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ระบบประกันสังคมเป็ นระบบที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ใช้แรงงานและครอบครัวเป็น
ส าคั ญ ถึงแม้ว่าระบบประกัน สั งคมในประเทศไทยจะดาเนิ นการมาเป็ นเวลา 40 ปี แล้ ว ก็ต าม ส านัก งาน
ประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทนและงานกองทุนประกันสังคม
อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคาดหวังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทายาท ผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่สานักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่
ธนาคาร เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส สานักงานประกันสังคม
จึงได้ทาการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสานักงานประกันสังคม ประจาปี 2555 และจัดทารายงาน
สรุปผลการสารวจขึ้น
โดยหวังเป็ น อย่ างยิ่งว่า ผลการส ารวจและข้อเสนอแนะที่ได้ ในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องในการร่วมกันพิจารณากาหนดนโยบายการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริการของหน่วยบริการของ
สานักงานประกันสังคมในอนาคตเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

I

สานักงานประกันสังคมโดยกองวิจัยและพัฒนาได้ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
สานักงานประกันสังคม ปี 2555 เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ความพึงพอใจ และความคาดหวัง ของผู้รับบริการจาก
สานักงานประกันสังคม และนาข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาปรับปรุงบริการของสานักงานประกันสังคม
ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการให้มากที่สุด โดยทาการสารวจข้อมูลทางไปรษณีย์จากผู้ที่เคยติดต่องานกองทุน
ประกันสังคมหรืองานกองทุนเงินทดแทนกับสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด หรือสาขา
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทายาท ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอานาจ และ
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากทั่ ว ประเทศ ประกอบกั บ การสอบถามความคิ ด เห็ น ผ่ านทางเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งาน
ประกั น สั ง คม และการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ บ ริ ก ารของส านั ก งาน
ประกัน สังคม ได้แก่ นายจ้าง ผู้ป ระกันตน เจ้าหน้าที่ส านักงานประกันสั งคม เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ในหน่วยบริการที่มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการในปีที่ผ่านมาต่าที่สุด 5 อันดับสุดท้าย
1. ผลการสารวจข้อมูลทางไปรษณีย์
1.1 งานกองทุนประกันสังคม
ผลการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ารต่ อ การให้ บ ริก ารงานกองทุ น ประกั น สั งคม
ณ ส านั ก งานประกั น สั งคม จาก 5 ด้าน ได้ แก่ ด้านกระบวนงานและขั้น ตอนการให้ บริการ ด้านบุ คลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงาน
กองทุนประกันสังคม ณ สานักงานประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.04
โดยมีความพึงพอใจด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการและด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศ
จาก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านจริยธรรมธรรมาภิบ าลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ ด้านสิ ทธิประโยชน์ของ
กองทุนประกันสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
พบว่าผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศมีความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย
3.90 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 77.92 โดยมี ค วามพึ งพอใจด้ า นกระบวนงานและขั้ น ตอนการให้ บ ริก ารมากที่ สุ ด
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รองลงมาคื อ ด้ า นบุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริ ก าร และด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ทั้ ง นี้ ผู้ รั บ บริ ก ารงานกองทุ น
ประกันสังคมมีความพึงพอใจด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมรายหน่วยบริการ พบว่า
1) ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
กองทุนประกันสังคมในภาพรวมทั้ง 8 ด้านสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก รองลงมา
ได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
2) ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ
3) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ หน่วยบริการที่ มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนประกันสังคมด้านบุคลากรผู้ให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำ
ศรีรำชำ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนประกันสังคมด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสงขลำ
5) ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยบริการที่
มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการงานกองทุนประกันสังคมด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
6) ด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องกองทุ น ประกั น สั งคม หน่ ว ยบริ ก ารที่ มี ผ ลการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับ บริการงานกองทุนประกันสังคมด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมสูงที่สุดได้แก่
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 11
7) ด้านช่องทางการให้บริการ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนประกันสังคมด้านช่องทางการให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำ
ศรีรำชำ
8) ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
กองทุนประกันสังคมด้านการประชาสัมพันธ์สูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู
9) ด้ านสถานพยาบาลที่ ให้ บ ริ ก าร หน่ ว ยบริ ก ารที่ มี ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับ บริการงานกองทุน ประกัน สั งคมด้านสถานพยาบาลที่ให้ บริ การสู งที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกัน สังคม
จังหวัดนครนำยก
10) หน่วยบริการที่ผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมมีความพึงพอใจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ที่ ผ่ านมามี จ านวน 6 หน่ ว ยบริ ก าร ได้ แก่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมกรุ งเทพมหำนครพื้ น ที่ 5 ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 12 สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง สำนักงำนประกันสังคม
จั ง หวั ด สระบุ รี สำขำหนองแค ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจั ง หวั ด ชลบุ รี สำขำศรี ร ำชำ และส ำนั ก งำน
ประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ
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1.2 งานกองทุนเงินทดแทน
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ การให้ บ ริ ก ารงานกองทุ น เงิน ทดแทน
ณ ส านั กงานประกัน สั งคม จาก 5 ด้าน ได้แ ก่ ด้ านกระบวนงานและขั้ นตอนการให้ บ ริก าร ด้ านบุ คลากร
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิช อบ และด้านเงิน ทดแทน พบว่ า ผู้ รั บ บริก ารมี ค วามพึ งพอใจต่อ การให้ บ ริก ารงานกองทุ น เงิน ทดแทน
ณ สานักงานประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.32 โดยมีความพึงพอใจ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือพึงพอใจด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการและด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนในภาพรวมทั่วประเทศ
จาก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านเงินทดแทน ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ พบว่าผู้รับบริการงานกองทุ นเงิน
ทดแทนในภาพรวมทั่วประเทศมีความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจด้วยค่าเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.30 โดย
มีความพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ และ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริการพึงพอใจด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการน้อยที่สุด
ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนรายหน่วยบริการพบว่า
1) ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
กองทุนเงินทดแทนในภาพรวมทั้ง 8 ด้านสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทองรองลงมาได้แก่
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก
2) ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง
3) ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนเงินทดแทนด้านบุคลากรผู้ให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนเงินทดแทนด้านสิ่งอานวยความสะดวกสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก
5) ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยบริการที่
มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง ตำก และนครปฐม
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เงินทดแทนด้านเงินทดแทนสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง
7) ด้านช่องทางการให้บริการ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
งานกองทุนเงินทดแทนด้านช่องทางการให้บริการสูงที่ สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำ
ศรีรำชำ
8) ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการที่มีผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงาน
กองทุนเงินทดแทนด้านการประชาสัมพันธ์สูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก
9) ด้ านสถานพยาบาลที่ ให้ บ ริ ก าร หน่ ว ยบริ ก ารที่ มี ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการสูงที่สุดได้แก่ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
อ่ำงทอง
10) หน่วยบริการที่ผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนมีความพึงพอใจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่ า นมามี จ านวน 5 หน่ ว ยบริ ก าร ได้ แ ก่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมกรุ ง เทพมหำนครพื้ น ที่ 5 ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมจังหวัดนครนำยก สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
พิษณุโลก และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพังงำ
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ประพฤติมิชอบ
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ด้านสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ณ สานักงานประกันสังคม
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ด้านช่องทางการให้บริการ

7
7
7
8
8
9

9
10
10

11
12
13
14

15
15
17

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคมในภาพรวมทั่วประเทศ
ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคม
จาแนกรายด้านและรายหน่วยบริการ
ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคม
จาแนกรายปีและรายหน่วยบริการ
ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
ตารางที่ 23 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 25 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านเงินทดแทน
ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ณ สานักงานประกันสังคม
ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านช่องทางการให้บริการ
ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม ด้านการประชาสัมพันธ์
ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทน ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ

18
19
20
23
27

33
34
35
36

37
37
39
40
41

42
45
49
152
153

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
เงินทดแทนในภาพรวมทั่วประเทศ
ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทน
จาแนกรายด้านและรายหน่วยบริการ
ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทน
จาแนกรายปีและรายหน่วยบริการ
ตารางที่ 34 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
สานักงานประกันสังคมด้านการให้บริการ ณ สานักงานประกันสังคม
ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ย และร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ
สานักงานประกันสังคมด้านการให้บริการช่องทางอื่น ๆ

สำรบัญแผนภูมิ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

หน้ำ
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคม
ณ สานักงานประกันสังคม ปี 2555 จาแนกรายด้าน

16

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคม
ในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2555 จาแนกรายด้าน

20

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทน
ณ สานักงานประกันสังคม ปี 2555 จาแนกรายด้าน

38

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทน
ในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2555 จาแนกรายด้าน

42

จัดทำโดย: กองวิจัยและพัฒนำ
สำนักงำนประกันสังคม
กระทรวงแรงงำน

บทที่ 1
บทนำ
1. หลักกำรและเหตุผล
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สำนักงำนประกันสังคมมีภำรกิจหลักคือกำรบริหำรกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนตำม
พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. 2533 และพระรำชบั ญ ญั ติ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. 2537 โดยมีหน้ำที่
ให้ ควำมคุ้มครองแก่ผู้ ประกันตนที่ ประสบอั นตรำย เจ็บป่ วย ทุ พพลภำพ หรือตำยที่ ไม่ เนื่ องจำกกำรท ำงำน
รวมทั้งกำรคลอดบุตร สงเครำะห์ บุตร ชรำภำพ ว่ำงงำน และให้ ควำมคุ้มครองแก่ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย
เจ็บป่วย ทุพพลภำพ หรือตำยเนื่องจำกกำรทำงำน

1

จำกข้ อ มู ล สถิ ติ ณ สิ้ น เดื อ นธัน วำคม 2554 ส ำนั กงำนมี ห น่ ว ยบริก ำรซึ่ งประกอบด้ว ย ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ จังหวัด และสำขำ รวมทั้งสิ้น 105 หน่วยบริกำร กระจำยอยู่ทั่วประเทศ
ให้บริกำรโดยข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจำพนักงำนรำชกำรและพนักงำนประกันสังคมจำนวนทั้ง สิ้น 6,001 คน
มีน ำยจ้ำงที่จ ะต้องมำติดต่องำนกองทุ น ประกันสังคมและงำนกองทุนเงินทดแทนจำนวนกว่ำ 4 แสนรำย มี
ลูกจ้ำงผู้ประกันตนที่อยู่ในข่ำยคุ้มครองประมำณ 10 ล้ำนกว่ำคน มีสถิติกำรให้บริกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนงำน
กองทุนประกันสังคมสูงถึง 31.6 ล้ำนครั้ง และสถิติกำรให้บริกำรจ่ำยเงินทดแทนงำนกองทุนเงินทดแทน 1.5
แสนครั้ง หำกเปรียบเทียบข้อมูลเหล่ำนี้กับข้อมูลสถิติของสำนักงำนเมื่อ 10 ปีที่แล้วจะพบว่ำ ปัจจุบันมีจำนวน
นำยจ้ำงเพิ่มขึ้น 265 % จำนวนลูกจ้ำงผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 79% และกำรให้บริกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนงำน
กองทุนประกันสั งคมเพิ่มขึ้น 139 % ถึงแม้ว่ำกำรให้บริกำรจ่ำยเงินทดแทนงำนกองทุนเงินทดแทนจะลดลง
19% แต่เมื่อมองในภำพรวมแล้วภำรกิจงำนของสำนักงำนประกันสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกในขณะที่บุคลำกร
ของสำนักงำนเพิ่มขึ้นเพียง 27% เท่ำนั้น แสดงให้เห็นถึงปริมำณงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
รำยบุคคลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกในอนำคต เนื่องจำกสำนักงำนมีแผนที่
จะขยำยขอบข่ำยควำมคุ้มครองงำนประกันสังคมไปยังกลุ่มแรงงำนนอกระบบให้ครอบคลุมผู้ประกอบอำชีพ
อิสระในทุกกลุ่มอำชีพทุกระดับรำยได้ให้ทั่วถึงถ้วนหน้ำมำกขึ้น รวมทั้งกำรเสนอขอแก้ไขกฎหมำยเพื่อให้ควำม
คุ้มครองครอบคลุมถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตน ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพและ
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่และระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรโดยรวมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อให้ สำนั กงำนเป็ น องค์กรคุณ ภำพในกำรให้บริกำรประกันสังคมถ้วนหน้ำและรักษำเสถียรภำพ
กองทุน ส ำนักงำนได้จั ดให้ มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรจำกสำนักงำนประกันสังคม ปี 2555
ขึ้นเพื่อนำผลกำรสำรวจไปใช้ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2555 และ
รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนทุ น หมุ น เวี ย นของกองทุ น ประกั น สั ง คมและกองทุ น เงิ น ทดแทนด้ ำ นกำร

สนองประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรสำรวจมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรของสำนักงำนให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้มำกที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษำข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ รั บ บริ ก ำรและควำมคำดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก ำรจำกส ำนั ก งำน
ประกันสังคม
2.2 เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด พื้นที่ และสำขำ
ทั่วประเทศ
2.3 เพื่อศึกษำปัญหำ อุป สรรค และข้อเสนอแนะของผู้ รับ บริกำรต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำน
ประกันสังคม

ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เคยติดต่องำนกองทุนประกันสังคมหรืองำนกองทุนเงินทดแทน
กับสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ จังหวัด หรือสำขำ มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย
นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน ทำยำท ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอำนำจ และผู้รับมอบฉันทะจำกทั่วประเทศ พร้อมทั้ง
สัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของสำนักงำนประกันสังคม ได้แก่ นำยจ้ำง ผู้ประกันตน
เจ้ำหน้ ำที่สำนั กงำนประกัน สังคม เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส และ
เจ้ำหน้ ำที่ส ถำนพยำบำล และจั ดท ำรำยงำนสรุปผลที่ ได้จำกกำรส ำรวจพร้อมข้อเสนอแนะทั้งในภำพรวม
ทั่วประเทศและรำยหน่วยบริกำร
ประชำกรในกำรศึกษำในกองทุน ประกันสั งคม ประกอบด้วย นำยจ้ำง จำนวน 404,195 รำย และ
ผู้ประกันตน จำนวน 10,499,993 คน
ประชำกรในกำรศึ กษำในกองทุน เงิน ทดแทน ประกอบด้ว ย นำยจ้ำง จำนวน 338,270 รำย และ
ลูกจ้ำง จำนวน 8,222,960 คน
พื้นที่ที่ทำกำรศึกษำ เลือกพื้น ที่ในกำรศึกษำครั้งนี้แบบเฉพำะเจำะจง (Purposive Sampling) โดย
ทำกำรสำรวจทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกสำขำทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105 หน่วยบริกำร
4. ระเบียบวิธีวิจัย
ใช้วิธีกำรสำรวจทั้งเชิงปริมำณ (Quantitative Survey) และเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)
ประมวลและวิเครำะห์ควำมคิดเห็น ณ ช่วงเวลำหนึ่งโดยเน้นกำรวัดครั้งเดียว (One-Shot Descriptive Study)
ใช้เครื่องมือคือแบบสอบถำมเพื่อศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ โดยจัดส่งแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์จำกกองวิจัยและ
พัฒ นำไปยั งสถำนประกอบกำรที่ ขึ้น ทะเบี ยนกับ ส ำนักงำนประกันสั งคมทั่ ว ประเทศแบบสุ่ ม และให้ ผู้ ตอบ
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ

2

แบบสอบถำมปิ ด ผนึ ก ส่ งคื น กองวิจั ย และพั ฒ นำทำงไปรษณี ย์ รวมทั้ งกำรสอบถำมผ่ ำนทำงเว็ บ ไซต์ ข อง
สำนักงำนประกันสังคม และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับสุดท้ำย
จ ำนวนตั ว อย่ ำงเป้ ำหมำยที่ ใช้ ในกำรประมวลผลครั้งนี้ ใช้ วิธี ก ำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำงแบบโควต้ ำ (Quota
Sampling) โดยกำหนดคุณลักษณะและสัดส่วนที่ต้องกำรไว้ล่วงหน้ำ คือกำหนดจำนวนตัวอย่ำงของทุกหน่วย
บริกำรเท่ำกันทุกหน่วยหน่วยละ 100 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย นำยจ้ำง 25 ตัวอย่ำง ผู้ประกันตน 75 ตัวอย่ำง
รวมทั้งสิ้น 10,500 ตัวอย่ำง
จำนวนตัวอย่ำง
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สำนักงำน จำนวน
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ประกัน

หน่วย

สังคม

บริกำร

งำนกองทุนประกันสังคม

งำนกองทุนเงินทดแทน

นำยจ้ำง

ผู้ประกันตน

รวม

นำยจ้ำง

ผู้ประกันตน

รวม

รวมทั้งสิ้น

42 x 12 = 504

672

11 x 12 = 132

33 x 12 = 396

พื้นที่

12

14 x 12 = 168

528

1,200

จังหวัด

76

14 x 76 = 1,064 42 x 76 = 3,192 4,256 11 x 76 = 836 33 x 76 = 2,508 3,344

7,600

สำขำ

17

14 x 17 = 238

42 x 17 = 714

952

11 x 17 = 187

33 x 17 = 561

748

1,700

รวม

105

1,470

4,410

5,880

1,155

3,465

4,620

10,500

กำรสัมภำษณ์ เชิงลึ ก เลื อกสัมภำษณ์ เชิงลึกจำกทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ บริกำรของส ำนักงำน
ประกันสังคมในหน่วยบริกำรที่มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับ
สุ ด ท้ ำย จ ำนวน 5 หน่ ว ยบริ ก ำร ประกอบด้ ว ย นำยจ้ ำง ผู้ ป ระกั น ตน เจ้ ำหน้ ำที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั งคม
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล หน่วยบริกำร
ละ 7 ตัวอย่ำง รวม 35 ตัวอย่ำง
กำรวิเครำะห์และประมวลผล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS For Windows คำนวณ
สถิติต่ำงๆ ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำเฉลี่ย (Mean)
วิธีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์กำรวัดตำมระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน ช่วงคะแนน

ร้อยละ

ระดับความพอใจ

5

4.25 – 5.00 85.00 – 100.00

พอใจมำก

4

3.50 – 4.24 70.00 – 84.90

พอใจ

3

2.75 – 3.49 55.00 – 69.90 พอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ

2

2.00 – 2.74 40.00 – 54.90

ไม่พอใจ

1

1.00 – 1.99 20.00 – 39.90

ไม่พอใจมำก

หมายเหตุ: กรณีไม่มีความเห็น/ ไม่ตอบ จะไม่นามาคิดค่าคะแนน

5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ใช้ระยะเวลำดำเนินกำร 7 เดือน โดยมีแผนกำรดำเนินงำนดังนี้
ลำดับงำน

ปี 2555
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงกำร
2. ดำเนินกำรจัดส่งแบบสำรวจ
3. รวบรวมแบบ ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูล
4. ประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS
5. วิเครำะห์ สรุปผล และจัดทำรำยงำน

6. งบประมำณที่ใช้ในกำรวิจัย

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมได้ ท รำบถึ ง ลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ รั บ บริ ก ำรและควำมคำดหวั ง ของ
ผู้รับ บริกำรต่อกำรให้ บ ริกำรของส ำนั กงำนประกันสั งคม และนำข้อมูลที่ ได้ไปใช้ในกำรพัฒ นำรูปแบบกำร
ให้บริกำรให้เป็นไปตำมควำมคำดหวังของผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่ม
7.2 สำนักงำนประกันสังคมได้ทรำบถึง ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรของสำนักงำน
ประกันสังคม และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรกำหนดนโยบำยเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรและเพิ่มควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรให้มำกขึ้น
7.3 สำนั กงำนประกัน สังคมได้ทรำบถึงปัญ หำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผู้ รับ บริกำรต่อกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนประกันสังคม และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น เพื่อลดข้อร้องเรียนให้
น้อยลงและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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เงินกองทุนเพื่อบริหำรสำนักงำนประกันสังคม ประจำปี 2555 ของกองวิจัยและพัฒนำและสำนักงำน
เลขำนุกำรกรม
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บทที่ 2
ผลกำรสำรวจ
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สำนักงำนประกันสังคมโดยกองวิจัยและพัฒนำได้ ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก
สำนักงำนประกันสังคม ปี 2555 เพื่อศึกษำข้อมูลทั่วไป ควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรจำก
สำนักงำนประกันสังคม และนำข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงบริกำรของสำนักงำนประกันสังคมให้
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด โดยทำกำรสำรวจข้อมูล ทำงไปรษณีย์จำกผู้ที่เคยติดต่องำนกองทุน
ประกันสังคมหรืองำนกองทุนเงินทดแทนกับสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ จังหวัด หรือสำขำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน ทำยำท ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอำนำจ และ
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจำกทั่ ว ประเทศ ประกอบกั บ กำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น ผ่ ำนทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำน
ประกั น สั ง คม และกำรสั ม ภำษณ์ เชิ ง ลึ ก จำกทุ ก ฝ่ ำ ยที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรให้ บ ริ ก ำรของส ำนั ก งำน
ประกัน สังคม ได้แก่ นำยจ้ำง ผู้ป ระกันตน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสั งคม เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ในหน่วยบริกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับสุดท้ำย
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1. กำรสำรวจข้อมูลทำงไปรษณีย์
กำรดำเนิ นกำรสำรวจข้อมูล ใช้แบบสอบถำมจำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน
โดยกองวิจัยและพัฒนำได้จัดส่งแบบสอบถำมไปยัง สถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนประกันสังคม
ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกสำขำทั่วประเทศ ทำงไปรษณีย์แบบสุ่มและให้ผู้ตอบแบบสอบถำมปิดผนึกส่งคืน
กองวิจัยและพัฒนำทำงไปรษณีย์ กำรเลือกตัวอย่ำงในกำรจัดส่งแบบสอบถำมใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสัดส่วน
(Quota Sampling) โดยกำหนดสัดส่วนของหน่วยบริกำรทั้งหมด 105 หน่วยบริกำร เท่ำๆ กัน หน่วยบริกำรละ
400 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย นำยจ้ำง 100 ตัวอย่ำง ผู้ประกันตน 300 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้น 42,000 ตัวอย่ำง
เนื้อหำในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร
ส่วนที่ 2 ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรต่ อกำรให้ บ ริก ำรงำนกองทุ น ประกั น สั งคม ณ ส ำนั กงำน
ประกันสังคม จำนวน 5 ด้ำน คือ

2.1 ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.2 ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร
2.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.4 ด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.5 ด้ำนสิทธิประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคม
ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้ำน คือ
3.1 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม
3.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
3.3 ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เนื้อหำในแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริกำร
ส่ ว นที่ 2 ควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรงำนกองทุ น เงิน ทดแทน ณ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม จำนวน 5 ด้ำน คือ
2.1 ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.2 ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร
2.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2.4 ด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.5 ด้ำนเงินทดแทน
ส่วนที่ 3 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ด้ำน คือ
3.1 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน
3.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนเงินทดแทน
3.3 ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลการสารวจ
ผลกำรสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถำมและส่งกลับมำยังกองวิจัย
และพัฒนำจำนวนทั้งสิ้น 11,007 แบบ ประกอบด้วยผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำนวน 6,097 คน
และผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,910 คน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูร้ ับบริการ
ผู้รับบริกำรส่วนมำกเป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 7,001 – 10,000 บำท รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 - 4
ตำรำงที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมเพศ
กองทุนประกันสังคม

เพศ

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

1,739

28.52

1,680

34.22

3,419

31.06

หญิง

4,335

71.10

3,205

65.27

7,540

68.50

ไม่ระบุ

23

0.38

25

0.51

48

0.44

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม

ตำรำงที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมอำยุ
กองทุนประกันสังคม
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อายุ
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กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

≤ 30

1,549

25.41

1,239

25.23

2,788

25.33

31 – 40

2,294

37.62

1,738

35.40

4,032

36.63

41 – 50

1,479

24.26

1,225

24.95

2,704

24.57

> 50

687

11.27

633

12.89

1,320

11.99

ไม่ระบุ

88

1.44

75

1.53

163

1.48

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม

ตำรำงที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับการศึกษา

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ประถมศึกษาหรือต่ากว่า

476

7.81

544

11.08

1,020

9.27

มัธยมศึกษาตอนต้น

533

8.74

518

10.55

1,051

9.55

มัธยมศึกษาตอนปลาย

712

11.68

581

11.83

1,293

11.75

ปวช./ปวส./อนุปริญญา

1,649

27.04

1,342

27.33

2,991

27.17

ปริญญาตรี

2,471

40.53

1,737

35.38

4,208

38.23

สูงกว่าปริญญาตรี

181

2.97

131

2.67

312

2.83

ไม่ระบุ

75

1.23

57

1.16

132

1.20

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม

ตำรำงที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(บาท)

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

≤ 7,000

1,443

23.67

1,260

25.66

2,703

24.56

7,001 – 10,000

1,796

29.45

1,540

31.36

3,336

30.31

10,001 – 13,000

934

15.32

651

13.26

1,585

14.40

13,001 – 16,000

548

8.99

510

10.39

1,058

9.61

> 16,000

1,284

21.06

886

18.05

2,170

19.71

92

1.51

63

1.28

155

1.41

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

ไม่ระบุ
รวม

ตำรำงที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมสถำนภำพ
สถานภาพ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจ

958

15.71

646

13.16

1,604

14.57

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

2,745

45.02

2,318

47.21

5,063

46.00

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

926

15.19

807

16.43

1,733

15.74

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

416

6.82

402

8.19

818

7.43

ผู้มีส่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ

81

1.33

51

1.04

132

1.20

ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับมอบฉันทะ

198

3.25

154

3.14

352

3.20

ไม่ระบุ

773

12.68

532

10.83

1,305

11.86

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม
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ผู้รับบริกำรส่วนมำกเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 รองลงมำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 และ
นำยจ้ำงหรือผู้รับมอบอำนำจ ส่วนมำกอยู่ในสถำนประกอบกำรขนำด 11 – 50 คน โดยผู้รับบริกำรที่เคยติดต่อ
งำนกองทุนประกันสังคมส่วนมำกติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมำกที่สุด รองลงมำคือติดต่อเพื่อ
จ่ำยเงิน สมทบ และติดต่อเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนสถำนพยำบำล ส่ วนผู้ รับบริกำรที่เคยติดต่องำนกองทุนเงิน
ทดแทนส่วนมำกติดต่อเพื่อจ่ำยเงินสมทบ รองลงมำคือติดต่อเพื่อยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย และรับเงิน
ทดแทน ซึ่งส่วนมำกมีควำมถี่ในกำรติดต่อน้อยกว่ำเดือนละครั้ง รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 5 – 9
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ตำรำงที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมขนำดสถำนประกอบกำร
ขนาดสถานประกอบการ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ไม่เกิน 10 คน

885

14.52

714

14.54

1,599

14.53

11 – 50 คน

3,355

55.03

2,722

55.44

6,077

55.21

51 – 100 คน

645

10.58

604

12.30

1,249

11.35

101 – 200 คน

396

6.49

308

6.27

704

6.39

มากกว่า 200 คน

507

8.31

357

7.27

864

7.85

ไม่ระบุ

309

5.07

205

4.18

514

4.67

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม

ตำรำงที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมประเภทของงำนกองทุนประกันสังคมที่เคยรับบริกำร

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ประเภทของงานที่เคยรับบริการ
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กองทุนประกันสังคม
จำนวน (คน)

ร้อยละ

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน

2,157

12.56

เลือก/เปลี่ยนสถานพยาบาล

2,302

13.40

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง

909

5.29

จ่ายเงินสมทบ

2,419

14.09

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีเจ็บป่วย

2,461

14.33

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีคลอดบุตร

1,979

11.52

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีทุพพลภาพ

177

1.03

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีตาย

360

2.10

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร

1,782

10.38

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีชราภาพ

293

1.71

ยื่นขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน

702

4.09

รับเงินประโยชน์ทดแทน

1,173

6.83

ขอรับเงินสมทบคืน

302

1.76

อุทธรณ์

33

0.19

ไม่ระบุ

123

0.72

17,172

100.0

รวม

หมำยเหตุ: ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ

ตำรำงที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมประเภทของงำนกองทุนเงินทดแทนที่เคยรับบริกำร
กองทุนเงินทดแทน

ประเภทของงานที่เคยรับบริการ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

950

10.65

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง

749

8.39

รายงานค่าจ้าง

745

8.35

จ่ายเงินสมทบ

2,073

23.23

ยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย

1,911

21.42

ยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ

131

1.47

ยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพ

122

1.37

ยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีตาย

163

1.83

รับเงินทดแทน

1,124

12.60

ขอรับเงินสมทบคืน

251

2.81

อุทธรณ์

47

0.53

ไม่ระบุ

656

7.35

8,922

100.0

รวม

ตำรำงที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้รับบริกำร จำแนกตำมควำมถี่ของกำรรับบริกำร
ความถี่ของการรับบริการ

กองทุนประกันสังคม

กองทุนเงินทดแทน

รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ครั้งเดียว

634

10.40

558

11.36

1,192

10.83

นานๆ ครั้ง

3,754

61.57

3,219

65.56

6,973

63.35

เดือนละครั้ง

980

16.07

590

12.02

1,570

14.26

เดือนละ 2 ครั้ง

247

4.05

123

2.51

370

3.36

มากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

269

4.41

168

3.42

437

3.97

ไม่ระบุ

213

3.50

252

5.13

465

4.23

6,097

100.0

4,910

100.0

11,007

100.0

รวม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

หมำยเหตุ: ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงำนกองทุนประกันสังคม ณ สานักงาน
ประกันสังคม
กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริกำรต่อกำรให้ บริกำรงำนกองทุนประกันสั งคม ณ ส ำนักงำน
ประกันสังคม วัดผลจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้ำนสิทธิประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคม โดยมีผลกำรสำรวจรำยด้ำน
เป็นดังนี้

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
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วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้ บ ริกำรจำก 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่ องกำรมี แผนผั งแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับ ขั้นตอนกำรให้ บ ริกำร เรื่องขั้น ตอนกำร
ให้บ ริกำรมีควำมคล่องตัว สะดวก ไม่ซับ ซ้อน เรื่องกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง เรื่องระยะเวลำในกำร
ให้บริกำรมีควำมเหมำะสม และเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำ น
กระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บ ริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.83 โดยมีควำม
พึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลังมำกที่สุด รองลงมำคือพึงพอใจเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของ
กำรให้ บ ริ ก ำร และกำรมี แ ผนผั งแจ้ งข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนกำรให้ บ ริก ำร ทั้ งนี้ ผู้ รับ บริก ำรพึ งพอใจเรื่อ ง
ระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 10
ตำรำงที่ 10 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำน
กระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย ไม่
จนเกือบ พอใจ
ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. มีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ให้บริการ

692

4,349

661

162

28

205

6,097

3.97

พอใจ

2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว
สะดวก ไม่ซับซ้อน

884

3,942

821

198

49

203

6,097

3.96

พอใจ

3. ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง

1,188

4,027

519

114

28

221

6,097

4.10

พอใจ

4. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม

782

3,967

877

181

61

229

6,097

3.93

พอใจ

5. ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ

877

4,125

681

135

43

236

6,097

4.00

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.99
(79.83)

พอใจ

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรจำก 4 เรื่อง
ได้ แ ก่ เรื่ อ งกำรให้ ค ำแนะน ำและตอบข้ อ ซั ก ถำมได้ เป็ น อย่ ำงดี เรื่ อ งกำรยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เต็ ม ใจให้ บ ริก ำร
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เรื่องกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง และเรื่องกำรแต่งกำยสุภำพ
เรียบร้อยและมีบุคลิกภำพที่ดี
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
บุ ค ลำกรผู้ ให้ บ ริก ำรในระดั บ พอใจด้ วยค่ำเฉลี่ ย 3.99 คิด เป็ น ร้อยละ 79.75 โดยมี ควำมพึ งพอใจเรื่องกำร
แต่งกำยสุ ภ ำพเรีย บร้อยและมี บุ คลิ กภำพที่ ดีของบุคลำกรมำกที่ สุ ด รองลงมำคือเรื่องบุ คลำกรสำมำรถให้
ค ำแนะน ำและตอบข้ อ ซั ก ถำมได้ เป็ น อย่ ำ งดี และเรื่ อ งบุ ค ลำกรยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เต็ ม ใจให้ บ ริ ก ำรและมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้รับบริกำรพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมและเป็นกันเองน้อย
ที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 11
ตำรำงที่ 11 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนบุคลำกร
ผู้ให้บริกำร
ความพึงพอใจ
พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. ให้คาแนะนาและตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี

1,267

3,523

881

197

69

160

6,097

4.00

พอใจ

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1,137

3,403

1,038

239

95

185

6,097

3.93

พอใจ

3. ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อมและเป็นกันเอง

977

3,613

1,002

228

82

195

6097

3.92

พอใจ

4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมี
บุคลิกภาพที่ดี

1,196

4,039

531

88

35

208

6,097

4.11

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.99
(79.75)

พอใจ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริกำรงำนกองทุนประกันสังคมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกจำก
5 เรื่อง ได้แก่เรื่องมีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรชัดเจน เรื่องมีที่นั่งพักคอยพร้อมบริกำรน้ำดื่ม สิ่งพิมพ์
และแบบฟอร์มขอรับบริกำร เรื่องมีโทรศัพท์สำธำรณะ ทำงลำด และห้องน้ำสะอำด เรื่องสถำนที่โดยรวมที่
สะอำดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย และเรื่องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรให้บริกำรและอำนวยควำม
สะดวก

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

รายการ
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ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
สิ่งอำนวยควำมสะดวกในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.29 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรมี
ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรชัดเจนมำกที่สุด รองลงมำคือกำรมีสถำนที่โดยรวมที่สะอำดเป็นระเบียบเป็น
สั ด ส่ ว นและปลอดภั ย และมี ที่ นั่ งพั ก คอยพร้อ มบริก ำรน้ ำดื่ ม สิ่ งพิ ม พ์ แ ละแบบฟอร์ม ขอรับ บริก ำร ทั้ งนี้
ผู้ รั บ บริ ก ำรพึ ง พอใจเรื่ องกำรมี โทรศั พ ท์ ส ำธำรณะ ทำงลำดส ำหรั บ ผู้ พิ กำร และห้ องน้ ำสะอำดน้ อยที่ สุ ด
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 12 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
ความพึงพอใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

รายการ

13

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการชัดเจน

1,183

3,879

720

109

21

185

6,097

4.07

พอใจ

2. มีที่นั่งพักคอยพร้อมบริการน้า
ดื่มสิ่งพิมพ์และแบบฟอร์มขอรับ
บริการ

951

3,732

977

155

43

239

6,097

3.96

พอใจ

3. มีโทรศัพท์สาธารณะ ทางลาด
และห้องน้าสะอาด

686

3,755

1,170

203

44

239

6,097

3.86

พอใจ

4. สถานที่โดยรวมสะอาดเป็น
ระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย

888

4,010

811

135

30

223

6,097

3.99

พอใจ

5. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ให้บริการและอานวยความสะดวก

831

3,922

938

134

39

233

6,097

3.95

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.96
(79.29)

พอใจ

4. ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำก 4 เรื่อง ได้แก่เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถึงได้โดยง่ำย เรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชน เรื่องกำรให้บริกำรทั่วถึงเสมอ
ภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม และเรื่องเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
จริยธรรมธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.89 คิดเป็น
ร้อยละ 77.87 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มำก
ที่สุด รองลงมำคือเรื่องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย และเรื่องกำรให้บริกำรทั่วถึง

เสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรม ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรมีช่องทำง
รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 13
ตำรำงที่ 13 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนจริยธรรม
ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความพึงพอใจ
พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย

781

3,761

1,099

167

58

231

6,097

3.90

พอใจ

2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับบริการและประชาชน

608

3,812

1,181

195

72

229

6,097

3.84

พอใจ

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค
เท่าเทียมและยุติธรรม

728

3,812

1,043

206

65

243

6,097

3.88

พอใจ

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

828

3,969

881

116

46

257

6,097

3.96

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.89
(77.87)

พอใจ

5. ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริกำรงำนกองทุ นประกันสั งคมด้ำนสิ ทธิประโยชน์ ของกองทุ น
ประกั น สั งคมจำก 4 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่ อ งกองทุ น ประกั น สั งคมช่ ว ยให้ ผู้ รับ บริก ำรมี ค วำมมั่ น คงในชี วิต เรื่ อ ง
ผู้รับบริกำรทรำบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่มีสิทธิได้รับ เรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสม และเรื่อง
แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนเข้ำใจง่ำย
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
สิทธิป ระโยชน์ของกองทุน ประกันสังคมในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.93 คิดเป็นร้อยละ 78.56 โดยมีควำม
พึงพอใจเรื่องกองทุนประกันสังคมช่วยให้ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นคงในชีวิตมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องผู้รับบริกำร
ทรำบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่มีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 14

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

รายการ

14

ตำรำงที่ 14 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนสิทธิ
ประโยชน์จำกกองทุนประกันสังคม
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ระดับ

(ร้อยละ)

1. กองทุนประกันสังคมช่วยให้
ท่านมีความมั่นคงในชีวิต

1,277

3,574

833

166

55

192

6,097

4.03

พอใจ

2. ท่านทราบดีถึงสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ

953

3,690

983

206

63

202

6,097

3.93

พอใจ

3. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม

852

3,572

1,073

285

101

214

6,097

3.85

พอใจ

4. แบบฟอร์มขอรับประโยชน์
ทดแทนเข้าใจง่าย

837

3,774

995

210

53

228

6,097

3.91

พอใจ

3.93

รวมเฉลี่ย

15

เฉลี่ย

(78.56)

