




แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏบิตักิาร และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองคก์ารทีด่ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 
 ชื่อหน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบตักิารต่อต้าน
การทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวดั  นนทบุร ี เขตสขุภาพที่  วันที่ส่งรายงาน  14 มีนาคม 2562 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏบิตักิาร   
นางสาวสุวรรณา โมราทอง 

โทรศัพท.์  0 2590 1330 อีเมล์. jiab.suwanna@gmail.com 

ชื่อผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกากบัดแูลองค์การที่ดี  
นางสาวสุวรรณา โมราทอง 

โทรศัพท์  0 2590 1330 อีเมล์. jiab.suwanna@gmail.com 

นโยบายดา้นที่  1.ดา้นรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม  2. ด้านผูร้บับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  3. ดา้นองค์การ  4. ด้านผูป้ฏิบตังิาน  
แนวทางปฏบิตัทิี่   1. ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏบิตักิาร 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมเพ่ิมขึ้น หรือไม่ต่่ากว่า ร้อยละ 75   
ค่าเปา้หมายตวัชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ารับบริการ จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
                          เพิ่มขึ้นหรือไม่ต่่ากว่าร้อยละ 75 
ชื่อโครงการ/แผนปฏบิตักิาร ส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
                                    กระทรวงสาธารณสุข 
งบประมาณ  0 บาท  

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏบิตักิารและผลการดาเนนิงาน 
 
 รอบที ่1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ  
(ภายใน 15 มค.62)  

 รอบที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 
เดือนแรก  
(ภายใน 15 มีค.62)  

 รอบที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 
เดือน หลัง  
(ภายใน 26 สค.62)  

 

 

 



ล าดับ กิจกรรมการ
ด าเนนิงาน 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก ปญัหา
อุปสรรค 

ผลการ
ด าเนนิงาน

รอบ 6 เดือน
หลัง 

ปญัหา
อุปสรรค 

1 จัดท่าโครงการ เดือนมกราคม 
2562 

โครงการส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการ
ให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โครงการ
ได้รับการอนุมัติส่งผ่านการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ 
สธ 0217.03/236 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2562    

ไม่ม ี   

2 จัดท่าแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
ของผู้ที่มารับบริการ
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มา 
รับบริการจาก 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

แบบส่ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ไดส้่ารวจความพึงพอใจในด้าน
ต่าง ๆ ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังน้ี 
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
โดยภาพรวม 
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม 
- ด้านสิ่งอ่านวยความสะดวก โดยภาพรวม 
- ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม 

แบ่งระดับในการการส่ารวจออกเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ (1) พอใจมาก (2) ค่อนข้างพอใจ  
(4) เฉยๆ (4) ไม่ค่อยพอใจ และ (5) ไม่พอใจ 

ไม่ม ี   



ล าดับ กิจกรรมการ
ด าเนนิงาน 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก ปญัหา
อุปสรรค 

ผลการ
ด าเนนิงาน

รอบ 6 เดือน
หลัง 

ปญัหา
อุปสรรค 

3 ส่ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ที่มารับบริการ
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียที่มา 
รับบริการจาก 
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

เดือนกุมภาพันธ์ – 
สิงหาคม 2562 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผน ไม่ม ี   

4 ด่าเนินการเก็บ
รวบรวมผลส่ารวจ 

เดือนมีนาคม – 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผน ไม่ม ี   

5 บันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลส่ารวจ 

เดือนมีนาคม – 
กันยายน 2562 

อยู่ระหว่างด่าเนินการตามแผน ไม่ม ี   

6 สรุปผลการวิเคราะห ์ เดือน กันยายน 
2562 

    

7 จัดท่ารายงานส่ง 
กลุ่มงานพัฒนาระบบ
บริหาร 

เดือนกันยายน 
2562 

    

** สรปุผลการด าเน ินงานตามต ัวชี้ว ัดเมื่อสิ้นปี พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการด าเน ินงานหรือภาพถา ่ ยการด าเน ินงาน และเอกสารผลการด าเน ินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................... 

