
รายงานการประชุม  
วันศุกรท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 

ณ หองประชุมกองคลัง ช้ัน 2 กรมอนามัย 
-------------------------------------------------- 

 
ผูมาประชุม 

1. นางสาวปวิตรา   รุงเรือง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ 
2. นางสาวจีระภา ขาวละเอียด  เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
3. นายมณฑล  ตาลเยื้อน         เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
4. นางสาวสุมาลี  คุมทอง   เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
5. นางดวงกมล    คลายพ่ึงสินธุ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
6. นางสาวภัททิยา เพ็งประไพ  นักวิชาการเงินและบัญชี   

   7. นางสาวอุษณี   ทองชมภู   พนักงานพัสดุ ระดับ ส3 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
   นางสาวปวิตรา  รุงเรือง ประธานท่ีประชุม กลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงท่ีประชุมทราบ 
  ประธานแจงท่ีประชุมทราบการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี  2.4  ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมอนามัยกาวสูองคกรท่ีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 
2558/PMQA 4.0 โดยมีแผนขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ เพ่ือใหการดําเนินงานภายใตตัวชี้วัดของหนวยงาน
มีการมอบหมายผูรับชอบใหดําเนินการตามเวลาท่ีกําหนดในแผนฯ ซ่ึงกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ 2563 คือ 
กิจกรรมท่ี 1.1 ทบทวนเครื่องมือท่ีใชประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของกองคลัง ท่ีกลุมงานตางๆ  
เคยสอบถามผูมีสวนไดสวนเสียในกระบวนงานการใหบริการ เพ่ือนํามาปรับใหครอบคลุมและสนองตอบการท่ี
จะไดขอมูลยอนกลับจากผูรับบริการมาปรบัปรุงการใหบริการของกองคลัง  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคําถามท่ียกรางมา ซ่ึงมี 3 สวน คือ  
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ในประเด็นการใหบริการ ซ่ึงพิจาณาใน 3 ดาน คือ  

2.1  ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
2.2  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
2.3   ดานการอํานวยความสะดวก    

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกองคลัง (คําถามปลายเปด)  
กรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นวา มีสิ่งท่ีตองการใหพัฒนาหรือปรับปรุงนอกเหนือไปจากคําถามท่ีมีในแบบ
ประเมิน 
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ขอเสนอตอท่ีประชุม 
1. จํานวนขอของคําถามไมควรมากเกินไป   
2. มีความครอบคลุม และกระชับในแตละประเด็น  
3. สามารถใชไดกับลูกคาท้ังภายในและภายนอก  
4. ควรจะมีการประเมินในรอบแรกกอน วามีสวนไหนของงานบริการท่ีตองใสใจเปนพิเศษ  

เพ่ือนํามาพัฒนา/ปรับปรุง และกําหนดใหมีประเมินรอบสองดวยคําถามเดิม เม่ือทราบผลการประเมินในรอบ
แรกไปสักระยะหนึ่ง เพ่ือพิจารณาวาไดมีการพัฒนาหรือปรับปรุงงานบริการท่ีลูกคาคาดหวังหรือไมจากระดับ
ความพึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

รายละเอียดของการประชุมมีท้ังการเพ่ิมและตัดขอความฯ เพ่ือใหคําถามกระชับ และมี 
จํานวนขอท่ีไมมากจนเกินไป เพ่ือใหงายตอการตอบ และเพียงพอตอการประมวลภาพรวมของการใหบริการ
ของแตละกลุมงาน เพ่ือนํามาพัฒนา/ปรบัปรุงการใหบริการของหนวยงาน และเปนการใหความสําคัญตอความ
ตองการและความคาดหวังของลูกคาใหมีระดับความพึงพอใจท่ีด ีโดยขอมูลท้ัง 3 สวนของแบบสอบถามปรากฏ
ดังนี้  

แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ 
กองคลัง กรมอนามัย 

คําอธิบาย  แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูมารับบริการ เพ่ือใชในการ
ประเมินผลการใหบริการในภาพรวมและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของหนวยงานกองคลัง กรมอนามัย 
จํานวน 5 กลุมงาน ไดแก 

- กลุมอํานวยการ 
- กลุมงบประมาณ 

  - กลุมบัญชี 
  - กลุมพัสดุ     
  - กลุมการเงิน  

ดังนั้น จึงขอความรวมมือจากทาน โปรดกรอกขอมูลตามความเปนจริง 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ 

     ชาย 

     หญิง       
2. อายุ 

      20 - 30 ป 

      31 - 40 ป  

      41 - 50 ป 

      51 - 60 ป  

      60 ปข้ึนไป     
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3. สถานะ 

     เจาหนาท่ีกรมอนามัย 

     ขาราชการบํานาญ  

     ประชาชนผูรับบริการ 

     บริษัทฯ/หางราน ภาคเอกชน        

     อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................ 
4. ความถ่ีในการใชบริการตอเดือน 

      ต่ํากวา 5 ครั้ง ตอเดือน 

      6 - 10 ครั้งตอเดือน  

      11 - 15 ครั้งตอเดือน  

      15 ครั้งข้ึนไปตอเดือน  
5. กลุมงานท่ีทานใชบริการในครั้งนี้  

      กลุมอํานวยการ 

      กลุมบัญชี  

      กลุมการเงิน 

      กลุมงบประมาณ 

      กลุมพัสดุ   
สวนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจผูรับบริการ      

รายการ 5 
มาก
ทีส่ดุ 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
2 
นอ้ย 

1 
นอ้ย 
ทสีดุ 

ประเด็นการใหบริการ 
A. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 

     

1. ข้ันตอนการใหบริการชัดเจน มีความคลองตัวไมซับซอนและถูกตองตามระเบียบ      

2. ใหบริการดวยความเสมอภาค ตามลําดับกอนหลัง      

B ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ      

1. มีความรูความสามารถในดานระเบียบ      

2. มีอัธยาศัย และจิตบริการ      

3. ใหบริการดวยความรวดเร็วและถูกตอง      

4. รับฟงปญหาหรือขอซักถามของผูขอรับบริการอยางเต็มใจ      

5. สามารถวิเคราะห/ใหคําแนะนําในการแกไขปญหาไดอยางชัดเจน ถูกตอง
นาเชื่อถือ 

     

C ดานการอํานวยความสะดวก      

1. มีหลายชองทางในการรับฟงขอคิดเห็นการใหบริการ เชน สายตรง 
    ผูอํานวยการ กลองรับความคิดเห็น หมายเลขโทรศัพทแจงรองเรียน/รองทุกข 

     

2. มีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับผูขอรับบริการ สะอาด และเปนระเบียบ      

3. มีเอกสาร และแบบฟอรมในการใหบริการอยางเพียงพอ      

4. ปายขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนเขาใจงาย      
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สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของกองคลังและพัสดุ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน ขอมูลจากทานจะนํามาปรับปรงุพัฒนางานบริการตอไป 

ท้ังนี้ การทบทวนแบบสอบถามครั้งนี้ จะมีการเสนอผานใหหัวหนากลุมแตละกลุมงาน 
พิจารณา เพ่ือขออนุมัติจากผูอํานวยการใชเปนขอมูลในการสอบถามความตองการและความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามาพัฒนา/ปรับปรุงงานบริการของกองคลังตอไป  
มติท่ีประชุม – มอบผูรับผิดชอบไปดําเนินการภายในระยะเวลา 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
 

นางดวงกมล  คลายพ่ึงสินธุ  ผูจดรายงานการประชุม 
 
 
      นางสาวปวิตรา  รุงเรือง   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ประชุมตัวชี้วัดท่ี  2.4 (PMQA) 

 

    

                                                                                                   