พอใจ

ผลกำรส ำรวจในภำพรวม 5 ด้ำน พบว่ำ ผู้ รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรงำนกองทุ น
ประกันสังคม ณ สำนักงำนประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.04 โดยมี
ควำมพึ งพอใจด้ ำ นกระบวนงำนและขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำรมำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ พึ งพอใจด้ ำ นบุ ค ลำกร
ผู้ให้บริกำรและด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำมตำรำงที่ 15
ตำรำงที่ 15 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ณ
สำนักงำนประกันสังคม
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ

3.99

79.83

พอใจ

2. ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ

3.99

79.75

พอใจ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.96

79.29

พอใจ

4. ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.89

77.87

พอใจ

5. ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

3.93

78.56

พอใจ

3.95

79.04

พอใจ

รายการ

รวมเฉลี่ย

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ณ สำนักงำน
ประกันสังคม ปี 2555 จำแนกรำยด้ำน

กำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรงำนกองทุ น ประกั น สั งคมต่ อ กำรให้ บ ริก ำรด้ ำนอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งวั ด ผลจำกควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรรวม 3 ด้ ำ น ได้ แ ก่ ด้ ำ นช่ อ งทำงกำรให้ บ ริ ก ำรงำน
ประกันสังคม ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร ดังนี้
1. ด้านช่องทางการให้บริการงานประกันสังคม
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริกำรงำนกองทุนประกันสั งคมด้ำนช่องทำงกำรให้ บริกำรงำน
ประกันสังคมจำก 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี
เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์ เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส /ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น และเรื่องกำร
ให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมี ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
ช่องทำงกำรให้บริกำรงำนประกันสังคมในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.34 โดยมีควำม
พึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชีมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต
และกำรให้บ ริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส /ร้ำนเซเว่น -อีเลฟเว่น ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมี
ควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่น้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 16

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่วนที่ 3 ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารงานกองทุ น ประกั น สั ง คมต่ อ การให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

16

ตำรำงที่ 16 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำรงำนประกันสังคม
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต

703

3,959

811

114

28

482

6,097

3.96

พอใจ

2. การให้บริการผ่านธนาคาร/หัก
บัญชี

693

4,052

777

80

25

470

6,097

3.98

พอใจ

3. การให้บริการผ่านไปรษณีย์

534

3,919

973

116

27

528

6,097

3.90

พอใจ

4. การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส/ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น

564

3,869

851

148

24

641

6,097

3.92

พอใจ

5. การให้บริการผ่านหน่วยบริการ
เคลื่อนที่

495

3,605

1,110

184

46

657

6,097

3.83

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.92
(78.34)

พอใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

2. ด้านการประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม

17

วั ด ผลควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรงำนกองทุ น ประกั น สั ง คมด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ ง ำน
ประกั น สั ง คมจำก 5 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่ อ งกำรประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นโทรทั ศ น์ /วิ ท ยุ /หนั ง สื อ พิ ม พ์ เรื่ อ งกำร
ประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำนผู้ น ำชุ ม ชน/อำสำสมั ค ร เรื่ อ งกำรประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำนวำรสำร/แผ่ น พั บ /ซี ดี เรื่อ งกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดประชุมชี้แจง และเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 75.97 โดยมีควำมพึงพอใจ
เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผ่ ำนอินเตอร์เน็ต และกำรประชำสั มพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ /วิทยุ /หนังสือพิมพ์ มำกที่สุ ด
รองลงมำคือเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร/แผ่นพับ/ซีดี ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำม
พึงพอใจเรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้นำชุมชน/อำสำสมัครน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 17

ตำรำงที่ 17 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
โทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์

766

3,543

1,250

171

50

317

6,097

3.87

พอใจ

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นา
ชุมชน/อาสาสมัคร

405

3,116

1,689

277

82

528

6,097

3.66

พอใจ

3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
วารสาร/แผ่นพับ/ซีดี

635

3,653

1,195

181

57

376

6,097

3.85

พอใจ

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด
ประชุมชี้แจง

465

3,393

1,496

208

62

473

6,097

3.74

พอใจ

5. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
อินเตอร์เน็ต

626

3,668

1,108

137

50

508

6,097

3.87

พอใจ

รวมเฉลี่ย

3.80
(75.97)

พอใจ

วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรจำก
5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกำรมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือกหลำกหลำย เรื่องช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม เรื่องควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร เรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร และเรื่องแพทย์/พยำบำลใส่ใจ
ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บ ริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.71 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่อง
ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องกำรมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือก
หลำกหลำย และเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่อง
แพทย์/พยำบำลใส่ใจให้บริกำรน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 18

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

3. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ

18

ตำรำงที่ 18 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม ด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. มีสถานพยาบาลและเครือข่าย
ให้เลือกหลากหลาย

967

3,124

1,269

332

212

194

6,097

3.77

พอใจ

2. ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการมีความ
เหมาะสม

782

3,711

998

243

136

227

6,097

3.85

พอใจ

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ

652

2,985

1,594

426

253

187

6,097

3.61

พอใจ

4. คุณภาพของการให้บริการ

627

3,270

1,341

402

250

207

6,097

3.65

พอใจ

5. แพทย์/พยาบาลใส่ใจให้บริการ

526

3,110

1,467

473

321

200

6,097

3.56

พอใจ

3.69

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(73.71)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่ว นที่ 4 ผลการสารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ การงานกองทุ น ประกั น สั งคมในภาพรวม
ทั่วประเทศ

19

วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวมทั่วประเทศ
จำก 8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำม
สะดวก ด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบ ำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิช อบ ด้ำนสิ ทธิประโยชน์ ของ
กองทุนประกันสังคม ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวมทั่วประเทศมีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นร้อยละ 77.92 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำน
กองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 19

ตำรำงที่ 19 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวม
ทั่วประเทศ
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ

3.99

79.83

พอใจ

2. ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริการ

3.99

79.75

พอใจ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.96

79.29

พอใจ

4. ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.89

77.87

พอใจ

5. ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม

3.93

78.56

พอใจ

6. ด้านช่องทางการให้บริการ

3.92

78.34

พอใจ

7. ด้านการประชาสัมพันธ์

3.80

75.97

พอใจ

8. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ

3.69

73.71

พอใจ

3.90

77.92

พอใจ

รายการ

รวมเฉลี่ย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวมทั่วประเทศ
ปี 2555 จำแนกรำยด้ำน

20

ส่วนที่ 5 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมรายหน่วยบริการ
วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรจำก 8 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำน
จริ ย ธรรมธรรมำภิ บ ำลและกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ด้ ำ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของกองทุ น
ประกันสังคม ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
- ผลการสารวจในภาพรวม
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรในภำพรวม
ทั้ ง 8 ด้ ำ น พบว่ ำ ส านั ก งานประกั น สั งคมจั งหวั ด นครนายกเป็ น หน่ ว ยบริก ำรที่ ผู้ รั บ บริ ก ำรงำนกองทุ น
ประกันสั งคมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.21 รองลงมำคือสำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.20 และ 4.13
ตำมลำดับ
- ผลการสารวจรายด้าน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรในแต่ละด้ำนมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้

21

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
4.40 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สระแก้ว ด้วย
ค่ำเฉลี่ย 4.32 และ 4.24 ตำมลำดับ
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.44 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด มุกดำหำร และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทอง ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.38 และ
4.35 ตำมลำดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สงขลำมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
ประกัน สั งคมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกสูงที่สุ ด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ ย 4.23 รองลงมำคือ ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทองและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.20

4. ด้านจริยธรรมธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส ำนั กงำนประกัน สั งคมจั งหวัด สุ พ รรณบุรี มีผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริกำรงำน
กองทุนประกันสังคมด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสูงที่สุด ในระดับ
พอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.26 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกและสำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดยโสธร ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 และ 4.17 ตำมลำดับ
5. ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 11 มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนสิทธิประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคมสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
4.27 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ
สำขำปำกช่อง ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.19 และ 4.18 ตำมลำดับ

7. ด้านการประชาสัมพันธ์
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำน
กองทุ น ประกั น สั งคมด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ สู งที่ สุ ด ในระดั บ พอใจมำกด้ ว ยค่ ำ เฉลี่ ย 4.26 รองลงมำคื อ
สำนั กงำนประกันสั งคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก ด้วย
ค่ำเฉลี่ย 4.13 และ 4.10 ตำมลำดับ
8. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุนประกันสังคมด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.26 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภู และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สกลนครด้วยค่ำเฉลี่ย 4.13
และ 4.06 ตำมลำดับ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

6. ด้านช่องทางการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภู ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.21
และ 4.20 ตำมลำดับ
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ตำรำงที่ 20 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร
ด้านที่
1

ด้านที่
2

ด้านที่
3

ด้านที่
4

ด้านที่
5

ด้านที่
6

ด้านที่
7

ด้านที่
8

ร้อยละ

3.67

รวม
เฉลี่ย
3.79

สปส.กทม.พื้นที่ 1

3.96

3.90

3.94

3.78

3.68

3.87

3.56

สปส.กทม.พื้นที่ 2

3.70

3.66

3.77

3.70

3.59

3.77

3.62

3.26

3.63

72.66

สปส.กทม.พื้นที่ 3

3.83

3.90

3.90

3.66

3.69

3.78

3.52

3.46

3.72

74.33

สปส.กทม.พื้นที่ 4

3.80

3.62

3.68

3.68

3.69

3.71

3.62

3.53

3.67

73.34

สปส.กทม.พื้นที่ 5

4.03

4.08

4.00

3.89

4.07

3.99

3.63

3.74

3.93

78.55

สปส.กทม.พื้นที่ 6

3.60

3.62

3.75

3.51

3.63

3.82

3.40

3.24

3.57

71.45

สปส.กทม.พื้นที่ 7

3.83

3.91

3.75

3.76

3.65

3.78

3.52

3.56

3.72

74.39

สปส.กทม.พื้นที่ 8

3.96

3.94

3.91

3.85

3.85

3.98

3.75

3.64

3.86

77.19

สปส.กทม.พื้นที่ 9

3.86

3.83

3.70

3.59

3.63

3.67

3.53

3.21

3.63

72.55

สปส.กทม.พื้นที่ 10

3.77

3.76

3.78

3.73

3.78

3.89

3.63

3.43

3.72

74.45

สปส.กทม.พื้นที่ 11

4.09

3.99

4.02

3.85

4.27

3.92

3.87

3.85

3.98

79.65

สปส.กทม.พื้นที่ 12

3.86

3.84

3.84

3.72

3.82

4.01

3.73

3.65

3.81

76.15

สปส.จ.สมุทรปราการ

3.85

3.89

3.82

3.75

3.80

3.93

3.70

3.64

3.80

75.94

สปส.จ.สาขาพระประแดง

3.74

3.79

3.74

3.59

3.73

3.59

3.43

3.49

3.64

72.74

สปส.จ.สาขาบางพลี

4.00

3.83

3.82

3.72

3.70

3.97

3.59

3.62

3.78

75.58

สปส.จ.นนทบุรี

3.76

3.80

3.65

3.56

3.70

3.82

3.61

3.66

3.70

73.91

สปส.จ.ปทุมธานี

3.88

3.83

3.87

3.73

3.78

3.98

3.77

3.72

3.82

76.37

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา

3.60

3.33

3.55

3.42

3.59

3.68

3.44

3.07

3.46

69.20

สปส.จ.สาขาอุทัย

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สปส.จ.อ่างทาง

4.08

4.35

4.20

4.10

4.13

4.21

3.80

4.05

4.11

82.28

สปส.จ.ลพบุรี

3.64

3.64

3.84

3.82

3.72

3.78

3.52

3.40

3.67

73.40

สปส.จ.สิงห์บุรี

4.06

4.10

3.93

3.92

3.92

3.73

3.63

3.60

3.86

77.25

สปส.จ.ชัยนาท

4.08

4.19

4.07

3.97

3.94

3.90

3.82

4.03

4.00

79.98

สปส.จ.สระบุรี

3.89

3.79

3.89

3.70

3.80

3.76

3.64

3.45

3.74

74.78

สปส.จ.สาขาหนองแค

3.76

3.75

3.85

3.78

3.95

3.59

3.84

3.54

3.76

75.11

สปส.จ.ชลบุรี

3.96

3.93

3.80

3.89

3.74

3.88

3.65

3.40

3.57

76.02

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555
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75.90

ตำรำงที่ 20 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ด้านที่
2

ด้านที่
3

ด้านที่
4

ด้านที่
5

ด้านที่
6

ด้านที่
7

ด้านที่
8

ร้อยละ

3.95

รวม
เฉลี่ย
4.20

สปส.จ.สาขาศรีราชา

4.40

4.44

4.18

4.14

4.17

4.28

4.06

สปส.จ.ระยอง

3.57

3.40

3.44

3.48

3.50

3.75

3.46

3.37

3.49

69.89

สปส.จ.จันทบุรี

4.18

4.19

4.07

4.05

3.94

3.98

3.99

3.70

4.01

80.25

สปส.จ.ตราด

4.07

4.06

4.05

3.95

3.96

4.00

3.90

3.61

3.95

79.02

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา

3.92

3.89

3.87

3.80

3.84

3.83

3.63

3.67

3.81

76.14

สปส.จ.สาขาบางปะกง

3.98

3.89

3.77

3.83

3.96

3.81

3.82

3.76

3.85

77.02

สปส.จ.ปราจีนบุรี

4.04

3.91

3.98

3.92

3.99

3.89

3.90

3.83

3.93

78.63

สปส.จ.นครนายก

4.32

4.31

4.20

4.23

4.10

4.18

4.10

4.26

4.21

84.27

สปส.จ.สระแก้ว

4.24

4.16

4.18

4.00

4.01

3.85

3.81

3.76

4.00

80.01

สปส.จ.นครราชสีมา

4.23

4.09

4.18

4.04

4.19

4.12

4.05

3.66

4.07

81.40

สปส.จ.สาขาปากช่อง

4.20

4.25

3.86

4.00

4.18

3.96

3.86

3.51

3.98

79.52

สปส.จ.บุรีรัมย์

3.95

4.00

3.90

4.10

4.03

3.96

4.03

3.85

3.98

79.58

สปส.จ.สุรินทร์

4.01

4.13

4.00

4.09

4.16

3.88

3.87

3.86

4.00

79.96

สปส.จ.ศรีสะเกษ

4.01

3.97

4.06

4.02

4.04

4.00

3.93

4.04

4.01

80.19

สปส.จ.อุบลราชธานี

3.85

3.77

3.82

3.85

3.89

3.91

3.75

3.73

3.82

76.40

สปส.จ.สาขาเดชอุดม

3.97

4.00

4.15

3.87

3.96

3.99

3.87

3.84

3.96

79.12

สปส.จ.ยโสธร

4.22

4.27

4.16

4.17

4.09

4.05

4.03

3.95

4.12

82.36

สปส.จ.ชัยภูมิ

3.99

3.99

4.16

3.89

4.01

4.01

3.74

3.68

3.93

78.66

สปส.จ.อานาจเจริญ

3.69

3.78

3.79

3.70

3.81

3.74

3.56

3.52

3.70

73.98

สปส.จ.บึงกาฬ

3.68

3.93

3.57

3.71

3.61

3.74

3.87

3.73

3.73

74.61

สปส.จ.หนองบัวลาภู

4.12

4.03

4.15

4.11

4.01

4.20

4.26

4.13

4.13

82.52

สปส.จ.ขอนแก่น

3.90

3.92

3.93

3.75

3.64

3.66

3.56

3.51

3.73

74.64

สปส.จ.อุดรธานี

3.87

3.91

3.68

3.62

3.68

3.76

3.63

3.66

3.73

74.52

สปส.จ.เลย

4.22

4.04

4.19

4.15

4.17

3.88

3.85

3.74

4.03

80.57

84.04

สปส.จ.หนองคาย

3.95

3.95

3.92

3.95

3.92

3.98

3.86

3.78

3.91

78.29

สปส.จ.มหาสารคาม

4.01

3.94

4.03

3.94

4.17

4.17

4.04

4.01

4.04

80.72

สปส.จ.ร้อยเอ็ด

4.01

3.94

4.14

3.96

4.02

3.91

3.87

3.59

3.93

78.59

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ด้านที่
1

หน่วยบริการ
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ตำรำงที่ 20 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ด้านที่
2
3.80

ด้านที่
3
3.84

ด้านที่
4
3.80

ด้านที่
5
3.73

ด้านที่
6
3.72

ด้านที่
7
3.77

ด้านที่
8
3.72

รวม
เฉลี่ย
3.79

ร้อยละ

สปส.จ.กาฬสินธุ์

ด้านที่
1
3.92

สปส.จ.สกลนคร

4.03

4.09

4.08

3.98

4.00

3.91

3.84

4.06

4.00

79.98

สปส.จ.นครพนม

4.14

4.25

4.06

3.89

4.07

3.94

3.80

3.80

3.99

79.87

สปส.จ.มุกดาหาร

4.17

4.38

4.14

4.06

3.96

3.87

4.00

3.55

4.02

80.32

สปส.จ.เชียงใหม่

3.89

3.82

3.78

3.85

3.86

3.85

3.65

3.70

3.80

75.97

สปส.จ.ลาพูน

3.98

3.93

3.94

3.86

3.86

3.88

3.72

3.84

3.87

77.49

สปส.จ.ลาปาง

3.77

3.94

3.59

3.69

3.48

3.77

3.61

3.54

3.67

73.48

สปส.จ.อุตรดิตถ์

4.03

4.12

4.14

3.94

4.11

3.99

3.85

3.78

3.99

79.86

สปส.จ.แพร่

4.09

4.10

4.11

3.93

3.94

3.73

3.71

3.67

3.91

78.20

สปส.จ.น่าน

4.11

4.17

4.10

4.00

4.13

4.11

3.94

3.91

4.06

81.19

สปส.จ.พะเยา

4.08

4.29

4.04

3.95

4.05

4.01

3.95

3.72

4.01

80.22

สปส.จ.เชียงราย

3.84

3.99

3.87

3.89

3.90

3.90

3.84

3.61

3.86

77.10

สปส.จ.แม่ฮ่องสอน

4.08

4.20

4.06

4.08

4.09

4.01

4.08

3.86

4.06

81.17

สปส.จ.นครสวรรค์

4.06

3.96

4.00

4.06

4.04

3.96

3.91

3.81

3.97

79.45

สปส.จ.สาขาตาคลี

4.12

4.31

4.05

4.09

3.87

4.06

4.13

3.74

4.04

80.89

สปส.จ.อุทัยธานี

3.95

4.13

3.97

3.91

4.03

3.98

3.99

3.82

3.97

79.45

สปส.จ.กาแพงเพชร

4.07

3.91

3.94

3.94

3.78

3.91

3.85

3.53

3.87

77.34

สปส.จ.ตาก

4.11

4.17

4.03

4.06

4.12

4.09

4.06

4.00

4.08

81.55

สปส.จ.สุโขทัย

3.79

3.62

3.90

3.65

3.76

3.80

3.75

3.46

3.71

74.30

สปส.จ.พิษณุโลก

3.97

4.00

3.90

3.97

3.97

4.03

3.82

3.78

3.93

78.61

N/A

N/A

N/A

N/A

3.85

77.02

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555
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สปส.จ.สาขาวังทอง
สปส.จ.พิจิตร

N/A
3.84

N/A
4.06

N/A
3.92

N/A
3.87

N/A
3.82

N/A
3.82

3.77

3.72

75.73

สปส.จ.เพชรบูรณ์

3.79

3.82

3.85

3.75

3.69

3.79

3.76

3.57

3.75

75.05

สปส.จ.ราชบุรี

3.92

3.89

3.99

3.72

3.88

3.71

3.46

3.72

3.79

75.73

สปส.จ.สาขาบ้านโป่ง

3.87

3.95

3.80

3.83

3.90

3.83

3.71

3.68

3.82

76.43

สปส.จ.กาญจนบุรี

4.02

4.07

3.88

3.86

3.90

3.95

3.64

3.73

3.88

77.63

สปส.จ.สุพรรณบุรี

4.12

4.17

4.10

4.26

4.09

4.08

3.95

3.65

4.05

81.01

ตำรำงที่ 20 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ด้านที่
2
4.10

ด้านที่
3
4.04

ด้านที่
4
4.00

ด้านที่
5
4.05

ด้านที่
6
4.00

ด้านที่
7
3.73

ด้านที่
8
3.69

รวม
เฉลี่ย
3.95

ร้อยละ

สปส.จ.นครปฐม

ด้านที่
1
4.00

สปส.จ.สมุทรสาคร

3.89

3.58

3.69

3.72

3.62

3.70

3.61

3.01

3.60

72.05

สปส.จ.สาขากระทุ่มแบน

3.90

3.81

3.92

3.79

3.92

3.81

3.64

3.38

3.77

75.41

สปส.จ.สมุทรสงคราม

4.06

3.98

4.06

3.98

4.09

3.94

3.74

3.59

3.93

78.55

สปส.จ.เพชรบุรี

4.04

4.00

4.06

3.86

4.09

3.99

3.90

3.64

3.95

78.92

สปส.จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

3.93

4.06

3.97

3.94

4.08

3.77

3.83

3.57

3.89

77.86

สปส.จ.นครศรีธรรมราช

3.60

3.79

3.51

3.67

3.80

3.81

3.66

3.77

3.70

74.04

สปส.จ.สาขาทุ่งสง

3.70

3.63

3.86

3.57

3.68

3.53

3.52

3.36

3.60

72.08

สปส.จ.กระบี่

3.82

3.72

3.68

3.74

3.67

3.84

3.79

3.37

3.70

74.03

สปส.จ.พังงา

4.01

4.06

3.99

3.81

3.97

3.93

3.89

3.87

3.94

78.87

สปส.จ.ภูเก็ต

4.03

3.90

3.85

3.81

3.72

3.85

3.60

3.57

3.79

75.80

สปส.จ.สาขากระทู้

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี

3.84

4.00

4.16

3.94

4.09

3.81

3.67

3.42

3.87

77.32

สปส.จ.สาขาเกาะสมุย

3.88

3.50

3.66

3.45

3.25

3.46

3.70

3.09

3.50

69.97

สปส.จ.ระนอง

3.96

4.03

3.90

3.94

3.98

4.02

4.01

3.66

3.94

78.73

สปส.จ.ชุมพร

4.02

3.93

4.04

3.70

4.01

3.80

3.68

3.55

3.84

76.83

สปส.จ.สงขลา

4.21

3.91

4.23

4.02

3.84

3.94

3.71

3.50

3.92

78.39

สปส.จ.สาขาหาดใหญ่

3.82

3.71

3.86

3.73

3.75

3.80

3.53

3.24

3.68

73.59

สปส.จ.สาขาสะเดา

3.96

3.93

4.00

4.04

4.05

3.80

3.58

3.64

3.88

77.51

สปส.จ.สตูล

3.86

3.97

3.78

3.79

3.77

3.73

3.59

3.70

3.77

75.44

สปส.จ.ตรัง

4.03

4.05

3.99

3.88

4.08

3.83

3.77

3.71

3.92

78.33

สปส.จ.พัทลุง

4.21

4.08

4.05

3.93

4.00

3.89

3.91

3.73

3.97

79.50

สปส.จ.ปัตตานี

4.04

3.96

4.04

3.80

4.00

3.89

3.80

3.84

3.92

78.43

สปส.จ.ยะลา

4.00

4.06

4.01

3.91

4.00

3.82

3.74

3.62

3.89

77.90

สปส.จ.นราธิวาส

3.74

3.80

3.80

3.75

3.75

3.74

3.85

3.42

3.73

74.64

ไม่ระบุ

3.62

3.73

3.63

3.63

3.59

3.69

3.36

3.24

3.56

71.19

3.90

77.92

รวมเฉลี่ย

3.99
3.99
3.96
3.89
3.93
3.92
3.80
3.69
(79.83) (79.75) (79.29) (77.87) (78.56) (78.34) (75.97) (73.71)

79.02
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ตำรำงที่ 21 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

27

หน่วยบริการ

1.

สปส.กทม.พื้นที่ 1

2.

สปส.กทม.พื้นที่ 2

3.

สปส.กทม.พื้นที่ 3

4.

สปส.กทม.พื้นที่ 4

5.

สปส.กทม.พื้นที่ 5

6.

สปส.กทม.พื้นที่ 6

7.

สปส.กทม.พื้นที่ 7

8.

สปส.กทม.พื้นที่ 8

9.

สปส.กทม.พื้นที่ 9

10.

สปส.กทม.พื้นที่ 10

11.

สปส.กทม.พื้นที่ 11

12.

สปส.กทม.พื้นที่ 12

13.

สปส.จ.สมุทรปราการ

14.

สปส.จ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง

15.

สปส.จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี

16.

สปส.จ.นนทบุรี

17.

สปส.จ.ปทุมธานี

18.

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา

19.

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย

20.

สปส.จ.อ่างทอง

21.

สปส.จ.ลพบุรี

22.

สปส.จ.สิงห์บุรี

23.

สปส.จ.ชัยนาท

ค่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

4.34
(86.80)
4.25
(85.00)
4.00
(80.00)
4.16
(83.20)
3.82
(76.40)
4.37
(87.40)
4.54
(90.80)
4.15
(83.00)
4.18
(83.60)
4.29
(85.80)
3.67
(73.40)
3.95
(79.00)
4.23
(84.60)
4.14
(82.80)
4.02
(80.40)
4.16
(83.20)
4.30
(86.00)

3.79
(75.90)
3.63
(72.66)
3.72
(74.33)
3.67
(73.34)
3.93
(78.55)
3.57
(71.45)
3.72
(74.39)
3.86
(77.19)
3.63
(72.55)
3.72
(74.45)
3.98
(79.65)
3.81
(76.15)
3.80
(75.94)
3.64
(72.74)
3.78
(75.58)
3.70
(73.91)
3.82
(76.37)
3.46
(69.20)

N/A

N/A

4.33
(86.60)
4.47
(89.40)
4.59
(91.80)
4.40
(88.00)

4.11
(82.28)
3.67
(73.40)
3.86
(77.25)
4.00
(79.98)

N/A

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตำรำงที่ 21 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
หน่วยบริการ

24.

สปส.จ.สระบุรี

25.

สปส.จ.สระบุรี สาขาหนองแค

26.

สปส.จ.ชลบุรี

27.

สปส.จ.ชลบุรี สาขาศรีราชา

28.

สปส.จ.ระยอง

29.

สปส.จ.จันทบุรี

30.

สปส.จ.ตราด

31.

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา

32.

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง

33.

สปส.จ.ปราจีนบุรี

34.

สปส.จ.นครนายก

35.

สปส.จ.สระแก้ว

36.

สปส.จ.นครราชสีมา

37.

สปส.จ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง

38.

สปส.จ.บุรีรัมย์

39.

สปส.จ.สุรินทร์

40.

สปส.จ.ศรีสะเกษ

41.

สปส.จ.อุบลราชธานี

42.

สปส.จ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

43.

สปส.จ.ยโสธร

44.

สปส.จ.ชัยภูมิ

45.

สปส.จ.อานาจเจริญ

46.

สปส.จ.บึงกาฬ

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

4.42
(88.40)
3.67
(73.40)
4.15
(83.00)
4.20
(84.00)
4.13
(82.60)
4.43
(88.60)
4.89
(97.80)
4.17
(83.40)

3.74
(74.78)
3.76
(75.11)
3.57
(76.02)
4.20
(84.04)
3.49
(69.89)
4.01
(80.25)
3.95
(79.02)
3.81
(76.14)
3.85
(77.02)
3.93
(78.63)
4.21
(84.27)
4.00
(80.01)
4.07
(81.40)
3.98
(79.52)
3.98
(79.58)
4.00
(79.96)
4.01
(80.19)
3.82
(76.40)
3.96
(79.12)
4.12
(82.36)
3.93
(78.66)
3.70
(73.98)
3.73
(74.61)

N/A
3.95
(79.00)
3.94
(78.80)
4.84
(96.80)
4.00
(80.00)
N/A
4.35
(87.00)
4.21
(84.20)
4.43
(88.60)
4.69
(93.80)
N/A
4.69
(93.80)
4.30
(86.00)
4.43
(88.60)
N/A

เพิ่ม

ลด

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

ค่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)
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ตำรำงที่ 21 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

29

หน่วยบริการ

ค่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

4.39
(87.80)
4.30
(86.00)
4.36
(87.20)
4.54
(90.80)
4.43
(88.60)
4.31
(86.20)

4.13
(82.52)
3.73
(74.64)
3.73
(74.52)
4.03
(80.57)
3.91
(78.29)
4.04
(80.72)
3.93
(78.59)
3.79
(75.73)
4.00
(79.98)
3.99
(79.87)
4.02
(80.32)
3.80
(75.97)
3.87
(77.49)
3.67
(73.48)
3.99
(79.86)
3.91
(78.20)
4.06
(81.19)
4.01
(80.22)
3.86
(77.10)
4.06
(81.17)
3.97
(79.45)

47.

สปส.จ.หนองบัวลาภู

48.

สปส.จ.ขอนแก่น

49.

สปส.จ.อุดรธานี

50.

สปส.จ.เลย

51.

สปส.จ.หนองคาย

52.

สปส.จ.มหาสารคาม

53.

สปส.จ.ร้อยเอ็ด

N/A

54.

สปส.จ.กาฬสินธุ์

N/A

55.

สปส.จ.สกลนคร

56.

สปส.จ.นครพนม

57.

สปส.จ.มุกดาหาร

58.

สปส.จ.เชียงใหม่

59.

สปส.จ.ลาพูน

60.

สปส.จ.ลาปาง

61.

สปส.จ.อุตรดิตถ์

62.

สปส.จ.แพร่

63.

สปส.จ.น่าน

64.

สปส.จ.พะเยา

65.

สปส.จ.เชียงราย

66.

สปส.จ.แม่ฮ่องสอน

67.

สปส.จ.นครสวรรค์

4.28
85.60
4.14
(82.80)
4.49
(89.80)
4.20
(84.00)
4.20
(84.00)
4.37
(87.40)
4.06
81.20
4.33
(86.60)
4.44
(88.80)
4.32
(86.40)
4.25
(85.00)
4.65
(93.00)
4.29
(85.80)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตำรำงที่ 21 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
หน่วยบริการ

68.

สปส.จ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี

69.

สปส.จ.อุทัยธานี

70.

สปส.จ.กาแพงเพชร

71.

สปส.จ.ตาก

72.

สปส.จ.สุโขทัย

73.

สปส.จ.พิษณุโลก

74.

สปส.จ.พิษณุโลก สาขาวังทอง

75.

สปส.จ.พิจิตร

76.

สปส.จ.เพชรบูรณ์

77.

สปส.จ.ราชบุรี

78.

สปส.จ.ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

79.

สปส.จ.กาญจนบุรี

80.

สปส.จ.สุพรรณบุรี

81.

สปส.จ.นครปฐม

82.

สปส.จ.สมุทรสาคร

83.

สปส.จ.สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน

84.

สปส.จ.สมุทรสงคราม

85.

สปส.จ.เพชรบุรี

86.

สปส.จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

87.

สปส.จ.นครศรีธรรมราช

ปี 2554
N/A

หมายเหตุ
ปี 2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

4.04
(80.89)

4.60
(92.00)
4.06
(81.20)
4.51
(90.20)
4.83
(96.60)
4.34
(86.80)

3.97
(79.45)
3.87
(77.34)
4.08
(81.55)
3.71
(74.30)
3.93
(78.61)

N/A

N/A

4.53
(90.60)
4.21
84.20
4.57
(91.40)
4.04
(80.80)
3.90
(78.00)
4.57
(91.40)
4.55
(91.00)
3.96
79.20
4.92
(98.40)
4.11
(82.20)
4.17
(83.40)
4.03
(80.60)
4.15
(83.00)

3.85
(77.02)
3.75
(75.05)
3.79
(75.73)
3.82
(76.43)
3.88
(77.63)
4.05
(81.01)
3.95
(79.02)
3.60
(72.05)
3.77
(75.41)
3.93
(78.55)
3.95
(78.92)
3.89
(77.86)
3.70
(74.04)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

ค่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)
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ตำรำงที่ 21 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

31

หน่วยบริการ

88.

สปส.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

89.

สปส.จ.กระบี่

90.

สปส.จ.พังงา

91.

สปส.จ.ภูเก็ต

92.

สปส.จ.ภูเก็ต สาขากระทู้

93.

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี

94.

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

95.

สปส.จ.ระนอง

96.

สปส.จ.ชุมพร

97.

สปส.จ.สงขลา

98.

สปส.จ.สงขลา สาขาหาดใหญ่

99.

สปส.จ.สงขลา สาขาสะเดา

100.

สปส.จ.สตูล

101.

สปส.จ.ตรัง

102.

สปส.จ.พัทลุง

103.

สปส.จ.ปัตตานี

104.

สปส.จ.ยะลา

105.

