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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญ
สํานัก งานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ไดกํ าหนดให มี ก ารนําผลการสํ ารวจความ
พึ ง พอใจของผู รั บ บริ ก ารตอ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร/กิ จ กรรม/ผลงานของหน วยงานส ว นกลาง
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ 2560 ไปใชในการพัฒนาหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกําหนดเปนตัวชี้วัดที่ 2 ในคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํ านัก ส ง เสริ ม และสนับ สนุน อาหารปลอดภั ย ซึ่ ง เป นส ว นราชการในสํ านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่บริหารจัดการและดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
และประโยชนสุขของประชาชน ซึ่ งประกอบดวยบุคลากรที่เป นขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูก จาง จางเหมาบริก าร จึ งมีหน าที่ดําเนินการใหองคกรมีความเจริ ญกาวหนาและพั ฒนาสู ความเป นเลิ ศ
โดยกลุมบริหารยุทธศาสตร ไดจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพื่ อใหก ารทํ างานมี ประสิ ท ธิภาพและประสิ ทธิผ ล นําไปสู ความพึง พอใจของ
ผู รั บ บริ ก าร โดยอาศัย หลั ก การ คื อ องคป ระกอบที่ มี ความสํ าคั ญ อยา งยิ่ง ต อ การพั ฒ นาองคก ร
ประกอบดวย ๒ ดาน คือ 1) การพัฒนาระบบในการทํางาน และ 2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โดยใหความสําคัญตอการสงเสริมใหเจาหนาที่มีความสุข ใหไดมีโอกาสไดรับการพัฒนาและเรียนรู
ตลอดเวลาเพื่ อใหมี ความคิดริเ ริ่ม และสรางสรรคสิ่ งใหม ๆ เปนบอ เกิ ดทํ าใหสั งคมเกิดการเรียนรู
และเปลี่ยนแปลงตามไปดวย เพราะบุคลากรถือเปนหัวใจสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ
และเป า หมายที่ อ งค ก รตั้ ง ไว การที่ อ งค ก รตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร และปรั บ เปลี่ ย น
กระบวนการ หรือวิธีการทํางานเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเพิ่มศักยภาพความ
เปนผูนํา ปรับกลยุทธสรางความสําเร็จในการทํางาน รูจักประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
พัฒนาเทคนิคการสรางเครือขายที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน จะชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายที่
วางไวดวยวิธีก ารที่ ร วดเร็ ว องคก รมี ความเจริ ญ ก าวหนาพั ฒ นาสู ความเป นเลิ ศ และที่ สํ าคัญ คื อ
บุคลากรมีความสุขในการทํางาน เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทุกระดับเกิดขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธํารงรักษาไวซึ่งกําลั งคนที่มีคุณภาพโดยการสรางภาคี
เครือขายกําลังคนดานสุขภาพใหเขมแข็ง และยั่งยืน ตอไป

