
 
รายงานการประชุม 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 

ณ ห้องทรวง เหลี่ยมรังสี อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย 
 

- - - - - - - - - - -  

ผู้มาประชุม 

 
 1. นางสาวศิริมา ทองผิว   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ 
      ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 2. นางสาวสุกัญญา ช านาญศิริ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
 3. นางสาวอุษณีษ์ อาษายุทธ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
 4. นางวิภาวี เสมวงศ์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที ่
 5. นายบรรจง ด าแพร   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวอัญชลี  อินทร์วิเชียร  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
7. นางสาวกนกลักษณ์  อภิชัยสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวพัชราภรณ์  คงไพบูลย์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

กองการเจ้าหน้าที่ 
9. นางสาวกนกรช เสือโรจน์  นักทรัพยากรบุคคล 

กองการเจ้าหน้าที่ 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 

วาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับริการงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนแรก และ
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคของ งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

     1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับริการงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนแรก 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามเพศหญิงและเพศชาย 

 
จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอายุ 

 
จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามระดับการศึกษา 

 
 

 

20.2 % 

79.8 % 

เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

18.7 % 

25.6 % 

22.7 % 

33 % 

อายุ 

          ไม่เกิน  30 ปี 

          31 – 40 ปี 

          41 – 50 ปี 

          50 ปีขึ้นไป 

12.3 % 

60.1 % 

27.6 % 

ระดับการศึกษา 

          ต ่ากว่าปริญญาตรี           ปริญญาตรี           สูงกว่าปริญญาตรี 
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จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามประเภทผู้รับบริการ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนต้วของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 203 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  162 คน คิดเป็นร้อยละ  79.80 และเป็นเพศชาย จ านวน 41 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 20.20 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 67 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.00 
รองลงมาคือ อยู่ในช่วง 31 – 40 ปี  จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ  25.60  ระดับการศึกษา พบว่า                  
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 122 คน  คิดเป็นร้อยละ  60.10 ประเภทผู้รับบริการ  พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยส่วนภูมิภาค  จ านวน 118  คน คิดเป็นร้อยละ 58.10 รองลงมา
เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง จ านวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.90  

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สรุปได้ดังนี้  

 
 

 

 

38.9 % 

58.1 % 

[เปอร์เซ็นต์] 

ประเภทผู้รับบริการ 

          เจ้าหน้าที สังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง           เจ้าหน้าที สังกัดกรมอนามัยส่วนภูมิภาค           เจ้าหน้าที ในสังกัดหน่วยงานอื นๆ 
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ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการ… 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ระดับร้อยละความพึงพอใจ 



4 
 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ได้ก าหนดเป้าหมายร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ ง  ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 70 ในทุกด้าน ได้แก่                            
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ มีความพึงพอใจร้อยละ 74.19 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่                 
มีความพึงพอใจรอ้ยละ 76.99 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความพึงพอใจร้อยละ 72.93 และด้านคุณภาพ
การให้บริการมีความพึงพอใจร้อยละ 75.22 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
             ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการรับบริการงานสรรหา 
บรรจุ และแต่งตั้ง แบ่งเป็น 3 ส่วน  ได้แก่ ข้อชมเชยจากการเข้ารับบริการ ปัญหาจากการเข้ารับบริการ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ โดยสรุปเรียงล าดับจากประเด็นที่มีการให้ข้อเสนอแนะมากที่สุดไปหา 
น้อยที่สุด ดังนี้ 
 3.1 ข้อชมเชยจากการเข้ารับบริการ 
  3.1.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ 
  3.1.2 เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดจาสุภาพ เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส 

3.1.3 เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี  เต็มใจให้ค าแนะน า 
  3.1.4 ให้การบริการที่ดีมีความรวดเร็ว 
  3.1.5 เจ้าหน้าที่ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการได้ 
 3.2 ปัญหาจากการเข้ารับบริการ 
  3.2.1 ระบบการบริหารจัดการ 
  3.2.2 กระบวนการและข้ันตอนเยอะเกินไป และใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป 
  3.2.3 เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 
  3.2.4 สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้ารับบริการต่างๆ 
 3.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ 