สปส.จ.นราธิวาส

ค่ำเฉลี่ย
(ร้อยละ)
ปี 2554

ปี 2555

4.27
(85.40)
3.72
(74.40)
4.04
(80.80)
4.00
(80.00)

3.60
(72.08)
3.70
(74.03)
3.94
(78.87)
3.79
(75.80)

N/A

N/A

4.28
(85.60)
4.10
(82.00)

3.87
(77.32)
3.50
(69.97)
3.94
(78.73)
3.84
(76.83)
3.92
(78.39)
3.68
(73.59)
3.88
(77.51)
3.77
(75.44)
3.92
(78.33)
3.97
(79.50)
3.92
(78.43)
3.89
(77.90)
3.73
(74.64)

N/A
4.18
(83.60)
4.44
88.80
4.13
(82.60)
N/A
4.15
(83.00)
4.26
(85.20)
4.17
(83.40)
4.53
90.60
4.29
(85.80)
4.14
(82.80)
รวม

หมำยเหตุ: N/A หมำยถึง ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้น

ลดลง

6

86

จำกตำรำงที่ 21 เป็นกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมของหน่วย
บริกำรต่ำง ๆ ในปี 2555 เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีเพียง 6 หน่วยบริกำรเท่ำนั้นจำกทั้งหมด 105 หน่วย
บริกำรที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น สำเหตุหนึ่งก็เนื่องมำจำกในปี 2555 ได้มีกำรปรับเปลี่ ยนวิธีกำร
สำรวจจำกเดิมกองวิจัยและพัฒนำจัดทำแบบสอบถำมส่งให้หน่วยบริกำรเพื่อให้หน่วยบริกำรแจกแบบสอบถำม
แก่ ผู้ ม ำติ ด ต่ อ แล้ ว รวบรวมส่ งคื น กองวิ จั ย และพั ฒ นำประมวลผล เปลี่ ย นเป็ น กองวิ จั ย และพั ฒ นำจั ด ส่ ง
แบบสอบถำมไปยังสถำนประกอบกำรทำงไปรษณีย์ เพื่อขอควำมร่วมมือให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนในสถำน
ประกอบกำรนั้น ๆ กรอกแล้วส่งกลับคืนกองวิจัยและพัฒนำโดยตรงทำงไปรษณีย์โดยไม่ผ่ำนหน่วยบริกำร
หน่วยบริกำรที่ผู้รับ บริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจสูงขึ้น จำนวน 6 หน่วยบริกำร
ได้แก่ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง สานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

กำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรต่อ กำรให้ บ ริก ำรงำนกองทุ น เงิน ทดแทน ณ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม วัดผลจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรมธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้ำนเงินทดแทน โดยมีผลกำรสำรวจรำยด้ำนดังต่อไปนี้
1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำรจำก 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องมีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร เรื่องขั้นตอนกำรให้บริกำร
มีควำมคล่องตัว สะดวก ไม่ซับซ้อน เรื่องให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง เรื่องระยะเวลำในกำรให้บริกำรมีควำม
เหมำะสม และเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำรให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับ บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน มีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำน
กระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 79.97 โดยมีควำม
พึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลังมำกที่สุด รองลงมำพึงพอใจเรื่องควำมครบถ้วนถูกต้องของกำร
ให้บริกำร และกำรมีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำร ทั้งนี้ผู้รับบริกำรพึงพอใจเรื่องระยะเวลำ
ในกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 22

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงำนกองทุนเงินทดแทน ณ สานักงาน
ประกันสังคม
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ตำรำงที่ 22 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนกระบวนงำน
และขั้นตอนกำรให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

626

3,403

553

97

26

205

4,910

4.00

พอใจ

2. ขั้นตอนการให้บริการมีมีความ
คล่องตัว สะดวกไม่ซบั ซ้อน

691

3,171

697

113

33

205

4,910

3.97

พอใจ

3. ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง

859

3,291

447

79

27

207

4,910

4.08

พอใจ

4. ระยะเวลาในการให้บริการมี
ความเหมาะสม

602

3,285

639

139

42

203

4,910

3.94

พอใจ

5. ความครบถ้วนถูกต้องของการ
ให้บริการ

718

3,280

571

98

24

219

4,910

4.01

พอใจ

4.00

พอใจ

2.
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ไม่ระบุ

1. มีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการให้บริการ

รวมเฉลี่ย
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ไม่พอใจ
มำก

(79.97)

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรจำก 4 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี เรื่องยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี เรื่องให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง และเรื่องแต่งกำยสุภำพเรียบร้อยและมีบุคลิกภำพ
ที่ดี
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ รับ บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรด้ำน
บุคลำกรผู้ให้บริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.16 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรแต่ง
กำยสุภำพเรียบร้อยและมีบุคลิกภำพที่ดีของบุคลำกรมำกที่สุด รองลงมำคือกำรที่บุคลำกรสำมำรถให้คำแนะนำ
และตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี และยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ผู้รับบริกำร
พึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมและเป็นกันเองน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 23

ตำรำงที่ 23 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนบุคลำกร
ผู้ให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

2,801

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

700

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

149

41

177

4,910

4.02

พอใจ

851

149

66

198

4,910

3.96

พอใจ

(ร้อยละ)

1. ให้คาแนะนาและตอบข้อ
ซักถามได้เป็นอย่างดี

1,042

2. ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1,007

3. ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อมและเป็นกันเอง

873

2,818

794

153

66

206

4,910

3.94

พอใจ

4. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและมี
บุคลิกภาพที่ดี

1,015

3,114

462

77

25

217

4,910

4.11

พอใจ

4.01

พอใจ

2,639

รวมเฉลี่ย

(80.16)

วัด ผลควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำนกองทุ น เงิน ทดแทนด้ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกจำก
5 เรื่อง ได้แก่เรื่องมีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรชัดเจน เรื่องมีที่นั่งพักคอยพร้อมบริกำรน้ำดื่ม สิ่งพิมพ์
และแบบฟอร์มขอรับ บริกำร เรื่องมีโทรศัพท์ส ำธำรณะ ทำงลำด และห้ องน้ำสะอำด เรื่องสถำนที่โดยรวม
สะอำดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย และเรื่องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำรให้บริกำรและอำนวยควำม
สะดวก
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนสิ่ง
อำนวยควำมสะดวกในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.30 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรมีป้ำย
ประชำสัมพัน ธ์บ อกจุดบริกำรชัดเจนมำกที่สุด รองลงมำคือกำรมีสถำนที่โดยรวมที่สะอำดเป็นระเบียบเป็น
สั ด ส่ ว นและปลอดภั ย และมีที่ นั่ งพั ก คอยพร้อ มบริกำรน้ ำดื่ ม สิ่ งพิ ม พ์ และแบบฟอร์ม ขอรับ บริกำร ทั้ งนี้
ผู้ รั บ บริ ก ำรพึ งพอใจเรื่ อ งกำรมี โทรศั พ ท์ ส ำธำรณะ ทำงลำดส ำหรั บ ผู้ พิ ก ำร และห้ อ งน้ ำสะอำดน้ อ ยที่ สุ ด
รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 24

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

34

ตำรำงที่ 24 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ระดับ

(ร้อยละ)

1. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการชัดเจน

923

3,108

586

70

21

202

4,910

4.07

พอใจ

2. มีที่นั่งพักคอยพร้อมบริการน้า
ดื่มสิ่งพิมพ์และแบบฟอร์มขอรับ
บริการ

768

3,084

685

122

30

221

4,910

3.98

พอใจ

3. มีโทรศัพท์สาธารณะ ทางลาด
และห้องน้าสะอาด

575

3,010

888

158

41

238

4,910

3.88

พอใจ

4. สถานที่โดยรวมสะอาดเป็น
ระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย

705

3,248

600

89

40

228

4,910

3.99

พอใจ

5. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ให้บริการและอานวยความสะดวก

712

3,130

669

109

44

246

4,910

3.97

พอใจ

3.98

พอใจ

รวมเฉลี่ย

35

เฉลี่ย

(79.30)

4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำร
ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบจำก 4 เรื่อง ได้แก่เรื่องเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้
โดยง่ำย เรื่องมีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชน เรื่องกำรให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำค
เท่ำเทียมและยุติธรรม และเรื่องเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ รับ บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรด้ำน
จริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.92 คิดเป็น
ร้อยละ 78.40 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรที่เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้มำกที่สุด รองลงมำคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย และกำรให้บริกำรที่
ทั่ว ถึ งเสมอภำคเท่ ำเที ย มและยุ ติธ รรม ทั้ งนี้ผู้ รับ บริกำรงำนกองทุ น เงิน ทดแทนมี ค วำมพึ งพอใจเรื่องกำร
มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรและประชำชนน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 25

ตำรำงที่ 25 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนจริยธรรม
ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย

725

2,964

812

136

49

224

4,910

3.93

พอใจ

2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากผู้รับบริการและประชาชน

569

3,017

872

156

66

230

4,910

3.86

พอใจ

3. การให้บริการทั่วถึงเสมอภาค
เท่าเทียมและยุติธรรม

631

3,110

708

155

72

234

4,910

3.91

พอใจ

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้

676

3,248

603

107

48

228

4,910

3.98

พอใจ

3.92

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(78.40)

วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนเงินทดแทนจำก 4 เรื่อง ได้แก่
เรื่องกองทุนเงินทดแทนช่วยให้ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นคงในชีวิต เรื่องผู้รับบริกำรทรำบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ
ที่มีสิทธิได้รับ เรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสม และเรื่องแบบฟอร์มขอรับเงินทดแทนเข้ำใจง่ำย
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนเงิน
ทดแทนในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.37 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกองทุน เงินทดแทน
ช่วยให้ผู้รับบริกำรมีควำมมั่นคงในชีวิตมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องแบบฟอร์มขอรับเงินทดแทนเข้ำใจง่ำย และ
ผู้รับบริกำรทรำบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่มีสิทธิได้รับ ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจ
เรื่องสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ มีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 26

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

5. ด้านเงินทดแทน

36

ตำรำงที่ 26 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนเงินทดแทน
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ระดับ

(ร้อยละ)

1. กองทุนเงินทดแทนช่วยให้ท่าน
มีความมั่นคงในชีวิต

964

2,852

662

160

39

233

4,910

4.01

พอใจ

2. ท่านทราบดีถึงสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ

694

2,885

889

153

50

233

4,910

3.89

พอใจ

3. สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความ
เหมาะสม

624

2,917

834

189

94

252

4,910

3.85

พอใจ

4. แบบฟอร์มขอรับเงินทดแทน
เข้าใจง่าย

632

3,066

769

139

42

262

4,910

3.92

พอใจ

3.92

รวมเฉลี่ย

37

เฉลี่ย

(78.37)

พอใจ

ผลกำรสำรวจในภำพรวม 5 ด้ำน พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงิน
ทดแทน ณ สำนักงำนประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.32 โดยมีควำม
พึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำคือพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรและ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำมตำรำงที่ 27
ตำรำงที่ 27 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ณ
สำนักงำนประกันสังคม
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ

4.00

79.97

พอใจ

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

4.01

80.16

พอใจ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.98

79.53

พอใจ

4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

3.92

78.40

พอใจ

5. ด้านเงินทดแทน

3.92

78.37

พอใจ

3.97

79.32

พอใจ

รายการ

รวมเฉลีย่

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ณ สำนักงำน
ประกันสังคม ปี 2555 จำแนกรำยด้ำน

กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนต่อกำรให้บริกำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัดผลจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวม 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร ดังนี้
1. ด้านช่องทางการให้บริการ
วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรจำก 5 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี กำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์ กำร
ให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น และกำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ รับ บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรด้ำน
ช่องทำงกำรให้บริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.43 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำร
ให้บ ริกำรผ่ำนธนำคำร/หั กบั ญชีมำกที่สุด รองลงมำคือกำรให้ บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำน
กองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่น้อยที่สุด รำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 28

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่วนที่ 7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนต่อการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

38

ตำรำงที่ 28 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต

559

3,166

654

99

38

394

4,910

3.95

พอใจ

2. การให้บริการผ่านธนาคาร/หัก
บัญชี

552

3,297

571

79

29

382

4,910

3.98

พอใจ

3. การให้บริการผ่านไปรษณีย์

439

3,235

705

79

30

422

4,910

3.92

พอใจ

4. การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส/ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น

473

3,131

717

96

28

465

4,910

3.92

พอใจ

5. การให้บริการผ่านหน่วยบริการ
เคลื่อนที่

399

2,981

852

136

53

489

4,910

3.84

พอใจ

3.92

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(78.43)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

2. ด้านการประชาสัมพันธ์

39

วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์จำก 5 เรื่อง
ได้แก่ เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ /วิทยุ/หนังสือพิมพ์ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้นำชุมชน/อำสำสมัคร
กำรประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นวำรสำร/แผ่ น พั บ /ซี ดี กำรประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นกำรจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง และกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์ระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.40 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ ำ นอิ น เตอร์ เน็ ต และกำรประชำสั ม พั น ธ์ ผ่ ำ นโทรทั ศ น์ /วิ ท ยุ /หนั ง สื อ พิ ม พ์ มำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ กำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร/แผ่นพับ/ซีดี ทั้งนี้ ผู้รับบริกำรงำนกองทุน เงินทดแทนมีควำมพึงพอใจเรื่องกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้นำชุมชน/อำสำสมัครน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 29

ตำรำงที่ 29 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำนกำร
ประชำสัมพันธ์
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
โทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์

660

2,833

923

132

51

311

4,910

3.89

พอใจ

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นา
ชุมชน/อาสาสมัคร

391

2,594

1,220

203

80

422

4,910

3.71

พอใจ

3. การประชาสัมพันธ์ผ่าน
วารสาร/แผ่นพับ/ซีดี

525

2,936

886

153

55

353

4,910

3.85

พอใจ

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัด
ประชุมชี้แจง

443

2,698

1,094

189

70

416

4,910

3.76

พอใจ

5. การประชาสัมพันธ์ผ่านอิน
เตอร์เน็ต

531

2,950

829

120

40

440

4,910

3.89

พอใจ

3.82

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(76.40)

วัดผลควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน เงินทดแทนด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรจำก
5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือกหลำกหลำย เรื่องช่วงเวลำที่เปิดให้ บริกำรมีควำม
เหมำะสม เรื่องควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร เรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร และเรื่องแพทย์/พยำบำลใส่ใจ
ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้ รับ บริกำรงำนกองทุน เงินทดแทนมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บ ริกำรในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.13 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่อง
ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรมีควำมเหมำะสมมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องกำรมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือก
หลำกหลำย และเรื่องคุณภำพของกำรให้บริกำร ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำนกองทุน เงินทดแทนมีควำมพึงพอใจเรื่อง
แพทย์/พยำบำลใส่ใจให้บริกำรน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 30

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

3. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
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ตำรำงที่ 30 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน ด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1. มีสถานพยาบาลและเครือข่าย
ให้เลือกหลากหลาย

816

2,596

855

254

147

242

4,910

3.82

พอใจ

2. ช่วงเวลาที่เปิดให้บริการมีความ
เหมาะสม

635

3,019

728

176

84

268

4,910

3.89

พอใจ

3. ความรวดเร็วในการให้บริการ

561

2,543

1,132

267

167

240

4,910

3.69

พอใจ

4. คุณภาพของการให้บริการ

560

2,711

942

279

161

257

4,910

3.73

พอใจ

5. แพทย์/พยาบาลใส่ใจให้บริการ

512

2,574

1,051

327

200

246

4,910

3.65

พอใจ

3.76

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(75.13)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่ ว นที่ 8 ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารงานกองทุ น เงิ น ทดแทน ในภาพรวม
ทั่วประเทศ

41

วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวมทั่วประเทศจำก
8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวมทั่วประเทศมีควำมพึงพอใจในระดับ
พอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.30 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำ
คือด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรพึงพอใจด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรน้อยที่สุด รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 31

ตำรำงที่ 31 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวม
ทั่วประเทศ
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ระดับ

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ

4.00

79.97

พอใจ

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ

4.01

80.16

พอใจ

3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.98

79.53

พอใจ

4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ

3.92

78.40

พอใจ

5. ด้านเงินทดแทน

3.92

78.37

พอใจ

6. ด้านช่องทางการให้บริการ

3.92

78.43

พอใจ

7. ด้านการประชาสัมพันธ์

3.82

76.40

พอใจ

8. ด้านสถานพยาบาลทีใ่ ห้บริการ

3.76

75.13

พอใจ

3.91

78.30

พอใจ

รายการ

รวมเฉลีย่

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวมทั่วประเทศ
ปี 2555 จำแนกรำยด้ำน
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ส่วนที่ 9 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนรายหน่วยบริการ
วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรจำก 8 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำน
จริย ธรรม ธรรมำภิบ ำล และกำรป้ องกัน กำรทุจริตและประพฤติมิช อบ ด้ำนเงินทดแทน ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
- ผลการสารวจในภาพรวม
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรในภำพรวมพบว่ำ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทองและนครนำยกเป็นหน่วยบริกำรที่ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมี
ควำมพึงพอใจสู งที่สุ ดด้วยค่ำเฉลี่ย ที่เท่ำกัน คือ 4.25 รองลงมำคือส ำนักงำนประกันสั งคมจังหวัด ตำก ด้ว ย
ค่ำเฉลี่ย 4.19
- ผลการสารวจรายด้าน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรในแต่ละด้ำน
มีดังต่อไปนี้
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1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.32 รองลงมำ
คือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก ด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ 4.29
และ 4.28 ตำมลำดับ
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงิน ทดแทนด้ำนบุ คลำกรผู้ให้ บ ริ กำรสู งที่สุ ด ในระดับพอใจมำกด้ว ยค่ำเฉลี่ ย 4.46 รองลงมำคือ ส ำนั กงำน
ประกัน สั งคมจั งหวั ด มุ ก ดำหำร และส ำนั ก งำนประกั น สั งคมจั งหวั ด พิ จิ ต ร ด้ ว ยค่ ำเฉลี่ ย 4.37 และ 4.34
ตำมลำดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุน เงิน ทดแทนด้ ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสู งที่ สุ ด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ ย 4.37 รองลงมำคื อ
สำนักงำนประกัน สังคมจังหวัด สมุทรสงครำมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.29 ส่วนสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
นครปฐมและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ 4.24

4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทอง ตำก และนครปฐม มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สู ง ที่ สุ ด ในระดั บ พอใจมำกด้ ว ยค่ ำ เฉลี่ ย ที่ เท่ ำ กั น คื อ 4.27 รองลงมำคื อ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
นครสวรรค์ สำขำตำคลี และส ำนั กงำนประกันสั งคมจังหวัดสมุท รสงครำม ด้ วยค่ ำเฉลี่ ย 4.24 และ 4.18
ตำมลำดับ
5. ด้านเงินทดแทน
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนเงินทดแทนสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.40 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.22 และ 4.20 ตำมลำดับ

7. ด้านการประชาสัมพันธ์
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุนเงินทดแทนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์สูงที่สุด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 รองลงมำคือ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.17 ส่วนสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำกและ
พิษณุโลกมีค่ำเฉลี่ยที่เท่ำกันคือ 4.13
8. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทองมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.30 รองลงมำคือ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 และ
4.20 ตำมลำดับ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

6. ด้านช่องทางการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร
งำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด นครสวรรค์ สำขำตำคลี ด้วยค่ำเฉลี่ย
ที่เท่ำกัน คือ 4.25
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ตำรำงที่ 32 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร
ด้านที่
1

ด้านที่
2

ด้านที่
3

ด้านที่
4

ด้านที่
5

ด้านที่
6

ด้านที่
7

ด้านที่
8

รวม
เฉลี่ย

ร้อยละ

สปส.กทม.พื้นที่ 1

4.06

4.09

4.02

3.97

3.86

3.89

3.55

3.69

3.89

77.83

สปส.กทม.พื้นที่ 2

3.83

3.99

3.75

3.67

3.60

3.71

3.61

3.38

3.69

73.84

สปส.กทม.พื้นที่ 3

3.97

3.97

3.99

3.70

3.78

3.89

3.48

3.63

3.80

76.04

สปส.กทม.พื้นที่ 4

3.62

3.68

3.73

3.68

3.68

3.72

3.73

3.61

3.68

73.61

สปส.กทม.พื้นที่ 5

3.87

3.94

3.94

3.89

3.93

3.92

3.65

3.80

3.87

77.34

สปส.กทม.พื้นที่ 6

3.80

3.73

4.00

3.77

3.55

3.84

3.58

3.51

3.72

74.42

สปส.กทม.พื้นที่ 7

3.79

3.89

3.85

3.68

3.59

3.77

3.71

3.54

3.73

74.56

สปส.กทม.พื้นที่ 8

3.85

3.80

3.91

3.89

3.64

3.81

3.55

3.66

3.76

75.29

สปส.กทม.พื้นที่ 9

3.66

3.82

3.73

3.77

3.50

3.33

3.26

2.74

3.48

69.54

สปส.กทม.พื้นที่ 10

3.64

3.46

3.62

3.56

3.69

3.77

3.56

3.56

3.61

72.19

สปส.กทม.พื้นที่ 11

3.63

3.75

3.43

3.57

3.23

3.36

3.18

3.33

3.44

68.70

สปส.กทม.พื้นที่ 12

3.93

3.84

3.77

3.93

3.83

3.96

3.84

3.69

3.85

76.98

สปส.จ.สมุทรปราการ

3.88

3.91

3.71

3.73

3.66

3.82

3.59

3.45

3.72

74.37

สปส.จ.สาขาพระประแดง

3.93

4.00

3.89

3.78

3.81

3.92

3.65

3.77

3.84

76.88

สปส.จ.สาขาบางพลี

3.96

3.91

3.80

3.90

3.92

3.75

3.59

3.51

3.79

75.84

สปส.จ.นนทบุรี

3.86

3.83

3.84

3.72

3.72

3.97

3.76

3.82

3.82

76.32

สปส.จ.ปทุมธานี

4.03

4.06

3.97

3.92

3.79

3.49

3.73

3.72

3.84

76.79

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา

3.98

3.71

3.67

3.79

3.94

3.87

3.69

3.41

3.76

75.15

สปส.จ.สาขาอุทัย

N/A

สปส.จ.อ่างทอง

4.32

4.31

4.18

4.27

4.40

4.25

4.00

4.30

4.25

85.08

สปส.จ.ลพบุรี

3.89

3.93

4.02

3.97

3.81

3.83

3.82

3.68

3.87

77.37

สปส.จ.สิงห์บุรี

3.90

3.95

3.94

3.84

4.02

3.80

3.83

3.68

3.87

77.40

สปส.จ.ชัยนาท

4.09

4.22

4.08

4.04

4.07

4.06

4.01

4.04

4.08

81.52

สปส.จ.สระบุรี

4.01

3.92

4.02

3.81

3.71

3.93

3.76

3.70

3.86

77.15

สปส.จ.สาขาหนองแค

4.07

3.84

3.96

3.92

3.88

4.00

4.11

3.77

3.94

78.84

สปส.จ.ชลบุรี

3.75

3.70

3.74

3.61

3.61

3.76

3.56

3.29

3.63

72.54

สปส.จ.สาขาศรีราชา

4.18

4.17

3.96

3.84

3.78

4.28

3.88

4.23

4.04

80.74

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ตำรำงที่ 32 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ด้านที่
2
3.49

ด้านที่
3
3.74

ด้านที่
4
3.51

ด้านที่
5
3.70

ด้านที่
6
3.79

ด้านที่
7
3.58

ด้านที่
8
3.48

รวม
เฉลี่ย
3.64

ร้อยละ

สปส.จ.ระยอง

ด้านที่
1
3.83

สปส.จ.จันทบุรี

4.21

4.13

3.95

3.95

3.98

3.89

3.83

3.60

3.94

78.85

สปส.จ.ตราด

3.87

3.77

3.77

3.90

3.89

3.77

3.75

3.75

3.81

76.19

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา

4.00

3.94

3.93

4.00

3.88

3.75

3.90

3.90

3.91

78.23

สปส.จ.สาขาบางปะกง

3.90

4.00

3.77

4.00

3.96

4.00

3.77

3.80

3.90

77.98

สปส.จ.ปราจีนบุรี

3.99

4.01

3.91

3.91

3.93

3.83

3.83

3.89

3.91

78.26

สปส.จ.นครนายก

4.22

4.33

4.37

4.28

4.19

4.19

4.23

4.20

4.25

85.01

สปส.จ.สระแก้ว

4.08

4.19

4.14

4.11

4.14

4.04

3.78

3.72

4.02

80.50

สปส.จ.นครราชสีมา

4.05

4.17

4.07

4.05

4.10

4.10

4.10

3.73

4.05

80.93

สปส.จ.สาขาปากช่อง

3.94

4.05

3.82

3.90

3.88

3.98

3.76

3.36

3.84

76.71

สปส.จ.บุรีรัมย์

4.07

4.06

3.99

4.02

4.05

3.99

3.93

3.95

4.01

80.17

สปส.จ.สุรินทร์

3.95

4.00

3.97

3.96

3.95

3.73

3.71

3.90

3.90

77.93

สปส.จ.ศรีสะเกษ

4.09

4.13

4.09

4.08

4.13

4.09

4.11

3.89

4.08

81.51

สปส.จ.อุบลราชธานี

3.81

3.69

3.81

3.85

3.86

3.84

3.67

3.69

3.78

75.55

สปส.จ.สาขาเดชอุดม

3.78

4.22

4.33

3.97

3.92

3.85

3.62

3.93

3.95

79.06

สปส.จ.ยโสธร

4.17

4.06

4.06

4.02

4.11

3.90

3.88

3.78

4.00

79.94

สปส.จ.ชัยภูมิ

4.07

4.04

4.11

3.92

3.81

3.80

3.74

3.63

3.89

77.76

สปส.จ.อานาจเจริญ

3.75

4.00

3.87

4.05

3.84

3.86

3.76

3.96

3.89

77.74

สปส.จ.บึงกาฬ

4.00

3.95

4.00

3.90

3.85

3.96

3.91

4.00

3.95

78.94

สปส.จ.หนองบัวลาภู

3.97

3.78

3.94

3.79

3.75

3.92

3.98

3.87

3.87

77.47

สปส.จ.ขอนแก่น

4.04

3.75

3.87

3.83

3.79

3.70

3.77

3.65

3.80

76.01

สปส.จ.อุดรธานี

3.81

3.87

3.51

3.50

3.64

3.62

3.62

3.81

3.67

73.44

สปส.จ.เลย

3.81

3.76

3.76

3.69

3.73

3.74

3.60

3.56

3.71

74.11

สปส.จ.หนองคาย

4.05

4.23

3.99

4.09

4.00

3.92

3.90

4.01

4.02

80.49

สปส.จ.มหาสารคาม

4.15

4.04

4.03

3.98

4.07

4.15

3.84

3.90

4.02

80.41

สปส.จ.ร้อยเอ็ด

4.07

4.14

4.20

4.08

4.22

3.96

3.95

3.87

4.06

81.21

สปส.จ.กาฬสินธุ์

3.81

3.78

3.84

3.72

3.89

3.90

3.65

3.71

3.79

75.75

72.80

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555
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ตำรำงที่ 32 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ด้านที่
2
3.97

ด้านที่
3
3.92

ด้านที่
4
3.87

ด้านที่
5
3.99

ด้านที่
6
4.01

ด้านที่
7
3.85

ด้านที่
8
4.05

รวม
เฉลี่ย
3.96

ร้อยละ

สปส.จ.สกลนคร

ด้านที่
1
4.02

สปส.จ.นครพนม

3.95

4.02

3.97

3.97

3.89

3.84

3.68

3.80

3.89

77.77

สปส.จ.มุกดาหาร

4.08

4.37

4.10

4.11

3.94

3.91

4.01

3.68

4.03

80.50

สปส.จ.เชียงใหม่

3.83

3.80

3.77

3.67

3.68

3.87

3.66

3.64

3.74

74.78

สปส.จ.ลาพูน

4.07

3.90

4.04

4.00

3.94

4.02

3.87

3.75

3.95

78.95

สปส.จ.ลาปาง

3.91

3.94

3.93

3.68

3.87

3.96

3.95

3.97

3.90

78.01

สปส.จ.อุตรดิตถ์

3.93

4.15

4.00

3.92

3.96

3.97

3.89

3.79

3.95

79.03

สปส.จ.แพร่

4.00

3.92

3.98

3.88

4.00

3.85

3.83

3.57

3.88

77.57

สปส.จ.น่าน

3.92

4.00

4.02

3.92

3.96

3.99

3.97

3.90

3.96

79.19

สปส.จ.พะเยา

4.14

4.21

4.25

4.16

4.18

4.02

4.09

3.94

4.12

82.47

สปส.จ.เชียงราย

3.80

3.83

3.67

3.61

3.61

3.74

3.59

3.38

3.65

73.08

สปส.จ.แม่ฮ่องสอน

3.84

3.86

3.77

3.76

3.76

3.77

3.78

3.69

3.78

75.55

สปส.จ.นครสวรรค์

4.13

4.11

4.16

4.08

4.04

3.98

3.98

3.96

4.05

81.05

สปส.จ.สาขาตาคลี

4.13

4.27

4.14

4.24

3.99

4.25

4.17

3.87

4.13

82.59

สปส.จ.อุทัยธานี

3.97

4.07

4.08

4.00

4.02

4.11

4.03

3.97

4.03

80.63

สปส.จ.กาแพงเพชร

4.10

4.05

4.06

4.07

3.97

3.94

3.89

3.73

3.98

79.52

สปส.จ.ตาก

4.28

4.30

4.21

4.27

4.20

4.03

4.13

4.07

4.19

83.71

สปส.จ.สุโขทัย

3.84

3.63

3.90

3.54

3.62

3.80

3.70

3.44

3.68

73.66

สปส.จ.พิษณุโลก

4.29

4.16

4.15

4.14

4.03

4.12

4.13

3.88

4.11

82.25

สปส.จ.สาขาวังทอง

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สปส.จ.พิจิตร

4.03

4.34

4.03

4.12

4.16

3.87

3.94

3.86

4.04

80.90

สปส.จ.เพชรบูรณ์

4.04

3.98

3.94

3.92

3.94

3.90

3.99

3.75

3.93

78.67

สปส.จ.ราชบุรี

3.94

4.30

4.08

3.91

3.94

4.00

3.94

4.05

4.02

80.39

สปส.จ.สาขาบ้านโป่ง

3.90

4.01

3.87

3.74

3.92

3.85

3.61

3.72

3.83

76.55

สปส.จ.กาญจนบุรี

3.89

3.88

3.92

3.86

3.71

3.88

3.54

3.72

3.80

75.99

สปส.จ.สุพรรณบุรี

4.17

4.27

3.97

4.08

3.85

3.85

3.94

3.58

3.96

79.25

สปส.จ.นครปฐม

4.20

4.46

4.24

4.27

4.12

4.18

4.05

3.90

4.18

83.53

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

หน่วยบริการ

47

79.17

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

ด้านที่ 5

ด้านที่ 6

ด้านที่ 7

ด้านที่ 8

รวม
เฉลี่ย

ร้อย
ละ

สปส.จ.สมุทรสาคร

3.92

3.99

3.98

3.80

3.94

3.95

3.83

3.71

3.89

77.76

สปส.จ.สาขากระทุ่มแบน

3.88

3.83

3.77

3.82

3.69

3.75

3.60

3.68

3.75

75.04

สปส.จ.สมุทรสงคราม

4.17

4.32

4.29

4.18

4.16

4.13

4.10

3.98

4.17

83.34

สปส.จ.เพชรบุรี

4.02

4.27

4.13

3.96

4.01

3.96

3.84

3.81

4.00

80.02

สปส.จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

3.67

3.62

3.77

3.71

3.84

3.69

3.65

3.25

3.65

73.02

สปส.จ.นครศรีธรรมราช

3.90

4.09

3.80

3.80

3.85

3.73

3.80

3.92

3.86

77.20

สปส.จ.สาขาทุ่งสง

3.74

3.88

3.86

3.69

3.89

3.69

3.62

3.33

3.71

74.22

สปส.จ.กระบี่

3.94

3.81

3.84

3.93

3.88

3.72

3.58

3.57

3.78

75.64

สปส.จ.พังงา

4.09

4.01

3.98

3.98

4.07

4.05

3.95

3.98

4.01

80.27

สปส.จ.ภูเก็ต

3.87

3.76

3.81

3.63

3.67

3.74

3.57

3.81

3.73

74.64

สปส.จ.สาขากระทู้

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี

3.98

4.11

4.24

4.03

4.12

3.85

3.63

3.40

3.92

78.37

สปส.จ.สาขาเกาะสมุย

3.87

3.70

3.78

3.73

3.95

3.47

3.44

3.05

3.62

72.44

สปส.จ.ระนอง

3.95

3.94

3.86

3.81

3.88

3.99

3.64

3.65

3.84

76.81

สปส.จ.ชุมพร

4.11

4.13

4.15

4.05

3.83

3.89

3.84

3.85

3.98

79.62

สปส.จ.สงขลา

3.85

3.79

3.92

3.79

3.89

3.80

3.72

3.55

3.79

75.75

สปส.จ.สาขาหาดใหญ่

3.95

3.76

3.99

3.78

3.89

3.98

3.74

3.45

3.82

76.32

สปส.จ.สาขาสะเดา

4.10

4.15

4.15

4.15

4.00

4.02

3.85

3.92

4.04

80.83

สปส.จ.สตูล

3.88

3.39

3.49

3.18

3.50

3.74

3.63

3.49

3.54

70.74

สปส.จ.ตรัง

3.94

3.93

3.96

3.89

3.86

3.75

3.72

3.62

3.83

76.67

สปส.จ.พัทลุง

4.20

4.15

4.00

3.94

4.00

3.84

3.72

3.82

3.96

79.22

สปส.จ.ปัตตานี

4.02

4.13

4.08

3.88

4.00

4.05

3.97

3.96

4.01

80.20

สปส.จ.ยะลา

3.86

3.89

3.84

3.80

3.85

3.81

3.63

3.66

3.79

75.82

สปส.จ.นราธิวาส

3.78

3.75

3.79

3.72

3.74

3.82

3.74

3.45

3.73

74.50

ไม่ระบุ

3.76

3.68

3.62

3.66

3.73

3.86

3.72

3.57

3.70

73.96

3.91

78.30

หน่วยบริการ

รวมเฉลีย่
(ร้อยละ)

4.00
4.01
3.98
3.92
3.92
3.92
3.82
3.76
(79.97) (80.16) (79.53) (78.40) (78.37) (78.43) (76.40) (75.13)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ตำรำงที่ 32 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยด้ำนและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)

48

ตำรำงที่ 33 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

49

หน่วยบริการ

1.

สปส.กทม.พื้นที่ 1

2.

สปส.กทม.พื้นที่ 2

3.

สปส.กทม.พื้นที่ 3

4.

สปส.กทม.พื้นที่ 4

5.

สปส.กทม.พื้นที่ 5

6.

สปส.กทม.พื้นที่ 6

7.

สปส.กทม.พื้นที่ 7

8.

สปส.กทม.พื้นที่ 8

9.

สปส.กทม.พื้นที่ 9

10.

สปส.กทม.พื้นที่ 10

11.

สปส.กทม.พื้นที่ 11

12.

สปส.กทม.พื้นที่ 12

13.

สปส.จ.สมุทรปราการ

14.

สปส.จ.สมุทรปราการ สาขาพระประแดง

15.

สปส.จ.สมุทรปราการ สาขาบางพลี

16.

สปส.จ.นนทบุรี

17.

สปส.จ.ปทุมธานี

18.

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา

19.

สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย

20.

สปส.จ.อ่างทอง

21.

สปส.จ.ลพบุรี

22.

สปส.จ.สิงห์บุรี

23.

สปส.จ.ชัยนาท

ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

4.22
(84.40)
4.31
(86.20)
4.10
(82.00)
4.23
(84.60)
3.80
(76.00)
4.46
(89.20)
4.37
(87.40)
N/A
4.15
(83.00)
4.23
(84.60)
4.06
(81.20)
4.06
(81.20)
4.32
(86.40)
4.38
(87.60)
4.27
(85.40)
3.94
(78.80)
4.66
(93.20)
4.24
(84.80)
N/A

3.89
(77.83)
3.69
(73.84)
3.80
(76.04)
3.68
(73.61)
3.87
(77.34)
3.72
(74.42)
3.73
(74.56)
3.76
(75.29)
3.48
(69.54)
3.61
(72.19)
3.44
(68.70)
3.85
(76.98)
3.72
(74.37)
3.84
(76.88)
3.79
(75.84)
3.82
(76.32)
3.84
(76.79)
3.76
(75.15)
N/A

4.48
(89.60)
4.58
(91.60)
4.58
(91.60)
4.27
(85.40)

4.25
(85.08)
3.87
(77.37)
3.87
(77.40)
4.08
(81.52)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตำรำงที่ 33 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ลาดับที่

หน่วยบริการ

24.

สปส.จ.สระบุรี

25.

สปส.จ.สระบุรี สาขาหนองแค

26.

สปส.จ.ชลบุรี

27.

สปส.จ.ชลบุรี สาขาศรีราชา

28.

สปส.จ.ระยอง

29.

สปส.จ.จันทบุรี

30.

สปส.จ.ตราด

31.

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา

32.

สปส.จ.ฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง

33.

สปส.จ.ปราจีนบุรี

34.

สปส.จ.นครนายก

35.

สปส.จ.สระแก้ว

36.

สปส.จ.นครราชสีมา

37.

สปส.จ.นครราชสีมา สาขาปากช่อง

38.

สปส.จ.บุรีรัมย์

39.

สปส.จ.สุรินทร์

40.

สปส.จ.ศรีสะเกษ

41.

สปส.จ.อุบลราชธานี

42.

สปส.จ.อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

43.

สปส.จ.ยโสธร

44.

สปส.จ.ชัยภูมิ

45.

สปส.จ.อานาจเจริญ

46.

สปส.จ.บึงกาฬ

ปี 2554

ปี 2555

4.81
(96.20)
4.39
(87.80)
4.30
(86.00)
4.21
(84.20)
3.98
(79.60)
4.25
(85.00)
4.90
(98.00)
4.33
(86.60)

3.86
(77.15)
3.94
(78.84)
3.63
(72.54)
4.04
(80.74)
3.64
(72.80)
3.94
(78.85)
3.81
(76.19)
3.91
(78.23)
3.90
(77.98)
3.91
(78.26)
4.25
(85.01)
4.02
(80.50)
4.05
(80.93)
3.84
(76.71)
4.01
(80.17)
3.90
(77.93)
4.08
(81.51)
3.78
(75.55)
3.95
(79.06)
4.00
(79.94)
3.89
(77.76)
3.89
(77.74)
3.95
(78.94)

N/A
4.33
(86.60)
3.96
(79.20)
4.98
(99.60)
4.50
(90.00)
N/A
4.50
(90.00)
4.27
(85.40)
4.18
(83.60)
4.65
(93.00)
N/A
4.51
(90.20)
4.18
(83.60)
4.45
(89.00)
N/A

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้น

ลดลง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ความพึงพอใจ
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ตำรำงที่ 33 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

51

หน่วยบริการ

ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

4.24
(84.80)
4.50
(90.00)
4.49
(89.80)
4.28
(85.60)
4.29
(85.80)
4.85
(97.00)

3.87
(77.47)
3.80
(76.01)
3.67
(73.44)
3.71
(74.11)
4.02
(80.49)
4.02
(80.41)
4.06
(81.21)
3.79
(75.75)
3.96
(79.17)
3.89
(77.77)
4.03
(80.50)
3.74
(74.78)
3.95
(78.95)
3.90
(78.01)
3.95
(79.03)
3.88
(77.57)
3.96
(79.19)
4.12
(82.47)
3.65
(73.08)
3.78
(75.55)
4.05
(81.05)

47.

สปส.จ.หนองบัวลาภู

48.

สปส.จ.ขอนแก่น

49.

สปส.จ.อุดรธานี

50.

สปส.จ.เลย

51.

สปส.จ.หนองคาย

52.

สปส.จ.มหาสารคาม

53.

สปส.จ.ร้อยเอ็ด

N/A

54.

สปส.จ.กาฬสินธุ์

N/A

55.

สปส.จ.สกลนคร

56.

สปส.จ.นครพนม

57.

สปส.จ.มุกดาหาร

58.

สปส.จ.เชียงใหม่

59.

สปส.จ.ลาพูน

60.

สปส.จ.ลาปาง

61.

สปส.จ.อุตรดิตถ์

62.

สปส.จ.แพร่

63.

สปส.จ.น่าน

64.

สปส.จ.พะเยา

65.

สปส.จ.เชียงราย

66.

สปส.จ.แม่ฮ่องสอน

67.

สปส.จ.นครสวรรค์

4.42
88.40
4.68
(93.60)
4.49
(89.80)
4.12
(82.40)
4.06
(81.20)
4.54
(90.80)
3.86
77.20
4.53
(90.60)
4.40
(88.00)
4.90
(98.00)
4.32
(86.40)
4.52
(90.40)
4.51
(90.20)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ตำรำงที่ 33 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)

68.

หน่วยบริการ

สปส.จ.นครสวรรค์ สาขาตาคลี

69.

สปส.จ.อุทัยธานี

70.

สปส.จ.กาแพงเพชร

71.

สปส.จ.ตาก

72.

สปส.จ.สุโขทัย

73.

สปส.จ.พิษณุโลก

74.

สปส.จ.พิษณุโลก สาขาวังทอง

75.

สปส.จ.พิจิตร

76.

สปส.จ.เพชรบูรณ์

77.

สปส.จ.ราชบุรี

78.

สปส.จ.ราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

79.

สปส.จ.กาญจนบุรี

80.

สปส.จ.สุพรรณบุรี

81.

สปส.จ.นครปฐม

82.

สปส.จ.สมุทรสาคร

83.

สปส.จ.สมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน

84.

สปส.จ.สมุทรสงคราม

85.

สปส.จ.เพชรบุรี

86.

สปส.จ.ประจวบคีรีขนั ธ์

87.

สปส.จ.นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

ปี 2554

ปี 2555

N/A

4.13
(82.59)

4.52
(90.40)
4.10
(82.00)
4.87
(97.40)
4.56
(91.20)
3.96
(79.20)

4.03
(80.63)
3.98
(79.52)
4.19
(83.71)
3.68
(73.66)
4.11
(82.25)

N/A

N/A

4.20
(84.00)
4.02
80.40
4.63
(92.60)
4.39
(87.80)
4.12
(82.40)
4.88
(97.60)
4.56
(91.20)
3.91
78.20
4.81
(96.20)
4.20
(84.00)
4.30
(86.00)
4.02
(80.40)
4.12
(82.40)

4.04
(80.90)
3.93
(78.67)
4.02
(80.39)
3.83
(76.55)
3.80
(75.99)
3.96
(79.25)
4.18
(83.53)
3.89
(77.76)
3.75
(75.04)
4.17
(83.34)
4.00
(80.02)
3.65
(73.02)
3.86
(77.20)

เพิ่มขึ้น

ลดลง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)

52

ตำรำงที่ 33 ค่ำเฉลี่ย และร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำแนกรำยปีและ
รำยหน่วยบริกำร (ต่อ)
ความพึงพอใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ลาดับที่

53

หน่วยบริการ

88.