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมของแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. กลุมเปาหมายและตัวชี้วัด
บุคลากรของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย จํานวน 20 คน มีความพึง
พอใจในการดําเนินการและเขารวมแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักฯ ไมนอย
กวารอยละ 80
4. กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 แตงตั้งคณะทํางานแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเพือ่ กําหนดแนวทางกิจกรรม วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
- จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตามแผนปฏิบัตพิ ัฒนาคุณภาพการดําเนินงานและรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงาน 3 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1. การพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารเพื่อการประสานงาน
อาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ
ดานที่ 2. การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
ทันเวลาของการดําเนินงานและการสื่อสารนโยบายอาหารปลอดภัย
ดานที่ 3. การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร เพื่อให มีบุคลิกภาพที่ดี
และสง างามทําใหเ กิดความมั่นใจและสร างความประทับ ใจตอ เครือ ขาย
ผูปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานจนแลวเสร็จ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานเสนอผูบริหาร
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แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดานที่ 1. การพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารเพื่อการประสานงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการ
และการสื่อสารนโยบายอาหารปลอดภัย
ที่มาและความสําคัญ
การเผยแพร ข อ มู ล เป นงานสื่ อ สั ม พั นธ ที่ มี ความสํ าคัญ และเป นงานที่ มี ขอบเขต
กวางขวาง มีระบบงานที่ซั บซอน แตงานประชาสัมพั นธจะชวยสงเสริ มลักษณะความเป นผูนําของ
สํานักฯ และบุคคลทั้งยังชวยใหเกิดความเขาใจชวยสงเสริมภาพลักษณและสรางคานิยมของสํานักฯ
ไดดี ขึ้น การประชาสั ม พั นธ ชว ยสร างความเขา ใจที่ ถูก ตอ ง ทํ า ให เ กิ ด ความร วมมื อ กั บ เครื อ ขา ย
ผูปฏิบัติงานเพราะการประชาสัมพันธเปนการสรางความเขาใจอันดีดวยการใหขาวสารขอเท็จจริงและ
ความถูกตอง มิไดเปนการจูงใจหรือการโฆษณาชวนเชื่อดวยกลวาจา การประชาสัมพันธเปนการปูพื้น
คานิยม ทัศนคติที่ดีใหเกิดกับสํานักฯ เมื่อประชาชนมีคานิยม ความรูสึกที่ดีแลวก็มีใจพรอมที่จะรับฟง
ขอมูล ขาวสารไดถูกตองและมีประสิทธิภาพดวย
1. เว็บไซต การมีเว็บไซตชวยสงเสริมศักยภาพของการสื่อสารและรับเรื่องราวของ
สํานักฯ ใหแขงแกรงมากยิ่งขึ้นได เนื่องจากเปนโลกที่เปดกวางทางดานขอมูล การเขาถึงของเครือขาย
ผูปฏิบัติงานที่งายมากยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง แมวาจะเปนวันหยุดก็ตาม ชวยสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับสํานักฯ และเว็บไซตยังชวยในการสรางความรูสึกประทับใจกับผูเยี่ยมชมไดอีกดวย ลดคาใชจาย
ในการประชาสัมพันธสามารถใหคําปรึกษาปญหาและวิธีการแกไขปญหาตางๆ ผานทางเว็บไซตใหกับ
เครือขายผูปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
2. Face book การใชงาน Face book ในปจจุบันนี้ไดรับความนิยมเปนอยางมาก
เนื่องจากการขยายตัวของตลาด Smartphone และเครือขายอินเตอรเน็ตที่มีความเร็วมากขึ้น ทําให
การเขาถึงสื่อออนไลนทําไดงายขึ้น ขาวสารตาง ๆ ถูกแชรผา นทาง Face book เปนจํานวนมาก บาง
ขาวก็เปนความจริงบางขาวก็ไมเปนความจริง นอกจากขาวแลวบทความตาง ๆ ก็มักถูกเผยแพรโดย
วิธีการแชรผานทาง Facebook เชนกัน สํานักฯ จึงใชสื่อสารขอมูลที่เปนความจริงไดโดยการโพสหรือ
สงขอความผานทาง messenger
3. Line เพิ่มชองทางการเขาถึงใหมากขึ้นโดยใช LINE @ สงหนังสือเชิญประชุม
และสรุปรายงานการประชุมไดอยางรวดเร็ว และทําแบบสอบถามออนไลน เผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวอาหารปลอดภัย และกิจกรรมตางๆ ไดอยางกวางขวางมากขึ้น ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดซื้อ
จัดจางตางๆได
4. You tube ในป จ จุ บั น มี ก ารใช ยู ทู บ (YouTube) วี ดีโ อออนไลน ใ นการ
ประชาสัมพันธกันมากขึ้น เนื่องจากยูทูบวีดีโอออนไลนมีผูใชอยางกวางขวาง ที่เปนแหลงรวมวิดีโอ
จากผูใชทั่วโลกที่ใหญที่สุด จากจํานวนวิดโี อคลิปในฐานขอมูลมากที่สุด และมีจํานวนผูใชที่เขาไปชม
วิดีโอคลิปมากที่สุดในขณะนี้ สํานักฯ จึงใชยูทูบเพื่อการประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับประชาชนผูที่สนใจ เพราะการใชงานที่งายเขาถึงกลุมคนไดอยางรวดเร็ว มีการแสดงแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็ น และวีดีโ อที่ นํามาแบ ง ป นมี ลั ก ษณะหลากหลาย รวมทั้ ง การพั ฒ นาตลอดเวลาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ต ใชงบประมาณนอย
ดานที่ 2. การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความทันเวลาของการดําเนินงาน
ที่มาและความสําคัญ
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีความสําคัญเปนอยางมาก ทั้งในชีวิตประจําวัน
ชีวิตการทํางานและการดําเนินงานขององคการตางๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศไดเสมือนกับ
สายเลือดที่หลอเลี้ยงการทํางานแทบทุกองคกร และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอยางกวางขวาง ทั้ง
ในระดับบุคคล กลุม และองคการ รวมทั้งการทํางานในสาขาวิชาชีพตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงาน
ภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมาย วิทยาศาสตร การศึกษา การแพทย สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร และงาน
บริการสังคมดานตางๆ องคการที่สามารถจัดเก็บ สารสนเทศไดดี ภายใตการเปลี่ ยนแปลงดังกลาว
ยอมจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความไดเปรียบในการแขงขัน และชวยให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางานมากขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จในที่สุด โดยสํานักสงเสริม
และสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดประยุกตใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การใชเทคโนโลยี QR Code โดยประยุกตใชไดหลากหลายรูปแบบ เชน เก็บ
ขอมูล URL ของเว็บไซต, แจงเวียนรายงานการประชุม, เก็บเอกสารที่ตองการเผยแพร และขอมูลที่
เปนตัวอักษรไดอีกมากมาย โดยอาศัยหลักการที่วา QR Code เปนเทคโนโลยีที่ออกแบบมาให
สามารถบรรจุขอมูลไดและสามารถถอดรหัสไดแมภาพบารโคดบางสวนมีความเสียหาย
2. การสรางแบบสอบถามออนไลน ในการสอบถามโดยใชแบบสอบถามที่อดีตเคย
ใชกระดาษในการเก็บขอมูล ปจจุบันสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยไดพัฒนาเปนการ
สรางแบบสอบถามออนไลน ดวยเหตุผลที่วา กระจายขอมูล ไดทั่วถึงและสามารถเขาถึงไดเ ร็วกวา
ประหยั ด งบประมาณ สามารถยกตั ว อย า งให เ ห็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น หากเราต อ งการให ผู ต อบ
แบบสอบถามไดเห็นสิ่งที่เราตองการจะสื่อมากขึ้น เชน หากทําแบบประเมินผลงานบางอยางที่เปน
สิ่งของ ก็สามารถใสภาพหรือวิดีโอของสิ่งของนั้นๆ ลงไปในแบบสอบถามออนไลนไดเลย ขอมูลถูก
จัดเก็บอยางเปนระเบียบ หากขอมูลมีความสําคัญ การจัดเก็บเอกสารก็ยิ่งมีสําคัญตามไปดวย การที่
เอกสารขอมูลถูกจัดอยางเปนระเบียบในบัญชี Google จะยิ่งงายตอการคนหา สามารถนําขอมูลไปใช
ตอไดสะดวกเราสามารถนําผลลัพธจากการทําแบบสอบถามออนไลนไปใชตอไดอยางสะดวก รวดเร็ว
เพราะเราสามารถ Export ขอมูลผลลัพธออกมาเปนไฟลเพื่อนําไปใชตอไดเลย
3. LINE – Communicating ไลน (line) เปน application ที่ไดรับความนิยม
สําหรับการสื่อสารยอดนิยมโดยสื่ อสารผานทางขอความ สามารถสนทนาเปนรายบุคคล หรือกลุ ม
บุคคลก็ได มีความสามารถที่หลากหลายและทํางานไดบนหลากหลายอุปกรณ ไมวาจะเปนสมารท
โฟน, แท็บเล็ต หรือแมกระทั่งบนเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในสํานักฯ จึงมี
การจัดตั้งกลุมไลนของสํานักฯ เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร

