
 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กิจกรรม  สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่วน ได้ส่วน เสียต่อคุณภาพการให้บ ริการ        
ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546  

ตราขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น  
และประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผล  
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเพ่ือให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้  
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความม่ันใจและศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ 
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้ านผู้รับบริการและผู้ มีส่วน ได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ  
และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของนโยบาย ฯ 
ดังกล่าว จึงจัดทำโครงการเพ่ือตอบสนองความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลตามนโยบาย
ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน และเจ้าหน้าที่ท้ังภายใน
และภายนอกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่มารับบริการกับศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด นำผลการสำรวจไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
คุณภาพการให้บ ริการ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายและภายนอกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข 

3. วัตถุประสงค์ ... 

รอบ 12 เดือน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่มารับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มารับบริการ  

จากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
  3.2 เพ่ือนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบุ คลากรในศูนย์ปฏิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปด้วยจิตบริการและมีความยิ้มแย้มแจ่มใส 

4. ผลการดำเนินงาน 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบรกิารของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 กระบวนงาน ผ่านทาง Google Forms คือ  
 4.1 กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ทุกแห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง 
 4.2 กระบวนงา นส่งเสริ มคุณธรร มขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริ ยธรรม  
โดยผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบ ด้วย สำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดทุ กแห่ ง โรงพยาบาลศูนย์ ทุ กแห่ ง  
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง  
ส่วนราชการระดับกรม หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน  
และรัฐวิสาหกิจ  
เพ่ือให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มิติภายใน ตัวชี้วัดที่ 2 ซ่ึงกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ได้กำหนดจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม กระบวนงาน 
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิ นงานของหน่ วย งานภา ครั ฐ  จำ นวน  319 คน  
และกระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรมจำนวน 149 คน 
 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า มีผู้เข้าตอบแบบสอบถามครบตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกำหนด ต้ังแต่รอบการประเมิน 
6 เดือนแรก กล่าวคือ เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 10.08 น . มีผู้ตอบแบบสอบถามกระบวนงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 510 คน และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามกระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม จำนวน 389 คน 
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5. แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ / กิจกรรม / ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังน้ี 
  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ปฏิบั ติการต่อต้านการทุ จริต กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๓ จำนวน ๒ กระบวนงาน สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 (5.1) กระบวนงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  (5.1.1) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
     ประเด็นที่ 1 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการจัดอบรมให้ความรู้ ก่อน 
การประเมิน ITA อยู่ในระดับมาก 
     ประเด็นที่  2 คู่มือสำหรับหน่วยตรวจมีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง 
และแนะนำขั้นตอนการดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
     ประเด็นที่ 3 ความเชื่อม่ันในการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน ฯ ระดับ
จังหวัดและระดับเขต อยู่ในระดับมาก 
      ประเด็นที่ 4 คู่มือผู้ตรวจประเมินมีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และแนะนำ
ขั้นตอนการดำเนินงานผูต้อบแบบสอบถาม อยู่ในระดับมาก 
    (5.1.2) ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
     ประเด็นที่ 1 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ เช่น สามารถตอบคำถาม
ชี้แจงข้อสงสัยได้ 
      ประเด็นที่ 2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
      ประเด็นที่ 3 ความสุภาพ เป็นกันเอง 
     ประเด็นที่ 4 ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรที่ให้ความรู้
เรื่อง ITA 
    (5.1.3) ช่องทางการส่ือสาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ประเด็นที่ 1 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการจากช่องทางต่าง ๆ  เช่น โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ ไลน์ ฯลฯ 
          ประเด็นที่ 2 ความพอเพียงของช่องทางต่าง  ๆในการเข้าถึงบริการ 
         ประเด็นที ่3 ระบบ MITAS ตอบสนองความต้องการของหน่วยรบัตรวจประเมิน 
    (5.1.4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
         ประเด็นที่ 1 บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ 
         ประเด็นที่ 2 บริการที่ได้รับคุ้มค่า 
         ประเด็นที่ 3 บริการเป็นไปตามกระบวนการ / ขั้นตอนที่กำหนดไว้  
       ประเด็นที่ 4 บริการครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 