สปส.จ.นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

89.

สปส.จ.กระบี่

90.

สปส.จ.พังงา

91.

สปส.จ.ภูเก็ต

92.

สปส.จ.ภูเก็ต สาขากระทู้

93.

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี

94.

สปส.จ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

95.

สปส.จ.ระนอง

96.

สปส.จ.ชุมพร

97.

สปส.จ.สงขลา

98.

สปส.จ.สงขลา สาขาหาดใหญ่

99.

สปส.จ.สงขลา สาขาสะเดา

100.

สปส.จ.สตูล

101.

สปส.จ.ตรัง

102.

สปส.จ.พัทลุง

103.

สปส.จ.ปัตตานี

104.

สปส.จ.ยะลา

105.

สปส.จ.นราธิวาส

ปี 2554

ปี 2555

4.39
(87.80)
3.98
(79.60)
3.98
(79.60)
4.13
(82.60)

3.71
(74.22)
3.78
(75.64)
4.01
(80.27)
3.73
(74.64)

N/A

N/A

3.96
(79.20)
4.04
(80.80)

3.92
(78.37)
3.62
(72.44)
3.84
(76.81)
3.98
(79.62)
3.79
(75.75)
3.82
(76.32)
4.04
(80.83)
3.54
(70.74)
3.83
(76.67)
3.96
(79.22)
4.01
(80.20)
3.79
(75.82)
3.73
(74.50)

N/A
4.22
(84.40)
4.21
84.20
4.28
(85.60)
N/A
4.15
(83.00)
4.32
(86.40)
4.05
(81.00)
4.31
86.20
4.11
(82.20)
4.04
(80.80)
รวม

หมำยเหตุ: N/A หมำยถึง ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

หมายเหตุ
เพิ่มขึ้น

ลดลง
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จำกตำรำงที่ 33 เป็นกำรเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน เงินทดแทนของหน่วย
บริกำรต่ำง ๆ ในปี 2555 เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำ มีเพียง 5 หน่วยบริกำรเท่ำนั้นจำกทั้งหมด 105 หน่วย
บริกำรที่ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น สำเหตุหนึ่งก็เนื่องมำจำกในปี 2555 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
สำรวจจำกเดิมกองวิจัยและพัฒนำจัดทำแบบสอบถำมส่งให้หน่วยบริกำรเพื่อให้หน่วยบริกำรแจกแบบสอบถำม
แก่ ผู้ ม ำติ ด ต่ อ แล้ ว รวบรวมส่ งคื น กองวิ จั ย และพั ฒ นำประมวลผล เปลี่ ย นเป็ น กองวิ จั ย และพั ฒ นำจั ด ส่ ง
แบบสอบถำมไปยังสถำนประกอบกำรทำงไปรษณีย์เพื่อขอควำมร่วมมือให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนในสถำน
ประกอบกำรนั้น ๆ กรอกแล้วส่งกลับคืนกองวิจัยและพัฒนำโดยตรงทำงไปรษณีย์โดยไม่ผ่ำนหน่วยบริกำร
หน่วยบริกำรที่ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจสูงขึ้น จำนวน 5 หน่วยบริกำร ได้แก่
สานักงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้น ที่ 5 สานั กงานประกัน สังคมจังหวัดนครนายก สานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก และสานักงานประกันสังคมจังหวัด
พังงา
ส่วนที่ 10 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็ว มีคุณภำพ เจ้ ำหน้ำที่ให้ คำแนะนำดี บริกำรดี ตอบคำถำมได้ชัดเจน ให้ ข้อมูล ที่
ถูกต้อง ใส่ใจคอยติดตำมผลประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนและแจ้งให้ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
2. แยกประเภทกำรให้บริกำรได้ดีพอสมควร สะดวก และรวดเร็วทันใจ
3. สอบถำมข้อมูลงำนกองทุนเงินทดแทนเจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
4. สถำนพยำบำลบริกำรดีทั้งแพทย์พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ทุกแผนก สอบถำมอำกำรและทำกำร
ตรวจรักษำพร้อมให้คำแนะนำดี
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรให้คำปรึกษำของเจ้ำหน้ำที่บำงครั้งตอบคำถำมคนละอย่ำง ตอบไม่ตรงกัน
2. สถำนที่คับแคบไป ควรปรับปรุงให้ทันสมัย
3. 1506 โทรติดยำก
4. ควำมล่ำช้ำเรื่องเอกสำร
5. เวลำรอเข้ำรับบริกำรรอนำนมำกและสถำนที่รองรับผู้ใช้บริกำรไม่เพียงพอ
6. ที่จอดรถน้อย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จ ำกผู้ ต อบแบบสอบถำมเกี่ ย วกั บ จุ ด เด่ น ของกำรให้ บ ริ ก ำรของ
สำนักงำนประกันสังคม จุดที่สำนักงำนประกันสังคมควรปรับปรุงกำรให้บริกำร และข้อเสนอแนะต่อสำนักงำน
ประกันสังคม จำแนกตำมหน่วยบริกำรได้ดงั ต่อไปนี้
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7. สถำนพยำบำล รอนำนมำก สถำนที่แออัดไม่เพียงพอ กำรใช้สิทธิประกันสังคมโรงพยำบำลไม่ค่อย
ใส่ใจในกำรบริกำร และจ่ำยยำน้อย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรมำกกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำที่ด้ำนหน้ำควรสอบถำมผู้มำรับบริกำรถึงวัตถุประสงค์
ของกำรมำพร้อมให้คำแนะนำว่ำจะต้องไปติดต่อช่องไหนจะได้รวดเร็ วขึ้น และเวลำผู้ประกันตนไปสอบถำม
เจ้ำหน้ำที่ควรใช้ภำษำชำวบ้ำนที่เข้ำใจง่ำย ภำษำรำชกำรเข้ำใจยำก
2. ควรปรับปรุงบุคลำกรด้ำนกำรเงินให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถที่เหมำะสม ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว
และถูกต้อง
3. ควรประชำสัมพันธ์และจัดส่งเอกสำรไปยังสถำนประกอบกำรว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในสิทธิประโยชน์
ต่ำงๆ
4. กำรบริกำรเบิกจ่ำยควรให้สะดวกและเร็วกว่ำนี้
5. ควรรีบดำเนินกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนให้เร็วขึ้นในงำนกองทุนเงินทดแทน
6. ควรมีกำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนเป็นเงินสดด้วย เพรำะผู้ประกันตนบำงคนไม่มีบัญชีธนำคำร
7. ควรลดขั้นตอนบำงอย่ำงเพื่อควำมคล่องตัว แต่ยังคงควำมรอบคอบและถูกต้องไว้
8. ควรรวบรวมข้อเสนอแนะให้มำกที่สุดแล้วมำประเมินผลและลงมือปฏิบัติให้ตรงตำมควำมต้องกำร
ของประชำชน
9. ต้องกำรให้เพิ่มค่ำรักษำทันตกรรม เพรำะควำมเป็นจริงแล้วที่เบิกได้ 300-600 บำท น้อยมำกๆ
ควรจ่ำยตำมเป็นจริง
10. กรณีอุทธรณ์เจ็บป่วยกรณีร้ำยแรง ควรแจ้งผลให้เร็วกว่ำนี้
11. ควรปรับปรุงสำนักงำนประกันสังคมทุกแห่งหำกคับแคบก็ควรปรับปรุงขยำยพื้นที่
12. ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนเงินทดแทนมำกกว่ำนี้
13. สถำนทีแ่ ออัดอยำกให้มีพื้นที่รองรับคนเข้ำรับบริกำรมำกกว่ำนี้
14. ให้ประกันสังคมตรวจสอบดูแลโรงพยำบำลที่เข้ำร่วมให้มีแพทย์ทำกำรรักษำที่ดีเวลำเจ็บป่วย ดูแล
กำรทำงำนให้ตรงกับที่สัญญำ
15. ที่นั่งสำหรับคนป่วยน้อยมำกไม่เพียงพอ
16. ควรมีสถำนพยำบำลเครือข่ำยให้เลือกมำกกว่ำนี้ สถำนพยำบำลมีน้อย ปัจจุบันมีกำรขอยกเลิก
หลำยแห่งทำให้ผู้ใช้บริกำรไม่ได้รับควำมสะดวก
17. สถำนพยำบำลควรดูแลรักษำพยำบำลผู้ประกันตนให้ดีกว่ำบัตรทอง 30 บำท
18. ควรปรับปรุงคุณภำพยำให้เท่ำเทียมกับสิทธิข้ำรำชกำร

สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรจ่ำยเงินสมทบสะดวก
2. เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจดูแลในกำรให้บริกำรอย่ำงจริงใจพอสมควร
3. บริกำรสะดวก รวดเร็ว รอไม่นำน บริกำรดีพอสมควรเมื่อเทียบกับบริกำรของรัฐด้ำนอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดอบรมกำรบริกำรให้มีมำตรฐำนที่ดี และอยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน
2. ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของประชำชน เช่น ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตน
ทรำบข่ำวสำรข้อมูลทุก 3 เดือน
3. ควรปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภำพ นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ำมำใช้เพื่อปรับปรุงบริกำร
ให้รวดเร็วทันสมัยอยู่เสมอ
4. ช่วงเปลี่ยนสถำนพยำบำล ควรให้สิทธิผู้ประกันตนในกำรรักษำพยำบำลที่สถำนพยำบำลอื่น ไม่ควร
ปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล เพรำะผู้ประกันตนต้องจ่ำยเงิน สมทบทุกเดือนปฏิเสธไม่ได้ ค่ำรักษำเพียงนิด
หน่อยน่ำจะให้ ควรพิจำรณำเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
5. ควรประชำสัมพันธ์ให้เข้ำถึงประชำชนให้มำกขึ้นโดยโฆษณำตำมสื่อต่ำงๆ ที่ประชำชนทุกระดับชั้น
ดูได้ และควรจัดส่งแผ่นพับหรือวำรสำรไปให้
6. ต้องกำรให้เพิ่มเงินค่ำรักษำพยำบำลมำกกว่ำเดิมเพรำะว่ำค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์ค่ำใช้จ่ำยสูง
7. มีจัดสวัสดิกำรกู้ยืมเงินให้ผู้ประกันตนที่เดือดร้อน
8. จัดอบรมกำรบริกำรให้มีมำตรฐำนที่ดี และอยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน
9. ควรให้สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรดูแลพร้อมให้ยำที่มีคุณภำพแก่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเทียบเท่ำผู้
ที่ไม่ได้ใช้บัตรประกันสังคม เพรำะประกันสังคมบังคับเก็บเงินไปแล้วควรให้บริกำรที่ดีและครอบคลุมทุกด้ำน
โดยเฉพำะแพทย์ควรจัดหำแพทย์ที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำง ไม่ควรใช้แพทย์ทั่วไปมำรักษำ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนตอบไม่ชัดเจน พูดจำไม่ค่อยน่ำฟังและแสดงท่ำทำงไม่ดี
2. ให้บริกำรช้ำ จุดบริกำรชำระเงินน้อย เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนในกำรให้บริกำรที่ดี
3. สถำนพยำบำลควรมีเครือข่ำยให้มำกขึ้น เพรำะบริกำรไม่ดี รอนำนเกินไป แพทย์พยำบำลขำด
มนุษยสัมพันธ์ในกำรให้บริกำร ตรวจไม่ละเอียด สถำนที่ที่รองรับกำรบริกำรสำหรับของประกันสังคมคุณภำพ
ถือว่ำแย่มำก
4. แบบฟอร์มประกันสังคมในกำรเบิกสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ทำรวมเป็น 1 ฉบับแต่เมื่อต้องกำรเบิกสิทธิ
ประโยชน์กลับใช้ประโยชน์ได้เพียง 1 กรณี หำกเป็นเช่นนี้กลับไปใช้แบบเดิมกรณีละ 1 ใบจะต่ำงกันหรือไม่กับ
ปัจจุบัน ไม่เข้ำใจมำกๆ
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10. อัตรำค่ำทำฟันควรเพิ่มเป็น 4 ครั้ง/ปี ขูดหินปูน 2 ครั้ง/ปี และควรเพิ่มอัตรำค่ำทำฟัน ควรเพิ่มให้
เท่ำที่จ่ำยจริง
11. สถำนพยำบำลควรจะแยกผู้ ป ระกั น ตนออกจำกกำรรั ก ษำร่ ว มกั บ ประชำชนทั่ ว ไป เพรำะ
ผู้ ป ระกั น ตนท ำงำนจะเสี ย เวลำในกำรเข้ ำ ตรวจ/พบแพทย์ และควรให้ ก ำรรัก ษำหรื อ ให้ บ ริก ำรเหมื อ น
ผู้ใช้บริกำรที่เสียเงินโดยเสมอภำค รวมทั้งยำทีใ่ ห้ต้องเหมือนกัน
12. โรงพยำบำลที่เข้ำร่วมควรจะมีเครือข่ำยให้มำกขึ้น
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
2. ติดต่อง่ำย สะดวก เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีบัตรคิว รวดเร็วดี ไม่เสียเวลำมำก จัดวำงโต๊ะทำงำนเป็นระเบียบ
4. สถำนพยำบำลให้กำรดูแลดี
5. รับเงินคืนเร็วเสียเวลำน้อย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ขำดรอยยิ้ม ให้คำปรึกษำไม่ชัดเจน ห้วนๆ สั้นๆ ไม่เข้ำใจ
2. เจ้ ำหน้ ำที่ ม ำรยำทไม่ดี ไม่ เห็ น อกเห็ น ใจทำยำทของผู้ ต ำย สื่ อ สำรไม่ เข้ ำใจ บอกให้ ญ ำติ ถ่ำย
เอกสำรมำกเกินต้องกำรประมำณ 20 กว่ำแผ่น เสียเงินค่ำถ่ำยเอกสำรฟรี ๆ หำกเป็นญำติของท่ำนคงโมโหไม่
น้อย ลูกของผู้ตำยอยู่ในช่วงติดสอบ แต่เจ้ำหน้ำที่ก็บอกว่ำต้องเอำลูกมำดูหน้ำ ต้องเสี ยค่ำจ้ำงแท็กซี่พำเด็กมำ
ให้ดูหน้ำ เจ้ำหน้ำที่ไร้ควำมรู้สึกจริง ๆ
3. รอสำยโทรศัพท์นำนมำก ๆ ควรอบรมจริยธรรมและจิตบริกำรให้เจ้ำหน้ำที่ ถ้ำไม่เชื่อลองโทรศัพท์
เข้ำไป เจ้ำหน้ำที่จะไม่รับโทรศัพท์ ปล่อยให้ดังและหยุดไปเองโดยไม่รับสำย ทำอย่ำงนี้ประจำ แย่มำก ๆ
4. ที่จอดรถหำยำก ลิฟท์รอนำนเดินขึ้นลงไม่ไหว
5. ป้ำย-ลูกศร บอกตำแหน่งและสถำนที่ไม่ชัดเจน
6. ห้องน้ำเก่ำ ควรปรับปรุงใหม่
7. บุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรเอำใจใส่ผู้ประกันตนที่มำรักษำ ไม่ใช่ดูเป็นพิธี ควรพิจำรณำให้ดีหน่อย
และยำอำจจะมีคุณภำพต่ำ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีเอกสำรส่งไปที่บริษัทเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ อย่ำงน้อยปีละครั้ง
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวกเบื้องต้นเพื่อสอบถำมว่ำมำติดต่อเรื่องอะไร และช่วยแนะนำ
เรื่องเอกสำรให้ ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ

3. เจ้ำหน้ำที่ควรให้คำแนะนำที่ ดีและชัดเจนกระจ่ำงแจ้งกว่ำที่เป็นอยู่ ควรมีเวลำและมีสมำธิในกำร
อธิบ ำย ควรให้ควำมเป็ นมิตรควำมเป็นกัน เองและให้ ควำมสำคัญกับผู้มำติดต่อให้มำกกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำที่ควร
สำมำรถตอบคำถำมได้ทุกคนและช่วยตัดสินใจให้ผู้ใช้บริกำรได้ และควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่ำนี้
4. ผู้ประกันตนที่จ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือน ควรมีสิทธิเลือกบำเหน็จหรือบำนำญชรำภำพ
5. ควรมีกำรแจ้ง SMS ให้ทรำบถึงผลประโยชน์ของผู้ประกันตนในสิทธิประโยชน์ที่สำคัญที่จะได้รับ
6. กำรไปรักษำพยำบำล ต้องกำรให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
7. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ เพรำะกำรไปรับบริกำรบำงครั้งรอนำนมำก
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่ให้บริกำรคับแคบไป
2. ประชำชนไม่ทรำบข่ำวสำรเลย ควรให้ข้อมูลข่ำวสำรกับประชำชนทั่วไปให้มำกกว่ำนี้
3. เจ้ำหน้ำที่พูดจำใส่อำรมณ์บ่อย เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมพร้อมบริกำรและพร้อมให้ข้อมูล และควร
ทำงำนให้เร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรไม่ต้องรอนำน พนักงำนที่ทำงำนด้ำนประกันสังคมพื้นที่ต่ำงๆขำดควำมใส่ใจ
ทำงำนล่ำช้ำ ไม่คอยตรวจเอกสำร บำงทียื่ นเอกสำรไปแล้ว 7 วันยังไม่ได้ทำกำรบันทึกข้อมูลเข้ำเครื่อง บำงที
ทำงำนผิดพลำดก็โยนควำมผิดกันไปมำ
4. ควรอบรมเจ้ำหน้ ำที่ให้ มีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปแนวเดียวกัน ข้อมูล แต่ล ะครั้งแต่ล ะคนตอบไม่
เหมือนกัน
5. จุดตรวจเอกสำรกับจุดรับเงินอยู่คนละชั้น ต้องรับบัตรคิวชั้น 1 แล้วตรวจเอกสำรที่ชั้น 2 ทำให้งง
ควรรวมมำอยู่ชั้นเดียวกัน
6. สำยด่วน 1506 บอกข้อมูลไม่ครบ
7. พื้นที่จอดรถมีไม่เพียงพอ
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำรประกันสังคมและอินเตอร์เน็ต
2. มีหมำยเลขคิวที่ชัดเจน ให้บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง มีระเบียบ เป็นขั้นตอน
3. ชดเชยเงินให้แก่ผู้ว่ำงงำน
4. กำรให้บริกำรทำงโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมกระจ่ำงชัดเจน
5. เจ้ำหน้ำที่มีควำมจริงใจ
6. มีที่นั่งพักผ่อน ดูทีวีขณะรอคิว
7. ได้รับกำรรักษำอำกำรป่วยโดยไม่ต้องเสียเงิน
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8. สถำนพยำบำลที่ให้ บ ริกำร รอนำนมำก ๆ ไม่ค่อยได้รับควำมสะดวกสบำย บำงครั้งพูดจำไม่ดี
คุณภำพของแพทย์ก็ไม่ดี แพทย์ที่ให้บริกำรรักษำพยำบำลไม่ค่อยตรวจให้ละเอียด ไม่ค่อยเอำใจใส่คนไข้ และ
วินิจฉัยโรคไม่ตรงกับโรคที่คนไข้เป็น
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้บริกำรชำระเงินทำงอินเตอร์เน็ต
2. ควรให้ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำรักษำได้ทุกโรงพยำบำล
3. ควรมีโรงพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำที่มีอยู่ เพรำะโรงพยำบำลให้กำรดูแลไม่ทั่วถึง คอยนำน ต้อง
เสียเวลำลำงำนไป
4. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่รับสำยโทรศัพท์น่ำจะมีมำกกว่ำนี้ จะได้ไม่ต้องรอสำยนำน
5. เพิ่มอัตรำค่ำทำฟันตำมที่จ่ำยจริง
6. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆและให้ควำมรู้แก่ผู้ประกันตนและประชำชน
ทั่วไปให้มำกขึ้น
7. ควรฝึกอบรมพนักงำนประกันสังคมให้มีควำมรู้ตรงกันเพรำะจำกกำรสอบถำม คำตอบไม่มีควำม
ใกล้เคียงกันเลย
8. ควรให้เลือกได้ว่ำต้องกำรเงินบำเหน็จหรือเงินบำนำญ
9. ปรับปรุงให้สวัสดิกำรคนชรำให้มำกขึ้น
10. ควรขยำยที่จอดรถเพิ่ม
11. ควรเพิ่มคู่สำยโทรศัพท์ให้มำกขึ้น
12. ควรมีกำรตรวจสุขภำพประจำปี
13. ควรมีกำรคืนเงินทุก 10 ปี ไม่ต้องรอถึงอำยุ 60 ปี จะทำให้มีแรงจูงใจให้กับลูกค้ำที่ยังไม่ได้ทำ
ประกันสังคมตำมมำตรำ 40
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน
2. เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบข้อซักถำมดี บริกำรดี ให้ควำมกระจ่ำงเวลำสอบถำมข้อมูล
พูดจำดี ให้ข้อมูลที่เข้ำใจง่ำย ให้คำตอบชัดเจนในบำงเรื่อง บริกำรสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
3. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้บริกำรดี คอยจัดกำรจรำจรในกำรจอดรถซึ่งมีที่จำกัดให้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีควำมกระตือรือร้นที่จะบริกำร
4. สะดวกสบำยเวลำไปโรงพยำบำล ไม่ต้องสำรองจ่ำยเงินค่ำรักษำ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีป้ำยโฆษณำ แผ่นพับ และให้คำปรึกษำแก่ผู้ที่มำรับบริกำร และคอยไต่ถำมข้อเท็จจริงว่ำ
เป็นอย่ำงไร
2. จุดบัตรคิวควรคัดแยกแผนกที่ติดต่อ หรือควรมีประชำสัมพันธ์คอยชี้แจง
3. ควรเข้ำถึงประชำชนให้มำกกว่ำนี้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
4. ควรเพิ่มสำขำให้บริกำร
5. ควรมีกำรส่งเอกสำรข่ำวสำรข้อมูลให้กับผู้ประกันตน และขอให้ข่ำวสำรต่ำง ๆ ของประกันสังคม
ส่งถึงสถำนประกอบกำรให้รวดเร็วทันเหตุกำรณ์ มีข้อแนะนำ ข้อกฎหมำยแจก
6. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงข้อมูลด้ำนสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทรำบมำกกว่ำนี้
7. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงสื่อโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์ให้มำกกว่ำนี้
8. ควรมีกำรตรวจสอบโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลว่ำมีกำรบริกำรให้ผู้ประกันดีแค่ไหน ควำม
แตกต่ ำ งระหว่ ำ งผู้ ที่ จ่ ำ ยเงิ น และใช้ สิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมซึ่ ง ต่ ำ งกั น ในกำรให้ บ ริ ก ำร ควรมี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ น
สถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้
9. ควรอบรมให้เจ้ำหน้ำที่รู้ถึงระเบียบปฏิบัติและแนวทำงเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลผู้ประกันตนได้ถูกต้อง
และให้เข้ำใจง่ำย
10. ควรเพิ่มค่ำยำและค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์เนื่องจำกยำที่ทำงโรงพยำบำลจ่ำยให้แก่ผู้ประกันตน
บำงรำยกำรมีคุณภำพที่ไม่เหมำะสมกับผู้ป่วย
11. ควรเพิ่มเครือข่ำยหรือคลินิกในกำรรักษำมำกกว่ำนี้
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. วำรสำรประกันสังคมมำถึงช้ำ
2. เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรให้บริกำร อำนวยควำมสะดวก ตอบข้อสงสัยด้วยรอยยิ้ม กำรให้คำแนะนำ
ปรึกษำกับผู้ไปรับบริกำรและแจ้งข้อมูลต่ำงๆ บำงคนแสดงอำกำรหงุดหงิดเวลำถำมแล้วไม่เข้ำใจ
3. ควรมีป้ำยบอกให้ชัดเจน
4. ไม่ได้รับข่ำวสำรของประกันสังคม
5. ข่ำวสำร วำรสำร ควรรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
6. สถำนพยำบำลควรบริกำรให้ดีกว่ำนี้
7. กำรให้ บ ริกำรของสถำนพยำบำลเครือข่ำยไม่มีควำมเสมอภำคกับ ผู้ ใช้สิ ท ธิทั่ว ไป รอคอยนำน
เจ้ำหน้ำที่ในสถำนพยำบำลไม่ให้ควำมสนใจ กำรรักษำพยำบำลไม่ดีเท่ำที่ควร
8. แพทย์ที่ให้กำรรักษำให้บริกำรแย่มำก สอบถำมอำกำรนิดหน่อยและก็ให้ยำมำ
9. ไม่ควรจำกัดจำนวนผู้ประกันตนในโรงพยำบำลของรัฐ
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สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สะดวกในกำรติดต่อ
2. ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรชัดเจน
3. เมื่อเจ้ำหน้ำที่ที่นัดไว้ไม่อยู่ก็มีเจ้ำหน้ำที่คนอื่นรับเรื่องให้และให้ควำมกระจ่ำงแทนได้
4. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
5. เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อสงสัยได้ดีมำก หำข้อมูลให้ในกรณีที่มีข้อสงสัย และอธิบำยให้เข้ำใจ ให้คำแนะนำ
ดี เข้ำใจง่ำย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรปรับปรุงเรื่องกิริยำมำรยำทของเจ้ำหน้ำที่ บำงครั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภำพ เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดจำ
ไม่ดีกับผู้ประกันตน เจ้ำหน้ำที่ควรชี้แจงเรื่องที่ผู้ประกันตนไม่เข้ำใจ
2. ควรมีบัตรคิว ก่อน-หลัง
3. ควรชี้แจงเรื่องสิทธิประโยชน์เจ็บป่วยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงที่ผู้ประกันตนจะได้รับ
4. มีกำรจัดส่งเอกสำรให้ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมซ้ำๆ หลำยครั้ง
5. ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร
6. รพ.ของรัฐบริกำรล่ำช้ำ พยำบำลไม่สนใจคนไข้ ไม่ค่อยให้รำยละเอียดคนไข้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดลำดับใครมำก่อนมำทีหลัง
2. ควรเพิ่มพนักงำนให้มำกกว่ำนี้เพื่อควำมรวดเร็ว งำนตรวจสอบข้อมูลรำยงำนค่ำจ้ำงจะได้ไม่ชักช้ำ
3. ควรเพิ่มประโยชน์ทดแทนทุกกรณี
4. ต้องกำรได้สิทธิเหมือนข้ำรำชกำร
5. ต้องกำรให้พิจำรณำกำรจ่ำยเงินทดแทนและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มำกกว่ำนี้ในทุกกรณี
6. มีปัญหำในกำรเลือกสถำนพยำบำลใกล้ที่อยู่อำศัยหรือที่ทำงำน มักจะได้ไกลจำกที่อยู่เสมอ
7. เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมควรให้คำแนะนำแก่ผู้มำรับบริกำรและควรยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำให้น่ำฟัง
เพรำะผู้ประกันตนไม่รู้เรื่องประกันสังคมเท่ำเจ้ำหน้ำที่
8. ควรมีกำรอบรมสัมมนำบุคลำกำรของสถำนประกอบกำรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำง
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สำมำรถใช้บริกำรได้สะดวกเมื่อเจ็บป่วย เพรำะไม่ต้องมีกำรสำรองจ่ำย
2. มีเจ้ำหน้ำที่แนะนำ และตรวจเช็คเอกสำรก่อนที่จะเข้ำรับบริกำรดีมำก

3. บริกำรรวดเร็วและถูกต้อง
4. ได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรรักษำดี โรงพยำบำลที่บริกำรดีก็มี แต่ก็ควรปรับปรุงคุณภำพด้ำน
บริกำรของแพทย์ที่ทำกำรรักษำและพยำบำล แพทย์ให้คำแนะนำดี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้กำรบริกำรให้รวดเร็วขึ้น
2. ควรประชำสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับมำกกว่ำนี้
3. สถำนที่คับแคบ ที่จอดรถไม่เพียงพอ ควรทำให้ประชำนเข้ำถึงบริกำรได้ง่ำยและไม่มีควำมรู้สึกไม่
อยำกจะมำ ควรตรวจสอบว่ำสำนักงำนประกันสังคมที่ใดคับแคบก็ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
4. ควรตรวจสอบสถำนพยำบำลที่ทำกำรรักษำว่ำมีคุณภำพในกำรให้บริกำรและจ่ำยยำที่มีคุณภำพ
หรือเปล่ำ
5. ทำงโรงพยำบำลไม่สนใจผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยรอนำนๆ กำรจ่ำยยำให้ก็ไม่เหมือนกับกำรที่รักษำแบบเสีย
เงิน สถำนพยำบำลควรดูแลลูกค้ำให้ดี ให้เหมือนกับลูกค้ำที่ไม่ได้ใช้ประกันสังคม
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำและตอบคำถำมได้เป็นอย่ำงดี ต้อนรับฉับไวเมื่อเจอครั้งแรก
ทำให้อยำกใช้บริกำรต่อ บริกำรดี ให้คำแนะนำชัดเจนอธิบำยได้ทุกเรื่องใส่ใจดี
2. ให้บริกำรเสมอภำค
3. กำรให้บริกำรรับชำระเงินรวดเร็ว
4. สถำนพยำบำลให้บริกำรดุจญำติมิตรจริง ๆ
5. มีควำมสะดวกในกำรรักษำพยำบำลในกรณีเจ็บป่วย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่จอดรถคับแคบ
2. ควำมล่ำช้ำของกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล รอนำนมำก แพทย์บำงคนถำมข้อมูลนิดหน่อย
แล้วให้ไปรอยำเลย ไม่มีกำรตรวจอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น
3. กำรให้ยำและควำมเอำใจใส่ของสถำนพยำบำลยังไม่ดีเท่ำที่ควร บำงรำยไม่ตรวจละเอียด ไม่ให้ยำ
รักษำ เพียงแนะนำให้ออกกำลังกำยและควบคุมอำหำรเท่ำนั้น ขณะที่คนที่ใช้บัตรทองได้ยำเพียบ
4. โรงพยำบำลไม่ค่อยสนใจผู้ป่วย ให้รอนำน จ่ำยยำให้คนละเกรดกับกำรรักษำแบบเสียเงิน
5. มีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อยลง ไม่ค่อยสะดวกในกำรเดินทำงไปใช้บริกำร
6. สิทธิของประกันสังคมไม่ดีเท่ำบัตรทอง และเจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมไม่ชัดเจน
7. สถำนพยำบำลและเครือข่ำยควรปรับปรุงกำรให้บริกำรในทุกด้ำน
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรแจ้งรำยละเอียดของสิทธิประโยชน์ให้ครบถ้วน และประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและหลักฐำนที่ต้อง
ใช้ให้ครบถ้วนเพื่อจะได้ไปยื่นครั้งเดียวจบ
2. เอกสำรที่ยื่นเบิกประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตรครั้งแรกหำยบ่อย
3. จุดประชำสัมพันธ์อยู่ด้ำนในมำกไป ควรจะอยู่ด้ำนหน้ำอีกหน่อย และควรประชำสัมพันธ์ให้มำก
ขึ้น ควรมีเจ้ำหน้ำที่บอกว่ำจะต้องทำอะไรตรงที่กดบัตรคิว
4. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยสนใจคนที่เข้ำมำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่ดูยังใหม่กำรให้บริกำรยังไม่ดีนักล่ำช้ำทั้งๆ ที่มี
เจ้ำหน้ำที่มำก
5. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรไม่มีคุณภำพ ล่ำช้ำ และมำรยำทไม่ดีซักถำมมำกและให้รอคอยนำน พิจำรณำ
เอกสำรนำนแต่คำตอบที่ได้คือให้กลับและโทรมำสอบถำมอีกครั้ง ทำให้เสียเวลำ
6. ควรเพิ่มบุคลำกรในส่วนต่ำง ๆ เพรำะเจ้ำหน้ำที่น้อย รอนำน
7. โทรศัพท์ติดต่อลำบำก สำยไม่ว่ำง 1506 ก็ช่วยได้แค่บำงส่วน
8. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้ แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
เจ้ำหน้ำที่รพ.ไม่ค่อยยิ้ม
9. ไม่ควรจำกัดจำนวนผู้ประกันตนในแต่ละโรงพยำบำล
10. โรงพยำบำลไม่ยอมส่งต่อไปรักษำเพรำะต้องกำรรักษำเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเปิดให้บริกำรช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพรำะปกติสำนักงำนก็หยุดเสำร์อำทิตย์อยู่แล้ว
2. ควรแบ่งเขตพื้นที่ให้มำกขึ้น และให้สำมำรถยื่นที่สำนักงำนพื้นที่ใดก็ได้
3. พัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้
4. เจ้ำหน้ำที่ 1506 ควรรู้ข้อมูลและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
5. ข้อมูลข่ำวสำรควรเป็นปัจจุบัน และชัดเจนไม่คลุมเครือ
6. ควรมีเจ้ำหน้ำที่มำคอยให้บ ริกำรให้ คำแนะนำเพรำะเพิ่งย้ำยไปใหม่ บริษัท อยู่แถว ถ. สุขุมวิท
เดินทำงไปติดต่องำน พื้นที่ 8 ไม่ค่อยสะดวก เพรำะต้องเดินทำงไกลต่อรถประจำทำงหลำยต่อ ต้องกำรอยู่
พื้นที่ 12 เหมือนเดิม
สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีบัตรคิวก่อนหลัง
2. กำรจ่ำยเงินสมทบรวดเร็วมำก
3. แยกจุดของกำรให้บริกำรเป็นสัดส่วนชัดเจนว่ำจุดนี้ให้บริกำรเรื่องใด
4. ชอบเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์และพนักงำนฝ่ำยทะเบียนยิ้มแย้มแจ่มใสดี

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่กดบัตรคิวซ้ำซ้อน ให้มำ 2 คิว ให้แยกกันไปคอย พอทำไม่ทันก็ต้องกดคิวใหม่ รอนำน
มำก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงสถำนที่ทำงำนใหม่ให้ดูดี
2. เพื่อควำมรวดเร็วในกำรออกบัตรรับรองสิทธิควรปรับปรุงระบบกำรสื่อสำรข้อมูล
3. ระบบดีอยู่แล้ว ควรอนุโลมผ่อนผันในบำงกรณี ซึ่งเจ้ำหน้ำที่บำงคนเคยอนุโลมให้
4. ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ดีกว่ำบัตรทอง
5. ควรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรทุกเรื่องให้ผู้ประกันตนทรำบอย่ำงละเอียด
6. ควรมีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ให้ บริกำร เวลำตอบคำถำมควรใช้คำพูดที่ดี ไปรับบริกำรที่พื้นที่ 9
ถึง 2 ครั้ง ได้รับกำรบริกำรที่แย่มำกๆ ไม่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน พูดไม่ดีเลยแล้วถ้ำไปพูดกับคนที่มำรับบริกำรที่ไม่
ค่อ ยรู้ เรื่ อ งคงแย่ ก ว่ำนี้ ม ำก ควรอบรมเจ้ ำหน้ ำที่ บ้ ำง แย่ ม ำกๆ เสี ยเงิน ทุ ก เดื อ นเวลำไปเบิ ก ยังพู ด ไม่ ดี อี ก
เจ้ำหน้ำที่ประกันสังคมควรทรำบด้วยว่ำคนที่เข้ำไปติดต่อเค้ำไม่มำทรำบถึงระบบพวกคุณหรอก คุณจะให้เค้ำมำ
รู้ได้ไงเวลำถำมก็ตอบไม่ดี พูดไม่เต็มใจ เวลำมีอะไรแทบไม่อยำกไป
7. ข้อมูลผ่ำนสื่อควรเป็นข้อมูลปัจจุบัน
8. ควรเพิ่มค่ำทันตกรรมให้เท่ำที่จ่ำยจริง
9. ให้แพทย์พยำบำลดูแลเอำใจใส่มำกกว่ำนี้ ควรให้บริกำรที่เท่ำเทียมและครอบคลุมทุกโรค
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2. เจ้ำหน้ำที่ทำงำนผิดพลำดบ่อยมำก และควรให้บริกำรดีกว่ำนี้ เพรำะบำงครั้งไปเสียเวลำรอหลำย
ชั่วโมง เจ้ำหน้ำที่น้อยกว่ำผู้เข้ำรับบริกำรทำให้งำนช้ำมำก ๆ
3. ยื่นเอกสำรล่ำช้ำ เอกสำรขำดตกไม่ครบ แจ้งเรื่องล่ำช้ำ ขึ้นทะเบียนล่ำช้ำ รอรับบัตรรับรองสิทธิ
3 – 4 เดือน
4. งำนขึ้นทะเบียนนำยจ้ำงบริกำรไม่ดีเลย
5. กำรรักษำพยำบำลเหมือนประชำชนชั้น 2 ทั้ง ๆ ที่จ่ำยเงินให้ทุกเดือน ถ้ำโรงพยำบำลเอกชนไหน
ไม่เต็มใจให้บริกำรอย่ำงเต็มที่และเท่ำเทียมควรคัดออก ไม่พอใจที่มีกำรแบ่งแยกห้องตรวจรักษำ แบ่งแยกยำที่
ให้ แบ่งแยกแพทย์ที่รักษำ เห็นแล้วอนำถมำก ไม่ได้มำรักษำฟรีนะ จ่ำยเงินให้ทุกเดือน บัตรทองยังได้รับบริกำร
ที่ดีกว่ำ
6. ผู้ที่ขำดส่งมำตรำ 39 ไม่สำมำรถกลับมำส่งต่อได้
7. บันไดแคบ ห้องน้ำมืด มีกลิ่นขยะ
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. รอไม่นำน
2. กำรชำระผ่ำนธนำคำรและอินเตอร์เน็ต
3. กำรตรวจสอบข้อมูลกำรส่งเงินประกันสังคมทำงอินเตอร์เน็ต
4. เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและใส่ใจตอบคำถำม บริกำรดีเป็นกันเอง พูดจำดี สุภำพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส หำกไม่รู้อะไรก็สำมำรถถำมเจ้ำหน้ำที่ได้ทำให้รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่เข้ำรับบริกำร “ขอบคุณประกันสังคม
ไทยค่ะ”
5. เจ้ ำหน้ ำที่ ให้ กำรบริกำรดี รวดเร็ว ดูแลเอำใจใส่ แบบต่ อเนื่อง เมื่อเข้ำไปรับบริกำรข้อมูล หรือ
สอบถำมข้อมูล เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำและใส่ใจกับคำถำมของเรำมำก
6. จัดช่องทำงให้บริกำรแยกเป็นสัดส่วนแบบเห็นได้ชัดเจน สะดวกต่อกำรติดต่อ
7. กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลบริกำรดีมำก
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมสุ ภ ำพของเจ้ ำหน้ ำที่ บำงคนเสี ย งดัง พู ด ไม่ ค่อ ยดีสั กเท่ ำไหร่ จุดนี้ ต้ องพั ฒ นำอย่ำงมำก
เจ้ำหน้ำที่ควรให้คำแนะนำที่ดีแก่ลูกค้ำมำกกว่ำแค่ตอบคำถำมที่ถำมเท่ำนั้น และตอบคำถำมยังไม่ค่อยเข้ำใจ
2. ควรปรับปรุงเรื่องกำรให้บริกำรเพรำะบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ว่ำงแต่ไม่ให้บริกำร
3. ทำงเข้ำรับบัตรคิวแคบไปหน่อย
4. ห้องน้ำควรปรับปรุง
5. ควรมีจุดบริกำรกรอกประวัติกรณีลูกค้ำเขียนหนังสือไม่เป็น
6. ควรแยกให้แต่ละงำนอยู่คนละชั้นหรือแบ่งตึก
7. บริกำรให้รวดเร็วกว่ำนี้
8. พยำบำลพูดไม่ดี
ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ำหน้ำที่ควรได้รับกำรอบรมให้เข้ำใจเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจนและอธิบำยแนะนำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เอำประกัน
2. ควรขยำยทำงเข้ำสำนักงำนอีกนิด
3. ควรมีป้ำยให้ควำมรู้หรือคำแนะนำในกำรติดต่องำน
4. ควรปรับเงื่อนไขกำรรับบำนำญกรณีส่งครบตำมเงื่อนไขให้มีสิทธิเลือกได้ว่ำจะรับบำเหน็จหรือ
บำนำญ ไม่ใช่บังคับว่ำต้องรับบำนำญอย่ำงเดียว
5. ควรเก็บเงินสมทบให้เพิ่มมำกขึ้นกว่ำเดิม
6. กำรแจ้งเข้ำ-ออกทำง Internet หำกเป็นไปได้ควรเพิ่มบริกำร สปส.9-02 เข้ำไปอีกแบบด้วยเพื่อ
ควำมสะดวกในกำรขอรับบัตรรับรองสิทธิหรือเลือกสถำนพยำบำล