4. Google Drive เปนบริการจาก Google ที่สามารถนําไฟลตาง ๆ ไปฝากไวกับ
Google โดยวิธีการที่เ รียกวา Upload ซึ่งทําใหสามารถใชไฟลเ หลานั้นที่ไหนก็ไดที่มี อินเตอรเน็ต
ไมเพียงแคฝากไฟลไดเทานั้นยังสามารถ สามารถแบงปนไฟล และสามารถแกไขรวมกันไดจากอุปกรณ
ทุกประเภท สําหรับพื้นที่ๆ Googleใหเราใชบริการฟรีนั้นอยูที่ 15 GB
ดานที่ 3. การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดีและสงางามทําใหเกิดความมั่นใจ
และสรางความประทับใจตอเครือขายผูปฏิบัติงาน
ที่มาและความสําคัญ
การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรในสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
ถือหัวใจสําคัญ อีกประการหนึ่งของความสําเร็จของการปฏิบัติงาน ซึ่งคุณภาพของบุคลากรในสํานักฯ
นอกจากจะตองมีทักษะประสบการณและความรูความสามารถในการทํางานตามภาระหนาที่แลว ควร
ตองมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคลองกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเนนคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลจะมี
ผลตอประสิ ทธิภาพการทํางานและปฏิสัมพั นธกั บผู อื่นทั้ งในสํานักฯ และเครื อขายการปฏิบัติงาน
และยังเปนภาพลักษณที่สําคัญของสํานักฯ อีกดวย ดังนั้นเพื่อการดําเนินงานของสํานักฯ ใหมีความ
นา เชื่ อ ถือ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ คลิ ก ภาพของบุ ค ลากร จึ ง เป นสิ่ ง สํ า คั ญ อย างยิ่ ง
การมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละสง า งามทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจและสร างความประทั บ ใจต อ เครื อ ข า ย
ผูปฏิบัติงาน และการที่สํานักฯ มีบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดีและสงางาม กอใหเกิดความนาเชื่อถือและ
ยังเปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับสํานักฯ การพัฒนาบุคลิกภาพสามารถเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไดตามความเหมาะสมของหนาที่และบทบาท การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองใหเปนผูมีบุคลิกภาพ
ที่ดจี ะตองพัฒนาในหลายดานประกอบและควบคูกันไปดวย ดังนี้
1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
การพัฒนาบุคลิกภาพดานการแตงกาย การแตงกายดีสรางความสงางามใหกับ
ตนเองเพราะปรากฏตอสายตาผูอื่นและเปนการสะท อนถึงรสนิยมการแตง ตัว ฉะนั้นบุคลากรของ
สํานักฯ ตองแตงกายใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน กาลเทศะ และรูปรางหนาตาและ การ
สวมเสื้ อไม รัดหรือ หลวมจนเกินไป การสวมกางเกง การสวมกระโปรงที่ ไมสั้ นหรื อ ยาวจนเกินไป
รวมไปถึงการเลือกสีและลายเสนบนเสื้อผา สีของเสื้อผาไมฉูดฉาด เสื้อผาที่สวมใสไมจําเปนตองราคา
สูงแตเสื้อผาตองสะอาด รีดใหเรียบรอย รองเทาควรเปนรองเทาหุมสน/รองเทาสุภาพ
1.1.1 การพัฒนาบุคลิกภาพดานกริยาทาทาง การแสดงออกผานอิริยาบท
ของบุคลากรของสํานักฯ ทั้งการนั่ง ยืนและเดิน ทาทางจะตองสงางาม กริยา ทาทางเปนสวนหนึ่งของ
การสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็นหรือทําใหเกิดความนาเชื่อถือ และสําหรับคนที่กริยาทาทางดี
จะกอใหเกิดความมั่นใจ ในตนเองและสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.1.2 การพัฒนาบุคลิ กภาพดา นรา งกายสุ ข ภาพอนามั ย บุ คลากรของ
สํ านั ก ฯ สามารถปฏิบั ติไ ดโ ดย รั บ ประทานอาหารตามหลั ก โภชนาการ รั บ ประทานอาหารที่ มี
ประโยชนใหครบทั้ง 5 หมู เนนการรับประทานผักผลไม ดื่มน้ํา 6 – 8 แกว / วัน และควรมีการออก