(5.2) กระบวนงาน ... 
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 (5.2) กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม 
   (5.2.1) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ  
          ประเด็นที่  1 คู่มือมีความชัดเจนในการอธิ บาย ชี้แจง และแนะนำขั้ นตอน 
การดำเนินงาน อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็ นที่  2 ความสะดวกในการส่ งข้ อมูลตามแบบรายงานที่ กำหนด  
อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็นที่ 3 ความเหมาะสมของจำนวนแบบฟอร์มรายงาน อยู่ในระดับมาก 
    (5.2.2) ด้านเจ้าหน้าท่ี / บุคลากรศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
          ประเด็นที่ 1 ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็นที่  2 ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 
อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็นที่ 3 ความสุภาพ เป็นกันเอง อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็นที่ 4 ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมาก 
      (5.2.3) ช่องทางการส่ือสาร / เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ประเด็นที่  1 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการจากช่องทางต่าง  ๆเช่น โทรศัพท์ 
เว็บไซต์ ไลน์ ฯลฯ อยู่ในระดับมาก 
          ประเด็นที ่2 ความพอเพียงของช่องทางต่าง  ๆในการเข้าถึงบริการ อยู่ในระดับมาก 
      (5.2.4) ด้านคุณภาพการให้บริการ 
          ประเด็นที่ 1 บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมาก 
         ประเด็นที่ 2 บริการที่ได้รับคุ้มค่า อยู่ในระดับมาก 
         ประเด็นที่ 3 บริการเป็นไปตามกระบวนการ / ขั้นตอนที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมาก 
         ประเด็นที่ 4 บริการครบถ้วน อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ / กิจกรรม / 
ผลงานของหน่วยงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละกระบวน ดังนี้ 

(1) กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (1.1) ด้านเน้ือหา  
  1.1 ควรลดการประเมิน MOPH ITA จากเดิมทุกไตรมาสเปลี่ยนเป็นปีละ 2 ครั้ง 
  1.2 ควรจัดการอบรมให้ความรู้ในเนื้อหาการประเมิน MOPH ITA ในแต่ละปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  1.3 ควรมีเอกสารประกอบการประเมิน MOPH ITA น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 (1.2) ด้านวิทยากร 
  วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจ อธิบายได้ชัดเจน และรับฟังปัญหาจากหน่วยงานเป้าหมาย (พ้ืนที่) พร้อมปรับปรุง
พัฒนาอยู่เสมอ 
 
 
 
 

(1.3) ด้าน … 
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 (1.3) ด้านระบบ MITAS  
  (1) ควรจัดการอบรมการเข้าใช้งานในระบบ MITAS  
  (2) ควรพัฒนาระบบ MITAS ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการนำส่งข้อมูล และการตรวจประเมินนั้น
เกิดการขัดข้อง 
 (1.4) ความพึงพอใจ 
  (1) เป็นระบบการประเมินที่ดี 
  (2) การตรวจประเมินผ่านระบบ MITAS ตอบโจทย์ด้านความโปร่งใส เพราะสามารถสอบทานซ่ึงกันและกันได้ 
และสอบทานความมีอยู่จริงของข้อมูล 
(2) กระบวนงานส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรคุณธรรมต้นแบบและชมรมจริยธรรม 
 (2.1) ชื่นชมการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมในปัจจุบัน รวมถึงประโยชน์จากการดำเนินงานที่สามารถนำไปใช้
เป็นผลการดำเนินงานของชมรมจรยิธรรมของหน่วยงานได้ และเห็นควรให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 (2.๒) ต้องการให้เผยแพร่ข้ อมูลพัฒนาโรงพยาบาล คุณธรรมของโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินเป็ น
โรงพยาบาลคุณธรรม ระดับโรงพยาบาลคุณธรรม และโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบให้กับ โรงพยาบาล ต่าง ๆ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
 (2.3)  ควรมีแผนปฏิ บั ติการส่ งเสริ มคุ ณธรรมประจ ำปี งบประมาณในระดั บกระทรวงสาธารณสุ ข  
เพ่ือประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข ก่อนการรายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ของส่วนราชการระดับกรม ที่จะต้องจัดส่งภายในวันที่ 
1๕ มีนาคม ของทุกปี 
 (2.๔) ควรจัดโครงการตลาดนัดคุณธรรรม (MOPH Moral Market) พร้อมกันกับโครงการประชุมสัมมนาพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ในวงกว้างและเป็นการดึงกลุ่มเป้าหมาย 
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา ฯ ด้วย 
 (2.5) ควรปรับลดรายละเอียด ขั้นตอน และแบบฟอร์มการดำเนินงานให้น้อยลง และควรใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์  
ในการเก็บรวมรวมรายงาน 
 (2.6) ควรรายงานผลการดำเนินงาน ๒ ครั้ง ต่อปี (สำหรับประเด็นดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของหน่วยงาน หรือของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ จำนวน ๒ ครั้ง ต่อปี คือ รายงานรอบ 
๖ เดือน และรอบ 1๒ เดือน อยู่แล้ว) 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2562 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี :  24 กันยายน 2563 
หัวข้อ: รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / แผนปฏิบัติการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน 
Link ภายนอก:  ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

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

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

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
  

นางสาววภิาวณีี  มลูป้อม นางสาวสชุาฎา  วรินทรเ์วช 
ตำแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
วันท่ี 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
นางสาววภิาวีณี  มูลป้อม 

นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 
 
 