3.3.1 ต้องการให้ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างโดยเร็วเพ่ือลดอัตราว่างที่มีอยู่ 
  3.3.2 ต้องการให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน 
  3.3.3 ต้องการให้มีระยะเวลาในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างที่ชัดเจน 
  3.3.4 ต้องการให้กระบวนการสรรหา คัดเลือก มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
  3.3.5 ให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  3.3.6 ควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้ครบถ้วน ให้บริการให้เร็วที่สุด 
  3.3.7 เพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน 
  3.3.8 มีการอธิบายขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
  3.3.9 ควรมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง และประหยัดเวลา 
  3.3.10 ควรจัดให้มีสถานที่รองรับผู้เข้ามาใช้บริการ และจัดเอกสารบนโต๊ะท างานให้เป็น
ระเบียบ 
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  จากการวิเคราะห์ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในส่วนที่ 2 ปัญหาจากการเข้า
รับบริการ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ ผู้รับบริการยังต้องการให้ปรับปรุงการท างาน
และแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการให้รวดเร็วและเหมาะสมมากขึ้น 
 
       1.2 วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 

  จากผลการประเมินความพึงพอใจต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนแรก                
ของผู้รับบริการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจ                 
ต่อการให้บริการของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ร้อยละ 75.22 แต่ยังมีประเด็นปัญหาจากการเข้ารับบริการ 
รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ ดังนี้ 

  1.2.1 ปัญหาจากการเข้ารับบริการ 

   1) ระบบการบริหารจัดการ 

   2) กระบวนการและข้ันตอนเยอะเกินไป และใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป 

   3) เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 

   4) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้ารับบริการต่างๆ 

  1.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ 

   1) ต้องการให้ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างโดยเร็วเพ่ือลดอัตราว่างที่มีอยู่ 

2) ต้องการให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน 

3) ต้องการให้มีระยะเวลาในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างที่ชัดเจน 

4) ต้องการให้กระบวนการสรรหา คัดเลือก มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 

5) ให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

   6) ควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้ครบถ้วน ให้บริการให้เร็วที่สุด 

   7) เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน 

   8) มีการอธิบายขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

   9) ควรมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง และประหยัดเวลา 

   10) ควรจัดให้มีสถานที่รองรับผู้เข้ามาใช้บริการ และจัดการเอกสารบนโต๊ะท างานให้เป็น
ระเบียบ 
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       1.3 สาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 

   จากผลการประเมินความพึงพอใจต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนแรก ของ
ผู้รับบริการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  พบว่า สาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ มีดังนี้ 

  1) ระบบการบริหารจัดการ 

  2) กระบวนการและข้ันตอนเยอะเกินไป และใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป 

  3) เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 

  4) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้ารับบริการต่างๆ 
      

1.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จและอุปสรรคต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้ง 

1) ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่องานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง 

1) ผู้รับผิดชอบมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้ตรง
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

2) ด าเนินการเชิงรุก 2) มีแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

3) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที ่

4) ผู้รับบริการปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ 

2) อุปสรรค 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

หน้าเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย มี
การเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย และไม่ได้
จัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

ไม่มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน 

 
1.5 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ 

 
งาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

งานสรรหา 
- การสอบแข่งขัน  
- การคัดเลือกเพ่ือบรรจุ  
- ก า ร คั ด เ ลื อ ก จ า ก บั ญ ชี ผู้
สอบแข่งขันได ้
- การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
- การสรรหา อ.ก.พ. กรม 
 

 
- ประชาชน 
- ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
- ข้าราชการต่างกรม ต่างกระทรวง 
 

 
- ส่วนราชการอ่ืน 
- ส านักงาน ก.พ. 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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งานบรรจุ และแต่งตั้ง 
- รับโอน ให้โอน 
- รับย้าย 
- บรรจุข้าราชการ 
- ลาออก 
- บรรจุกลับ 
- ช่วยราชการ 
- การจั ดท าข้อมูลการสูญ เสี ย
บุคลากรทางสาธารณสุข 

 
- ประชาชน 
- ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
- ข้าราชการต่างกรม ต่างกระทรวง 
 

 
- ส่วนราชการอ่ืน 
- ส านักงาน ก.พ. 
 