กําลังกายอยางสม่ําเสมอแตอยาหักโหมจนเกินไปเพื่อใหการทํางานของรางกายและฮอรโมนทํางาน
ประสานกันอยางมีระบบ
1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
1.2.1 การพัฒนาบุคลิ กภาพดา นสติปญญา ความรู สึกนึกคิด เจตคติและความ
สนใจ โดยดานนี้นั้นบุคลากรของสํานักฯ ไมจําเปนจะตองเปนผูที่ฉลาดเฉลียว รูทุกเรื่องหรือมีไหวพริบ
สูงเสมอไป ถึงจะจัดวามีบุคลิกภาพดี หากแตหมายความวา เมื่อบุคลากรของสํานักฯ คิดวาตนเองมี
ความสามารถด านใดก็ ห มั่ นพั ฒ นาในด านนั้น แต ก็ ไม ล ะเลยที่ จ ะสะสมความรอบรู ในดานอื่ น ๆ
ดวยเพราะจะชวยทําใหมีทัศนคติและมุมมองกวางขึ้น
1.2.2 การพัฒนาบุคลิกภาพดานจิตใจ บุคลากรของสํานักฯ ตองเปนผูมีเมตตา
รูจักการใหอภัยเมื่อผูอื่นทําผิด ลดการมีอคติ ฝกตนใหเปนคนมีความเชื่อมั่นในตนเอง จะทําใหเปนผูมี
จิตใจสดชื่น แจมใส กลาตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองและรูจักเสียสละ
1.2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพดานอารมณ บุคลากรของสํานัก ฯ ดํารงไวซึ่งความ
สุภาพออนโยน ควบคุมอารมณของตนเองไดเปนอยางดี เพราะการควบคุมอารมณนั้นเปนสิ่งที่สําคัญ
การควบคุม สภาวะอารมณไมใหห งุดหงิ ด โกรธง าย เปนผู ที่ยิ้มแยม แจ มใส มี อารมณขัน จะทําให
บุคลากรของสํานักฯ เปนผูที่มีอารมณดี มีความสนุกสนาน สรางความมีเสนหในตนเอง ทําใหเพื่อน
รวมงานและคนรอบขางที่สนทนาดวยอารมณดีไปดวย อีกทั้งยังชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
1.2.4 การพัฒนาบุคลิ กภาพดา นสั งคม การพั ฒ นาบุ คลากรของสํ านัก ฯ ให มี
ทัศนคติและมุมมองที่กวาง รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนรวมงานเสมอ ฝกใหเปนผูที่สามารถเขากับ
ผูอื่นได จะทําใหเปนที่ยอมรับของผูอื่น มีมนุษยสัมพันธดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีระเบียบตอชีวิต
เปนคนดีคนเกง มารยาทงาม บุคลิกภาพทางสังคม การแสดงออกผานกิริยาทาทาง น้ําเสียง ภาษาพูด
การแตงกายและการวางตนสิ่งเหลานี้เปนปจจัยเบื้องตนที่จูงใจใหบุคคลอื่นๆ อยากคบหาสมาคม

