา
(Restructure/Reformat) ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย
(2.1) การสารองข้อมูลประจาวัน จะทาการสารองข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล
(2.2) การสารองข้อมูลประจาสัปดาห์ จะทาการสารองข้อมูล โครงสร้างข้อมูล
และ Source Code โดยบันทึกข้อมูลลงใน External Hardisk
(2.3) การสารองข้อมูล Source Code โปรแกรมประจาเดือน
(2.4) การสารองข้อมูลประจาปี
หมายเหตุ
1.ใช้ได้กับ windows 7 ขึ้นไป แต่ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมที่ต่ากว่า windows 7
2.การประมวลผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
และระบบเครือข่าย ณ เวลานั้น ๆ
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ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เวลาเที่ยงคืน บุคลากรที่ได้รับ
ของทุกวัน มอบหมายให้
(9 ชม.)
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต

ลาดับ
ขั้นตอน
2) การกู้ข้อมูล (Recovery)
(1) ทาการทดสอบ Recovery ข้อมูล โครงสร้าง และโปรแกรมปฏิบัติการ
ฐานข้อมูล ที่ได้ทาการสารองไว้ใน External Hardisk
(2) ท าการทดสอบ Recovery ฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมปฏิ บั ติ ก าร
ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายสารองที่ได้ทาการสารองไว้
เพื่อทดสอบระบบการทางานเมื่อเครื่องแม่ข่ายหลักเสียหาย
(3) ข้อมูลที่ต้องทาการ Recovery ทันทีได้แก่ ฐานข้อมูลระบบภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (GIS), ระบบสายสุ ขภาพจิต 1667, ฐานข้อมูล เพื่อการ
บริหารงานภายใน (Back Office), ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โปรแกรมป้ องกัน ไวรั ส และการถู กโจมตี จากบุ คคลภายนอก (Antivirus),
โปรแกรมระบบปฏิบัติการการจัดการเครือข่าย (Network Software) และ
เว็บไซด์กรมสุขภาพจิต (Web Application Program)
หมายเหตุ
1.ใช้ได้กับ windows 7 ขึ้นไป แต่ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมที่ต่ากว่า windows 7
2.การประมวลผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
และระบบเครือข่าย ณ เวลานั้น ๆ
3) การติดตังโปรแกรมป้องกันไวรัส และการป้องกันไว้รัส
3.1.ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัพเดทข้อมูลไวรัส
แบบที่ 1 Antivirus saver
(1) การติดตั้งโปรแกรม Antivirus saver
(2) การกาหนดค่า configuration และนโยบายการใช้งานสาหรับเครื่อง client
(3) การติดตั้ง Antivirus ที่เครื่องclient จาก Antivirus saver
แบบที่ 2 Standalone Antivirus
1) การติดตั้ง Antivirus ที่เครื่องclient และ Antivirus saver
หมายเหตุ
1.ใช้ได้กับ windows 7 ขึ้นไป แต่ไม่สามารถใช้กับโปรแกรมที่ต่ากว่า windows 7
2.การประมวลผลช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
และระบบเครือข่าย ณ เวลานั้น ๆ

หน้ า

4

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ทุกวันศุกร์ บุคลากรที่ได้รับ
ของสัปดาห์ มอบหมายให้
(1 ชม.)
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต

3 ชม.

1 ชม.

บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต

ลาดับ

4)

5)

