
คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

๓๓ 

 

1. ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลางในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. หน่วยวัด  : ระดับ 

3. น้ำหนัก : ร้อยละ 10 

4. คำอธิบาย  :  

ผู้รับบริการ หมายถึง ลูกค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือผลผลิตที่หน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งมอบให้ตามพันธกิจหลักของหน่วยงานทั้งโดยตรง  
หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นองค์กรด้วย 
  ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

1) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
2) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ 
3) ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม 

 ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานส่วนกลาง 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง ระดับความสำเร็จ
ของหน่วยงาน ส่วนกลาง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการตามภารกิจหลักที่หน่วยงานดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือทราบถึงร้อยละความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการฯ ที่มีต่อหน่วยงาน  
หมายเหตุ :  1) หน่วยงานเป็นผู้สำรวจ โดยให้หน่วยงานประสานผู้รับบริการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน    

2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์และประมวลผล  
      สำรวจรายหน่วยงาน         

 
5. สูตรการคำนวณ: ไม่มี 
 
6. เกณฑ์การให้คะแนน :  
    กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จเชิงผสมผสาน (Hybrid) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณา    
    จากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้    
 กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 

โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 
2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่างและวิธีการ 

สุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการวิจัย 
3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนดให้โดยอาจปรับข้อคำถาม  

  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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๓๔ 

 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
4 - ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามใหค้รบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 

  ให้แล้วเสร็จและรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในรูปแบบไฟล์ข้อมูล   
  อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากโปรแกรม Excel เท่านั้น ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
   research.opdcmoph@gmail.com ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

คะแนน 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 

 
      สูตรการคำนวณ :  

 
7. แนวทางการประเมินผล: แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ดังนี้ 

7.1) การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 
ค่าคะแนนที่ได ้

1 2 3 4 5 
ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน

กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 
โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน 

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
จำนวนผู้รับบริการที่จะดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ 

2 
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๓๕ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนา  

  ระบบบรหิารกำหนดใหโ้ดยอาจปรับข้อคำถาม   
  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ   
  บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- แบบสอบถามที่หน่วยงานปรับ 
  ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจ  
  หลักและใช้สำรวจความพึงพอใจ 
  ของผู้รับบริการ (1 คะแนน) 
- หนังสือบันทึกส่งขอความร่วมมือ  
  ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ    
  ความพึงพอใจ (1 คะแนน) 

2 

 
7.1) การประเมินรอบ 12 เดอืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
 

ค่าคะแนนที่ได ้
1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
1 หน่วยงานทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน

กระบวนงานหลักตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/ 
โครงการ หรือผลผลิตที่ส่งมอบให้ผู้รับบริการ 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปผลการทบทวน และวิเคราะห์
ข้อมูลของหน่วยงาน 

1 

2 วิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
พร้อมกำหนดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
และวิธีการสุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้หลักเกณฑ์ 
และระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการประชุมหรือรายงาน
สรุปข้อมูลผู้รับบริการของหน่วยงาน 
จำนวนผู้รับบริการที่จะดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ 

1 

3 - พิจารณาแบบสอบถามกลางที่กลุ่มพัฒนา  
  ระบบบรหิารกำหนดใหโ้ดยอาจปรับข้อคำถาม   
  ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  

 

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ   
  บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- แบบสอบถามที่หน่วยงานปรับ 
  ข้อคำถามให้สอดคล้องกับภารกิจ  
  หลักและใช้สำรวจความพึงพอใจ 
  ของผู้รับบริการ (1 คะแนน) 

- หนังสือบันทึกส่งขอความร่วมมือ  
  ให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจ    
  ความพึงพอใจ (1 คะแนน) 

1 
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๓๖ 

 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน 
เอกสาร/หลักฐานประกอบ 

การประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
4 ติดตามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม 

ให้ครบถ้วนตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 
ให้แล้วเสร็จ และรวบรวมส่งข้อมูลให้กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหารในรูปแบบไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากโปรแกรม Excel เท่านั้น ทางไปรษณีย ์
อิเล็กทรอนิกส์ research.opdcmoph@gmail.com 
ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

หนังสือบันทึกแจ้งข้อมูลเพ่ือให้ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารวิเคราะห์
ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
หน่วยงาน  

  

1 

5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์ 
การให้คะแนนดังนี้ 

คะแนน 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

ร้อยละ  
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

สูตรการคำนวณ : 
 
. 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฯ 

1 

 
 

8. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด 
 

หน่วยวัด 
 

ผลการดำเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ระดับ ............. ............. 4.6504 

 
 

9. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ต่อหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

(คะแนนรวมความพึงพอใจที่ได้)  x 100 
         (คะแนนเต็มทั้งหมด) 
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๓๗ 

 

10. ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
      นายธงชัย  กีรติหัตถยากร   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1230 
      หนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

      ผู้จัดเก็บขอ้มูล :   
 นางสาววิภาวีณี  มูลป้อม  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1330 
 หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 