7
ตารางตัวชี้วัดและเปาหมายแผนปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
การพัฒนาดานที่ 1. การพัฒนาชองทางติดตอสื่อสารเพื่อการประสานงานอาหารปลอดภัยแบบบูรณาการและการสือ่ สารนโยบายอาหารปลอดภัย
เปาหมาย
การดําเนินการ
ตัวชี้วัด
หลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหาร
สร า งความเขาใจอั น ดีใ น 1. เว็บไซต การมีเว็บไซตชวยสงเสริมศักยภาพของการสือ่ สารและ สํานักฯ มีเว็บไซตสามารถ Print screen
ภาคีเครือขาย
รับเรื่องราวของสํานักฯ ใหแขงแกรงมากยิ่งขึ้นได เนื่องจากเปน สื่ อ สารและรั บ เรื่ อ งราว เว็บไซต
การปฏิบัติงาน ใหขาวสาร
ฯ
โลกทีเ่ ปดกวางทางดานขอมูล การเขาถึงของเครือขาย
ของประชนได
ข อ เท็ จ จริ ง แล ะ ควา ม
ผูปฏิบัตงิ านที่งายมากยิ่งขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง
ถูก ตอ ง สร างทั ศนคติที่ ดี
2. Facebook ใชสื่อสารขอมูลสุขภาพที่เปนความจริงโดยการโพส มี Facebook ที่ใชสื่อสาร Print screen กลุมบริหาร
ใหเกิดขึ้นกับสํานักฯ
ผานเครือขายอินเตอรเน็ตทําใหการเขาถึงสื่อออนไลนไดงายขึ้น ขอมูลและรับเรื่องราวของ Facebook ข อ ง ภาคีเครือขาย
สํ านักฯ และศู น ย ฯและศูนย
ประชาชนได
3. Line โดยใช LINE @ สงหนังสือเชิญประชุมและสรุปรายงาน
การประชุม ได อ ย างรวดเร็ ว และทํ า แบบสอบถามออนไลน
เผยแพรประชาสัมพันธขาวอาหารปลอดภัย และกิจกรรมตางๆ
ไดอยางกวางขวางมากขึ้น ประชาสัมพันธในเรื่องการจัดซื้อจัด
จางตางๆได
4. You tube เพื่อการประชาสัมพันธและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประชาชนผูที่สนใจในรูปแบบวีดีโอออนไลน เนื่องจากยูทูบ
วีดีโอออนไลนมีผูใชอยางกวางขวาง