7. ควรเปิดสถำนที่ให้บริกำรตำมห้ำงสรรพสินค้ำเพื่อควำมสะดวกในวันหยุดและให้บริกำรถึงสองทุ่ม
เพื่อให้พนักงำนเลิกงำนแล้วสำมำรถไปติดต่อได้
8. ควรมีเอกสำรในกำรรักษำสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนแต่ละคน
9. ควรแยกตึกงำนบริกำรชั้น 4 ออกมำบ้ำงเพรำะแออัดเกินไป
10. เจ้ำหน้ำที่ควรตรวจสอบที่อยู่ในกำรส่งเอกสำรบ้ำงเพรำะเอกสำรชุดเดียวกันแต่ส่งมำซ้ำๆกัน ทำ
ให้เปลืองงบประมำณเปล่ำๆ เช่นวำรสำรได้มำกเกินไป
11. อยำกให้มีโรงพยำบำลของประกันสังคมโดยตรงจะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
12. ควรปรับปรุงให้มีมำตรฐำนเดียวกันในกำรรักษำในทุกด้ำนเหมือนบัตรทอง
13. โรงพยำบำลควรให้ บ ริกำรผู้ ป่ วยเหมือนกันด้วยควำมเสมอภำค ไม่ควรแบ่งแยกกำรรักษำผู้ ที่
จ่ำยเงินกับบัตรประกันสังคม
14. ควรปรับปรุงเรื่องกำรตรวจวินิจฉัยของแพทย์ที่รักษำให้คุ้มค่ำกับเงินที่หักไปทุกเดือน ไม่ใช่แค่ส่อง
ไฟฉำยที่ตำ ให้อ้ำปำก แล้วจัดยำให้ ควรให้บริกำรและให้ยำที่เท่ำเทียมกับกำรเสียค่ำใช้จ่ำยเอง
15. โรงพยำบำลรัฐควรเปิดบริกำรนอกเวลำทำกำร และควรมีคลินิกนอกเวลำให้บริกำรมำกขึ้น
16. แพทย์พยำบำลควรใส่ใจมำกกว่ำนี้ แพทย์ควรให้ใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยที่ต้องหยุดงำน แพทย์ควร
ตรงต่อเวลำ

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมได้ดี
2. บริกำรรวดเร็ว
3. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนพูดจำไพเรำะ มีกำรส่งเอกสำรให้ประจำ
4. สถำนพยำบำลให้บริกำรรวดเร็ว ใส่ใจต่อผู้ป่วย
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรตรวจสอบเอกสำรและกำรประเมินที่นำนเกินไป
2. ที่จอดรถคับแคบ
3. ขั้นตอนกำรขอเปลี่ยนสถำนพยำบำลประจำปี สถำนประกอบกำรไม่ทรำบว่ำมีโรงพยำบำลใดเต็ม
ศักยภำพบ้ำง
4. ต้องทำงำนให้คล่องแคล่วว่องไวกว่ำนี้
5. กำรต่อสำยโทรศัพท์ค่อนข้ำงยำก มีกำรโอนสำยกลับไปมำ
6. กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทำงอินเตอร์เน็ตมีกำรเลือกโรงพยำบำลแล้วแต่สิทธิของผู้ประกันตน
ยังระบุว่ำไม่เลือกโรงพยำบำล ช่วยตรวจสอบให้ด้วย
7. กำรส่งบัตรรับรองสิทธิค่อนข้ำงช้ำ
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8. ที่จอดรถไม่ค่อยมี
9. ทุกจุดไม่ว่ำจะเป็นมำรยำท ควำมสุภำพและกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
10. ควรปรับปรุงเกี่ยวกับสถำนพยำบำลว่ำควรตรวจให้ละเอียดหน่อย
11. สถำนพยำบำลให้ เลื อกน้อย มีผู้ประกันตนส่วนใหญ่ แจ้งว่ำโรงพยำบำลให้ บริกำรล่ำช้ำ อยำก
เปลี่ยนสถำนพยำบำลแต่ก็เต็มศักยภำพ ที่อยู่ในพื้นที่ไกลออกไปก็ไม่รับ
ข้อเสนอแนะ
1. น่ำจะให้โรงพยำบำลเซ็นหลุยส์ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนเปิดรับประกันสังคมได้ด้วย ซึ่งเมื่อก่อน
เคยเปิดรับแต่ตอนนี้ยกเลิกไป
2. ต้องกำรไปรักษำที่คลินิกใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นคลินิกในเครือข่ำยประกันสังคม แล้วขอนำ
ใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปเบิกจำกประกันสังคม
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สะดวกรวดเร็วกระชับฉับไว บริกำรดุจญำติมิตร
2. เรื่องสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
3. เจ้ำหน้ำที่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. กำรประชำสัมพันธ์ดี แนะนำดี
5. สถำนที่ตั้งสะดวกง่ำยต่อกำรติดต่อ ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้ำน รอไม่นำน
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ใส่ใจให้บริกำร กำรให้ข้อมูลควรให้ควำมสุภำพ ควรตอบคำถำมให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย
มำกกว่ำนี้
2. จุดประชำสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลชัดเจน ยิ้มง่ำย พูดไพเรำะ
3. เบอร์ 1506 ติดต่อยำกมำกกว่ำจะติด แต่ก็ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน โทรติดต่อที่สำนักงำนก็ติดยำก
4. สถำนที่เก่ำและแคบ เจ้ำหน้ำที่น้อย ที่นั่งไม่พอ ต้องยืนรอนำน ป้ำยหรือรำยละเอียดไม่เด่นชัด
5. กำรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือแจ้งกำรรับลูกจ้ำงเข้ำทำงำนผ่ำนอินเตอร์เน็ตแล้วข้อมูลไม่ออนไลน์ ไม่
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลจำกสำขำอื่นได้ ต้องตรวจสอบที่สำขำที่แจ้งขึ้นทะเบียนเท่ำนั้น บำงครั้งต้องแจ้งซ้ำทั้ง
ทำงอินเตอร์เน็ตและยื่นเอกสำร
6. แพทย์ไม่ใส่ใจผู้ป่วย บำงครั้งอำกำรหนักมำกกว่ำยำพำรำเซตำมอล แต่แพทย์ก็สั่งยำพำรำเซตำมอล
ให้เสร็จแล้วก็เบิกประกันสังคม
7. แพทย์ควรมีจรรยำบรรณ จ่ำยยำบำงครั้งไม่ตรงกับโรค ต่ำงจำกกำรจ่ำยเงินสด แพทย์จะเอำใจใส่
ถำมดีเป็นพิเศษ
8. ระบบ E-service กำรติดต่อผ่ำนโทรศัพท์ และทำง E-mail ช้ำมำก/ติดต่อไม่ได้

สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถำมดี เป็นกันเอง ดูแลเอำใจใส่รีบเดินเรื่องให้เป็นอย่ำงดี
2. เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับดีเยี่ยม กิริยำอ่อนน้อม สุภำพและรวดเร็วบริกำรดี
3. ให้ข้อมูลข่ำวสำร ละเอียดในอินเตอร์เน็ต
4. ไม่ต้องรอนำน สะดวก คล่องตัวดี
5. มีบัตรคิว
6. แพทย์-พยำบำลดี
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอกับปริมำณผู้มำติดต่อ ทำให้รอนำน
2. ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
3. วำรสำรประกันสังคมที่ส่งมำให้ทุกเดือนเป็นของเดือนที่ผ่ำนมำ ทำให้ข้อมูลล่ำช้ำไม่เป็นปัจจุบัน
4. เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่สุภำพ ไม่เหมำะสม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรชี้แจงเรื่องเงินบำเหน็จบำนำญให้ชัดเจน
2. สำนักงำนควรขยำยสำขำ หรือแบ่งเขตพื้นที่เพิ่มขึ้น
3. ควรปรับปรุงอินเตอร์เน็ตให้ออนไลน์ได้ทั่วประเทศ
4. ต้องกำรให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี
5. ประกันสังคมควรให้ผู้ป่วยเข้ำโรงพยำบำลใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องฉุกเฉิน
6. กำรกู้ยืมเงินกองทุนประกันสังคมควรให้คนที่อยู่ในกองทุนสำมำรถเข้ำถึงกำรกู้ยืมเงินได้ง่ำย ไม่ควร
กำหนดว่ำต้องมีเงินเดือนเท่ำไร ควรจะให้ควำมยุติธรรมโดยเฉลี่ย คนเงินเดือนน้อยก็ให้น้อยตำมสัดส่วนด้วย
ควำมยุติธรรม
7. ควรให้คนที่อยู่ในกองทุนสำมำรถเข้ำถึงเงินกองทุนได้โดยไม่มีเงื่อนไขในกำรกู้ยืมเงินเพื่อกำรลงทุน
8. สถำนพยำบำลควรมี งบประมำณในกำรรั ก ษำให้ ม ำกขึ้ น และครอบคลุ ม ถึ งโรคร้ำ ยแรง และ
สำนักงำนควรออกตรวจสถำนพยำบำลด้วยว่ำบริกำรคนไข้ประกันสังคมกับคนไข้เสียเงินเองหรือคนไข้ประกัน
ชีวิตด้วยมำตรฐำนที่ต่ำงกันหรือไม่
9. กำรให้บริกำรจำกสถำนพยำบำลควรรวดเร็วและใส่ใจให้มำกกว่ำนี้
10. สถำนพยำบำลควรให้ยำที่มีคุณภำพ และให้กำรรักษำพยำบำลที่ยุติธรรมกับคนที่ไปรักษำ
11. แพทย์ที่รักษำโรคควรตรวจให้ละเอียด ไม่ควรสรุปเร็วเกินไป
12. เวลำที่ไปรักษำแพทย์ควรให้ยำที่มีคุณภำพเหมำะสมกับโรคที่ไปรักษำ และควรบริกำรให้เร็วอย่ำ
ให้ผู้ป่วยต้องรอนำน
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5. โทรศัพท์ติดต่อยำก
6. ควรปรับปรุงในทุกๆด้ำนทั้งทำงด้ำนบุคลำกร ระบบกำรทำงำน รวมถึงทำงด้ำนกำรบริกำรของ
โรงพยำบำลที่เป็นเครือข่ำย
7. อยำกให้สถำนพยำบำลให้ควำมสำคัญของผู้ประกันตนบ้ำง ให้ควำมเสมอภำคเช่นเดียวกับ
ผู้ใช้บริกำรคนอื่นๆ
8. โรงพยำบำลมีที่นั่งไม่เพียงพอต่อคนไข้
9. ควรปรับปรุงด้ำนบุคลำกร โรงพยำบำล และเทคโนโลยี
10. จุดตรวจรักษำคนไข้ต้องสะอำด สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคอยนำน
11. จุดรับเอกสำรกำรรักษำของโรงพยำบำลควรพูดจำให้สุภำพ ไพเรำะ โดยไม่เลือกบริกำรเฉพำะคน
ควรบริกำรให้เท่ำเทียมกัน (โรงพยำบำลบำงนำ 2)
12. ต้องรอคอยนำนมำก (โรงพยำบำลบำงนำ 2) และเจ้ำหน้ำที่ไม่สุภำพ
13. เรื่องกำรบริกำรของแพทย์และพยำบำล กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลล่ำช้ำเกินไป เครือข่ำย
น้อย ให้บริกำรไม่ค่อยดี
14. กำรรักษำด้วยบัตรประกันสังคมจะจ่ำยยำด้อยกว่ำรักษำเสียเงิน (รพ.บำงนำ 2)
15. แพทย์ทำกำรตรวจรักษำไม่ละเอียด จัดยำให้แบบเดิมๆ จึงไม่ค่อยหำยจำกกำรป่วย
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ข้อเสนอแนะ
1. ค่ำทำฟันควรให้ เบิ กได้เต็มจำนวนตำมที่จ่ำยไปจริง หรือควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ ค่ำรักษำฟันให้
มำกกว่ำปีละ 600 บำท
2. คนที่ไม่ได้เบิกกรณีต่ำง ๆ ควรนำไปชดเชยในส่วนอื่น
3. ควรขยำยเวลำให้บริกำรจำก 08.30 น. เป็น 08.00 น.
4. ควรมีกำรประเมินคะแนนพนักงำนในทุกๆ ระบบ โดยให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องมีควำมยุติธรรมที่สุด
โดยให้บุคคลภำยนอก เช่น ผู้ประกันตน มีส่วนร่วมในกำรประเมินด้วย
5. ควรเพิ่มอัตรำค่ำทันตกรรมให้มำกขึ้นเท่ำที่จ่ำยจริง เพรำะโรงพยำบำลคิดอัตรำค่อนข้ำงสูง
6. ควรแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้รับรู้ควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำและเป็นปัจจุบัน
7. ควรปรับปรุงกำรรับ/จ่ำยเงินสมทบให้เร็วขึ้น
8. ควรนำระบบเทคโนโลยีมำใช้เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อของทุกฝ่ำยเพื่อให้บริกำร
เร็วขึ้น ไม่ต้องรอนำนเพรำะเจ้ำหน้ำที่มัวแต่คุยกัน
9. เพิ่มควำมรวดเร็ว และควำมถูกต้องของบริกำร
10. เจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำย ทุกจุดต้องมีควำมสุภำพ อ่อนโยน
11. ระยะเวลำกำรรอคอยอย่ำให้นำนเกินไป
12. โรงพยำบำลควรรับผู้ป่วยก่อนแล้วรักษำผู้ป่วยไม่ควรรอชักช้ำและควรบริกำรให้ดีไม่ควรคำนึงถึงฐำนะ
13. ควำมสะอำดของสถำนพยำบำลต้องดีมำกกว่ำที่เป็นอยู่ (รพ.บำงนำ 2)
14. ควรให้มีสถำนพยำบำลเครือข่ำยเลือกมำกกว่ำนี้

15. แพทย์ที่ทำกำรรักษำควรตรวจให้ละเอียดและอธิบำยให้คนไข้ทรำบถึงอำกำร และควรจ่ำยยำที่ดี
ให้แก่ผู้ประกันตน จุดจ่ำยยำ เจ้ำหน้ำที่ควรพูดจำด้วยควำมสุภำพ และให้คำแนะนำที่ดีแก่ผู้ประกันตนอย่ำ
แสดงอำกำรหยิ่งใส่คนไข้ (ร.พ.บำงนำ2)
16. สถำนพยำบำลควรมีเครือข่ำยให้เลือก
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงวำรสำรล่ำช้ำ ข้อมูลที่ได้รับล่ำช้ำ เพรำะได้รับวำรสำรของเดือนที่ผ่ำน
มำแล้วทุกครั้ง
2. กำรรักษำพยำบำลยังขำดประสิทธิภำพและคุณภำพ เพรำะกำรวินิจฉัยและกำรตรวจรักษำยังไม่
เป็นเฉพำะด้ำนเท่ำที่ควร ควรปรับปรุงให้ตรวจรักษำให้ละเอียดมำกกว่ำนี้ และให้ยำที่มีประสิทธิภำพที่ดีหน่อย
และรอนำนมำกแต่ตรวจเร็วเหมือนไม่ได้ตรวจ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ข้อมูลสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน
2. ประชำสัมพันธ์ควรแนะนำด้วยควำมเต็มใจ
3. ช่วยลดค่ำอัตรำเงินสมทบ
4. ควรปรับปรุงสถำนพยำบำลที่รักษำผู้ประกันตน และควรให้ยำที่มีประสิทธิภำพที่ดีด้วย
5. ควรมีมำตรฐำนกำรรักษำพยำบำลให้แก่ผู้ใช้สิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มต้อนรับดีให้คำแนะนำดี มำก ไม่เลือกปฏิบัติแต่กับคนแต่งตัวดี ตอบคำถำมเข้ำใจ
ง่ำย ให้บริกำรรวดเร็ว ทันใจ
2. กระบวนกำรขั้นตอนกำรให้บริกำรค่อนข้ำงรวดเร็วดี
3. เรื่องบริกำรข้อมูลข่ำวสำรทั่วไป

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย
2. เจ้ำหน้ำที่ช่วยตอบและแนะนำในปัญหำที่ถำมได้ดี หน้ำตำยิ้มแย้ม
3. เจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมได้ดี ให้คำแนะนำดีเวลำไปติดต่อ
4. เวลำมีปัญหำ โทรศัพท์ปรึกษำเจ้ำหน้ำที่แนะนำขั้นตอนในกำรดำเนินกำรได้ดีและเข้ำใจง่ำย
5. โรงพยำบำลบำงนำเวลำมีคนไข้มำรับบริกำรรีบรับและให้กำรดูแลดี
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4. เจ้ำหน้ำที่กองทุนเงินทดแทนให้กำรบริกำรดีและเป็นกันเอง
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรปรับปรุงศักยภำพของระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือและจำนวนเงินที่ให้ รวมทั้งกำรใช้เอกสำร
มำกมำยทำให้เกิดควำมซับซ้อน
2. สถำนที่อยู่ไกลและคับแคบน่ำจะกว้ำงกว่ำนี้ ควรมีช่องให้บริกำรมำกกว่ำนี้ และควรมีร้ำนอำหำร
ให้บริกำร
3. โทรศัพท์ไม่ค่อยติด เบอร์ติดต่อควรมีหลำยเบอร์
4. เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรไม่ควรมีรูปร่ำงอ้วน เวลำลุกนั่งจะได้คล่องตัว อยู่ห น่วยรำชกำรควรจะเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีแก่ประชำชนที่มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ไม่ควรทำงำนไปคุยไป แอบกินอำหำรไป แถมยังเล่นเกมส์อีก
คนทำก็ทำไป คนว่ำงก็ว่ำงจริง ๆ ควรจะช่วยกันทำงำนได้หมด ไม่ควรแยกหน้ำที่
5. ควำมเอำใจใส่ในกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ บำงครั้งพูดคุยหรือทำนอำหำรในระหว่ำงให้บริกำร
6. เมื่อสอบถำมข้อมูลจำกเจ้ำหน้ ำที่จะได้รับคำพูดที่ไม่สุ ภำพ และพูดเสียงดัง ประชำสัมพันธ์ควร
แนะนำด้วยควำมเต็มใจ
7. ควรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ต่ำงๆของผู้ประกันตน
8. โรงพยำบำลที่ รั บ ประกัน สั งคมดู แ ลผู้ ป่ ว ยล่ ำช้ำ และจ่ำยยำไม่ ค่ อยได้ คุณ ภำพ มี ห้ อ งพิ เศษไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำร
9. ควรให้มีโรงพยำบำลของรัฐโรงพยำบำลใหญ่ ๆ เข้ำร่วมโครงกำรอยู่เสมอ ๆ โดยอำจผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันรับผู้ประกันตนเพิ่มเติมด้วยจะดีมำก เพรำะหลำยแห่งเห็นว่ำเต็มโควต้ำไม่เปิดให้เลือกได้มำนำนแล้ว
10. สถำนพยำบำลโดยเฉพำะเอกชนให้กำรรักษำผู้ประกันตนไม่ดีเท่ำผู้ที่จ่ำยเงินรักษำ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ช่ อ งทำงให้ ติ ด ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำที่ ได้ ม ำกขึ้ น เช่ น เพิ่ ม เบอร์ โทรศั พ ท์ หรือ เพิ่ ม วัน ท ำงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ในวันหยุด เพรำะลูกจ้ำงจะได้มำติดต่อได้
2. ควรมีจุดบริกำรหรือสำขำย่อย
3. ควรสร้ำงควำมเข้ำใจในข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับยำรักษำโรคที่ให้แก่ผู้ประกันตน เพรำะผู้ประกันตนมัก
เข้ำใจว่ำยำด้อยคุณ ภำพกว่ำยำที่ให้ แก่ผู้ ป่ ว ยทั่ว ไป และเรื่องแพทย์ที่ตรวจอำกำรไม่ล ะเอียด เพรำะท ำให้
ผู้ประกันตนเกิดข้อสงสัยว่ำวินิจฉัยโรคตรงกับอำกำรที่เป็นหรือไม่
4. ด้ำนสถำนพยำบำลกรณีกำรรักษำอยำกให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
5. เพิ่มเงินค่ำทันตกรรม

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีจุดบริกำรสอบถำม สะดวก รวดเร็ว
2. มีบริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต สำมำรถค้นหำข้อมูลได้เอง และมีทำงเลือกในกำรชำระเงิน
3. เจ้ำหน้ำที่บำงแผนกน่ำรัก เป็นกันเอง
4. พนักงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นกันเอง ให้บริกำรดี
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สำยด่วน 1506 ไม่ด่วนอย่ำงที่โฆษณำ โทรเข้ำสำนักงำนประกันสังคมก็ไม่ค่อยมีคนรับสำย ติดต่อ
2. ระบบขัดข้องบ่อย
3. ต้องกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรประกันสังคมให้ชัดเจนกว่ำนี้
4. กำรประชำสัมพันธ์งำนกองทุนเงินทดแทนมีน้อยเกินไป
5. ป้ำยบอกวิธีกรอกเอกสำรน้อยมำก
6. กำรรักษำฟันควรให้เบิกได้ตำมควำมเป็นจริง
7. มีสถำนพยำบำลเอกชนและคลินิกให้เลือกน้อยลงกว่ำเดิม
8. สถำนพยำบำลให้ควำมสำคัญกับผู้ใช้สิทธิประกันสังคมน้อยกว่ำคนที่ใช้สิทธิประกันด้ำนอื่น
9. สถำนพยำบำลและคลินิกมีจำกัด ควรมีให้เลือกได้มำกกว่ำนี้
10. สถำนพยำบำลบำงที่ใช้เวลำรอแพทย์นำนมำก ครึ่งวันกว่ำจะได้ตรวจรักษำ และตรวจเช็คไม่
ละเอียด
11. ในเรื่องกำรรักษำพยำบำลควรได้รับสิทธิเท่ำเทียบกันเพรำะจ่ำยเงินทุกเดือน ควรบริกำรด้วย
ควำมเป็นธรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ประโยชน์ทดแทนมำกกว่ำนี้ เกี่ยวกับ ทันตกรรม ควรเพิ่มสิทธิกำรตรวจร่ำงกำยฟรีอย่ำง
น้อย ๒ ปี/ครั้งก็ยังดี เพื่อจะได้รู้ว่ำเป็นโรคอะไรจะได้รักษำได้ทันดีกว่ำปล่อยให้เป็นเยอะ และควรเพิ่มบำนำญ
ชรำภำพ
2. ควรปรับเพิ่มเงินสงเครำะห์บุตรเป็นเดือนละ 500 บำท เพรำะข้ำวของแพง
3. ควรปรับปรุงเงินทดแทน ซึ่งบำงครั้งผู้ประกันตนไม่ได้ใช้สิทธิควรเพิ่มสิทธิด้ำนอื่นทดแทน
4. ควรจัดทำคู่มือแจกผ่ำนนำยจ้ำงทุกปี
5. ควรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ให้ดีกว่ำนี้ ขัดข้องบ่อย เสียเวลำ
6. ไม่ควรจำกัดสถำนพยำบำลในกำรรักษำพยำบำล เนื่องจำกสถำนพยำบำลที่เลือกอยู่ไกล หรือ
กรณีฉุกเฉิน ไม่สะดวกในกำรเดินทำง ควรมีคลินิกรองรับตำมหมู่บ้ำนหรือชุมชนเพื่อให้กำรรักษำกรณีเจ็บป่วย
เล็กน้อยที่ไม่ต้องไปโรงพยำบำล
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ยำกมำก
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7. ควรให้บริกำรพิเศษสำหรับผู้สูงอำยุ
8. กำรใช้ บ ริ ก ำรท ำฟั น สถำนพยำบำลควรเรี ย กเก็ บ โดยตรงกั บ ทำงกองทุ น จะสะดวกกว่ ำ
ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลำมำยื่นเรื่องขอรับเงินคืนอีก
9. ควรจ่ำยยำที่มีคุณภำพดี
10. ให้คัดกรองคนไข้ หำกคนไข้มีอำกำรหนักก็รีบให้พบแพทย์เร็วหน่อย และควรมีแพทย์ตรวจรักษำ
หลำยคน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่สุภำพ ให้ควำมสนใจ บริกำรดี ชี้แจงปัญหำได้ละเอียด ให้คำแนะนำที่ดีและมีประโยชน์
2. เจ้ำหน้ ำที่ให้ ควำมรู้เกี่ย วกับ งำนประกัน สังคมได้อย่ำงละเอียด ยิ้มแย้มมีอัธยำศัยดี โดยเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนทุกคน
3. กำรบริกำรด้ำนประโยชน์ทดแทนเร็วดีมำก
4. กำรบริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปในสถำนประกอบกำรแนะนำจนเป็นที่เข้ำใจ ทำให้
กำรติดต่อสะดวกรวดเร็ว และกำรเผยแพร่ข่ำวสำรทำงอินเตอร์เน็ต
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2. กำรให้ควำมรู้ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ
3. กำรพิจำรณำเงินประโยชน์ทดแทนใช้เวลำนำน
4. จุดประชำสัมพันธ์ควรมีพื้นที่กว้ำงขวำงกว่ำนี้ คับแคบไป
5. เงินบำนำญชรำภำพ ณ ปัจจุบันน้อยมำก ไม่พอกับกำรดำรงชีพมำตรฐำนขั้นต่ำสุด
6. สถำนที่คับแคบ ที่จอดรถน้อย และต้องกำรให้มีโรงอำหำรเฉพำะ เพื่อควำมเป็นสัดส่วนแก่ผู้มำ
ติดต่อขอรับบริกำร เพรำะปัจจุบันห้องอำหำรอยู่ใต้โถงอำคำรสำนักงำน มีรถวิ่งผ่ำนตลอดมีฝุ่นและควันรถ
7. สถำนพยำบำลน่ำจะมีมำกกว่ำนี้
8. รอคอยที่โรงพยำบำลนำนมำก
ข้อเสนอแนะ
1. กำรจัดยำให้แก่ผู้ป่วยประกันสังคมควรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันกับกำรจัดยำให้แก่ผู้ป่วยทั่วไป
2. ควรเพิ่มช่องทำงกำรชำระเงิน เช่น ธนำคำรที่สำมำรถชำระ online ได้ให้มำกขึ้น
3. ควรติดตั้งกระจกที่โรงอำหำรให้เป็นสัดส่วนแยกกับทำงเดินรถเพื่อควำมสะอำด
4. กำรใช้บริกำรบัตรประกันสังคมกับบัตรทอง ไม่มีควำมแตกต่ำงกันเลย ทั้งยำ และกำรบริกำร
5. ควรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรู้ถึงสิทธิประโยชน์
6. ควรนำพื้นที่ใต้ทำงด่วนมำเป็นที่จอดรถชั่วครำวในวันเร่งด่วน

สานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ได้ลดอัตรำเงินสมทบ
2. บริกำรรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่เป็นมิตร อัธยำศัยดี แนะนำดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทำยผู้มำใช้บริกำร ไม่นั่ง
เฉย

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร ควรเตรียมสถำนที่ให้เพียงพอสำหรับให้บริกำร
2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
3. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ชั้น 2 พูดจำแย่ สอบถำมอะไรก็ไม่ค่อยตอบ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เหมำะ
กับตำแหน่งนี้ เจ้ำหน้ำที่บริกำรล่ำช้ำ ไม่เอำใจใส่ประชำชน จุดบริกำรทุกจุดควรปรับปรุงบริกำร ให้ควำมสนใจ
ผู้ใช้บริกำรให้มำกกว่ำนี้
4. เจ้ำหน้ำที่ควรใส่ใจประชำชน พูดจำให้ดีหน่อย ไม่ต้องวำงมำดให้มำก บำงคนเค้ำไม่รู้เรื่องถำมอะไร
นิดหน่อยก็ทำดุทำหน้ำยักษ์ใส่ ควรปรับปรุงด้ำนคำพูดและหน้ำตำ เพรำะท่ำนเป็นงำนบริกำรต้องอดทน
5. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร อัธยำศัยและกำรต้อนรับ รวมทั้งรำยละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
6. เจ้ำหน้ำที่เริ่มงำนช้ำ ต้องรอ
7. โทรศัพท์ติดยำกมำกเสียเวลำโทร
8. โทรศัพท์ไม่เคยติด ให้เบอร์มำก็โทร.ไม่ติด ให้ไว้ทำไมไม่ทรำบ
9. เรื่องว่ำงงำน รำยงำนตัววันที่ 9 ได้รับเงินวันที่ 20 ช้ำมำก ๆ ทีเวลำหักเงินสมทบตรงเวลำ แต่พอ
จ่ำยคืนช้ำมำก ๆ
10. แจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุลแล้ว แต่ไม่มีกำรแก้ไขข้อมูล ทำให้มีปัญหำในกำรส่งเงินสมทบ ต้องไปแจ้ง
แก้ไขหลำยรอบ เจ้ำหน้ำที่ควรตรวจสอบแก้ไขให้ละเอียดกว่ำนี้
11. ไปรักษำพยำบำลแล้วรอคิวนำน
12. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลดูแลและใส่ใจผู้ที่มีบัตรประกันสังคมให้มำกกว่ำนี้ สถำนพยำบำลดี ๆ
ส่วนใหญ่จะไม่รับเพิ่มแล้ว ควรจะให้โรงพยำบำลเหล่ำนี้รับเพิ่ม ปัจจุบันต้องไปรักษำไกล เสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงแพงมำก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 จ่ำยเงินสมทบผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสได้
2. ควรเปิดคู่สำยโทรศัพท์ให้บริกำรให้มำกกว่ำนี้ เพื่อเวลำโทรศัพท์ไปสอบถำมจะได้รับข้อมูลข่ำวสำร
ได้สะดวก
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3. สำมำรถเบิกเงินชดเชยได้ ทำให้ไม่ต้องจ่ำยเองทั้งหมด
4. สะดวกเวลำไปรักษำพยำบำลเพรำะมีบัตรประกันสังคม
5. ช่องให้บริกำรมำกดีที่นั่งเยอะแต่ยังไม่พอนั่ง
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3.
4.
5.
6.

