แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน......สำนักงำนเลขำนุกำรกรม.................
ลำดับที่
ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
1 หน่วยงำนส่วนกลำง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองแผนงาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
สานักส่งเสริมสุขภาพ
สานักทันตสาธารณสุข
สานักโภชนาการ
สานักอนามัยการเจริญพันธุ์
กองกิจกรรมทางกายเพือ่ สุขภาพ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สานักอนามัยผู้สูงอายุ
สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
สานักสุขาภิบาลอาหารและนา
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
สขรส.
2 หน่วยงำนส่วนภูมภิ ำค
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
02-5904086
02-5904010
02-5904299
02-5904102
02-5904229
02-5904288
02-5904025
02-5904467
02-5904205
02-5904328
02-5904162
02-5904583
02-5904460
02-5904500
02-5904322
02-5904345
02-5904639
02-5904235
02-9687603
02-5904701
053-272740
055-299280
056-255451
036-300832
032-310368-70
038-148165-8
043-235902-5
042-129588
044-305131
045-288586-8

แบบสำรวจผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย กรมอนำมัย
หน่วยงำน......สำนักงำนเลขำนุกำรกรม.................
ลำดับที่

ชื่อผู้รับบริกำรและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ
ศูนย์ความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อ
075-399460-4
073-212862
02-5213056
054-269277
053-801160-61

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล...................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์......................................................................................................................
หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ สันคามิน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194, 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมูลรายละเอียด เป็นไฟล์ Excel ทางอีเมล์ onpraween.s@anamai.mail.go.th

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงาน กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร
ร้อยละการประเมินความ
ผู้รับบริการและ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ลาดับที่
กิจกรรม/การบริการ/โครงการ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปี 2559
ปี 2560
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
เลขานุการผู้บริหาร
ความพึงพอใจในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ศักยภาพการทางานเลขานุการมืออาชีพ
ทัง้ ส่วนกลางและ
มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ
ประจาปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่
ส่วนภูมิภาค
- มากทีส่ ุด ร้อยละ 23.0 - มาก ร้อยละ 65.6
23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมไมด้า - ส่วนกลาง
- ปานกลาง ร้อยละ 8.2 - น้อย ร้อยละ 3.3
แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
จานวน 36 คน
ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
- ศูนย์เขต
-มากทีส่ ุด ร้อยละ 27.9 -มาก ร้อยละ 42.6
จานวน 25 คน
-ปานกลาง ร้อยละ 27.9 -น้อย ร้อยละ 1.6
เนื้อหาสาระมีความครบถ้วน
-มากทีส่ ุด ร้อยละ 31.1 -มาก ร้อยละ 47.5
-ปานกลาง ร้อยละ 18.0 -น้อย ร้อยละ 3.3
สถานทีส่ ะอาดและมีความเหมาะสม
-มากทีส่ ุด ร้อยละ 45.9 -มาก ร้อยละ 34.4
-ปานกลาง ร้อยละ 18.0 -น้อย ร้อยละ 1.6
2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
ประจาปี 2560" ระหว่างวันที่ 22 - 24
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะ ไซมิส
โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี

บุคลากรใน
สานักงาน
เลขานุการกรม
จานวน 49 คน

-

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
โดยภาพรวม
ร้อยละ 84.60

หมายเหตุ
ปี 2561
-

-

ลาดับที่
3

กิจกรรม/การบริการ/โครงการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ 4.0
ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2560
ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม

แบบสารวจผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561
หน่วยงาน กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร
ร้อยละการประเมินความ
ผู้รับบริการและ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
เลขานุการผู้บริหาร
ความพึงพอใจต่อการจัดอบรม
ทัง้ ส่วนกลางและ
โดยภาพรวม
ส่วนภูมิภาค
-มากทีส่ ุด ร้อยละ 64.7
- ส่วนกลาง
-มาก ร้อยละ 31.3
จานวน 32 คน
-ปานกลาง ร้อยละ 3.9
- ศูนย์เขต
จานวน 19 คน

ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล นางสาวศุภศิริ ศรดอก
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 4111

หมายเหตุ 1. ผู้ประสานงาน นางสาวอรปวีณ วันคามิน นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
โทรศัพท์ 02-5904194 , 086-9702829
2. กรุณาส่งข้อมุลรายละเอียดทางอีเมล์ onprween.s@anamai.mail.go.th

หมายเหตุ