สํานักฯ มี LINE @ เพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวอาหารปลอดภัย และ
กิจกรรมตางๆ

ขอมูล
ขอมูลฯ
Print screen กลุม บริหาร
LINE @สํานักฯ
ภาคีเครือขาย
ฯ

มีชอง You tube เพื่อการ Print screenชอง ศูนยขอมูลฯ
You tube
ประชาสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับประชาชน

การพัฒนาดานที่ 2 การประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความทันเวลาของการดําเนินงานและการสื่อสารนโยบายอาหารปลอดภัย
เปาหมาย
การดําเนินการ
ตัวชี้วัด
หลักฐานอางอิง ผูรับผิดชอบ
มีการประยุกตใช
1. การใชเทคโนโลยี QR Code โดยประยุกตใชหลากหลาย สํานักฯ มีการใช QR
QR Code
กลุมบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศใน รูปแบบ เชน เก็บขอมูล URL ของเว็บไซต, แจงเวียนรายงานการ Code แจงเวียนรายงาน
ยุทธศาสตร
การทํางาน เพื่อสนับสนุน ประชุม, เก็บเอกสารที่ตองการเผยแพร
การประชุม, เก็บเอกสารที่
การดําเนินงานใหมีความ
ตองการเผยแพร
รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพ
2. การสร างแบบสอบถามออนไลน ในบั ญชี Google เพื่ อ สํานักฯ มีการใช
แบบสอบถาม กลุมบริหาร
ประสิทธิผลและชวยให
กระจายขอมูลไดทั่วถึงและเร็วกวา ประหยัดงบประมาณ
แบบสอบถามออนไลนเพื่อ ออนไลน
ยุทธศาสตร
บุคลากรและเครือขาย
สํารวจขอมูลตางๆ
ผูปฏิบัตงิ านเกิดความพึง
3. LINE – Communicating การจัดตั้งกลุมไลนของสํานักฯ สํานักฯ มีการใช LINEเพื่อ LINE สํานักฯ กลุมบริหาร
พอใจในการทํางาน
เพื่ อ ใชในการสื่ อสารภายในองคก ร โดยสื่ อ สารผ านทางขอ ความ ใชในการสื่อสารภายใน
ยุทธศาสตร
สามารถสนทนาเปนรายบุคคลหรือกลุมบุคคล
องคกร
4. Google Drive โดยใชบ ริการจาก Google นําไฟลตาง ๆ สํานักฯ มีการใช Google Google Drive กลุมบริหาร
ไป Upload ฝากไวกับ Google ซึ่งทําใหสามารถใชไฟลเหลานั้นที่ Drive ในการเก็บขอมูล
ยุทธศาสตร
ไหนก็ไดที่มีอินเตอรเน็ต