งานประเมินผลงานทางวิชาการ 
- เลื่อนระดับสูงขึ้น ช านาญงาน 
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ 
- เงินประจ าต าแหน่ง 

- ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 
 

- คณะกรรมการประเมินผลงาน  
(ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่ วนภู มิ ภ าค  ข้ า ร าชการ
บ านาญ และข้ าราชการ  หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ เชี่ ยวชาญ จาก
หน่วยงานอื่น) 

งานบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการ (จ.๑๘) 
และระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ 

- ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 
 

- กรมบัญชีกลาง 
- หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 

ออกค าสั่งกรมอนามัย - ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

- หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค 

ทดลองปฏิบัติราชการ - ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค 

- หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค 

จากการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แยกตามภารกิจของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง              
สรุปผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  ได้ดังนี้ 

กลุ่มผู้รับบริการ คือ 

1) ประชาชน 

2) ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

3) ข้าราชการต่างกรม ต่างกระทรวง 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 

1) หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค 

2) ส านักงาน ก.พ. กรมบัญชีกลาง  และส่วนราชการอ่ืน  (หน่วยงานต่างกรม ต่างกระทรวง) 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4) คณะกรรมการประเมินผลงาน (ข้าราชการกรมอนามัย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานอื่น) 
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      1.6 ความต้องการความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder ทั้งในปัจจุบันและพึง
มีในอนาคต 

จากการสั่งการของผู้บริหาร จากข้อร้องเรียนต่าง ๆ  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) พบว่า 
ความต้องการความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder ทั้งในปัจจุบันและพึงมีในอนาคต มีดังนี้ 

  1) ต้องการให้ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างโดยเร็วเพ่ือลดอัตราว่างที่มีอยู่ 

2) ต้องการให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน 

3) ต้องการให้มีระยะเวลาในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างที่ชัดเจน 

4) ต้องการให้กระบวนการสรรหา คัดเลือก มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 

5) ให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

  6) ควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้ครบถ้วน ให้บริการให้เร็วที่สุด 

  7) เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน 

  8) มีการอธิบายขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 

  9) ควรมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง และประหยัดเวลา 

  10) ควรจัดให้มีสถานที่รองรับผู้เข้ามาใช้บริการ และจัดการเอกสารบนโต๊ะท างานให้เป็นระเบียบ 

       1.7 มาตรการในการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 

  จากความต้องการความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder ทั้งในปัจจุบันและพึงมี
ในอนาคตจึงได้ก าหนดมาตรการในการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ดังนี้ 

  1) ลดขั้นตอนและเวลาการด าเนินการ งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง 

  2) พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร และการสื่อสารข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว   

  3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาศักยภาพการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินการ และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

       1.8 แนวทางการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 

  จากมาตรการในการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง  จึง
ได้ก าหนดแนวทางเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ 

1.8.1 มาตรการ : ลดขั้นตอนและเวลาการด าเนินการงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
โดยการประกันเวลากระบวนการส าคัญ 

 
กระบวนการส าคัญ การประกันเวลา 

การด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึน 

ด าเนินการออกค าสั่งภายในเวลา 30 วัน 

การด า เนินการจัดท าค าสั่ งบรรจุ แต่ งตั้ ง
ข้าราชการ 

ด าเนินการออกค าสั่งภายใน 30 วัน 

การด าเนินการจัดท าค าสั่งรับโอนข้าราชการ   ต้องด าเนินการออกค าสั่งรับโอนภายใน 15 วัน นับจาก
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กระบวนการส าคัญ การประกันเวลา 
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งวันที่ให้โอนจากหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ขอโอน 

การด าเนินการจัดท าค าสั่งลาออก และค าสั่งให้
โอนข้าราชการ 

ต้องด าเนินการออกค าสั่งภายในเวลา 15 วัน กรณีลาออก
หลังจากได้รับเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด และ 
กรณีรับโอนนับจากวันที่ได้รับค าสั่งรับโอนจากหน่วยงานที่
รับโอน 

การด าเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ   ส่งผลงานให้กรรมการอ่านและนัดประชุมภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่ได้รับเรื่องที่ส่งเข้ามาให้ด าเนินการ 

     1.8.2 มาตรการ : พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสาร และการสื่อสารข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว 
ด าเนินการโดย 

