
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยได้
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที ่ดี ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งนโยบายฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง 
ความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและ
สามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ 
และศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยนโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านรัฐ ส ังคม และสิ ่งแวดล้อม 
2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของ 
นโยบายฯ ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ตามนโยบายด้านผู ้ร ับบริการและผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย โดยวิธ ีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มารับบริการกับศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด นำผลการสำรวจไปปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื ่อสนองตอบต่อความต้องการของผู ้รับบริการทั้งภายและภายนอก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ท่ีดีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข การสำรวจความพึงพอใจ ฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจ 
ของผู้ที่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยจิตบริการและมีความยิ ้มแย้มแจ่มใส กลุ ่มเป้าหมาย คือ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภายในและภายนอกศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการดังนี้ 
   1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที ่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับ
บริการจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
   2. สำรวจความพึงพอใจของผู้ที ่มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการจาก 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที ่มารับบริการกับศูนย์ปฏิบัต ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข พบมีผู้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ฯ 
จำนวน 22 คน จำแนกเป็นเพศหญิง จำนวน 13 คน (ร้อยละ 59.1) และเพศชาย จำนวน 9 คน (ร้อยละ 
40.9) ในจำนวนนี้เป็นข้าราชการ จำนวน 13 คน (ร้อยละ 59.1) รองลงมาเป็นพนักงานราชการ จำนวน  
6 คน (ร้อยละ 27.3) และลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน (ร้อยละ 13.6) ตามลำดับ เมื่อจำแนกประเด็น 
การสำรวจความพึงพอใจ ฯ จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
(2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (3) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ (4) ด้านคุณภาพการให้บริการ รายละเอียด
ตามตาราง  
 



ตาราง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวม
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

ประเด็นการสำรวจ พอใจมาก ไม่ค่อยพอใจ ไม่พอใจ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ โดยภาพรวม    
- มีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และแนะนำขั้นตอน
การให้บริการ 

22 
(100) 

0 
 

0 

- ขั้นตอนการให้บริการมีความคลอ่งตัวและไม่ยุง่ยาก 22 
(100) 

0 0 

- มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา 22 
(100) 

0 0 

- ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดบัก่อน-หลัง 22 
(100) 

0 0 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยภาพรวม    
- ให้บริการด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง 22 

(100) 
0 
 

0 

- แต่งกายเหมาะสม มบีุคลิกและลักษณะทา่ทางทีสุ่ภาพ 22 
(100) 

0 0 

- มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ 22 
(100) 

0 0 

- มีความรู้ ความสามารถในการตอบข้อสงสัย ข้อคำถาม  
ได้ตรงประเดน็ ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม 

22 
(100) 

0 0 

- มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เชน่ ไม่รบัสิ่ง 
ตอบแทน 

22 
(100) 

0 0 

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวม    
- คุณภาพและความสมบูรณ์ของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

22 
(100) 

0 
 

0 

- ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น ปา้ยรณรงค์ สแตนดี ้

22 
(100) 

0 0 

- ความสะอาดของอุปกรณ์/เครื่องมือ/สื่อประชาสัมพันธ์ 22 
(100) 

0 0 

- สถานที่ตัง้ของหน่วยงาน มีความปลอดภัยและเหมาะสม
ในการเดินทางมารับบริการ 

22 
(100) 

0 0 

ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม    
- ได้รับบริการที่ตรงตามความตอ้งการ 22 

(100) 
0 0 

- ได้รับการบริการที่คุ้มคา่ 22 
(100) 

0 0 

- ผลการให้บริการในภาพรวม 22 
(100) 

0 0 

รวม 22 
(100) 

  

 



  จากตาราง จะเห็นได้ว่า ผู้รับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมากในด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพ
การให้บริการ  
  ซึ่งผลการสำรวจ ฯ ดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะต้องรักษา
คุณภาพการให้บริการให้ดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีผู้เข้าตอบแบบสำรวจ ฯ จำนวนเพียง 22 คน จึงคาดได้ว่า  
การให้บริการในแต่ละด้านนั้น ผู้รับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในปีถัดไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการสำรวจ 
ความพึงพอใจของผู ้ร ับบริการและผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพการให้บริการ  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการปรับปรุงเจ้าหน้าที่ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ต่อไป 



รายงานผลระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 ระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีเรื ่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส  
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 22 สิงหาคม 2562 จำนวน 56 เรื ่อง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 2) ประเภทคุณภาพการให้บริการและเรื่องทั่วไปของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ที่มีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มิใช่ภารกิจของกระทรวง
สาธารณสุขอีกด้วย ดังนั้นระบบร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ร้องเรียน และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสได้ 
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 26 สิงหาคม  2562 

หัวข้อ: รายงานโครงการนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน 
 (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
Linkภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนมุัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
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