ขั้นตอน
3.2 การป้องกันไวรัส
(1) มีการตรวจสอบหาไวรั ส ทุกครั้ งก่อ นเปิดไฟล์ จากแผ่ นหรือสื่ อบันทึ ก
ข้อมูล นอกจากนี้ควรมีการตรวจหาไวรัส
(2) ใช้ความระมัดระวังในการเปิด e-mail ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
(3) ระมัดระวังในการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต
การป้องกันการบุกรุก และภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย
มีแนวทางดังนี้
1) มาตรการควบคุมการเข้าออกห้ องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายและการป้องกัน
ความเสี ย หาย โดยห้ ามบุ คคลที่ ไม่ มี อ านาจหน้ าที่ เกี่ ยวข้ อง เข้ าไปในห้ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หากจาเป็นให้มีเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
เป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบน าพาเข้าไป ที่ ป ระตูเข้าออก มีการติ ดตั้งรหั ส /Keycard
ในการเข้าออก และติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดป้องกันการโจรกรรม
2) มีการติดตั้ง Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะเปิด
ใช้งาน Firewall ตลอดเวลา
3) มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย ทาการตรวจสอบปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตขององค์กร เพื่อสังเกตปริมาณข้อมูลบนเครือข่ายว่ามีปริมาณมาก
ผิดปกติ หรือการเรียกใช้ระบบสารสนเทศ มีความถี่ในการเรียกใช้ผิดปกติ เพื่อจะ
ได้สรุปหาสาเหตุ และป้องกันต่อไป
4) การเรียกใช้ระบบสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิ ภาค ผู้ ใช้ระบบจะต้ องมีการบั นทึกชื่อผู้ ใช้ (Username) และรหั สผ่ าน
(Password) เพื่อตรวจสอบก่อนระบบอนุญาตให้ใช้งานได้ ตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น
ในการเตรียมพร้อมรับภัยพิบั ติที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานด้าน IT ของสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ จาเป็นใน
กรณีคอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องใช้งานไม่ได้ โดยมีการเตรียมอุปกรณ์ดังนี้
1) แผ่น boot disk
2) แผ่นติดตั้งระบบปฏิบัติการ/ระบบเครือข่าย/แผ่นติดตั้งระบบงานที่สาคัญ
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ระยะเวลา
15 นาที

ผู้รับผิดชอบ

24 ชม -บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต
8 ชม.

5 นาที

2 นาที

15 นาที - บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต

ลาดับ

6)

7)

ขั้นตอน
3) แผ่นสารองข้อมูลและระบบงานที่สาคัญ
4) แผ่นโปรแกรม Antivirus/Antispyware
5) แผ่น driver อุปกรณ์ต่างๆ
6) ระบบสารองไฟฉุกเฉิน
7) อุปกรณ์สารองต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
(1) อุปกรณ์ควบคุมการเข้าสู่ เครือข่ายที่เรียกว่า Firewall ติดตั้งอยู่ที่ห้อง
Server หลัก สาหรับป้องกันการบุกรุก โปรแกรมหรือบุคคลที่ไม่ประสงค์ดี
และควบคุมการใช้งานเครือข่ายกรมสุขภาพจิตตามนโยบายการเข้าถึงระบบ
ของผู้ดูแลระบบ (สยส.)
(2) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารเคมี สาหรับอุปกรณ์ IT ติดตั้ง
อยู่ที่ห้อง Server กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับกรณีเกิดไฟไหม้
ในห้อง Server (ติดตั้งครั้งเดียว)
(3) จั ด ให้ มีร ะบบทาความเย็ น เปิ ดสลั บ ภายในห้ อง Server เพื่อรักษา
สมรรถนะเครื่อง server ให้สามารถทางานได้ตลอด
(4) จั ด ให้ มี โ ปรแกรมส าหรั บ ป้ อ งกั น การถู ก โปรแกรมไวรั ส เข้ า ท าลาย
โปรแกรมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมป้องกันไวรัส ตามนโยบาย
ที่ทุกสานัก/กอง กาหนดไว้ โดยกาหนดให้โปรแกรมตรวจสอบและ up date
โปรแกรมอัตโนมัติจากฐานข้อมูลไวรัสของบริษัทผู้ผลิต
มาตรการความปลอดภัยด้วยรหัสผ่าน
การสร้างความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิ
ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล หรือ
ใช้งานระบบสารสนเทศในส่วนที่มิได้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง โดย
7.1 กาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้ใช้งานอย่าง
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยที่
อนุ ญาตให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้อง ผู้ ที่รั บ ผิ ดชอบสามารถเข้าในระบบได้ตาม ความ
รับผิดชอบ (Access) โดยมีลาดับขั้นของระบบข้อมูลและการกาหนดสิทธิให้
บุคคลสามารถเข้าถึงแต่ละ ระดับข้อมูล ดังนี้
1) บุคคลที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลได้
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30 นาที