   1) มีการสื่อสารผ่าน Line Group HR_anamai 

   2) ด าเนินการรับสมัครสอบออนไลน์ 

   3) ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์  

   4) มีการเผยแพร่ขั้นตอนการด าเนินงาน และแบบฟอร์ม  ผ่านทางเว็บไซต์กองการ
เจ้าหน้าที ่

  1.8.3 มาตรการ : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนา
ศักยภาพการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการด าเนินการ และกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

      1.9 ระบบการประเมินมาตรการสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง 

   มีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

            1.10 การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงมาตรการทุก 3 เดือน 
   มีการด าเนินการจัดประชุมกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงมาตรการ และ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ 
            1.11 Best Practice  

  กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีการรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับปัจจุบัน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่ายขึ้น มีการเก็บ
เอกสารเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือลดการใช้กระดาษ มีการด าเนินการรับสมัครออนไลน์เพ่ือให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงได้
ง่ายขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ มีการด าเนินการสรรหาเชิงรุกเพ่ือให้
สามารถได้บุคคลมาด ารงต าแหน่งอย่างรวดเร็วขึ้น และมีการจัดท าประวัติการเข้ารับราชการ (ก.พ. 7) 
ออนไลน์ เพ่ือให้ฐานข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย ดังนี้ 
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การด าเนินการ แบบเดิม แบบใหม่ 

การด าเนินการรับสมัคร มาสมัครด้วยตนเอง รับสมัครออนไลน์ 

https://anamai.thaijobjob.com/ 

การจัดท าประวัติการเข้ารับ
ราชการ (ก.พ. 7) 

ท าเป็นเอกสาร ท าผ่านระบบออนไลน์ 

https://seis.ocsc.go.th/admin/index.html 

การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร เก็บเป็นไฟล์เอกสาร 

การด าเนินการสรรหา เชิงรับ 

ห น่ ว ย ง า น แ จ้ ง ค ว า ม
ต้องการในการสรรหา 

เชิงรุก 

กรมก าหนดแนวทางการสรรหาและแจ้งเวียน
หน่วยงานเพื่อทราบแนวทางการด าเนินการ 

 

       มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระท่ี  2  เรื่องเพื่อพิจารณา 

        2.1 พิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง               
    จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง              

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) พบว่า ผู้รับบริการมีระดับความพึงพอใจต่องานสรร
หา บรรจุ และแต่งตั้ง  คิดเป็นร้อยละ  75.22 และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

     1. ข้อชมเชยจากการเข้ารับบริการ 
         1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความกระตือรือร้นต่อการให้บริการ 
         2) เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดจาสุภาพ เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส 
          3) เจ้าหน้าที่อัธยาศัยดี  เต็มใจให้ค าแนะน า 
         4) ให้การบริการที่ดีมีความรวดเร็ว 
         5) เจ้าหน้าที่ช่วยหาแนวทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการได้ 

     2. ปัญหาจากการเข้ารับบริการ 
         1) ระบบการบริหารจัดการ 
         2) กระบวนการและข้ันตอนเยอะเกินไป และใช้เวลาในการด าเนินการมากเกินไป 
         3) เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนการด าเนินการได้ไม่ชัดเจน 
         4) สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้ารับบริการต่างๆ 

     3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ 
         1) ต้องการให้ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างโดยเร็วเพ่ือลดอัตราว่างที่มีอยู่ 
                            2) ต้องการให้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งภายใน 30 วัน 

       3) ต้องการให้มีระยะเวลาในการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งว่างที่ชัดเจน 
       4) ต้องการให้กระบวนการสรรหา คัดเลือก มีความเป็นธรรมและโปร่งใส 
       5) ให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

         6) ควรให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการให้ครบถ้วน ให้บริการให้เร็วที่สุด 
         7) เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการท างาน 

https://anamai.thaijobjob.com/
https://seis.ocsc.go.th/admin/index.html
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         8) มีการอธิบายขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน 
         9) ควรมีการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง และประหยัดเวลา 
         10) ควรจัดให้มีสถานที่รองรับผู้เข้ามาใช้บริการ และจัดการเอกสารบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ 

เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเพ่ือให้การประเมินความพึงพอใจสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ  ที่ประชุมจึงได้ร่วมกันพิจารณาและปรับปรุงแบบสอบถามที่จะใช้ส าหรับประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่องานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้   

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ จ านวน  17 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  จ านวน 3 ข้อ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
1. เพศ 

 1. ชาย    2. หญิง  
 

2. อายุ 
 1. ไม่เกิน 30 ปี   2. 31 – 40 ปี  
 3. 41 – 50 ปี   4. 50 ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา 
 1. ต่ ากว่าปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี  3. สูงกว่าปริญญาตรี   

4. ประเภทผู้รับบริการ 
 1. เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยส่วนกลาง   
 2. เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอนามัยส่วนภูมิภาค    
 3. ประชาชนทั่วไป 

ส่วนที่ 2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ประกอบด้วย 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 
1. มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน า
ขั้นตอนการให้บริการ 

     

2. ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจง่าย และมี
ความเหมาะสม 

     

3. ให้บริการตามล าดับก่อน – หลัง และมีความรวดเร็ว      
4. มีระยะเวลาในการด าเนินการที่ชัดเจน      
5. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาร่วมด าเนินการ      
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
6. เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจ และ 
มีความพร้อมในการให้บริการ 
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7. ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

     

8. ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจ
ในเรื่องที่ให้บริการเป็นอย่างด ี

     

9. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง      
10. ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง        
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
11. สามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ง่าย เช่น ข่าว
การรับสมัครงาน การรับโอน รับย้าย  

     

12. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแบบฟอร์ม มีความ
สะดวก 
ในการค้นหาและน าไปใช้  

     

13. ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม เช่น line 
, Facebook , Website , โทรศัพท์ , โทรสาร 

     

14. การจัดสถานที่และอุปกรณ์มีความเป็นระเบียบ 
สะดวกต่อการติดต่อรับบริการ  

     

15. ป้ายข้อความบอกจุดบริการ ป้ายประชาสัมพันธ์ มี
ความชัดเจน และเข้าใจง่าย 

     

ด้านคุณภาพการให้บริการ 
16. ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ      
17. ความพึงพอใจโดยรวมจากการรับบริการ      

ส่วนที่ 3  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ประกอบด้วย 
 1. ข้อชมเชยจากการเข้ารับบริการ 
 2. ปัญหาจากการเข้ารับบริการ 
 3. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 2.2 พิจารณาการเลือกผู้ตอบแบบสอบถาม ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเลือกวิธีการ
เก็บแบบสอบถาม 
       1) ผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ก าหนดให้ท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจชุดนี้ เป็นแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form เพ่ือสะดวกกับผู้ตอบแบบสอบถาม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับราชการ ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
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      2) ขนาดประชากรกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่สามารถเก็บแบบสอบถามจากผู้รับบริการ
ได้ทั้งหมด โดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งจะด าเนินการเกี่ยวกับงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งของข้าราชการ
เป็นหลัก ซึ่งต าแหน่งของข้าราชการกรมอนามัยมีทั้งหมด 2,120 ต าแหน่ง จึงได้มีการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างตามเกณฑ์ร้อยละของคุณวิโร เพ็งสวัสดิ์ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

เกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน
ต าแหน่ง

ข้าราชการ 
กรมอนามัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ี
ได้ 

หลักร้อย  15-30 %   

หลักพัน 10-15 % 2,120 212 

หลักหมื่น 5-10 %   

หลักแสน 1-5 %   

 
ที่มา : วิโร เพ็งสวัสดิ์. 2551. วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ:สุริยสาส์น. หน้า 187 – 188. 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

       3) เลือกวิธีการเก็บแบบสอบถาม เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 212 คน จึงท าการ
สุ่มเลือกผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ โดยกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งได้ท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ จากนั้นให้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตอบแบบสอบถาม  
ผ่าน Link และ QR Code ที่ประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม Line HR กรมอนามัย และท่ีเข้ามารับบริการโดยตรง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

        4) การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ โดยก าหนดไว้ว่าต้องมีค่าความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 65 และสรุปเป็นผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข รอบ 5 เดือนหลัง 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 
 
          นางสาวศิริมา  ทองผิว 

                     ผู้บันทึกการประชุม 