 



แบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏบิตักิาร และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองคก์ารทีด่ี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 
 ชื่อหน่วยงาน  ศูนยป์ฏิบตักิารต่อต้าน
การทจุรติ กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวดั  นนทบุร ี เขตสขุภาพที่  วันที่ส่งรายงาน  14 มีนาคม 2562 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/แผนปฏบิตักิาร   
นางสาวสุวรรณา โมราทอง 

โทรศัพท.์  0 2590 1330 อีเมล์. jiab.suwanna@gmail.com 

ชื่อผู้รับผิดชอบงานนโยบายการกากบัดแูลองค์การที่ดี  
นางสาวสุวรรณา โมราทอง 

โทรศัพท์  0 2590 1330 อีเมล์. jiab.suwanna@gmail.com 

นโยบายดา้นที่  1.ดา้นรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม  2. ด้านผูร้บับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  3. ดา้นองค์การ  4. ด้านผูป้ฏิบตังิาน  
แนวทางปฏบิตัทิี่   1. พัฒนาระบบการให้บริการหรือระบบการท างานโดยสร้างนวัตกรรม/ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วดัความส าเร็จของโครงการ/แผนปฏบิตักิาร 1. จ านวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการน ามาใช ้  
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จ านวนนวัตกรรม/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นและมีการน ามาใช้อย่างน้อย 1 ระบบ 
ชื่อโครงการ/แผนปฏบิตักิาร ระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
งบประมาณ  0 บาท  

กิจกรรมตามโครงการ/แผนปฏบิตักิารและผลการดาเนนิงาน 
 
 รอบที ่1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ  
(ภายใน 15 มค.62)  

 รอบที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 
เดือนแรก  
(ภายใน 15 มีค.62)  

 รอบที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 
เดือน หลัง  
(ภายใน 26 สค.62)  

 

 

 



ล าดับ กิจกรรมการ
ด าเนนิงาน 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก ปญัหา
อุปสรรค 

ผลการ
ด าเนนิงานรอบ 
6 เดือนหลัง 

ปญัหา
อุปสรรค 

1 จัดท าโครงการ เดือนมกราคม 
2562 

โครงการระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข โครงการได้รับ
การอนุมัติส่งผ่านการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ตามหนังสือกลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ที่ สธ 0217.03/236 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2562    

ไม่ม ี   

2 ออกแบบระบบ
ร้องเรียน 
    - เรื่องร้องเรียน 
    - แจ้งเบาะแส 
    - ติดตามความ
คืบหน้าเรื่องร้องเรียน 

เดือน
กุมภาพันธ์ 
2562 

ระบบร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ัดท าขึ้นและใหบ้ริการ
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/pages/ext_
appeal.php 

ไม่ม ี   

3 - ทดสอบการใช้งาน
ระบบร้องเรียน  
- ใช้งานระบบ
ร้องเรียน 

เดือน มีนาคม 
2562 

- ทดสอบระบบร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว 
- ใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
http://www.stopcorruption.moph.go.th/pages/ex
t_appeal.php 

ไม่ม ี   

4 บันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล 

เดือนเมษายน 
– กันยายน 
2562 

    



ล าดับ กิจกรรมการ
ด าเนนิงาน 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลการด าเนนิงานรอบ 6 เดือนแรก ปญัหา
อุปสรรค 

ผลการ
ด าเนนิงานรอบ 
6 เดือนหลัง 

ปญัหา
อุปสรรค 

5 จัดท ารายงานส่งกลุ่ม
งานพัฒนาระบบ
บริหาร 

เดือนกันยายน 
2562 

    

** สรปุผลการด าเน ินงานตามต ัวชี้ว ัดเมื่อสิ้นปี พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการด าเน ินงานหรือภาพถา ่ ยการด าเน ินงาน และเอกสารผลการด าเน ินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................
............................... 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลาง 

ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
ส าหรบัหน่วยงานในราชการบรหิารส่วนกลางส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชือ่หน่วยงาน : ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
วัน/เดือน/ปี :  1 เมษายน 2562 
หัวข้อ:   รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี 
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

            รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ด ี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

- ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้านองค์การ 

Linkภายนอก:  ไม่ม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุวรรณา โมราทอง สุชาฎา วรินทร์เวช 

(นางสาวสุวรรณา โมราทอง) (นางรุ่งนิภา อมาตยคง) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันที ่ 1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 วันที ่ 1  เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

สุวรรณา โมราทอง 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 

วันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 