ผู้รับผิดชอบ

- กลุ่มพัฒนาข้อมูล
และสารสนเทศ

30 นาที

24 ชม.
15 นาที

15 นาที/ราย - บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้าน IT
ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานในสังกัด

ลาดับ

ขั้นตอน
2) บุ ค คลที่ ส ามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล และแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ ผู้ ใ ช้
รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลในระบบข้อมูลนั้น
3) บุคคลที่สามารถเรียกดู แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ระดับระบบข้อมูล ในกรณีที่
ผู้ใช้มีข้อผิ ดพลาดในการปรั บ ปรุ งข้อมูล โดยให้ เจ้าหน้าที่ของกลุ่ มพัฒ นา
ข้อมูลและสารสนเทศ หรื อผู้รับผิดชอบของหน่วยงานเจ้ าของระบบงาน เป็ น
ผู้ดูแล แก้ไข ข้อมูลในส่วนนี้ ซึ่งการเข้าใช้ ระบบข้อมูล ในแต่ละระบบ จะมี
การกาหนดสิทธิการเข้าถึงระบบข้อมูล ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของผู้ใช้
ระบบข้ อมูล เพื่อรั กษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล โดยมีการกาหนด
Log in และ Password ในการเข้าถึงข้อมูลและผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถ
เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ผู้ใช้ระบบทั่วไปที่ ผู้บังคับบัญชาที่เป็น
หน่วยงานเจ้าของระบบ เป็นผู้อนุมัติให้ดาเนินการได้ โดยจะแบ่งเป็นการดู
ข้ อ มู ล ได้ เ พี ย ง อย่ า งเดี ย ว ไม่ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขได้ และ การที่
สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ข้อมูล
7.2 กาหนดระยะเวลาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของผู้ ใช้ระบบ (User)
โดยผู้ใช้ระบบจะไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ เมื่อพ้นระยะเวลาที่
กาหนดไว้
7.3 การกาหนดรหัสผ่านควรมีความยาวไม่ต่ากว่า 6 ตัวอักษร และควรใช้
ตัวเลข อักขระพิเศษประกอบและสาหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ควรมีการ
เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน โดยการเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ละครั้งไม่
ควรให้ ซ้ากั บ รหั ส เดิ ม ในครั้ ง สุ ด ท้ า ย ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ องเก็ บ รหั ส ผ่ า นไว้ เ ป็ น
ความลับ ทั้งนี้ถ้ามีผู้อื่นรู้ รหัสผ่านจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทันที เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยของการใช้ระบบสารสนเทศ
7.4 การเข้าถึงระบบเครื อข่ายผู้ ใช้แต่ละผู้ใช้สามารถเข้าใช้พร้อมกันได้ 2
อุปกรณ์เท่านั้น
รวมระยะเวลาในการดาเนินการทั้งสิ้น
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ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 นาที/ราย - บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้าน IT
15 นาที/ราย ของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต
หน่วยงานในสังกัด

15 นาที/ราย

3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ
ลาดับ
เอกสาร/แบบฟอร์ม
1)
ไม่มี
2)
3)
4)
5)
4. ค่าธรรมเนียมการบริการ
ลาดับ
รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม

จานวน (ฉบับ)
ไม่มี

ค่าธรรมเนียม
(บาท)
ไม่มี

1)
ไม่มี
2)
3)
4)
5)
5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ
ลาดับ
ผลสาเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ
1) หากเกิดปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ หน่วยในสังกัดกรมสุขภาพจิตสามารถ
ดาเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ ได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
2) ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถแก้ ไขสถานการณ์ได้
อย่างทันท่วงที
3)
4)
5)
6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาบริการ
1) กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
2) โทรสาร : 02-1485524
3) โทรศัพท์ : 02-5908124 /02-5908132
4) E-mail : plandmh99@gmail.com
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แบบรายงานผลการประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ 2560
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

แบบฟอร์ม 4

คู่มือที่ 2 ชื่อคู่มือ แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
(1) ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ/
ประสิทธิภาพการให้บริการ