เพิ่มค่ำรักษำและค่ำทันตกรรม
กรณีงำนเร่งด่วนควรจัดให้พนักงำนทำงำนในวันหยุดสลับกันบ้ำง
ข่ำวสำรประกันสังคมเข้ำถึงผู้ประกันตนช้ำ บำงครั้งไม่ทรำบเลย
สถำนพยำบำลควรมีแพทย์ให้บริกำรมำกกว่ำนี้

สานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาอุทัย
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ควรให้บริกำรประชำชนให้รวดเร็ว ไม่นั่งเล่นเกมส์ พูดจำสุภำพ ไม่ใส่อำรมณ์ ไม่แสดง
อำกำรไม่พอใจ และใส่ใจยินดีตอบข้อสงสัยของประชำชน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ประชำชนได้รับควำมช่วยเหลือในระดับหนึ่ง
2. สะดวก รวดเร็ว
3. จัดสถำนที่เหมำะสม ติดต่อง่ำยให้คำแนะนำดี อธิบำยได้เข้ำใจ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรจ่ำยเงินช่วยเหลือให้มำกกว่ำนี้เพรำะถูกหักเงินค่ำประกันสังคมทุกเดือน
2. เวลำไปติดต่อแต่ละครั้งใช้เวลำนำนมำก
3. ที่นั่งรอคอยน่ำจะขยำยให้มำกกว่ำนี้
4. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
ข้อเสนอแนะ
- ควรบริกำรให้ดีกว่ำนี้ และควรมีคนให้คำปรึกษำแนะนำคนไปติดต่อด้วย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแนะนำรำยละเอียดให้เป็นอย่ำงดี เข้ำใจง่ำย ให้ข้อมูลชัดเจน
2. เบิกค่ำรักษำพยำบำลได้เต็มที่ดี
3. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์มีกำรชี้แจงรำยละเอียดในกำรติดต่อกับจุดบริกำร ทำให้เข้ำใจง่ำย แนะนำ
ดี มำรยำทดี

ข้อเสนอแนะ
1. กำรให้บริกำรนอกสถำนที่ควรเพิ่มวันให้บริกำร
2. เรื่องทันตกรรมต้องกำรให้ขยำยวงเงินค่ำรักษำเพิ่ม ต้องกำรให้จ่ำยคืนตำมจริง
3. ปรับปรุงกำรพูดจำ กำรบริกำร และกำรให้ข้อมูล
4. โทรศัพท์ติดต่อยำกมำก
5. ยังไม่เข้ำใจว่ำประกันสังคมให้อะไรกับประชำชำชนบ้ำง อยำกให้ออกแบบควำมรู้ในรูปแบบของ
นิทำนภำพเพื่อง่ำยแก่กำรเข้ำใจทุกชนชั้น ควรเข้ำใจว่ำยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งไม่เข้ำใจหนังสือหรือสำยตำไม่ดีเกิน
จะจำตัวหนังสือได้
6. ควรมีกฎหมำยบังคับให้สถำนพยำบำลบริกำรทำงแพทย์ให้ดีขึ้น
7. สถำนพยำบำลควรเปิ ด ให้ บ ริกำรช่ว งนอกเวลำ และปรับ ปรุงให้ รวดเร็ว และเต็ มใจให้ บริกำร
มำกกว่ำนี้
8. ในเขตตำบลลำนำรำยณ์ อำเภอชัยบำดำล อยำกให้มีคลินิกเครือข่ำย
9. ต้องกำรให้มีสถำนที่รับบัตรรับรองสิทธิมำกขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี เอำใจใส่
2. มีประชำสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เรื่องทันตกรรมไม่ควรกำหนดวงเงินใน 1 ปี เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยแต่ละครั้งก็เกินวงเงินที่ประกันสังคม
ตั้งไว้แล้ว
2. ข้อมูลทำง Internet ไม่เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
3. ประชำสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
4. ช่องบริกำรที่ 3 ของสปส.ลพบุรี และช่องที่รับเงินมำรยำทไม่ดีเลย
5. สถำนพยำบำลในเครือข่ำยควรมีกฎหมำยบังคับโรงพยำบำลเอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรบริกำร
ทำงกำรแพทย์มำกกว่ำนี้ รวมทั้งเปิดให้บริกำรนอกเวลำด้วย
6. ทำไมบัตรประกันสังคมถึงได้ให้ยำน้อยชุดและคุณภำพของยำค่อนข้ำงต่ำ ทั้งๆที่เดือนหนึ่งชำระค่ำ
ประกันสังคมสูงกว่ำรำคำยำที่เคยขอกับแพทย์ในแต่ละครั้งด้วยช้ำ
7. กรณีที่ไม่ได้นำบัตรประกันสังคมไปทำงโรงพยำบำลไม่ยอมเช็คสิทธิให้ ไม่สนใจผู้ประกันตนเลย
8. ไปโรงพยำบำลรอนำนเกินไป เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลพูดจำไม่สุภำพ ไม่สนใจผู้ป่วย ปล่อยให้รอ
นำนมำก ต้องหยุดงำนเป็นวันถึงจะเสร็จ
9. คลินิกไม่ควรจำกัดจำนวนครั้งไปใช้บริกำรและจำนวนเงินที่เข้ำรักษำ
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3. สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใสให้คำแนะนำดี
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้เข้ำใจ
2. กองทุนเงิน ทดแทนเก็บ เบี้ยประกันจำกนำยจ้ำงสูงมำก ถึงแม้จะอ้ำงว่ำเพื่อเป็นกำรระมัดระวัง
อุบัติเหตุในกำรทำงำน แต่บำงครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้น ฉะนั้นกำรเก็บเบี้ยประกันสูงเกิ นควำมเป็นจริงเกินเหตุ
จนผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่แจ้งกำรประสบอันตรำยแล้วรับผิดชอบค่ำรักษำเอง เพรำะถ้ำแจ้งให้
ถูกต้องแล้วจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยมำกกว่ำ จึงขอให้แก้ไขตรงนี้ด้วย และเชื่อว่ำมีคนร้องเรียนเรื่องนี้จำนวนมำก
3. สถำนพยำบำลบริกำรไม่ดี
4. ควรปรับปรุงดูแลสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรที่ดีกว่ำนี้เพรำะกำรดูแลรักษำช้ำมำกๆ
5. สถำนพยำบำลมีน้อย ต้องกำรให้มีสถำนพยำบำลให้บริกำรให้มำกขึ้น โดยเฉพำะในอำเภออื่นที่
ไม่ใช่อำเภอเมือง และไม่มีคลินิกในเครือข่ำยให้บริกำรเลย
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ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรยื่นเอกสำรต่ำงๆ ผ่ำนเทศบำลหรือที่ว่ำกำรอำเภอ เพรำะต้องเสียเวลำเดินทำงเข้ำไปถึง
จังหวัดตลอด
2. ควรตรวจสุขภำพประจำปีให้ด้วย
3. สถำนที่จอดรถควรมีหลังคำเพรำะร้อนมำก
4. เจ้ำหน้ำที่หน้ำตำควรยิ้มแย้ม แจ่มใส
5. ควรเพิ่มค่ำรักษำฟัน เพรำะค่ำใช้จ่ำยแพงมำก
6. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลเอกชนหรือคลินิกให้บริกำร
7. ควรเข้ำถึงประชำชนมำกกว่ำนี้
8. แพทย์ที่ให้กำรรักษำมีน้อย ต้องรอคิวนำน ต้องกำรให้แพทย์เฉพำะทำงทำงำนมำกกว่ำสัปดำห์ละ
1 วันอย่ำงน้อย 2 วัน
9. หนังสือพิมพ์ที่จัดไว้ให้อ่ำนเวลำรอคิวมีแต่ฉบับเก่ำที่ผ่ำนมำแล้ว ไม่ทรำบว่ำฉบับใหม่ไปไหน
10. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอต่อกำรบริกำรผู้ประกันตน ควรอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีใจรักกำรบริกำร
พูดจำให้สุภำพและเต็มใจบริกำร
11. ควรดูแลตรวจสอบโรงพยำบำลให้มีควำมรับผิดชอบและสะดวกรวดเร็วมำกกว่ำนี้
12. ที่จอดรถของ รพ.สิงห์บุรีมีน้อย ไม่สะดวก
สานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจผู้ใช้บริกำร ต้อนรับดีมำก สุภำพ เป็นกันเอง ตอบข้อซักถำมได้ชัดเจน ประทับใจ
รวดเร็วทันใจ ให้บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว พอใจมำก

2. สำมำรถเลือกสถำนพยำบำลดี ๆ ได้

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีพนักงำนต้อนรับผู้ที่เข้ำมำใช้บริกำร
2. อยำกให้มีเช็คช่วยชำติอีก
3. ต้องกำรให้มีเงินสมทบคืนบ้ำง
4. ต้องกำรให้ทำฟันไม่จำกัดวงเงิน หรืออยำกให้เพิ่มวงเงิน
5. เพิ่มวันให้บริกำรในวันเสำร์
6. ควรปรับปรุงสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้ครอบคลุมโรคมำกกว่ำนี้ ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้
ครอบคลุมทุก ๆ ด้ำน ควรให้ผลประโยชน์ที่เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำรที่จ่ำยเงินสมทบ
7. ควรชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน
8. ต้องกำรให้มีส่วนลดไปให้สม่ำเสมอ อยำกให้ลดค่ำเงินสมทบเหลือหักเพียง 3%
9. ควรตรวจสอบว่ำโทรศัพท์ ส ำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำรำชกำรหรือไม่ และควรมีเจ้ำหน้ ำที่ ที่
สำมำรถให้ข้อมูลด้ำนประกันสังคมได้อย่ำงดีคอยรับโทรศัพท์
10. เพิ่มคุณภำพควำมรวดเร็ว ใส่ใจต่อผู้มำใช้บริกำร
11. เพิ่มที่จอดรถ
12. ต้องกำรได้รับกำรรักษำพยำบำลที่ดีและเท่ำเทียมกัน
13. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกหลำกหลำย
14. น่ำจะเปิดให้ใช้บริกำรสถำนพยำบำลได้ทั่วประเทศ
15. อยำกให้มีโรงพยำบำลประกันสังคมจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อสะดวกในกำรใช้บริกำร
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ที่จอดรถไม่เพียงพอ
2. จ่ำยเงินช้ำมำก
3. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยสนใจผู้ที่มำรับบริกำร เจ้ำหน้ำที่ที่รับโทรศัพท์ไม่สำมำรถตอบคำถำมของงำน
ประกันสังคมให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
4. เครื่องออกบัตรคิวเสียบ่อย
5. โทรศัพท์ติดต่อยำกมำก
6. ควรเก็บเอกสำรของผู้ประกันตนให้ดีอย่ำให้สูญหำย
7. ควรปรับปรุงเรื่องโรคที่จะรักษำและยำที่รักษำ
8. ควรปรับปรุงเทคโนโลยีที่ให้บริกำร
9. ไม่เห็นมีใบแจ้งยอดว่ำสะสมได้กี่เดือนแล้ว ไม่เห็นมำ 2 ปีแล้ว
10. ควำมรวดเร็วของกำรบริกำร และคุณภำพยำของสถำนพยำบำล
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สิ่งอำนวยควำมสะดวกดี บริกำรรวดเร็ว ทันใจ ไม่ต้องรอคอยนำน
2. บุคลำกรบำงคนให้คำแนะนำดี สำมำรถตอบปัญหำได้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภำพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ขอชื่นชม
3. สถำนพยำบำลให้บริกำรดี

79

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. บุคลำกรบำงคนแสดงกิริยำไม่พอใจ พูดจำด้วยน้ำเสียงที่แสดงอำกำรไม่พอใจ พูดจำไม่สุภำพ เมื่อ
ลูกค้ำมีข้อสงสัยซักถำม
2. เจ้ำหน้ ำที่ให้ข้อมูลไม่เป็น มำตรฐำนเดียวกัน กำรโทรศัพท์ติดต่อกว่ำจะได้พูดคุยปัญหำโอนสำย
หลำยสำยมำก ให้ข้อมูลแบบเร็ว ๆ พูดจำไม่สุภำพ บริกำรไม่ดี
3. ควรปรับปรุงเรื่องกำรบริกำร พูดให้สุภำพเพรำะว่ำเจ้ำหน้ำที่มีหน้ำที่บริกำรประชำชน
4. ควรปรับปรุงเรื่องขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำรเพรำะค่อนข้ำงช้ำ
5. กำรยื่ น อิ น เตอร์ เน็ ต เพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล มี ปั ญ หำบ่ อ ยมำก ไม่ ท รำบว่ ำ เป็ น เพรำะพนั ก งำนไม่ มี ก ำร
ประสำนงำนกันหรือไม่
6. กำรให้ บ ริ กำรบำงครั้ งช้ำเนื่ องจำกช่องจ่ำยเงินมี เพี ยงช่องเดียว รอนำนไปหน่อย ควรเพิ่ มช่อ ง
ทำงกำรจ่ำยเงินให้มำกกว่ำนี้
7. กำรส่งเงินสมทบร้อยละ 5 ต่อเดือนมำกเกินไปไม่เหมำะสมกับกำรบริกำรที่ได้รับจำกประกันสังคม
8. หักเงินทุกเดือน ป่วยไปรักษำ หมอก็แค่ฟังเสียงหัวใจแล้วก็จ่ำยยำ ได้แค่ยำแก้ปวด ต่ำงกับประกัน
สุขภำพให้ยำดีๆ รำคำแพง และก็หำยเร็ว
9. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลใส่ใจดูแลผู้ใช้สิทธิประกันสังคมให้มำก ๆ เท่ำกับที่ดูแลผู้ป่วยที่ชำระเงิน
สด อย่ำลำเอียง เพรำะคนที่ใช้บัตรประกันสังคมก็จ่ำยเงินเหมือนกัน
10. สถำนพยำบำลไม่เพียงพอกับผู้ ประกันตน ช้ำมำก ต้องรอหลำยชั่วโมง ทำให้ ต้องไปใช้บริกำร
คลินิกและต้องยอมจ่ำยค่ำรักษำเองเนื่องจำกไปรอไม่ไหว
11. เวลำเข้ำรับบริกำรทำงด้ำนกำรแพทย์ในสถำนพยำบำลต่ำงๆ ตัวยำจะด้อยคุณภำพมำกเพรำะ
ส่วนมำกเลยก็ยำพำรำฯ เป็นหลัก ต่ำงกับประกันสุขภำพสถำนพยำบำลใช้แต่ยำตัวดีๆ รำคำแพง ถ้ำใช้สิทธิ
ประกันสังคมหมอก็แค่ฟังคลื่นหัวใจแล้วก็จ่ำยยำพำรำฯ เท่ำนั้น แย่มำกๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีหน่วยงำนรับแจ้งข้อร้องเรียนหรือรับข้อเสนอแนะกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสมของบุคลำกร
2. ควรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
3. เพิ่มจุดให้บริกำรมำกกว่ำนี้ เพิ่มช่องทำงให้บริกำร และออกหน่วยภำยนอกมำกขึ้น
4. ควรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมรู้ระบบงำนทั้งระบบและตอบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

5. ปรับปรุงเรื่องเวลำกำรให้บริกำร ค่อนข้ำงช้ำ
6. ควรปรับปรุงกำรบริหำรงำนในสำนักงำน ฝึกอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้ระบบงำนทั่วระบบ และ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
7. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่หน้ำเคำเตอร์แต่ละแผนกของโรงพยำบำลดูแลและสนใจผู้ป่วยด้วย ไม่ให้ผู้ป่วย
ไปนั่งรอเป็นวันๆ พอเข้ำไปติดต่อก็ทำตัวไม่ค่อยว่ำงกัน
8. อยำกให้ ส ถำนพยำบำลใส่ ใ จและดู แ ลผู้ ที่ มี สิ ท ธิ บั ต รประกั น สั ง คมให้ ม ำกๆ เท่ ำ กั บ ที่ ท ำง
สถำนพยำบำลดูแลผู้ ป่ วยที่ช ำระเงิน สดด้วยตนเอง (อย่ำล ำเอียงเพรำะคนที่ใช้บัตรประกันสั งคมก็จ่ำยเงิน
เหมือนกันกับคนป่วยที่จ่ำยเงินสดให้กับสถำนพยำบำลนั้นๆ)
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี สาขาหนองแค
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรทันใจ ไม่ต้องรอนำน
2. บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง

สานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ประชำสัมพันธ์แนะนำดี กำรต้อนรับดีมำก สุภำพอ่อนน้อม บริกำรดี ยิ้มแย้มตลอด น่ำประทับใจ
อบอุ่นเป็นกันเอง อธิบำยเข้ำใจ สะดวกสบำย
2. มีปฏิทินแจกช่วงปีใหม่
3. กำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต
4. ไม่ต้องสำรองเงินในกำรรักษำ
5. มีสถำนพยำบำลที่เป็นเอกชนเข้ำร่วมด้วย
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ยิ้ม หน้ำบูดหน้ำเบี้ยว ชักสีหน้ำ ชอบทำหน้ำตำไม่พอใจ
พูดแบบปัดรำคำญ ควรคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิทธิภำพเข้ำมำทำงำนด้ำนบริกำร
2. ไม่มีที่จอดรถ ผู้มำติดต่อไม่สำมำรถจอดรถด้ำนหน้ำสำนักงำนได้เนื่องจำกเป็นถนนเส้นหลัก หำก
จอดนำนโดนตำรวจจับ ต้องเสียค่ำจอดรถ
3. กำรจ่ำยเงินทดแทนเจ้ำหน้ำที่บอกว่ำจะจ่ำยให้ทุกเดือนก็ไม่จ่ำย ต้องไปทวงถำมถึงจะได้ อย่ำให้
ต้องไปทวงบ่อย ๆ เวลำรับเงินสมทบทำไมไวจริง ๆ
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ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มด้ำนข่ำวสำรหรือประชำสัมพันธ์
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4. โทรศัพท์ติดต่อยำกมำก ไม่มีผู้รับสำย ควรปรับปรุงเรื่องกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ให้รวดเร็วกว่ำนี้
5. ควรมีกำรบริกำรให้ดีกว่ำนี้
6. กำรตรวจโรคเร็วมำกและไม่ค่อยละเอียด รอบคอบเท่ำที่ควร เพรำะเคยเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
และชำระเงินเองจะรับรู้ถึงควำมแตกต่ำงกันมำกระหว่ำงชำระเงินกับใช้สิทธิประกันสังคม
7. กำรรักษำพยำบำลผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกควรได้รับสิทธิในกำรรักษำเท่ำเทียมกัน
8. ควำมล่ำช้ำของหมอในกำรมำดูคนไข้และกำรตรวจร่ำงกำยน้อยกว่ำกำรเสียเงินเองแบบเต็มจำนวน
9. สถำนพยำบำลให้บริกำรแย่มำก ไม่ใส่ใจผู้ป่วย แพทย์มีจำนวนน้อยทำให้ต้องคอยนำน กำรตรวจ
รักษำของแพทย์เน้นแต่กำรจ่ำยยำเป็นหลัก ถ้ำต้องกำรทำนยำหำซื้อตำมร้ำนขำยยำก็ได้สะดวกกว่ำ และไม่ต้อง
เสียเวลำรอคอยเป็นนำน
10. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลปรับปรุงคุณภำพบริกำรเนื่องจำกไม่สะดวกสบำย เปรียบเหมือนคนไข้
อนำถำไปขอรับบริกำร จ่ำยยำมูลค่ำแค่ 20 บำท และปรับปรุงควำมรวดเร็วในกำรบริกำร
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดหำที่จอดรถฟรีสำหรับผู้มำติดต่อ
2. ควรเพิ่มจุดให้บริกำรให้พอเพียงกับผู้มำใช้บริกำร และบริกำรให้เร็วกว่ำนี้
3. ควรเปิดให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกเรื่อง
4. ควรปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรให้เข้ำใจง่ำย
5. ควรลดเงินสมทบให้น้อยลง เพรำะไม่ได้ใช้บริกำร เทียบกับประกันสุขภำพแล้ว ประกันสุขภำพจะ
ดีกว่ำเพรำะรักษำได้ทุกโรค
6. น่ำจะมีกำรคืนเงินทุก 2 ปี หรือ 5 ปี
7. ควรจ่ำยเงินกรณีชรำภำพให้เร็วขึ้น
8. เงินสงเครำะห์บุตรควรเพิ่มจำก 6 ปี เป็น 10 ปี หรือมีทุนกำรศึกษำให้บุตรผู้ประกันตนเพิ่มเติม
9. ควรให้บริกำรแบบธนำคำร
10. ควรเพิ่มคู่สำยโทรศัพท์และจัดเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ไว้ตอบปัญหำ
11. ควรเพิ่มเวลำให้บริกำรในวันทำกำรปกติ หรือเพิ่มวันเสำร์อำทิตย์
12. ในกำรจ่ำยเงินค่ำประกันสังคมควรชำระเท่ำๆกัน เพรำะตัวยำที่ได้ก็เหมือนกัน และสถำนพยำบำล
ควรดูแลให้เท่ำเทียมกัน
13. ควรมีผู้คอยแนะนำผู้ใช้บริกำรที่เข้ำไปใช้บริกำร
14. สถำนพยำบำลควรตรวจรักษำและดูแลคนไข้ให้ดีกว่ำนี้และมีประสิทธิภำพดีกว่ำนี้
15. สถำนพยำบำลควรเน้นกำรตรวจรักษำเชิงป้องกันมำกกว่ำเชิงแก้ไข และควรให้บริกำรที่เท่ำเทียม
ระหว่ำงผู้ป่วยชำระเงินเองกับผู้ป่วยประกันสังคม
16. ควรจัดอบรมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้บริกำรดุจญำติมิตร
17. ควรเพิ่มจุดบริกำรรักษำพยำบำลเพรำะไม่สะดวกที่ต้องลำงำนไปพบแพทย์เป็นวัน ๆ

สานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจในกำรให้ข้อมูลดี ให้คำแนะนำดี บริกำรรวดเร็ว เป็นกันเอง จริงใจ
2. นำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในองค์กรเพิ่มควำมสะดวกให้กับผู้มำใช้บริกำรมำกขึ้น ประหยัดเวลำ
3. มีบัตรคิวและกำรส่งเอกสำร

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่ ม เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ค อยให้ ค ำแนะน ำเพรำะจ ำนวนผู้ ที่ ม ำใช้ บ ริ ก ำรมี ม ำกกว่ ำ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
หลำยเท่ำตัว
2. ควรลดขั้นตอนให้กระชับขึ้น โดยเฉพำะในเรื่องของขั้นตอนกำรเบิกเงิน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรนำเทคโนโลยีมำให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่เสียเวลำ
2. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำชี้แนะจุดบริกำรที่ผู้ประกันตนจะต้องติดต่อทำให้เข้ำใจง่ำยขึ้น บำงแผนกจะ
บริกำรได้รวดเร็ว เป็นกันเอง สะดวก สะอำด และพูดจำดี
3. รักษำได้ทุกโรค
4. ให้บริกำรตำมลำดับดี
5. ประชำสัมพันธ์ดี
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ขั้นตอนกำรเบิกเงินล่ำช้ำ
2. กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรควรปรับปรุง เจ้ำหน้ำที่ควรใช้คำพูดที่สุภำพไม่ใช้คำพูดที่แข็ง
กระด้ำงเพรำะผู้ที่มำใช้บริกำรบำงท่ำนเขำไม่เคยมำใช้บริกำรจึงไม่ทรำบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
3. ควรเพิ่มเคำน์เตอร์ให้บริกำรให้มำกกว่ำนี้
4. กำรตรวจสอบเอกสำรกำรนำส่ง เช่น ทำงบริษัทฯยืนยันไปว่ำได้นำส่งเอกสำรให้แล้วก็ยังมี หนังสือ
จำกสำนักงำนประกันสังคมว่ำให้ยื่นเอกสำรใหม่ เจ้ำหน้ำที่ควรที่จะเพิ่มควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบและ
จัดเก็บเอกสำรที่บริษัทต่ำง ๆ นำส่งหรือควรบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
5. กำรให้บริกำรทำบัตรใหม่ เปลี่ยนบัตร เปลี่ยนโรงพยำบำล ล่ำช้ำ บำงคนเป็นปียังไม่ได้รับบัตร
เลย เวลำไปตำมเจ้ำหน้ำที่ก็บอกส่งให้แล้วทั้งที่ลูกจ้ำงยังไม่ได้รับ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดจำไม่เพรำะ บำงครั้งพูดดุดัน บำงครั้งตะคอก หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม ถำมคำตอบ
คำ หน้ำงอเหมือนทะเลอะกับใครมำ ไม่มีมำรยำท บอกเอกสำรที่ต้องใช้ขอเงินคืนไม่ละเอียด พอเอำเอกสำรไป
ให้ก็บอกขำดนู่นนี่ ต้องกลับไปอีกรอบ เจ้ำหน้ำที่เลือกพูดดี ๆ กับคนแต่งตัวดี ๆ เท่ำนั้น
2. ควรบริกำรให้เร็วกว่ำนี้ กำรรับเงินทดแทนทำไมต้องรอนำน ตรวจเอกสำรนำนมำก กว่ำจะได้รับ
เงินทดแทน 2 – 3 อำทิตย์ ไม่เห็นเหมือนตอนส่งเงินสมทบส่งไวส่งตรง
3. ควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยเดินถำมว่ำเข้ำใจขั้นตอนกำรรับบริกำรถูกหรือไม่ บำงคนไม่เคยมำทำอะไรก็ไม่
เข้ำใจ น่ำจะให้ควำมสำคัญกับจุดนี้ และควรยิ้มแย้มพูดจำดี ๆ
4. หนังสือวำรสำรประกันสังคมได้รับช้ำมำก
5. กำรรักษำฟันได้แค่ปีละ 500 – 600 บำท ทั้ง ๆ ที่จ่ำยประกันสังคมปีละหลำยพัน รู้อย่ำงนี้ใช้บัตร
ทองรักษำทุกโรคดีกว่ำทำได้ทั้งปำก
6. กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลล่ำช้ำมำก ห้องที่รับผู้ป่วยประกันสังคมห้องเล็กมำก ไม่เพียงพอกับ
คนไข้ ยำไม่มีคุณภำพเท่ำไหร่ และต้องกำรให้รักษำโดยเท่ำเทียมกันระหว่ำงรักษำด้วยเงินสดหรือประกันชีวิต
กับประกันสังคม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้กำรต้อนรับผู้มำรับบริกำรให้ดีกว่ำนี้ ควรยิ้มแย้มแจ่มใสและพูดจำดีๆ กับผู้มำรับบริกำร
เพื่อให้คนที่มำติดต่อไว้วำงใจในกำรขอคำแนะนำ
2. ควรให้เบิกสิทธิประโยชน์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต ลดกำรใช้เอกสำรให้น้อยลง
3. ควรปรับปรุงกำรขอรับเงินประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ควรบริกำรดีๆ กว่ำนี้อีกสักหน่อย ควรขยำย
พื้นที่ให้บริกำร และไม่ควรเรื่องมำกนัก
4. เปิดบริกำรเสำร์-อำทิตย์ที่ห้ำงสรรพสินค้ำ
5. ควรแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ง่ำยกว่ำนี้ เนื่องจำก 1506 โอนสำยนำนมำกกว่ำจะพบ
ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบ ควรมีเบอร์ตรงสำหรับขอคำปรึกษำ
6. ควรประชำสัมพันธ์กรณีศึกษำที่เป็นปัญหำของประกันสังคมให้นำยจ้ำงทรำบเพื่อให้นำยจ้ำงเป็น
ตัวแทนแจ้งให้ลูกจ้ำงทรำบต่อไป
7. ต้องกำรให้วำรสำรประกันสังคมมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือเพื่อให้นำยจ้ำงได้ทรำบด้วย
8. ควรแจ้งข้อมูลผ่ำนสื่อให้มำกกว่ำนี้หน่อย
9. ควรจัดอบรมให้ควำมรู้หน่วยงำนต่ำงๆ
10. บำเหน็จบำนำญชรำภำพให้ลูกจ้ำงน้อยเกินไปไม่พอกับค่ำครองชีพ
11. กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่ควรจำกัดวงเงิน สู้บัตรทอง 30 บำทก็ไม่ได้ไม่ต้องเสียเงิน
12. ควรปรับปรุงตัวยำ คุณภำพยำให้เท่ำเทียมกับสิทธิข้ำรำชกำร ทั้งที่ข้ำรำชกำรไม่ต้องเสียเงินสมทบ
13. ตรวจสอบกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลบ้ำงเพื่อให้กำรบริกำรดีขึ้น

สานักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรจัดหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ไปให้บริกำรในอำเภอที่ห่ำงไกล
2. ให้ข้อมูลข่ำวสำรดีมำก
3. เจ้ำหน้ำที่ดูแลเอำใจใส่ดี บริกำรรวดเร็วถึงใจดี สำมำรถรับเงินได้เลยเมื่อไปยื่นขอรับประโยชน์
ทดแทน มีพนักงำนคอยต้อนรับให้คำแนะนำดี และบอกขั้นตอน
4. ดูแลลูกจ้ำงและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้ำงได้ดีมำก

ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้เบิกได้ทั้งบิดำมำรดำและคู่สมรส ต้องกำรเบิกได้เต็มจำนวน และต้องกำรรักษำได้ทุก
โรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชน
2. ควรขยำยหน่วยงำน เพิ่มเวลำทำงำนหรือทำงำนนอกเวลำรำชกำร
3. ต้องกำรยกเลิกกำรใช้สิทธิกำรเจ็บป่วยของประกันสังคม ต้องกำรใช้สิทธิบัตรทองเหมือนคนทั่วไป
แล้วนำเงินประกันสังคมไปเก็บเป็นเงินออมสะสมของผู้ประกันตน เพื่อจะได้มีเงินใช้ตอนปลดเกษียณ
4. เพิ่มสถำนที่จอดรถ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ำงคนให้ ข้ อ คิ ด และเป็ น ที่ ป รึ ก ษำได้ ดี ให้ ค ำแนะน ำดี ตอบค ำถำมได้ ต้ อ นรั บ ดี
ช่วยเหลือทุกด้ำน บริกำรรวดเร็วทันใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยำศัยดี เป็นกันเอง และเสมอภำค
2. บริกำรทันสมัย มีระเบียบ สะดวกในกำรติดต่อ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรให้ผู้ประกันตนเลือกสถำนพยำบำลได้เอง
2. อินเตอร์เน็ตช้ำมำกกว่ำจะเข้ำได้
3. สิทธิประโยชน์เรื่องกำรรักษำพยำบำล ผู้ประกันตนควรได้รับดีกว่ำผู้รับกำรรักษำด้วยสิทธิบัตรทอง
4. สถำนที่จอดรถไม่สะดวก
5. ด้ำนกำรบริกำรทำงกำรแพทย์รักษำพยำบำล เพรำะปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในกำรเข้ำรับบริกำรทำง
กำรแพทย์เหมือนกันกับผู้รับกำรรักษำสิทธิบัตรทอง 30 บำท
6. มีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อยเกินไป บริกำรล่ำช้ำ ไม่ค่อยตรวจละเอียด
7. ผู้ป่วยที่นอนในโรงพยำบำล อำหำรที่ได้รับไม่เหมือนกับผู้ป่วยของหน่วยงำนรำชกำร
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รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรมีโต๊ะรับแขกสำหรับลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ควรขยำยสถำนที่ให้กว้ำงขวำงกว่ำนี้ โดยเฉพำะพื้นที่
ต้อนรับและพื้นที่ให้บริกำร
2. โทรศัพท์ติดต่อยำก
3. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องรู้งำน ตอบคำถำมได้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
ผู้ประกันตนต้องเสียเวลำไปติดต่อหลำยครั้ง ควรปรับปรุงกิริยำมำรยำทด้วย เจ้ำหน้ำที่ใหม่ตอบคำถำมที่ฝ่ำย
ประชำสัมพันธ์ไม่ได้
4. เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่สนใจที่จะให้บริกำร ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์
5. สถำนพยำบำลให้ บริกำรช้ำมำก รอนำน เสียเวลำทำงำน กำรวินิจฉัยโรคก็ธรรมดำ ปวดหั วก็ให้
พำรำเซ็ทตำมอล ควรใส่ใจในกำรวินิจฉัยโรค โดยเฉพำะโรคหอบหืดเรื้อรัง
6. ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดจำกกำรไปรักษำโรงพยำบำลที่ไม่ได้เป็น
โรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ
7. แพทย์บำงคนพูดจำกับคนไข้ไม่ดี แต่เวลำไปหำที่คลินิกพูดดีเหมือนไม่ใช่คนเดียวกัน
8. เคยไปรักษำพยำบำลแล้วรักษำไม่ดีอำกำรหนักกว่ำเดิมต้องเสียเวลำไปรักษำหลำยครั้ง
9. ส่วนมำกเจ็บป่วยกันน้อย ควรให้เงินตอนเกษียณอำยุมำกกว่ำนี้เงินที่เก็บไปเก็บไว้มำกมำย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรห้ำมเจ้ำหน้ำที่เล่นคอมพิวเตอร์ เช่น Facebook
2. เจ้ำหน้ำที่ควรเต็มใจให้บริกำร ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยำศัยที่ดี
3. ควรให้บริกำรที่รวดเร็ว
4. ควรมีฝ่ำยให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกองทุนและค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่จะได้รับ
5. ควรให้ค่ำคลอดบุตรและชรำภำพมำกกว่ำนี้ และควรให้รักษำพยำบำลโดยไม่ต้องสำรองจ่ำยกรณี
ตั้งครรภ์
สานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนำน
2. มีเจ้ำหน้ำที่กดบัตรคิวให้ ยิ้มแย้ม ต้อนรับดีมำก
3. มีกำรบริกำรที่ดีและรวดเร็วกว่ำเมื่อก่อน
4. มีกำรประชำสัมพันธ์ให้คำแนะนำที่ดีมำก เข้ำใจง่ำย
5. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำและชี้แจงดี ให้ข้อมูลตำมที่ต้องกำร ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีแผ่นพับหรือข้อควำมที่เข้ำใจง่ำยในกำรสื่อสำรจะช่วยให้กำรกระจำยข่ำวสำรไปได้ดีในแต่ละ
ชุมชน ควรประชำสัมพันธ์สิทธิพึงได้ของผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้
2. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ จัดส่งข่ำวสำร และออกหน่วยให้บริกำรแก่ผู้ประกันตน
3. ควรมีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแต่ละหมู่บ้ำนทรำบถึงควำมสำคัญของกองทุน
ประกันสังคมเพื่อให้ประชำชนทุกคนสมัครเป็นผู้ประกันตน
4. ควรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตเครือข่ำยควำมเร็วสูงเพรำะปัจจุบันช้ำ
5. เจ้ำหน้ำที่ควรคิดว่ำผู้ที่มำติดต่อเป็นเจ้ำนำย ตรงจุดประชำสัมพันธ์น่ำจะอธิบำยให้ผู้ใช้บริกำร
เข้ำใจ
6. ควรมีป้ำยบ่งชี้ให้ชัดเจน
7. กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ อยำกให้เข้ำถึงหมู่บ้ำนแต่ละอำเภอ
8. สิทธิประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ ควรปรับปรุงและยกระดับให้มีมำตรฐำนสำกล เท่ำเทียมกัน และดียิ่งขึ้น
9. ควรตั้งมำตรฐำนในกำรให้บริกำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกหน่วยบริกำรและพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
10. ไม่ควรจำกัดจำนวนผู้ประกนตนในกำรเลือกโรงพยำบำล
11. จุดบริกำรในเรื่องกำรรับสิทธิประโยชน์ต่ำงๆน้อย ต้องนั่งรอนำน
12. ควรให้บริกำรในวันอำทิตย์บ้ำง 2 เดือนครั้งก็ยังดี
13. สถำนพยำบำลควรเอำใจใส่คนไข้สิทธิประกันสังคมให้มำกกว่ำนี้ เพรำะไม่ได้ไปขอใช้บริกำรฟรีแต่
เสียเงินทุกเดือน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดจำไพเรำะ
2. สถำนที่สะอำด

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่คับแคบ ที่ตั้งสำนักงำนเดินทำงไปลำบำก ไม่มีรถประจำทำง ห่ำงไกลแหล่งชุมชนมำก
ที่นั่งรอมีน้อย โทรศัพท์ติดต่อยำก จุดบริกำรขอรับสิทธิประโยชน์มีน้อยต้องนั่งรอนำน
2. ข้อมูลข่ำวสำรไม่ถึงชุมชนย่อย
3. ประชำสัมพันธ์สิทธิของผู้ประกันตนที่ทำประกันตนแล้วมีน้อยมำก จนไม่รู้ว่ำส่งเงินแล้วได้สิทธิ
จริง ๆ แค่ไหน คุ้มค่ำหรือไม่
4. สถำนพยำบำลตรวจรักษำแย่มำกให้ยำพำรำฯ แล้วให้กลับ กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลต่อผู้
จ่ำยเงินสด ผู้ใช้สิทธิประกันชีวิต และผู้ใช้สิทธิประกันสังคมแตกต่ำงกันมำก ให้บริกำรช้ำด้วย
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3. บริกำรรวดเร็ว เป็นกันเอง
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนชอบใช้วำจำไม่สุภำพ ใช้อำรมณ์กับประชำชน บำงคนก็พูดไม่ค่อยดีเวลำโทรศัพท์
ไปถำม
2. กำรใช้สิทธิประกันสังคมที่โรงพยำบำลบริกำรแย่ รอคอยนำน และให้ยำไม่มีคุณภำพ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่แนะนำ ตอบข้อซักถำมได้อย่ำงชัดเจน ให้บริกำรดีพอใช้
2. สถำนที่สะอำด สะดวกรวดเร็ว
3. ควำมรวดเร็วในกำรตรวจสอบเอกสำร
4. มีบัตรคิว ให้บริกำรตำมคิว

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมรวดเร็วในกำรส่งเอกสำร
2. กำรดำวน์โหลดแบบฟอร์มต่ำง ๆ ของประกันสังคม แก้ไขและจัดเก็บข้อมูลไม่ได้เลย น่ำจะอับ
เกรดได้ทุกโปรแกรม
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ข้อเสนอแนะ
1. นำเสนอสื่อเพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้
2. โรงพยำบำลน่ำจะครอบคลุมโรงพยำบำลเอกชนด้วยจะสะดวกกว่ำนี้
3. ควรติดตำมงำนให้รวดเร็วขึ้น ปรับปรุงบริกำรให้เร็ว ควรแนะนำให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำใจง่ำย ๆ และ
ชัดเจนกว่ำนี้
4. ควรเผยแพร่ข้อมูลกำรใช้สิทธิต่ำง ๆ ที่เข้ำใจง่ำยสำหรับผู้ประกันตน
5. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรให้บริกำรชำระเงินสมทบทันสมัย
2. บริกำรอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนที่น่ำพอใจ
3. เจ้ ำหน้ ำที่ให้ ควำมช่วยเหลื อดีมำก ใช้คำพูดเข้ำใจง่ำย อัธยำศัยดี เป็นกันเองกับผู้มำติดต่อ มี
ประชำสัมพันธ์คอยให้คำแนะนำที่ดี
4. สถำนที่สะดวก สะอำด ปลอดภัย

5. ควำมเท่ำเทียมกัน
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมล่ำช้ำที่อำจเกิดจำกกำรไม่ใส่ใจในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
2. ควรให้คำแนะนำและประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้หลำกหลำย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรไม่ทั่วถึงตำมหมู่บ้ำน
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดรอยยิ้ม
3. กำรทำงำนตรวจเอกสำรช้ำมำก ๆ
4. ควรปรับปรุงกำรบริกำรให้รวดเร็วกว่ำนี้
5. กำรพูดจำของเจ้ ำหน้ ำที่ โรงพยำบำล กำรให้ บริกำรล่ ำช้ำ รอคิวนำน บุ คลำกรไม่เพียงพอกับ
จำนวนผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้เพิ่มวงเงินกำรรักษำฟัน
2. ต้องกำรให้เพิ่มกำรให้กู้เงินสำหรับผู้ประกันตนบ้ำง
3. ควรใช้บัตรประกันสังคมที่โรงพยำบำลต่ำงจังหวัดได้ด้วย
4. เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลควรพูดด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย และควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำตรง
จุดที่ผู้มำติดต่อไม่เข้ำใจ แพทย์ใส่ใจแต่ผู้ป่วยที่ไปฝำกไข้กับคลินิกของตัวเอง ไม่ค่อยสนใจผู้ป่วยทั่วไป กำรตรวจ
โรคและกำรรักษำควรที่จะมีควำมละเอียดรอบคอบให้มำกขึ้น
5. ควรปรับปรุงทัศนคติของแพทย์และพยำบำลในเรื่องจรรยำบรรณ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรชัดเจน
2. เอกสำรเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน
3. เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพเรียบร้อย มีบุคลิกภำพดี ต้อนรับดี พูดจำดี ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ดี
4. บริกำรรวดเร็วทันใจตำมลำดับก่อนหลัง
5. สถำนที่สะอำด
6. ช่วยให้คนยำกจนได้มีบริกำรรักษำพยำบำลที่เท่ำเทียมกัน
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ควำมทันสมัยของเทคโนโลยีช่วยให้บริกำรสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว
2. กำรสอบถำมข้อมูลอธิบำยได้ดีชัดเจน รวดเร็วมำก เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส บริกำรดี
รวดเร็ว อัธยำศัยดี ต้อนรับดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
3. เมื่อไปติดต่อมีควำมรวดเร็วในกำรบริกำร
4. กำรสอบถำมข้อมูลเร็วมำก
5. สถำนพยำบำลหลำกหลำย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ขั้นตอนกำรรอคอย
2. สถำนที่จอดรถไม่ค่อยสะดวก ควรกว้ำงกว่ำนี้ สถำนที่ให้บริกำรคับแคบ โดยเฉพำะช่วงต้นเดือน
และสถำนที่ตั้งสำนักงำนเข้ำถึงยำก และควรปรับปรุงห้องน้ำให้สะอำด
3. กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชน
4. โทรศัพท์ติดต่อยำก
5. กำรรักษำพยำบำลควรปรับปรุงกำรให้บริกำรผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องจำกไม่ได้แยกระหว่ำงกลุ่ม
ที่ใช้บัตรประกันสังคมกับกลุ่มที่เสียเงินเอง บำงครั้งใช้เวลำเป็นวัน ๆ ควรเอำใจใส่ผู้ป่วยประกันสังคมให้มำกขึ้น
6. เจ้ำหน้ำที่บำงคนหน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม บำงคนพูดจำไม่ดี
7. โรงพยำบำลที่เข้ำร่วมมีอยู่น้อยและลดลงทุกปี ในขณะที่ผู้ประกันตนจ่ำยเงินเข้ำทุกๆเดือน ควรได้
สิทธิประโยชน์ในกำรเข้ำรักษำพยำบำลมำกกว่ำนี้
8. มนุษย์สัมพันธ์ในกำรทำงำนและกำรให้บริกำร
9. กำรให้สิทธิต่ำงๆ
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีคลอดบุตร ต้องกำรให้คุ้มครองรวมถึงกำรฝำกครรภ์และรวมถึงยำบำรุงครรภ์ด้วย เพรำะค่ำ
คลอดบุตรที่ได้รับจ่ำยเฉพำะค่ำคลอดอย่ำงเดียวก็หมดแล้ว
2. กรณีทันตกรรม ไม่ควรจำกัดจำนวนเงินต่อหนึ่งใบเสร็จรับเงิน
3. ควรมีกองทุนให้กู้ยืม
4. ควรปรับปรุงจุดกดบัตรคิว ให้สำมำรถกดได้เองเหมือนธนำคำร
5. ขยำยสำขำตำมอำเภอไกลๆ
6. เจ้ำหน้ำที่ควรมีหน้ำตำยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์ให้มำก ๆ
7. ควรปรับปรุงบริกำรให้รวดเร็วกว่ำนี้ และปรับปรุงควำมถูกต้องของข้อมูลในกำรอธิบำย
8. ควรเพิ่มเคำน์เตอร์ให้บริกำรรับเรื่องครั้งแรกอีกเพื่อควำมรวดเร็ว