การพัฒนาดานที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
ตัวชี้วัด
บุคลากรไดรับการพัฒนา 1.1 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
บุคลิกภาพที่ดีและสงางาม
- ดานกริ ยาทาทาง จัดกิจ กรรมเพื่ อการพัฒ นาบุคลิก ภาพ บุคลากรเขารวม
ทําใหเกิดความมั่นใจและ ภายนอกของบุคลากรเพื่อสรางความประทับใจใหกับผูพบเห็นและ กิจกรรมเพื่อรับการ
สรางความประทับใจตอ ทําใหเกิดความนาเชื่อถือ
พัฒนาบุคลิกภาพ
เครือขายผูป ฏิบัติงาน
มากกวารอยละ 80
กอใหเกิดความนาเชื่อถือ
- ดานรางกายสุขภาพอนามัย จัดทําสื่ อเพื่อสงเสริมความรู สื่อการเรียนรูเ พื่อ
และเสริมสรางภาพลักษณ ดานสุขภาพเชน การเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม การลางผัก สุขภาพ
ที่ดีใหกับสํานักฯ
ผลไมใหปลอดจากสารเคมี
อยางนอย 3 สื่อ
1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
- ดานสติปญญา สงเสริมใหบุคลากรเขารวมโครงการหรือการ บุคลากร เขารวม
อบรมหรือกิจกรรม เพื่อเพิม่ ความรูและทักษะในการทํางานที่
โครงการหรืออบรม
เหมาะสมกับงานที่รบั ผิดชอบ
หรือกิจกรรมมากกวา
4 ครั้ง
- ดานจิตใจ สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจยึดมั่น
บุคลากร ไดรับ
วินัยในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต โดยจัดทํา
เอกสาร/หนังสือ
บอรด/แจกเอกสาร/หนังสือ เพื่อเผยแพรความรูเ รื่องคุณธรรม
มากกวา 2 ครั้ง
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต

หลักฐานอางอิง

ผูรับผิดชอบ

รายงานโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร

สื่อการเรียนรูเ พื่อ
สุขภาพ

ศูนยขอมูลฯ

ภาพถายและ
รายงานเสนอ
ผูบริหาร

บุคลากร
ทุกคน

ภาพถาย

กลุมบริหาร
ภาคี
เครือขายฯ

เปาหมาย

การพัฒนาดานที่ 3 การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร
การดําเนินการ
ตัวชี้วัด
หลักฐานอางอิง
1.3 การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
- ดานอารมณ สงเสริมใหบุคลากร เปนผูที่ยิ้มแยมแจมใส
บุคลากร เขารวมกิจกรรม ภาพถาย
สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โดยการจัดกิจกรรม เชน กิจกรรม มากกวา 6 ครั้ง
เพื่อการบันเทิง กิจกรรมอวยพรวันเกิด กิจกรรมรื่นเริงเนื่องในวัน
สําคัญ
- ดานสังคม สงเสริมใหบุคลากรไดรับการเรียนรูและสืบสาน บุคลากรเขารวม/จัด
ภาพถาย
วัฒนธรรมประเพณีที่ดงี ามในสังคม
กิจกรรมเพื่อเรียนรูและสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงามในสังคม
มากกวา 3 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
กลุม
อํานวยการ
กลุม
อํานวยการ