(2) ผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่ได้

(3) ปัญหา/อุปสรรค
จากการดาเนินงาน

(4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การดาเนินงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน......นางธารารัตน์......จาปาวัตตะ........................ ตาแหน่ง ....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.................................................
เบอร์โทรศัพท์...........02-590-8046.................... E-mail : ...omhcoffice@gmail.com................................................................................................
หมายเหตุ

(1) ระบุตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือฯ (ข้อ5)
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(2) ระบุผลการปฏิบัติงาน/ผลลัพธ์ที่ได้ เชิงปริมาณ/คุณภาพให้ชัดเจน
(3) ระบุปัญหาอุปสรรคจากการดาเนินงาน ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ
(4) ระบุแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
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แบบฟอร์ม 5.1
(สาหรับหน่วยงานส่วนกลาง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สขุ ภาพจิต กรมสุขภาพจิต
กระบวนงานที่ 2 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและ
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
------------------------------------------------------วัตถุป ระสงค์ : เพื่ อทาการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รั บบริ การต่ อการให้บริ การตามคู่ มือปฏิ บัติงาน/คู่ มือการให้บ ริการ
ประชาชน โดยจะนาผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนากระบวนงานอย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ………….…….ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี

 2. ปริญญาตรี
 4. อื่นๆ........................................

4. ลักษณะการปฏิบัติ
 1. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 2. เครือข่ายในระบบสาธารณสุข (เช่น สสจ. / รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต. เป็นต้น)
 3. เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข (เช่น อปท. / บุคลากรในสังกัดกระทรวงอื่นๆ เป็นต้น)
 4. อื่นๆ โปรดระบุ.............................
5. ตาแหน่ง
 1. แพทย์
 3. นักจิตวิทยา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข
 7. เจ้าหน้าที่ อปท.
 9. อื่นๆ........................................

 2. พยาบาล
 4. นักสังคมสงเคราะห์
 6. อสม./แกนนาชุมชน
 8. ครู

6. สถานที่/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
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 1. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 3. โรงพยาบาลทั่วไป
 5. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
 9. อสม./แกนนาชุมชน
 11. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................

 2. โรงพยาบาลศูนย์
 4. โรงพยาบาลชุมชน
 6. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
 8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 10. โรงเรียน

ส่วนที่ 2 การรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการบริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
2.1 ท่านเคยได้รับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน มาก่อนหรือไม่
 1. เคย (ตอบข้อ 2.2 - 2.3 แล้วจึงตอบส่วนที่ 3)
 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
2.2 ท่านเคยรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางใด
 1. Website ของหน่วยงาน
 2. แผ่นพับแนะนาการบริการของหน่วยงาน
 3. บอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 4. โทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม
 5. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
2.3 เมื่อท่านมารับบริการตามกระบวนงานดังกล่าว การให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ หรือไม่
 1. เป็นไปตามที่กาหนดในคู่มอื ฯ  2. ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในคูม่ ือฯ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

(5)

(4)

1. บุคลากรของหน่วยงาน
1.1 บุคลากรสุภาพ เต็มใจให้บริการ ให้ข้อมูล
1.2 บุคลากรมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ
1.3 บุคลากรให้ข้อมูล คาแนะนา ที่เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน และเป็นประโยชน์
1.4 บุคลากรแจ้งความคืบหน้าในขั้นตอนการ
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ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(3)
(2)
(1)
(0)

ดาเนินการ หรือเรื่องที่ ร้องขออย่างรวดเร็ว
1.5 บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบน ไม่เลือก
ปฏิบัติ เป็นต้น
2. กระบวนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
2.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการ สะดวก
รวดเร็ว ชัดเจน
2.3 คุณภาพ/มาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน

ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

(5)

(4)

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(3)
(2)
(1)
(0)

2.4 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของการ
ให้บริการ
2.5 ความทันสมัยของการให้บริการ
(ด้านนโยบายและแผน กฎ ระเบียบ, ข้อมูล,
เทคโนโลยี, สถานที่)
2.6 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ของการ
ให้บริการ
2.7 ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
1. สิ่งทีห่ น่วยงานทาได้ดีทสี่ ุด คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. สิ่งทีห่ น่วยงานควรปรับปรุงมากที่สุด คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฟอร์ม 5.2
(สาหรับหน่วยงานศูนย์สุขภาพจิต)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
หน่วยงาน......................................................
กระบวนงานที.่ ............ชื่อกระบวนงาน.........................................................
------------------------------------------------------วัตถุป ระสงค์ : เพื่ อทาการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รั บบริ การต่ อการให้บริ การตามคู่ มือปฏิ บัติงาน/คู่ มือการให้บ ริการ
ประชาชน โดยจะนาผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนากระบวนงานอย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ………….…….ปี
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี

 2. ปริญญาตรี
 4. อื่นๆ........................................

4. ลักษณะการปฏิบัติ
 1. บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต
หน้ า
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 2. เครือข่ายในระบบสาธารณสุข (เช่น สสจ. / รพศ. / รพท. / รพช. / รพ.สต. เป็นต้น)
 3. เครือข่ายนอกระบบสาธารณสุข (เช่น อปท. / บุคลากรในสังกัดกระทรวงอื่นๆ เป็นต้น)
 4. ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย
 5. อื่นๆ โปรดระบุ.............................
5. ตาแหน่ง
 1. แพทย์
 3. นักจิตวิทยา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข
 7. เจ้าหน้าที่ อปท.
 9. อื่นๆ........................................

 2. พยาบาล
 4. นักสังคมสงเคราะห์
 6. อสม./แกนนาชุมชน
 8. ครู

6. สถานที่/หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
 1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
 3. โรงพยาบาลทั่วไป
 5. สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. โรงเรียน
 11. อื่นๆ โปรดระบุ.....................................

 2. โรงพยาบาลศูนย์
 4. โรงพยาบาลชุมชน
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
 8. อสม./แกนนาชุมชน
 10. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ส่วนที่ 2 การรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการบริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
2.1 ท่านเคยได้รับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน มาก่อนหรือไม่
 1. เคย (ตอบข้อ 2.2 - 2.3 แล้วจึงตอบส่วนที่ 3)
 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
2.2 ท่านเคยรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางใด
 1. Website ของหน่วยงาน
 2. แผ่นพับแนะนาการบริการของหน่วยงาน
 3. บอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 4. โทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม
 5. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
2.3 เมื่อท่านมารับบริการทีห่ น่วยงาน การให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ หรือไม่
 1. เป็นไปตามที่กาหนดในคู่มอื ฯ  2. ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในคูม่ ือฯ
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

(5)

(4)

ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(3)
(2)
(1)
(0)

1. บุคลากรของหน่วยงาน
1.1 บุคลากรสุภาพ เต็มใจให้บริการ ให้ข้อมูล
1.2 บุคลากรมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบ
1.3 บุคลากรให้ข้อมูล คาแนะนา ที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน และเป็นประโยชน์
1.4 บุคลากรแจ้งความคืบหน้าในขั้นตอนการ
ดาเนินการ หรือเรื่องที่ ร้องขออย่างรวดเร็ว
1.5 บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต
เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทนไม่รับสินบน ไม่เลือก
ปฏิบัติ เป็นต้น
2. กระบวนการให้บริการ
2.1 ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน
2.2 ประสิทธิภาพในการให้บริการ สะดวก
รวดเร็ว ชัดเจน
2.3 คุณภาพ/มาตรฐานการให้บริการของ
หน่วยงาน
2.4 ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ของการ
ให้บริการ

ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

(5)

(4)

2.5 ความทันสมัยของการให้บริการ
(ด้านนโยบายและแผน กฎ ระเบียบ, ข้อมูล,
เทคโนโลยี, สถานที่)
2.6 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ ของการ
ให้บริการ
2.7 ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการบริการ
หน้ า
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ระดับความพึงพอใจ
เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(3)
(2)
(1)
(0)

3. ความผูกพันต่อการบริการ/ต่อหน่วยงาน
3.1 หากท่านต้องการใช้บริการในกระบวนงานดังกล่าว ท่านจะกลับมาใช้บริการหน่วยงานนี้อีกหรือไม่
 1. มา
 2. ไม่แน่ใจ
 3. ไม่มา
3.2 ท่านจะแนะนาหรือบอกต่อให้คนรู้จักมาใช้บริการหน่วยงานแห่งนี้หรือไม่
 1. แนะนา
 2. ไม่แน่ใจ
 3. ไม่แนะนา
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
1. สิ่งทีห่ น่วยงานทาได้ดีทสี่ ุด คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งทีห่ น่วยงานควรปรับปรุงมากที่สุด คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แบบฟอร์ม 5.3
สาหรับหน่วยงานสถาบัน/โรงพยาบาล

แบบสอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560
หน่วยงาน ...................................................................
-----------------------------------------
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คาชี้แจง 1)

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลใน 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ป่วย
ในการให้บริการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ป่วยต่อการปรับปรุงการให้บริการ
2) กรุณาทาเครื่องหมาย “” ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริง และในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.

สถานภาพผู้ตอบ
 1. ผู้ป่วย
 2. พ่อ/แม่ ของผู้ป่วย
 3. คู่สมรส / บุตร ของผู้ป่วย
 4. ญาติของผู้ป่วย เช่น พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ
 5. ผู้ดูแลผู้ป่วย
 6. เจ้าหน้าที่รัฐ / องค์กรเอกชน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.

ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 3. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

 2. อนุปริญญา / ปวส. หรือเทียบเท่า
 4. สูงกว่าปริญญาตรี

เพศ
 1. ชาย

 2. หญิง

3.
4.

อายุ………….…….ปี

5.

ระยะเวลาที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลนี้
 1. น้อยกว่า 15 วัน
 3. 1 เดือนขึ้นไป – 3 เดือน
 5. 6 เดือนขั้นไป – 1 ปี

 2.
 4.
 6.

15 วันขึ้นไป – 1 เดือน
3 เดือนขึน้ ไป – 6 เดือน
1 ปีขึ้นไป

ชุดที่ 01 Relationship Survey : งานบริการผู้ป่วยนอก

ส่วนที่ 2 การรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการบริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน
2.1 ท่านเคยได้รับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน มาก่อนหรือไม่
 1. เคย (ตอบข้อ 2.2 - 2.3 แล้วจึงตอบส่วนที่ 3)
 2. ไม่เคย (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3)
หน้ า
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2.2 ท่านเคยรับรู้/รับทราบเกี่ยวกับการให้บริการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางใด
 1. Website ของหน่วยงาน
 2. แผ่นพับแนะนาการบริการของหน่วยงาน
 3. บอร์ดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
 4. โทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม
 5. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................
2.3 เมื่อท่านมารับบริการที่หน่วยงาน การให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มือ หรือไม่
 1. เป็นไปตามที่กาหนดในคู่มอื ฯ  2. ไม่เป็นไปตามที่กาหนดในคูม่ ือฯ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการ
ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

1. การบริการในภาพรวม
1.1 ท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการโดยรวม
ของ โรงพยาบาล
1.2 ท่านพึงพอใจกับการอธิบายสาเหตุของ
การเจ็บป่วยครั้งนี้
1.3 ท่านได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
ชัดเจน
2. ขัน้ ตอน/ระยะเวลาการบริการ
2.1 แพทย์ออกตรวจคนไข้ตรงเวลาที่ติด
ประกาศไว้
2.2 ระยะเวลารอคอยในการยื่นบัตร/ทาบัตร
และตรวจสอบสิทธิ
2.3 ระยะเวลารับบริการ ณ จุดคัดกรอง
2.4 ระยะเวลารับบริการตรวจรักษา/บาบัด
ทางจิต
2.5 ระยะเวลารอคอยที่จดุ ชาระเงิน
2.6 ระยะเวลารอรับยา
2.7 มีการประกาศขั้นตอนการให้บริการของ
โรงพยาบาลไว้อย่างชัดเจน
2.8 จุดบริการมีความต่อเนื่อง สะดวกในการ
ติดต่อ ไม่วกไปวนมา
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ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(1)
(0)

ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มากที่สุด

พอใจ

เฉยๆ

ไม่พอใจ

(5)

(4)

(3)

(2)

3. บุคลากรที่ให้บริการ
3.1 บุคลากรสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจ
บริการ
3.2 บุคลากรรับฟังปัญหา และติดตามเรื่องที่
มีปัญหา หรือข้อเรียกร้อง ไม่ปัด ความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งดูแล ช่วยแก้ปัญหา
อย่างรวดเร็ว
3.3 บุคลากรให้คาอธิบายและตอบข้อ
ซักถามได้ชัดเจน ตามความต้องการ
3.4 บุคลากรให้ข้อมูลความรู้ที่เกีย่ วข้องกับ
การเจ็บป่วย การรักษาการดูแลตนเองที่บ้าน
ที่เข้าใจง่ายเป็นประโยชน์ต่อการรักษา
3.5 บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รบั สินบน
เป็นต้น
3.6 บุคลากรบริการตามลาดับก่อน หลัง
ไม่เลือกปฏิบัติ
4. สิ่งอานวยความสะดวก
4.1 มีป้ายบอกทาง/สถานที่/จุดบริการต่างๆ
ในโรงพยาบาลอย่างชัดเจน
4.2 ความเพียงพอของสิ่งอานวย
ความสะดวก เช่น เก้าอี้นั่งในจุดบริการต่างๆ
ตู้น้าดื่ม โทรศัพท์ พัดลม ตู้หนังสือ เครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ที่จอดรถ
4.3 ความสะอาดของห้องน้า
4.4 ช่องทางในการติดต่อเพื่อเข้าถึงบริการ
(เช่น การนัดหมาย เลื่อนนัด รู้รายละเอียด
การลงตรวจของแพทย์) มีหลายช่องทางและ
สะดวก ได้แก่ โทรศัพท์ เว็บไซต์
4.5 ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม สะอาด และ
สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
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ไม่พอใจ ไม่เกี่ยวข้องกับคาถาม
มากที่สุด ข้อนี้/ไม่สามารถให้
ความเห็นได้
(1)
(0)

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
1.

ท่านคิดว่าสถาบัน/โรงพยาบาล ควรมีการปรับปรุงพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่กลุ่มใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1. แพทย์
 2. พยาบาล
 3. นักจิตวิทยา
 4. นักสังคมสงเคราะห์
 5. เภสัชกร
 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 7. เจ้าหน้าทีเ่ วชระเบียน
 8. นักกายภาพบาบัด
 9. นักกิจกรรมบาบัด
 10. นักแก้ไขการพูด
 11. ครูการศึกษาพิเศษ
 12. เจ้าหน้าที่การเงิน
 13. เจ้าหน้าที่ห้องฟัน
 14. ทันตแพทย์
 15. ประชาสัมพันธ์
 16. เจ้าหน้าที่ รปภ.
 17. เจ้าหน้าที่ทาความสะอาด
 18. อื่นๆ ระบุ........................

2.

สิ่งทีส่ ถาบัน/ โรงพยาบาล ให้บริการได้ดีที่สดุ คือ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3.

สิ่งทีส่ ถาบัน/ โรงพยาบาล ควรปรับปรุงมากที่สุด คือ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

----------------------------------------- ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม เพื่อนาไปปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 
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แผนการปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการ

แบบฟอร์ม 6

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารสุข
(1) คู่มือที่ 2 ชื่อคู่มือ : แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกั บระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
(IT Contingency Plan)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ประเด็นปัญหาอุปสรรค ความต้องการ
ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการ ที่จะปรับปรุง แก้ไขและ/
หรือประเด็นที่พบว่ามีความพึงพอใจน้อย

โครงการ/กิจกรรม
ที่จะดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ/
ตัวชี้วัดผลลัพธ์/
ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

คาชี้แจง :
(1) ระบุคู่มือที่จะดาเนินการปรับปรุง
(2) ระบุประเด็นปัญหาอุปสรรค ที่พบในแบบฟอร์ม 4 และประเด็นที่พบว่ามีความพึงพอใจน้อยจากแบบฟอร์ม 5 หรือหากไม่พบปัญหาอุปสรรคหรือความพึงพอใจน้อย ให้นา
ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อตอบสนองมาระบุแทน
(3) ระบุข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการวางแผนการปรับปรุง/พัฒนาการบริการ
(4) ระบุระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
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(5) ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ระยะเวลาในการรอรับบริการลดลง ร้อยละ 10 ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 85
(6) ระบุชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน โทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้ของผู้รับผิดชอบในการดาเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
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