9. สถำนพยำบำลเอกชนที่เข้ำร่วมระบบประกันสังคมมีน้อยมำกควรเพิ่ม และควรให้กำรดูแลเอำใจ
ใส่ผู้ป่วยให้เสมอภำคระหว่ำงผู้ป่วยประกันสังคมกับผู้ป่วยทั่วไป ถ้ำเสียเงินจะได้ยำดี ๆ ควรเพิ่มควำมรวดเร็ว
ของกำรบริกำรและควำมเอำใจใส่ดูแลของแพทย์ให้มำกกว่ำนี้ รอนำนเกินไป ได้ยำเดิม ๆ อำกำรไม่หำยสักที
ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเลยสำหรับคนไข้ประกันสังคม
10. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรรักษำแบบไฮเทค
11. ควรมีกำรคืนเงินกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ใช้สิทธิ
12. ควรมีโรงพยำบำลที่ให้บริกำรประกันสังคมให้มำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
- ไม่มีคลินิกบริกำรในพื้นที่นี้ และไม่สะดวกเดินทำงไปโรงพยำบำล
สานักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่นั่งรอคับแคบ ไม่เพียงพอ ควรขยำยสถำนที่ให้บริกำรให้กว้ำงขึ้น
2. ช่องทำงกำรให้บริกำรไม่สะดวก ขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่คล่องตัว
3. ควรบริกำรให้เร็วกว่ำนี้
4. ด้ำนสิทธิประโยชน์ควรเพิ่มมำกกว่ำเดิม
5. เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตควรเพิ่มเงินให้มำกกว่ำขึ้น เพรำะภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงพอ
สำหรับใช้จ่ำย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรออกหน่ ว ยเพื่ อ ให้ ค วำมรู้ แ ก่ พ นั ก งำนในโรงงำน เพื่ อ ให้ ท รำบถึ งระเบี ย บกฎเกณฑ์ ข อง
ประกันสังคม
2. ต้องกำรให้ผู้ที่ไม่มีบุตรไม่เคยเบิกค่ำคลอดบุตรหรือสงเครำะห์บุตรได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
บ้ำง
3. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต เพรำะสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เพียงพอสำหรับใช้จ่ำย
4. สถำนที่ควรจัดแยกให้เป็นสัดส่วนให้ชัดเจน
5. สถำนพยำบำลควรมีให้เลือกมำกกว่ำนี้

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้กำรต้อนรับ บริกำรรวดเร็วดี ชี้แจงข้อสงสัยได้ชัดเจน แต่งตัวสุภำพ
เรียบร้อย
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรสะดวก รวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่ให้คำปรึกษำดีเป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจำสุภ ำพ ตอบ
คำถำมชัดเจน มีจุดประชำสัมพันธ์คอยแนะนำให้เข้ำใจ อัธยำศัยดี
2. สถำนที่สะอำด เป็นสัดส่วน สิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อม
3. ทำงำนเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ยุติธรรม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ห้องน้ำและที่จอดรถ
2. บำงครั้งที่ผู้มำติดต่อมีจำนวนมำกแต่ระบบออนไลน์ขัดข้อง
3. ป้ำยบอกจุดบริกำรแต่ละจุดยังไม่ชัดเจน
4. สำนักงำนตั้งอยู่ไกลจำกตัวเมือง ไปติดต่องำนไม่สะดวก
5. รอคิวนำน
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยยิ้มแย้ม แจ่มใส
7. ควรมีที่นั่งพักรอให้มำกกว่ำนี้ และควรมีต้นไม้ไว้หลบแดด
8. สถำนพยำบำลให้กำรตรวจรักษำไม่ค่อยดี เจ็บป่วยไปหำหมอให้แต่ยำพำรำฯ ยำแก้แพ้ จนต้องซื้อ
ยำกินเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ำหน้ำที่ควรแต่งกำยให้เป็นระเบียบมำกกว่ำนี้
2. ควรให้บริกำรช่วงเที่ยงโดยสับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรเหมือนธนำคำร
3. ควรมีระบบกำรกดบัตรคิวแบบอัตโนมัติและตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
4. ควรเผยแพร่ข่ำวสำรให้ทั่วถึงโดยเฉพำะสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนควรได้รับ
5. สถำนพยำบำลจ่ำยยำให้ไม่ค่อยมีคุณภำพ ต้องใช้เวลำนำนมำกในกำรรักษำ แต่ถ้ำจ่ำยเงินเองจะ
ได้ยำที่มีคุณภำพดีกว่ำมำกๆ ควรดูแลให้เสมอภำค
6. ให้เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีลำดับกำรให้บริกำรก่อนหลัง มีบัตรคิว เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมำก
2. สถำนที่สะอำด บริกำรดี
3. ส่วนของกำรจ่ำยเงินสมทบรวดเร็วดี
4. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกดี

5. มีข่ำวสำรหรือเอกสำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนรับทรำบที่สถำนประกอบกำรหรือที่ทำงำน
เป็นประจำ
6. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี พูดจำสุภำพอ่อนน้อม

ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงบริกำรแบบใจเขำใจเรำ
2. พนักงำนที่ให้บริกำรควรมีควำมรู้อย่ำงถ่องแท้และทันต่อนโยบำยต่ำง ๆ ทัดเทียมกันทุกจังหวัด
เช่น บำงจังหวัดทรำบปฏิบัติ แต่บำงจังหวัดไม่ทรำบผู้รับบริกำรต้องมำทวงสิทธิเอง ซึ่งถ้ำกำรประชำสัมพันธ์ที่
ไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจนจะทำให้ผู้รับบริกำรเสียสิทธิที่พึงได้รับ และควรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วและมีรอยยิ้ม
3. เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมยิ้มแย้มแจ่มใส มีควำมประนีประนอมต่อผู้มำติดต่อ
4. ควรปรับปรุงให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์สูงสุด
5. ควรปรับปรุงด้ำนกำรจ่ำยเงินทดแทนกรณีอุบัติเหตุ โยนกันไปมำ ช้ำมำก
6. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนกำรรักษำและเอกสำรเพื่อควำมถูกต้อง
7. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลเบิกตรงจำกสปส.เรื่องกำรทำฟัน โดยไม่ต้องให้ผู้ประกันตนออกเงินไป
ก่อน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สำนักงำนอยู่ใกล้ชุมชน
2. มีกำรออกตรวจให้บริกำรประชำชน
3. สะดวก รวดเร็ว มีบริกำรตำมลำดับก่อนหลัง
4. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำใจง่ำย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. จุดประชำสัมพันธ์ควรปรับปรุงให้ดีกว่ำนี้ ควรยิ้มแย้มแจ่มใส
2. กำรอ ำนวยควำมสะดวก เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค วรเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั น อย่ ำ งทั่ ว ถึ ง ควรยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส
ประนีประนอมต่อผู้มำติดต่อ
3. บุคลำกรบำงท่ำนไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในกำรให้บริกำร
4. ส่วนที่ให้บริกำรด้ำนประโยชน์ทดแทนเรื่องทันตกรรมบริกำรช้ำ พูดจำไม่สุภำพ ไม่ยิ้มแย้ม
5. กำรรับเงินค่ำอุบัติเหตุงำนกองทุนเงินทดแทนช้ำมำก
6. ห้องน้ำไม่สะอำด ที่จอดรถไม่เพียงพอ
7. จุดประชำสัมพันธ์ควรปรับปรุงให้ดีกว่ำนี้ ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส
8. กำรอำนวยควำมสะดวก เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำน/ฝ่ำย ควรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกันอย่ำงทั่วถึง
9. ต้องกำรให้สถำนพยำบำลบริกำรให้เร็วกว่ำนี้ รอคอยนำนมำก
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5. พนักงำนมีควำมเป็นกันเอง แนะนำให้ข้อมูลดี ให้บริกำรรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจบริกำร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีกำรจัดคิว รวดเร็ว
7. แพทย์/พยำบำลใส่ใจให้บริกำร
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ช่องบริกำรน้อย ควรเพิ่มช่องให้บริกำร เพื่อควำมรวดเร็ว
2. ระยะเวลำที่ให้บริกำรบำงครั้งนำนเกินไป ควรทำงำนให้เร็วขึ้น
3. ที่นั่งคอยไม่เพียงพอ และรูปลักษณ์ของหน่วยงำนควรปรับปรุงตกแต่งให้สวยงำม
4. กำรแจ้งเข้ำตำมแบบ สปส.1-03 ล่ำช้ำและเกิดข้อผิดพลำดบ่อย ๆ เช่น แจ้งเข้ำแล้ว ได้รับบัตร
รับรองสิทธิแล้ว เจ้ำหน้ำที่ยังส่งหนังสือไปทวงถำมอีกว่ำไม่แจ้งเข้ำ พนักงำนบำงคนทำงำนเป็นปีแล้วยังไม่ได้
บัตรรับรองสิทธิ ในขณะที่พนักงำนเข้ำใหม่ไม่ถึงเดือนได้รับบัตรรับรองสิทธิก่อน
5. กำรขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง และผู้ประกันตนมำตรำ 39 มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรน้อยมำก
6. เจ้ำหน้ำที่มีหลำยคนแต่เมื่อมีปัญหำอยำกจะถำมต้องรอนำน เพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมรู้ตอบได้
ไม่ชัดเจน ต้องรอให้คนที่มีควำมรู้ตอบได้อยู่คนเดียว
7. เจ้ำหน้ำที่จุดประชำสัมพันธ์หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม พูดจำไม่ดี
8. เวลำทำงำนเจ้ำหน้ำที่ควรหยุดคุยเรื่องส่วนตัวไว้ก่อน พักเที่ยงค่อยคุยกัน เช่นเรื่องสำมีหรือเรื่อง
ซื้อหวย และควรพูดจำให้สุภำพกับผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้
9. ควรปรับปรุงบุคลำกรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและขั้นตอนสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับกองทุน
ประกันสังคมให้มำกกว่ำนี้
10. ป้ำยบอกขั้นตอนแผนผังควรมีตัวอย่ำงหรือมีเจ้ำหน้ำที่ช่วยแนะนำเพิ่มเติม
11. ควรมีจุดบริกำรตำมอำเภอต่ำงเพื่อควำมสะดวก
12. ห้องน้ำไม่สะอำด
13. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลให้มำกกว่ำนี้
14. สถำนพยำบำลของรัฐไม่ค่อยเอำใจใส่ผู้ป่วย
15. สถำนพยำบำลควรจัดแบ่งกำรรักษำของผู้ประกันตนให้เป็นสัดส่วนเพื่อควำมรวดเร็วไม่ต้องรอ
คอยนำน
16. ควรมีสถำนพยำบำล คลินิกให้เลือกมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสถำนที่จอดรถ
2. ต้องกำรให้มีกำรตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำรหรือให้ฝ่ำยบุคคลของสถำนประกอบกำรมำเรียนรู้
งำนเกี่ยวกับประกันสังคม
3. ควรให้ผู้ประกันตนกู้ยืมเพื่อสร้ำงที่อยู่อำศัย

4. ควรแจ้งประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนเอง
5. ควรมีหน่วยบริกำรเคลื่อนที่ออกให้บริกำรบ่อยๆ
6. เจ้ำหน้ำที่ควรพูดจำให้สุภำพ
7. สถำนพยำบำลควรให้ บ ริ ก ำรตำมคิ ว ก่ อ นหลั ง เพรำะเรำก็ มี ธุ ร ะเหมื อ นกั น อยำกกลั บ เร็ ว
เหมือนกัน ไม่ใช่รีบเฉพำะเพื่อนคุณหรือญำติคุณเท่ำนั้น ควรให้กำรดูแลคนไข้ประกันสังคมเหมือนญำติ และ
ควรเพิ่มคลินิกผู้ป่วยประกันสังคมในพื้นที่ต่ำง ๆ ให้ทั่วถึง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรเบิกเงินคืนมีขั้นตอนยุ่งยำก
2. สถำนที่ให้บริกำรอยู่ไกลมำก
3. พนักงำนควรสุภำพอ่อนโยนมำกกว่ำนี้
4. ควรปรับปรุงเรื่องกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลในกรณีฉุกเฉินและค่ำห้องพิเศษให้ได้รับบริกำรดีกว่ำนี้
5. ควรปรับปรุงสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร เพรำะช้ำมำก ไปตั้งแต่ 06.00 น. ได้กลับบ้ำนตอน 18.00 น.
แถมเจ้ำหน้ำทีพ่ ูดจำไม่เพรำะ
6. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ำรประสำนงำนระหว่ ำงส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมกั บ สถำนพยำบำลให้ ดี ก ว่ ำนี้ เพื่ อ ให้
สถำนพยำบำลปรับปรุงกำรให้บริกำร
2. ควรให้กำรอบรมกำรใช้งำนผ่ำนอินเตอร์เน็ต และให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจผลดีผลเสียของกำรทำ
ประกันสังคม
3. ควรให้ลูกจ้ำงยืมเงินจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ
4. ตำมอำเภอต่ำงๆ ควรมีจุดบริกำรไว้ประจำอำเภอจะได้ไม่ต้องเข้ำมำใช้บริกำรที่จังหวัด
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประกันสังคมให้บริกำรดี ให้คำแนะนำได้ดี สุภำพ เป็นกันเอง
2. บริกำรรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยำก
3. กำรให้บริกำรเคลื่อนที่ของหน่วยงำน
4. ห้องน้ำสะอำด
5. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เวลำไปปรึกษำปัญหำ เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เป็นกันเอง ให้บริกำรด้วยควำม
สุภำพนอบน้อม ให้คำแนะนำลูกค้ำดี ทั่วถึง และเป็นระเบียบ สำมำรถสอบถำมได้ทุกเรื่อง แม้บำงเรื่องที่ไม่มี
ข้อมูลแต่เจ้ำหน้ำที่ก็สำมำรถหำคำตอบที่มีมำให้ได้เสมอ ๆ
2. ไม่ต้องสำรองจ่ำยก่อน
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่ตั้งและที่จอดรถยังไม่เป็นที่พอใจมำกนัก ควรมีสถำนที่เป็นของตนเอง
2. เจ้ำหน้ำทีค่ วรให้ควำมสำคัญกับประชำชนที่มำติดต่อก่อน เช่น เจ้ำหน้ำที่ทำงำนของตนเองอยู่เมื่อ
เห็นผู้ใช้บริกำรมำก็ต้องรับก่อนแล้วค่อยทำงำนตัวเองต่อ และควรให้บริกำรด้วยรอยยิ้ม พูดจำให้สุภำพกว่ำนี้
หน่อย
3. กำรให้ข้อมูลด้ำนผลประโยชน์ทดแทนต่ำง ๆ
4. สถำนพยำบำลมีน้อย บำงแห่งไม่สะดวกในกำรไปใช้บริกำร ต้องกำรให้มีสถำนพยำบำลเอกชน
5. ค่ำทำฟันน้อยไป และไม่ควรจำกัดวงเงิน เพรำะยังไงผู้ประกันตนก็ไม่ได้ไปรับบริกำรทุกปีหรือทุก
คนอยู่แล้ว
6. กำรจ่ำยเงินของมำตรำ 40 ต้องรอใบเสร็จรับเงินนำนมำก ๆ
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ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ำหน้ำที่ควรมีอัธยำศัยที่ดี พูดจำนุ่มนวลน่ำฟัง ไม่ข่มขู่ผู้ประกันตน
2. แบบฟอร์มกำรขอรับประโยชน์ทดแทนควรมีคำอธิบำยให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
3. ควรอธิบำยกำรรับเงินทดแทนให้เข้ำใจง่ำยขึ้น
4. เจ้ำหน้ำที่ควรพูดจำให้สุภำพ และยิ้มแย้มแจ่มใส
5. ควรขยำยอำยุผู้ประกันตนเกิน 60 ปี ให้เข้ำเป็นผู้ประกันตนได้
6. ควรให้บริกำรนอกสถำนที่ทุกเดือน
7. ควรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อโทรทัศน์บ่อย ๆ ก็จะดี
8. ควรมีสำนักงำนประจำตำมอำเภอเพื่อเพิ่มสถำนที่ให้บริกำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรติดต่อ
9. ควรมีเงินกองทุนให้ยืมเฉพำะผู้ประกันตนตำมสมควร
10. ควรเพิ่มค่ำทันตกรรมต่อปี
11. ต้องกำรให้มีกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรให้ดีกว่ำนี้
12. ควรให้มีสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรเป็นโรงพยำบำลเอกชนภำยในจังหวัดด้วย
13. ต้องกำรใช้บริกำรที่คลินิก
14. ต้องกำรให้โรงพยำบำลใส่ใจผู้ป่วยมำกกว่ำนี้ ต้องกำรให้โรงพยำบำลมีหมอเยอะ ๆ เวลำคนป่วย
มำจะได้ช่วยกัน

15. โรงพยำบำลไม่มีคนคอยดูแลผู้ป่วยปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวตำมลำพังที่ตึกคลอด
สานักงานประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่คับแคบ
2. ขั้นตอนกำรเข้ำรับบริกำรค่อนข้ำงยุ่งยำก หลำยขั้นตอน
3. อยำกให้เห็นควำมสำคัญของประชำชนที่มำใช้บริกำร
4. ผู้มำติดต่อไม่เข้ำใจสิทธิของผู้ประกันตน
5. ควรมีโรงพยำบำลเอกชนเข้ำร่วมโครงกำรประกันสังคมด้วย เพรำะมีแต่โรงพยำบำลของรัฐซึ่งช้ำมำก
6. สถำนพยำบำลบริกำรไม่ดี พูดจำไม่สุภำพ แต่ผู้ประกันตนก็ไม่สำมำรถเลือกที่อื่นได้ เพรำะมีแค่ที่
เดียว จึงควรปรับปรุงบริกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ และสถำนที่รอตรวจให้เพียงพอกับจำนวนคนไข้
7. สถำนพยำบำลของรัฐให้บริกำรไม่ดี ต้องรอนำน พูดจำไม่สุภำพ บริกำรไม่ทั่วถึง
8. สถำนพยำบำลมีให้เลือกที่เดียว ควรมีเจ้ำหน้ำที่ แพทย์ พยำบำลในส่วนของผู้ประกันตนเพรำะ
ผู้ประกันตนจ่ำยเงินเข้ำกองทุนและโรงพยำบำลทุกเดือน
ข้อเสนอแนะ
1. น่ำจะมีให้ฝำกเงินด้วย เป็นแบบระยะยำว ไม่เสียภำษี ได้ดอกเบี้ยสูง เพื่อให้ผู้ประกันตนเก็บเป็น
ดอกผลในเวลำเกษียณอำยุ
2. ควรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องสิทธิของลูกจ้ำงที่จะได้รับ ควรประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดประชุม
ชี้แจงบ้ำง
3. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้เร็วกว่ำนี้ และด้ำนโทรศัพท์ควรเพิ่มเบอร์ให้มำกกว่ำนี้
4. สิทธิประกันสังคมควรจะมีพิเศษบ้ำง
5. ควรจัดสัมมนำปีละครั้งเพื่อรับทรำบควำมเคลื่อนไหวของงำนกองทุนประกันสังคม
6. ควรมีสถำนพยำบำลที่รองรับบริกำรให้มำกกว่ำนี้
7. ปรับ ปรุงเกี่ย วกับสถำนพยำบำลควรอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำใช้บริกำรมำกกว่ำนี้ ไม่ต้องดุ
คนไข้เพรำะถ้ำคนไข้สบำยดีคงไม่มีใครอยำกมำโรงพยำบำล กำรให้บริกำรจุดซักประวัติเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอกับ
คนไข้
8. ควรมีโรงพยำบำลเอกชนเข้ำร่วมประกันสังคมด้วย เพรำะโรงพยำบำลชัยภูมิช้ำมำก
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มี เจ้ ำหน้ ำ ที่ ต้ อ นรั บ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส เต็ ม ใจให้ บ ริ ก ำร พู ด จำสุ ภ ำพเป็ น กั น เอง บริ ก ำรดี ให้
คำแนะนำดี อธิบำยได้ดี เข้ำถึงผู้ใช้บริกำร
2. บริกำรสะดวก รวดเร็วเป็นอย่ำงมำก
3. ข้อมูลข่ำวสำรดี
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. พนักงำนแต่งกำยเรียบร้อย บริกำรดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. ด้ำนสิทธิประโยชน์
3. พนักงำนยิ้มแย้ม แจ่มใส
4. มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร และมีหน่วยให้บริกำรเคลื่อนที่
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่ให้บริกำรเล็กและคับแคบเกินไป
2. เจ้ ำหน้ ำที่ บ ำงคนไม่ ใส่ ใจผู้ ม ำติ ด ต่ อ พู ด ไม่ สุ ภ ำพ ให้ ข้ อ มู ล ไม่ ชั ด เจน ไปติ ด ต่ อ ครั้งใดไม่ เคย
ประทับใจเลย
3. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรคืนเงินที่สำรองจ่ำยไป ทั้งที่เอกสำรเรียบร้อยแล้ว แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่
ได้รับแจ้งว่ำจะโอนเงินเข้ำบัญชีให้ตอนเย็น แต่ได้รับจริงอีก 1 เดือนต่อมำ
4. กรณีฉุกเฉินไม่ได้ไปรักษำโรงพยำบำลตำมบั ตร สำรองเงินจ่ำยเอง เอำใบเสร็จมำเบิก ยังต้องใช้
ใบรับรองแพทย์อีก แบบนี้แย่มำกถึงมำกที่สุด สอบปำกคำกรณีป่วยฉุกเฉินแบบเอำเป็นเอำตำยเหมือนเป็น
ผู้ต้องหำฆ่ำคนตำยเลย เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่ดีดูถูกผู้ที่มำใช้บริกำรเป็นอย่ำงมำก
5. ไปติดต่อชำระเงินสมทบ เวลำ 08.49 น. เจ้ำหน้ำที่ยังกินข้ำวอยู่ที่ห้องรับรองเจ้ำหน้ำที่อยู่เลย
6. แพทย์และพยำบำลไม่สนใจ ตรวจล่ำช้ำ ควรปรับปรุงบริกำรของพยำบำลที่ไม่ยิ้ม และพูดไม่เพรำะ
7. สถำนพยำบำลแพทย์ที่ทำกำรตรวจไม่ค่อยใสใจ
8. เจ็บป่วยไปรักษำที่โรงพยำบำล แพทย์/พยำบำลไม่ค่อยให้ควำมสะดวกในกำรดูแลกำรบริกำร
เท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ข้ อ มู ล ข่ ำวสำรบริ กำรให้ มำกขึ้ น ต้ อ งกำรให้ ทุ กหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ยวข้ อ งดู แ ลผู้ ป ระกั น ตน
ส่งข้อมูล/เอกสำรถึงผู้ประกันตน
2. ควรจัดกำรอบรมเกี่ยวกับกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรของสถำนพยำบำลในกำรให้บริกำรลูกค้ำ
3. สถำนพยำบำลควรให้บริกำรผู้ป่วยบัตรประกันสังคมเหมือนผู้ป่วยที่จ่ำยเงินด้วย เพรำะผู้ป่วย
ประกันสังคมก็จ่ำยเงิน เหมือนกัน ควรให้ควำมสะดวกรวดเร็ว และบุคลำกรของสถำนพยำบำลต้องยิ้มแย้ม
แจ่มใสเพื่อที่ผู้รับบริกำรจะได้มีควำมพึงพอใจ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีเงินชดเชยว่ำงงำน

2. กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์กรณีคลอดบุตร
3. เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ไม่มีบัตรคิว ใครมำก่อนมำหลังไม่ทรำบ นั่งรวมกันรอจ่ำยเงิน ต้องแย่งกันไปจ่ำยเงิน โดนแซงคิว
ไปหลำยคน
2. ไม่มีป้ำยบอกว่ำโต๊ะใดบริกำรด้ำนใด ต้องถำมว่ำขึ้นทะเบียนใหม่โต๊ะใด แจ้งออกโต๊ะไหน แผนก
กำรเงินทำงำนช้ำมำก รอนำน พนักงำนไม่ค่อยรู้รำยละเอียด ต้องคอยถำมพนักงำนคนอื่นตลอด
3. โทรไป 1506 ถำมว่ำ “ถ้ำจะไปรักษำโรงพยำบำลที่ไม่ได้เลือกแล้วสำมำรถเบิกเงิน คืนได้ไหม” ได้
คำตอบว่ำ “แล้วแต่ดุลยพินิจของประกันสังคมท้องถิ่น ” แล้วจะมี 1506 ให้โทรไปทำไม ไม่ต้องมีดีกว่ำ เห็น
โฆษณำในทีวีว่ำให้คำปรึกษำได้ทุกเรื่อง แต่กลับตอบแบบกำปั้นทุบดิน
4. เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน

สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็ว เอำใจใส่ประชำชน ดูแลดี สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำม
ได้ดีทุกเรื่อง ชัดเจน เป็นกันเอง
3. มีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือกหลำกหลำย
4. ควำมมั่นคงตอนอำยุ 55 ปี
5. กองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ข่ำวสำรกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ส่งไม่ถึงผู้ประกันตน
2. กำรเข้ำถึงเพื่อติดต่องำนลำบำก
3. กำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่
4. เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลไม่กระจ่ำง
5. ควำมเข้ำใจระหว่ำงสถำนพยำบำลกับประกันสังคมเรื่องห้องพิเศษ
6. สถำนพยำบำลให้บริกำรผู้ป่วยประกันสังคมไม่ดี ผู้ป่วยบัตรทองยังได้รับบริกำรดีกว่ำ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรประชำสัมพันธ์ข้อดีให้เข้ำใจมำกกว่ำนี้ ผู้ประกันตนไม่ทรำบเลยว่ำจะได้รับประโยชน์อะไร
2. สถำนพยำบำลแพทย์ผู้ตรวจควรจ่ำยยำที่มีคุณภำพที่ดีให้ผู้ประกันตน
3. แพทย์/พยำบำลควรใส่ใจให้บริกำรดีกว่ำนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้นวดแผนไทยใช้สิทธิประกันสังคมได้ เพรำะผู้ประกันตนจำเป็นต้องใช้บริกำรนวดเพื่อกำร
รักษำโรคกระดูกทับเส้นประสำทหรือโรคไมเกรนที่ใช้กำรนวดรักษำได้ดีกว่ำกำรกินยำแผนปัจจุบัน
2. ควรเข้ำถึงประชำชนมำกกว่ำนี้ ควรให้ประชำชนติดต่อได้ง่ำยโดยไม่ต้องไปถึงที่ทำกำร เพรำะ
เสียเวลำในกำรเดินทำง
3. ควรให้เบิกค่ำทดแทนได้ตำมควำมเป็นจริง
4. ขั้ น ตอนกำรขอคื น เงิ น ทดแทน เมื่ อ ส่ ง เอกสำรครบแล้ ว ควรส่ ง ธนำณั ติ ห รื อ โอนเข้ ำ บั ญ ชี
ผู้ประกันตน ไม่ควรให้ผู้ประกันตนไปรับด้วยตนเอง และควรจ่ำยเงินที่สำรองไปคืนโดยด่วน
5. ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรออกประชำสัมพันธ์นอกสถำนที่ โดยเฉพำะชำวบ้ำนใช้แรงงำนอย่ำงเดียว
ไม่ได้ศึกษำข้อมูลอำจพลำดโอกำสในสิทธิประโยชน์ที่พึงได้
6. ควรเพิ่มควำมถี่ในกำรส่งวำรสำรประกันสังคม
7. เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติและตอบคำถำมให้เป็นไปในแนวเดียวกัน
8. ไม่ควรจำกัดสิทธิกำรรักษำพยำบำลโรคต่ำง ๆ เช่น ทันตกรรม ควรเพิ่มค่ำบริกำรทันตกรรมโดย
ไม่ต้องให้ผู้ประกันตนเสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม
9. ควรให้บริกำรแล้วเสร็จโดยไม่ต้องติดต่อหลำยครั้งทำให้เสียเวลำในกำรเดินทำง
10. ควรมีคืนกำไรให้ผู้ประกันตนบ้ำง
11. ประกันสังคมควรมีสิทธิพิเศษบ้ำงไม่ใช่เทียบเท่ำบัตรทอง
12. ควรออกให้ บ ริกำรนอกสถำนที่บ้ำงไปตำมอำเภอต่ำง ๆ บ้ำง ไปจัดอบรมต่ำงอำเภอบ้ำงไม่ใช่
อบรมแต่ในอำเภอเมือง
13. บัตรทองฟรีทุกอย่ำง ส่วนบัตรประกันสังคมถอนฟันต้องจ่ำยเงินไม่ต่ำกว่ำ 200-300 บำท และ
ส่วนมำกผู้ประกันตนจะไม่นำมำเบิกประกันสังคมเพรำะไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำย ควรฟรีทุกอย่ำงเหมือนบัตรทอง
เพรำะจ่ำยเงินแต่สิทธิที่ได้ต่ำงกับบัตรทองทุกอย่ำง
14. ต้องกำรให้ออกมำประชำสัมพันธ์นอกพื้นที่
15. กรณีถอนฟันไม่ควรต้องนำใบเสร็จมำเบิกจำกประกันสังคมควรใช้บัตรประกันสังคมเลยเพรำะ
เสียเวลำมำเบิกไม่คุ้มกับค่ำเดินทำงและเสียเวลำ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. จัดลำดับผู้รับบริกำรก่อน-หลัง มีบัตรคิว สะดวก
2. บริกำรรวดเร็ว เป็นขั้นตอน ตอบคำถำมชัดเจน ใส่ใจดี ประสำนงำนดี ไม่ต้องรอนำนเกินไป
3. พนักงำนเป็นกันเอง แนะนำควำมรู้ประกันสังคมดี
4. กำรให้บริกำรข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ต
5. สถำนพยำบำลให้บริกำรดี

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สิ่งอำนวยควำมสะดวก
2. กำรประชำสัมพันธ์
3. เวลำที่เปิดให้บริกำร ควรเพิ่มเพรำะตรงกับวันทำงำนจึงไม่สะดวก
4. ติดต่อประกันสังคมทำงโทรศัพท์ยำกมำก กำรให้บริกำรทำงโทรศัพท์ ควรปรับปรุงทุกจังหวัด
5. กำรประสำนงำนระหว่ำงสำนักงำนประกันสังคมแต่ละพื้นที่ยังไม่ดีพอ ทำให้กำรแจ้งเปลี่ยนแปลง
ล่ำช้ำ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์
2. ขอให้ หน่ วยงำนเดีย วกันช่วยประสำนงำนกันเวลำที่ผู้ประกันตนเกิดปัญหำและต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ
3. ควรให้โรงพยำบำลเอกชนมีส่วนร่วมในโครงกำรนี้
4. มีกำรบรรยำยให้ข้อมูลกับผู้ประกันตนบ่อยๆ และแจ้งข่ำวเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล
5. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้จะได้ใกล้บ้ำน
6. ควรให้เลือกโรงพยำบำลที่ใกล้บ้ำนตัวเอง
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง ให้คำแนะนำดี สะดวกรวดเร็ว ทันใจ
2. เบิกค่ำรักษำพยำบำลรวดเร็วดี

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ยิ้มแย้มในกำรบริกำรประชำชน พูดไม่นุ่มนวล
7. กำรสื่อสำรกับผู้มีควำมรู้น้อยควรใช้คำพูดเข้ำใจง่ำย และอธิบำยให้ชัดเจน
8. กำรเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิควรติดต่อเปลี่ยนได้ทุกที่ทุกจังหวัด ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่บอกว่ำแจ้งขึ้น
ทะเบียนที่ไหนต้องไปติดต่อเปลี่ยนที่นั่น น่ำจะทำตรงนั้นได้เลย แค่เปลี่ยนบัตรเอง
9. ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยำบำลศรีนครินทร์ถูกเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนให้ไปใช้โรงพยำบำลศูนย์ขอนแก่น
ด้วยเหตุผลว่ำขำดส่งเท่ำนั้นเท่ำนี้เดือน ทำเช่นนี้ได้อย่ำงไร ทำให้ผู้ประกันตนลำบำกต้องตำมไปขอประวัติกำร
รักษำจำกโรงพยำบำลศรีนครินทร์ไปให้โรงพยำบำลศูนย์ขอนแก่นอีก ไร้สำระ กว่ำจะได้รักษำ
10. โรงพยำบำลที่ให้ เลือกเป็ น ของรัฐ คนใช้บ ริกำรจำนวนมำก ต้องรอคอยนำน ควรแยกให้ เป็ น
สัดส่วน

100

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ควรพูดจำสุภำพ
2. ผู้ประกันตนไม่ค่อยทรำบสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำที่ควร
3. ด้ำนสถำนพยำบำลและเวลำรอคอยในกำรรักษำพยำบำลเพรำะมีแต่คนที่ทำงำน
4. กำรรักษำบำงอย่ำงไม่ควรที่จะสำรองก่อน
5. รำยกำรถอนฟันที่ต้องสำรองเงินก่อนถึงเบิกได้นั้น ทำไมสำนักงำนประกันสังคมไม่จ่ำยให้เลย
ข้อเสนอแนะ
1. กองทุนประกันสังคมควรให้สมำชิกกองทุนมีสิทธิกู้
2. อยำกให้อำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลให้มีควำมรวดเร็วมำกกว่ำนี้
3. ควรจะขยำยเวลำให้บริกำรในช่วงหลังเวลำทำกำรให้มำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดเลย
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2. สถำนที่สะอำด พนักงำนยิ้มแย้ม แจ่มใส บริกำรดี เป็นกันเอง
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ควรมีอัธยำศัยไมตรีที่ดีกว่ำนี้ เช่น กำรพูดจำ กำรยิ้มแย้ม ไม่หน้ำบูด
2. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยให้คำแนะนำเท่ำที่ควรเวลำไปติดต่อ
3. ขั้นตอนกำรให้บริกำรควรให้รวดเร็ว ควรบอกจุดตำแหน่งกำรยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ให้ชัดเจน
4. ห้องน้ำไม่สะอำด
5. ติดต่อประสำนงำนทำงโทรศัพท์ไม่ค่อยรับสำย
6. รอบัตรประกันสังคมนำนมำก
7. กำรให้บริกำรที่สถำนพยำบำลมีควำมช้ำมำก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดให้มีกำรทำงำนสลับเวลำช่วงพักเที่ยง
2. ขอให้พัฒนำไปตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ
3. ดูแลคนพิกำร ให้ควำมรู้ อำชีพ และเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
4. เพิ่มที่จอดรถให้กว้ำงกว่ำนี้
5. แนะนำให้ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอบรมกำรให้บริกำรให้ทัดเทียมกับเอกชน มีมำตรฐำนในกำรให้บริกำร
เพื่อให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรเกิดควำมประทับใจ

6. สถำนพยำบำลควรเปิดให้บริกำรทำงด่วนเฉพำะประกันสังคม ควรมีสถำนพยำบำลที่เป็นเอกชน
บ้ำง เพิ่มสถำนพยำบำลเอกชนร่วมโครงกำรด้วย เพรำะโรงพยำบำลรัฐบำลแย่มำก
สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ยำมรักษำควำมปลอดภัยพูดไม่เพรำะกับผู้มำรับบริกำร
2. กำรประชำสัมพันธ์
3. เจ้ำหน้ำที่งำนสิทธิประโยชน์ควรพูดจำให้สุภำพมำกกว่ำนี้ ขั้นตอนซับซ้อนมำกและไม่อธิบำยให้
ผู้ใช้บริกำรเข้ำใจ ไม่มีควำมอดทนเพียงพอ
4. ควำมล่ำช้ำของกำรให้บริกำร
5. ไม่ควรระบุสถำนพยำบำล ควรให้ใช้บริกำรได้ทั่วไป
6. พยำบำลให้บริกำรด้วยควำมไม่พอใจ หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม พูดไม่เพรำะ ขนำดเลือกสถำนพยำบำล
เอกชนยังไม่ประทับใจเลย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดกำรประชำสัมพันธ์แก่กลุ่ มผู้ประกันตนและสถำนประกอบกำรให้ มำกขึ้น ทั้งเรื่องสิทธิ
ประโยชน์และขั้นตอนวิธีกำรขอรับสิทธิประโยชน์ เพรำะผู้ประกันตนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจในกำรใช้สิทธิ
2. ควรเข้ำไปประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมในสถำนประกอบกำรบ่อย ๆ
3. ควรเปิดให้บริกำรวันหยุดบ้ำงเช่นวันเสำร์ครึ่งวันหรือเต็มวัน
4. ควรปรับปรุงบริกำรให้ถูกต้องเหมำะสมและเท่ำเทียม
5. ควรเพิ่มค่ำห้องพิเศษให้มำกกว่ำนี้
6. ควรให้เข้ำรับกำรรักษำได้ทุกโรงพยำบำลที่เป็นของรัฐทั่วประเทศ เช่นเดียวกับรำชกำร และควร
ให้กำรตรวจเช็คร่ำงกำยคนไข้ให้ละเอียด
7. ควรพัฒนำเทคโนโลยีให้ทันยุคทันสมัยบ้ำง
8. ไม่ควรให้ผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ำยไปก่อน
9. ควรมีสถำนพยำบำลออนไลน์ได้ทั่วไป
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรรวดเร็ว ทันใจ พูดเพรำะ เป็นกันเอง ตอบข้อซักถำมด้วยควำมเต็มใจ
2. มีบัตรคิว
3. แพทย์ให้คำแนะนำดี
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. รับชำระเงินเร็วดี อย่ำงอื่นช้ำหมด
2. เจ้ำหน้ำที่สุภำพ เป็นกันเอง ให้คำแนะนำดี บริกำรดี
3. สะดวก รวดเร็ว
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ประกันตนเนื่องจำกน้อยเกินไป
2. ควรบริกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนให้เร็วขึ้น
3. ควรมีบริกำรเครื่องดื่ม
4. ขั้นตอนเรื่องเอกสำรมำกไป เสียเวลำ สถำนที่ตั้งระยะทำงไกล ต้องลำงำนไป 1 วัน
5. กำรติดต่องำนควรใช้บัตรประจำตัวประชำชนเพียงใบเดียวเป็นหลัก ฐำน ไม่ควรต้องใช้พยำน คิด
ว่ำไม่จำเป็น เพรำะโดนไล่ให้ไปหำใครก็ได้เป็นพยำน ควรลดขั้นตอนและลดเอกสำร และลดระยะเวลำในกำร
ติดต่อให้เร็วขึ้น
6. เจ้ำหน้ำที่ควรจริงใจให้บริกำรมำกกว่ำนี้
7. ข้อมูล ข่ำวสำรยังเข้ำถึงหมู่บ้ำนไม่ชัดเจน
8. สถำนพยำบำลควรให้บริกำรดีกว่ำนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจำคอยทักทำยให้คำแนะนำและคำปรึกษำแก่ผู้มำติดต่อจะดีมำก
2. เพิ่มสถำนพยำบำลมำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรสะดวกรวดเร็ว ให้ข้อมูลชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี เต็มใจให้บริกำรดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
มีมนุษยสัมพันธ์ไมตรีดี บริกำรดี
2. เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี รวดเร็ว เป็นกันเอง ให้คำแนะนำตอบข้อซักถำมได้ดี เข้ำใจง่ำย
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรอำนวยควำมสะดวกทุกด้ำนเพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว และให้ควำมสำคัญกับผู้ที่มำติดต่อให้
มำกกว่ำนี้
2. ควำมเสมอภำคทั่วถึงเท่ำเทียมและยุติธรรมในกำรให้บริกำร กำรให้ควำมเป็นธรรมในทุก ๆ เรื่อง
3. ไม่ควรแบ่งแยกผู้ประกันตนรำยได้ต่ำกับรำยได้สูงในกำรกู้ยืมเงินกองทุน
4. เจ้ำหน้ำที่ตรวจเอกสำรก่อนกดบัตรคิว ควรมีควำมเข้ำใจและอธิบำยให้ผู้มำติดต่อเข้ำใจมำกกว่ำนี้

5. คุณภำพยำไม่เหมือนกับผู้ป่วยที่จ่ำยเงิน และควรมีโรงพยำบำลเอกชนให้ใช้บริกำร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มโต๊ะกรอกเอกสำร
2. ควรมีป้ำยบอกสถำนที่ให้ชัดเจน และมีจุดบริกำรน้ำดื่ม
6. ควรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ด้ำนประกันสังคมให้มำกกว่ำนี้
7. ประชำสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรให้ทั่วถึง ทั้งทำงด้ำนเอกสำรและผ่ำนสื่อ
3. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ตอบข้อซักถำมให้มำกขึ้น และมีสถำนพยำบำลหลำกหลำยกว่ำเดิม
4. สถำนพยำบำลควรลดขั้น ตอนกำรเข้ำมำรับ บริกำรให้ ส ะดวกรวดเร็วกว่ำเดิม และพนักงำนที่
ให้บริกำรควรเอำใจใส่คนไข้ที่ไปรับบริกำร อย่ำปล่อยให้คนไข้รอนำนเกินไป
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับเอกสำรแล้วควรรีบตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ควรสื่อสำรให้ผู้ใช้บริกำรได้เข้ำใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับให้มำกขึ้น
3. สถำนที่นั่งรอมีน้อย จุดให้บริกำรติดต่อซักถำมเล็กมำก ควรขยำยสำนักงำนให้ใหญ่โตกว่ำนี้
4. เจ้ำหน้ำที่ควรยิ้มแย้มแจ่มใสใช้คำพูดนุ่มนวลอ่อนหวำนแนะนำผู้ใช้บริกำร ควรพัฒนำกำรบริกำร
ให้มำกกว่ำนี้ ควรพูดอธิบำยให้เข้ำใจ และควรดูก่อนว่ำใครมำก่อนมำทีหลัง
5. เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่สุภำพ ทำกิริยำท่ำทำงไม่พอใจตลอดเวลำที่ให้บริกำรทั้ง ๆ ที่คนมำติดต่อพูดดี
ด้วย
6. กำรปล่อยวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ แต่ผู้ประกันตนเงินเดือนน้อยจึง
ไม่มีสิทธิกู้เงิน ทำให้เงินที่น่ำจะถึงมือผู้ประกันตนแต่ไม่ถึง
7. พบปัญหำกำรแจ้งชื่อพนักงำนเข้ำทำงำนพร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำทะเบียน
บ้ำนแต่บัตรรับรองสิทธิที่ได้รับกลำยเป็นนำมสกุลเก่ำ
8. สวัสดิกำรเงินค่ำทันตกรรมน้อยไป
9. แพทย์และพยำบำลควรมีมำรยำทและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควรเต็มใจตอบคำถำม ไม่แสดงควำม
ไม่พอใจถ้ำผู้ป่วยถำมมำก ควรดูแลผู้ป่วยประกันสังคมให้ดีหน่อย เพรำะผู้ประกันตนจ่ำยเงินไม่ได้รักษำฟรี
อย่ำงบัตรทอง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่แนะนำและให้บริกำรตอบข้อซักถำมดีมำก เข้ำใจง่ำย บริกำรสะดวกเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม
แจ่มใส เอำใจใส่ผู้มำใช้บริกำรเป็นอย่ำงดี
2. ขั้นตอนสะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
3. สถำนพยำบำลบริกำรดีมำก
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10. เวลำเข้ำโรงพยำบำลต้องนอนห้องรวมแออัด ไม่ได้อยู่ห้องพิเศษ
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ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ ำหน้ ำที่ควรยิ้ มแย้ มแจ่ มใส ควรเอำใจใส่ ผู้ ประกันตนให้ มำกกว่ำที่เป็นอยู่ ไม่ควรออกตัวว่ำ
เจ้ำหน้ำที่ไม่พอต่อกำรให้บริกำร
2. ควรมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งำน
3. ควรฟังเสียงประชำชนที่ประกันตนเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน
4. ควรมีกองทุนให้กู้ยืมและให้ผู้ประกันตนสำมำรถกู้ยืมได้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน และสำมำรถให้
กู้ยืมได้หลำยรูปแบบ หรือก่อตั้งเป็นธนำคำรประกันสังคม
5. ควรให้ผู้ประกันตนสำมำรถใช้สิทธิของภรรยำได้ด้วย เพรำะบำงอย่ำงเบิกประกันสังคมไม่ได้
6. ควรส่งเอกสำรรำยละเอียดแผ่นพับให้สถำนประกอบกำรทุก ๆ เดือน
7. ควรจัดสัมมนำสร้ำงเสริมควำมเข้ำใจทุกปี อย่ำงทั่วถึง
8. เพิ่มวงเงินค่ำทันตกรรมมำกกว่ำนี้
9. ควรแจ้งให้ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนว่ำงงำนได้ทรำบล่วงหน้ำถึงสิทธิในกำรประกันตนเองต่อตำม
มำตรำ 39 ไม่ใช่พอจะทำก็บอกว่ำหมดสิทธิแล้วเพรำะเกินกำหนดแค่วันเดียวจะริบเงินประกันที่ส่งมำอย่ำง
เดียวเลย
10. ควรจัดทำป้ำยแนะนำบริกำรที่ไม่ซับซ้อน และมีกำรอำนวยควำมสะดวกที่ดีกว่ำนี้ รวดเร็ว มีควำม
ยุติธรรมและเสมอภำค
11. สถำนพยำบำลควรแยกผู้ป่วยประกันสังคมจำกผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจำกรอคิวนำน แพทย์ก็กว่ำจะมำ
พอมำก็ตรวจแป๊บเดียวให้ยำไปทำนที่บ้ำน
12. สถำนพยำบำลไม่ควรเรียกเก็บเงินจำกผู้ประกันตน
13. สถำนพยำบำลกับสำนักงำนประกันสังคมควรประสำนงำนกันให้ดีและมีคุณภำพ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ควำมสนใจแก่ผู้มำติดต่อ ให้ข้อแนะนำให้คำปรึกษำ
และต้อนรับอย่ำงดี พูดคุยเป็นกันเอง มีอัธยำศัยดี
2. ให้ บ ริ ก ำรดี รวดเร็ ว ทั น ใจ กระชั บ ทั น ต่ อ สถำนกำรณ์ สะดวกมำก คล่ อ งตั ว ให้ ค วำม
สะดวกสบำยในด้ำนกำรบริกำรและให้ควำมสำคัญในทุกด้ำน
3. ที่นั่งรอสะดวกสบำย มีโทรทัศน์ให้ชมระหว่ำงรอรับบริกำร
4. ให้บริกำรครอบคลุมทุกกลุ่มสังคม
5. กำรให้สิทธิประโยชน์และควำมคุ้มครองมีควำมเหมำะสม
6. กองทุนมีควำมมั่นคง

7. สถำนที่สะอำด ปลอดภัย
8. กำรให้สิทธิประประโยชน์ของกำรคุ้มครอง
9. กำรรักษำพยำบำลและกำรดูแลของโรงพยำบำลที่เลือก ไม่ว่ำจะเป็นสถำนพยำบำลหรือคลินิก
เครือข่ำย ให้บริกำรดีมำก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ควำมสะดวกด้ำนเอกสำรและคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสำร
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำเวลำไปติดต่อ จุดบริกำรลูกค้ำควรมีตัวอย่ำงแบบฟอร์มให้ดูว่ำกรอก
อย่ำงไร ตรงไหนบ้ำง ถ้ำสงสัยตรงไหนถำมเจ้ำหน้ำที่ได้
3. ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนนำยจ้ำงให้มำกกว่ำนี้
4. ควรประชำสัมพันธ์ในสถำนที่รำชกำรที่สำคัญ ๆ
5. ควรมีเงินคืนมำบ้ำง มีแต่เก็บเงินเข้ำกองทุนอย่ำงเดียว
6. ควรมีคลินิกเครือข่ำยของโรงพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ ค่ำรักษำพยำบำลที่คลินิกควรให้เบิกได้ เพรำะ
ไม่ค่อยได้ไปโรงพยำบำลแต่ถูกหักเงินปีหนึ่งมำกนะคะ
7. ต้องกำรได้รับสิทธิในกำรรักษำฟันมำกกว่ำนี้
8. ต้องกำรเข้ำรับกำรอบรมให้ข้อมูลประกันสังคม หรือจัดเจ้ำหน้ำที่สัญจรไปตำมที่ที่ผู้ประกันตน
ทำงำนเพื่อให้ควำมรู้อย่ำงทั่วถึง สร้ำงควำมใกล้ชิดผู้ประกันตน
9. คุณภำพยำควรจ่ำยยำให้ได้มำตรฐำนที่ดี
10. กรณีเจ็บป่วยปกติและเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ำรักษำสถำนพยำบำลที่ไหนก็ได้ที่มีแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้น 1 โดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมสะดวกรวดเร็วและควำมถูกต้องแม่นยำในกำรขอรับเงิน
2. บริกำรล่ำช้ำ ใช้เวลำในกำรตรวจสอบสิทธิให้เร็วกว่ำนี้ รอคิวนำนมำก
3. ช่วงพักเที่ยงไม่ค่อยมีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
4. รู้สึกเบื่อที่จะต้องรอคิวนำนมำก เพรำะมีช่องให้บริกำรเพียง 1 หรือ 2 ช่องเท่ำนั้น ต้องกำรให้เพิ่ม
ช่องให้บริกำรเป็น 5 – 6 ช่อง จะได้ลดเวลำรอคอยลง และสะดวกรวดเร็วขึ้น
5. ไม่ควรให้ผู้ประกันตนต้องสำรองเงินจ่ำยก่อน เพรำะบำงครั้งไม่มีเงินสดในมือ ต้องกำรให้จ่ำยตรง
6. เงินทดแทนน้อยมำก
7. ควรแนะนำชี้แจงเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ของกำรใช้ประกันสังคม
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรเร็วทันใจ สะดวก
2. พนักงำนบำงท่ำนให้คำแนะนำดี เข้ำใจง่ำย
3. บริกำรสถำนพยำบำลรักษำได้ทุกสภำพ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เรื่องกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร
2. ควรให้บริกำรด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง
3. ข้อมูลเข้ำใจยำก ป้ำยบอกทำงค่อนข้ำงสับสน
4. ควรปรั บ ปรุ ง กำรให้ บ ริ ก ำรของสถำนพยำบำล ไปคลอดได้ ห้ อ งพิ เศษ ชั้ น 5 ตอนออกจำก
โรงพยำบำลไม่มีรถเข็น ต้องเดินมำขึ้นรถเอง อ้ำงรถเข็นหมด

107

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่ องจำกผู้ ป ระกัน ตนส่ วนหนึ่ งเข้ำไม่ถึงอิ นเตอร์เน็ต ดังนั้ นจึงควรมี เอกสำรเผยแพร่ส่ งไปยัง
หน่วยงำนที่มีผู้ป ระกัน ตนเพื่อสื่อสำรหรือแนะนำผู้ ประกันตนว่ำตนมีสิทธิอย่ำงไร สิทธิในกำรเข้ำถึงบริกำร
สุขภำพมีอะไรบ้ำง
2. สำนักงำนประกันสังคมควรมีโทรศัพท์สำธำรณะไว้บริกำรด้วย และมีจุดบริกำรน้ำดื่ม
3. ในกำรรักษำพยำบำลหำกผู้ป่วยไม่ต้องทดลองจ่ำยก่อนได้ก็ดีเพรำะบำงทีไม่มีเงินจ่ำย ต้องกำรให้
จ่ำยตรงเลย
4. ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนนั้นควรปรับปรุงในเรื่องของกระบวนกำร
รักษำของผู้ป่วยในแบบต่อเนื่องด้วย (กรณีทุพพลภำพ) แพทย์ไม่ค่อยใส่ใจผู้ป่วยเท่ำที่ควร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรทันใจดีพอสมควร ไม่ต้องรอนำน
2. เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่และให้ควำมสำคัญกับผู้ไปติดต่อ เป็นกันเอง แนะนำขั้นตอนดี
3. มีบัตรคิว
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรเบิกเงินถอนฟัน เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรแย่มำก เงินแค่ 450 บำท ให้ไปรับตั้ง 2 ครั้ง
2. กำรขอรับผลประโยชน์คลอดบุตร ทำไมต้องให้แม่ลูกอ่อนอุ้มเด็กไปยืนยันเป็นหลักฐำนพร้อมสำมี
ควรให้เฉพำะสำมีหรือผู้รับมอบอำนำจไปรับแทนก็พอ

3. ควำมรวดเร็ ว ในกำรให้ บ ริ ก ำรของสถำนพยำบำล และควรมี แ พทย์ เฉพำะทำงตั้ ง แต่ เวลำ
08.00 – 17.00 น.
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้บริกำรในเวลำพักเที่ยงด้วยเพื่อบริกำรผู้ประกันตนที่มีเวลำน้อยที่ไปติดต่อ
2. ควรจัดประกันสังคมเคลื่อนที่เข้ำไปในสถำนประกอบกำรครั้งละ 1–2 ชั่วโมง หรือประชำสัมพันธ์
ทำงเสียงตำมสำยของสถำนประกอบกำรหรือชุมชนต่ำง ๆ
3. ควรมีป้ำยประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนชัดเจนกว่ำนี้
4. ควรมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้ เลื อกหลำกหลำย เช่น คลิ นิก และควรมีสถำนพยำบำล
เอกชนร่วมด้วย ตอนนี้มีโรงพยำบำลประจำจังหวัดอยู่ที่เดียว รอนำนมำก ต้องไปใช้บริกำรที่คลินิกแล้วจ่ำยเอง
เป็นประจำ

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้สอบถำม
2. เจ้ำหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำให้กับผู้ประกันตนได้ดี สุภำพ อัธยำศัยดี
3. สำมำรถชำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำรใกล้ ๆ ได้
4. มีกำรประชำสัมพันธ์ในด้ำนข่ำวสำรต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว
5. สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตได้ รับรู้ข่ำวสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว
6. มีบัตรคิว และมีกำรเรียกตำมบัตรคิวที่ได้รับ
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เก้ำอี้ไม่พอนั่ง เมื่อผู้รับบริกำรจำนวนมำก
2. รอนำนเกิน ไป จุ ดบริ กำรรับ ช ำระเงินที่ ส ำนักงำนมีเจ้ำหน้ ำที่ไม่เพียงพอกับประชำชนที่มำใช้
บริกำร ทำให้ต้องรอคิวยำวมำก ต้องใช้เวลำเกือบครึ่งวัน เสียเวลำมำก
3. เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดไม่เพรำะ ทำหน้ำไม่พอใจ
4. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต คนทั่วไปที่ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ตจะไม่ทรำบข่ำวสำร เคยเข้ำ
อินเตอร์เน็ตดูข้อมูลได้เป็นประจำ แต่พอสำนักงำนประกันสังคมปรับเปลี่ยนระบบก็ไม่สำมำรถเข้ำดูได้ ชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง ปัจจุบันจึงไม่ได้เข้ำอีกเลย
5. ควรให้ควำมรู้แก่ผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้ เพรำะผู้ประกันตนส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงำนระดับล่ำง
6. โทรศัพท์ทั้งที่สำนักงำนและเบอร์ 1506 ไม่ค่อยมีเจ้ำหน้ำที่รับสำย หรือบำงครั้งรับสำยช้ำ
7. กำรทำฟันเป็นปัญหำที่สำคัญมำกเพรำะบำงทีผู้ประกันตนไม่มีเงินที่จะไปชำระก่อนที่จะไปเบิก
และค่ำใช้จ่ำยก็สูงแต่เบิกได้น้อย
8. ควรมีช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย แผ่นพับ ซีดี ไม่ค่อยเกิดประโยชน์ เกินจำเป็น

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

สานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
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9. กำรอุท ธรณ์ เรื่องกำรประสบอันตรำยเนื่ องจำกกำรทำงำนน่ ำจะใช้เวลำพิ จำรณำให้ เร็วกว่ำนี้
ที่ผ่ำนมำใช้เวลำเป็นปี ซึ่งช้ำมำก
10. ควรเพิ่ ม สถำนพยำบำลให้ ม ำกขึ้ น และปรับ ปรุงคุ ณ ภำพบุ ค ลำกรทำงกำรแพทย์ แ ละยำให้ มี
คุณภำพมำกขึ้น
11. ควรให้สถำนพยำบำลแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องกับงำนกองทุนเงินทดแทนปฏิบัติงำนให้เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน โดยเฉพำะเรื่องเอกสำร กำรออกใบรับรองแพทย์ และขั้นตอนในกำรทำงำน
12. โรงพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ ถ้ำเป็นกรณีเจ็บป่วยเนื่องจำกกำรทำงำนต้องให้ผู้ป่วยสำรองจ่ำย
ก่อน ถ้ำไม่อยำกสำรองจ่ำยต้องไปเข้ำอีกโรงพยำบำลหนึ่งซึ่งไกลออกไปอีก
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอและควรแยกช่องให้บริกำรระหว่ำงผู้ประกันตนมำตรำ 33 39 และ 40
2. พัฒนำเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมสุภำพ เป็นกันเอง และตอบข้อมูลให้แก่ผู้ประกันตนได้ทุกเรื่อง
3. ข่ำวสำรใหม่ๆ จำกส่วนกลำงน่ำจะส่งมำเร็ว เพื่อที่ว่ำสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดจะได้มีข้อมูล
สำหรับสถำนประกอบกำร
4. ควรเปิ ดส ำนั กงำนประกัน สังคมสำขำให้ บริกำรให้ มำกขึ้น เพรำะผู้ ประกันตนต้องลำบำกเดิน
ทำงไกลไปติดต่อถึงจังหวัด บำงครั้งใช้เวลำทั้งวัน บำงครั้งต้องไปใหม่หำกเอกสำรไม่ครบ เสียเวลำ เสียกำรงำน
5. เจ้ำหน้ำที่ควรสนใจทุกคนที่เดินเข้ำไปในสำนักงำน ควรจัดเจ้ำหน้ำที่คอยสอบถำมถึงวัตถุประสงค์
ของผู้มำติดต่อ ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้มำติดต่อเดินเข้ำไปสอบถำมแล้วชี้ให้เดินไปเอง
6. ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมผ่ำนสถำนประกอบกำรหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
7. ต้องกำรให้ใช้สิทธิทำฟันได้เหมือนกำรรักษำโรคทั่วไป คือ ไม่ต้องชำระเงิน
8. ต้องกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่รับสำยโทรศัพท์ทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 17.00 น. เพรำะบำงทีผู้ประกันตนมี
ข้อสงสัยจะได้โทรศัพท์ถำมข้อมูลได้
9. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร แผ่นผับ ซีดี น่ำจะทำให้ น้อยลงไม่ค่อยได้ผลและช้ำ บำงทีจะ
เหลือมำก น่ำจะมีกำรประชำสัมพันธ์โดยตรงผ่ำนสถำนประกอบกำรหรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
10. ข้อมูลข่ำวสำรที่ประชำสัมพันธ์ทำงสื่อต่ำงๆ ควรให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
11. ควรมีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรเพรำะปัจจุบันต้องทำงำนให้ทันเวลำ
12. ควรขยำยสถำนที่ให้เพียงพอเพรำะประชำชนต้องออกมำรอข้ำงนอกห้อง ทำให้ไม่ได้ยินเวลำถึงคิว
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาพูน
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ ำหน้ ำที่อัธยำศัย ดี พูดจำดี ตอบข้อซักถำมด้วยควำมสุภ ำพเรียบร้อย เข้ำใจชัดเจน บริกำร
รวดเร็ว เต็มใจให้บริกำร
2. มีบริกำรชำระเงินหลำยช่องทำง เปิดให้บริกำรช่วงพักเที่ยง

3. กำรบริกำรที่ออนไลน์ ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
4. มีคลินิกให้บริกำรเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้สำนักงำนประกันสังคมเปิดทำกำรวันเสำร์ด้วย
2. ควรจัดสถำนที่ให้เป็นสัดส่วน มีป้ำยบอกชัดเจน และเป็นระเบียบ
3. ส่งเงินสมทบ 3%พอแล้ว เพรำะค่ำครองชีพสูง
4. น่ำจะมีเจ่ำหน้ำที่คอยแนะนำในด้ำนต่ำงๆให้แก่ลูกค้ำเหมือนเช่น ธนำคำร จะมีเจ้ำหน้ำที่มำคอย
แนะนำว่ำต้องกรอกอะไรอย่ำงไรบ้ำง
5. สุภำพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสให้บริกำรที่ดีต่อลูกจ้ำงที่มำติดต่อ
6. ควรแยกผู้ป่วยประกันสังคมออกจำกผู้ป่วยทั่วไป
สานักงานประกันสังคมจังหวัดลาปาง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมร่วมมือ เป็นกันเอง อธิบำยให้เข้ำใจได้ชัดเจน
2. ช่องทำงชำระเงินสมทบผ่ำนธนำคำร
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. จุดกรอกเอกสำรสำหรับผู้มำติดต่อ
2. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนเอกสำรและเงินทดแทนกำรว่ำงงำน
3. สถำนที่คับแคบ ควรเพิ่มที่นั่งรอคอย
4. สถำนพยำบำลมีน้อย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่ควรสุภำพเรียบร้อย และตอบคำถำมให้ชัดเจน เจ้ำหน้ำที่ไม่ยิ้ม บริกำรไม่
ค่อยดี เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ไม่เต็มใจให้บริกำร พูดจำด้วยน้ำเสียงไม่ดี ไม่สุภำพ
2. ติดต่อทำงโทรศัพท์ได้ยำก โทรไปแล้วไม่ค่อยมีคนรับสำยหรือไม่ก็รับสำยช้ำ
3. สถำนที่ไม่เป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน โต๊ะ-เก้ำอี้จุดประชำสัมพันธ์ และสถำนที่จอดรถสำหรับ
ผู้ติดต่อไม่เพียงพอ
4. ติดต่อด้ำนรับชำระเงิน แจ้งเข้ำ-แจ้งออกไม่ค่อยสะดวกเพรำะเครื่องบัตรคิวเสียบ่อย ใช้วิธีเรียกไม่
ค่อยได้ยิน
5. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ยังไม่มำกพอ
6. เวลำที่รอเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลนำนมำก
7. ควรมีสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ในพื้นที่ที่มีนิคมอุตสำหกรรม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรลดเบี้ยประกันจำก 5% เป็น 3% ตลอดไป
2. ควรให้บริกำรกู้เงินจำกกองทุนให้ผู้ประกันตนใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน
3. อยำกให้สำนักงำนประกันสังคมแจ้งให้โรงพยำบำลประจำอำเภอออกตรวจสุขภำพผู้ประกันตนใน
สถำนประกอบกำรทุกปี
4. ต้องกำรให้โรงพยำบำลเขลำงค์นครเป็นโรงพยำบำลเครือข่ำย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
2. กำรต้อนรับของเจ้ำหน้ำที่ สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำดี บริกำรเป็นกันเอง ตอบข้อสงสัย
ได้ดีมำก ช่วยตรวจสอบเอกสำรทำให้สะดวกรวดเร็ว แนะนำสิทธิประโยชน์ในสิ่งที่ควรรู้เป็นอย่ำงดี
3. เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจต่อผู้ใช้บริกำร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อ่อนน้อม เต็มใจให้บริกำร
4. เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย มีกำรบริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียม
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สิทธิประโยชน์กรณีที่ผู้ประกันตนตำยแล้วลูกนอกสมรสไม่ได้รับผลประโยชน์
2. กำรจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนมีควำมล่ำช้ำ
3. กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนยังไม่ทั่วถึง
4. ปรับปรุงระยะเวลำกำรให้บริกำรนำนไป
5. เกี่ยวกับงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ในกำรชี้แจงเรื่องเอกสำรต่ำงๆ
6. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
7. สถำนพยำบำลควรมีให้เลือกมำกกว่ำนี้ โรงพยำบำลอุตรดิตถ์คนใช้บริกำรจำนวนมำก รอคอยนำน
ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้จัดกำรอบรมควำมรู้แก่ผู้ประกันตนบ่อย ๆ
2. ต้องกำรเข้ำรักษำพยำบำลได้ทุกแห่ง
3. กำรบริกำรทุกด้ำนขอให้มีควำมพร้อมกับประชำนทุกด้ำน เพื่อควำมสะดวก รวดเร็ว
4. ควรให้ควำมสนใจแก่ผู้มำติดต่อโดยรวดเร็ว

สานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ที่จอดรถจักรยำนยนต์คับแคบ ต้องจอดซ้อนคัน ไม่เป็นระเบียบ
2. จุดชำระเงินสมทบยังช้ำอยู่ บำงครั้งต้องรอนำน
3. ควรปรับปรุงเรื่องควำมรวดเร็ว และคุณภำพบริกำร รอรับประโยชน์ทดแทนเป็นเงินสดก็นำนเป็น
ชั่วโมง ให้ส่งธนำณัติก็ช้ำเป็นอำทิตย์กว่ำจะได้เงิน อยู่ในจังหวัดเดียวกันแท้ ๆ
4. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และบุคลำกรที่ให้บริกำร เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดไม่เพรำะ ไม่ค่อยสนใจผู้มำ
ติดต่อกรณีว่ำงงำน เจ้ำหน้ำที่ก้มหน้ำก้มตำทำงำน ไม่มองผู้มำติดต่อ ถำมก็ไม่ค่อยตอบ
5. ควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้คำแนะนำผู้ที่มำติดต่อรับเงินกรณีว่ำงงำน ควรอธิบำยให้เข้ำใจ
6. ด้ำนเอกสำรเข้ำใจยำก
7. กำรรักษำไม่ควรจำกัดวงเงิน เช่น กำรทำฟัน
8. ควบคุ ม กำรทุ จ ริ ต ที่ อ ำจเกิ ด จำกสถำนพยำบำลเอกชนเบิ ก จ่ ำ ยกั บ จ ำนวนกำรให้ บ ริ ก ำร
ผู้ประกันตน โดยใช้วิธีให้กลับมำอยู่ในโรงพยำบำลแล้วเบิกจ่ำยจำนวนวันที่ให้บริกำรเกินจริง
9. กำรเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ควรเอำใจใส่ดูแลมำกกว่ำนี้และปรับ
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ตลอดจนกำรใช้สิทธิในกำรรักษำพยำบำล
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีสิทธิรับบริกำรตรวจสุขภำพประจำปีฟรี
2. ควรปรับปรุงสิทธิที่ด้อยกว่ำบัตรทอง และควรให้สิทธิครอบคลุมทุกโรค
3. ควรให้คำแนะนำกำรใช้บริกำรขอรับเงินทดแทนและให้ข่ำวสำรให้มำกกว่ำนี้
4. ควรปล่อยเงินกู้
5. เพิ่ ม เงิน ชดเชยกรณี ช รำภำพและกรณี ต ำยให้ ม ำกกว่ำนี้ และกรณี เจ็ บ ป่ ว ยให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
โรงพยำบำล
6. ควรปรับปรุงเรื่องค่ำรักษำพยำบำลให้ได้รับสิทธิมำกกว่ำนี้ กรณีเข้ำโรงพยำบำลควรให้ค่ำชดเชย
รำยวัน และเพิ่มค่ำห้องค่ำอำหำรค่ำยำ
7. ควรเพิ่มเงินกรณีชรำภำพให้มำกขึ้น
8. ลูกจ้ำงหน่วยงำนที่ไม่แสวงหำกำไรควรได้รับสิทธิจำกกองทุนเงินทดแทนด้วย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ ำหน้ ำที่ ให้ บ ริก ำรดี ให้ คำแนะนำตอบข้ อซั กถำมเป็ น ที่ เข้ ำใจดี สุ ภ ำพ เป็ น กั น เอง ยิ้ม แย้ ม
ประทับใจ
2. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ง่ำยต่อกำรติดต่อ บริกำรสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์
3. มีบัตรคิว
4. สถำนที่ดี
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9. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำเดิม
10. สถำนพยำบำลควรเอำใจใส่ดูแลมำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สำนักงำนสะอำดเรียบร้อยดี
2. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี เข้ำใจง่ำย อัธยำศัยดี ใส่ใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และบริกำร
ดี รวดเร็วทันใจ เป็นกันเองและให้ข้อมูลชัดเจน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ลำดับขั้นตอนของกำรบริกำรซับซ้อนยุ่งยำก
2. กำรประชำสัมพันธ์
3. บริกำรช้ำ เสียเวลำ ควรเพิ่มเคำน์เตอร์ให้บริกำรให้มำกขึ้น
4. กำรจัดเก็บและนำส่งเอกสำร พบปัญหำเอกสำรล่ำช้ำและสูญหำย
5. ที่โรงพยำบำลรอนำนมำก มีแต่แพทย์จบใหม่ วินิ จฉัยโรคไม่ค่อยตรง ยื่นบัตรประกันสั งคมที่
โรงพยำบำลแล้วรอตรวจสอบข้อมูลนำนมำก จ่ำยยำคุณภำพไม่ค่อยดีเท่ำไหร่
6. กำรไปรักษำพยำบำลอยำกให้แพทย์ทำกำรตรวจรักษำละเอียดกว่ำนี้ และจ่ำยยำให้มีคุณภำพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกันตนยังไม่เข้ำใจและไม่ค่อยได้รับรู้ข้อมูลว่ำตนเองจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้ำงจำกกำร
เป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำต่ำง ๆ
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยประชำสัมพันธ์ในรำยละเอียดก่อนเข้ำรับบริกำร
3. ควรเพิ่มเคำน์เตอร์ให้บริกำรเพื่อควำมรวดเร็ว
4. ควรปรับปรุงกำรจัดเก็บเอกสำร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน บริกำรดีเยี่ยม
2. เจ้ำหน้ำที่ตอบคำถำมได้ชัดเจน เอำใจใส่
3. บริกำรดี สะดวก รวดเร็ว
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เรื่องควำมเท่ำเทียมในกำรให้บริกำร และควำมเอำใจใส่
2. สถำนที่คับแคบโดยเฉพำะที่จอดรถและที่นั่งรอไม่เพียงพอ

3. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
4. ควรมีจุดรับบัตรคิวเหมือนธนำคำร
5. เจ้ำหน้ำที่ควรยิ้มแย้ม แจ่มใสเป็นมิตรกับผู้มำติดต่องำน
6. ควรให้ เข้ ำรั บ กำรรั กษำได้ทุ กโรงพยำบำล ไม่จำกัดเฉพำะกรณี ฉุกเฉิน และควรให้ ได้รับ สิ ท ธิ
ประโยชน์และกำรบริกำรมำกกว่ำนี้เพรำะไม่ได้มำใช้บริกำรฟรี ๆ ผู้ประกันตนถูกหักเงินทุกเดือน
7. โรงพยำบำลพะเยำให้บริกำรแย่มำก คนเยอะ กริยำมำรยำทไม่ดี ไม่มีจรรยำบรรณ
8. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลเอกชนเข้ำร่วมด้วยเพรำะเอกชนให้บริกำรเร็ว และเอำใจใส่อย่ำงทั่วถึง
ข้อเสนอแนะ
1. สถำนที่ให้บริกำรควรกว้ำงขวำงกว่ำนี้ ควรจัดหำสถำนที่ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนแห่งใหม่เพื่อ
รองรับกำรให้บริกำรในอนำคต
2. ควรเปิดทำกำรในวันหยุด เพรำะผู้ประกันตนจะได้ไปติดต่องำนในวันหยุดของผู้ประกันตนได้
3. ควรมีผู้ให้คำแนะนำหรือจุดประชำสัมพันธ์เพื่อควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำร
4. ควรปรับปรุงโรงพยำบำลของรัฐให้มีกำรบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ แพทย์/พยำบำลควรจะเอำใจใส่
คนไข้ให้ดีกว่ำนี้

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน เจ้ำหน้ำที่เพียงพอ
2. มีเจ้ำหน้ำที่ที่โต๊ะประชำสัมพันธ์คอยดูแลประชำชนที่มำติดต่อ มีระบบชัดเจน มีที่นั่งรอเพียงพอ
3. เลือกสถำนพยำบำลได้ตำมควำมพอใจ
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ห้องน้ำในอำคำรแย่มำก ไม่สะอำด
2. เจ้ำหน้ำที่ควรยิ้มแย้มต้อนรับผู้ไปใช้บริกำรและอธิบำยให้เข้ำใจ ไม่ใช่ตอบแบบขอไปที
3. สำนักงำนอยู่ชั้น 3 เดินเหนื่อยมำกสำหรับคนที่เริ่มชรำ
4. สถำนที่คับแคบ เก้ำอี้ไม่พอนั่ง รอคิวนำน บริกำรล่ำช้ำ และไม่ค่อยมีที่จอดรถ
5. โทรศัพท์ติดต่อยำก สำยไม่ว่ำง
6. พบปัญหำที่สถำนพยำบำลคือ แพทย์และห้องตรวจไม่เพียงพอ แพทย์คุณภำพต่ำ หรือมีคุณภำพ
แต่ไม่ใส่ใจ ไม่ควรแยกห้องตรวจระหว่ำงผู้ป่วยประกันสังคมกับผู้ป่วยทั่วไป และปัญหำคุณภำพยำที่ได้รับ
7. ถูกโรงพยำบำลเก็บค่ำตรวจนอกเวลำ 30 บำท ซึ่งไม่ควรมี

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

สานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มบำเหน็จชรำภำพเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเงินกองทุนไว้ใช้จ่ำยในยำมชรำ เพรำะไม่มีโอกำส
ทีจ่ ะหำรำยได้มำเลี้ยงชีพตนเองได้แล้ว
2. ควรเข้ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลของรัฐได้ทั่วประเทศ
3. ให้มีสิทธิประโยชน์มำกกว่ำนี้ จ่ำยเงินตอบแทนให้มำกขึ้น
4. ให้มีแพทย์เฉพำะทำงให้เพียงพอต่อกำรรักษำ
5. ควรให้สิทธิในกำรตรวจสุขภำพประจำปีฟรีทุกปี สำหรับคนที่ไม่เจ็บป่วย เพื่อเป็นกำรไม่ประมำท
สานักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- บริกำรดี เจ้ำหน้ำที่สุภำพ ให้กำรต้อนรับแบบเป็นกันเอง ให้คำแนะนำดี อธิบำยเข้ำใจ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เรื่องควำมใส่ใจในกำรให้บริกำร
2. กำรรำยงำนข้อมูลประกันสังคม ต้องกำรส่งรำยงำนแบบระบบออนไลน์ทุกเดือน
3. ช่วยติดตำมตรวจสอบกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลให้มำกๆ เพรำะผู้ใช้บริกำรด้วยกันจะ
ทรำบว่ำกำรยื่นบัตรประกันสังคมจะได้รับกำรรักษำพยำบำลที่ถูกกว่ำบัตรทอง รวมทั้งเรื่องที่พักของผู้ป่วยใน
และพยำบำลควรพูดจำกับคนไข้ให้ไพเรำะกว่ำนี้
4. กรณีฝำกครรภ์ต้องสำรองเงินออกไปก่อนและค่ำตรวจแพงมำก หำกคนไม่มีเงินจริงๆก็ลำบำก
สู้ทำบัตรทองไม่ได้ฟรีทุกครั้งที่ใช้บริกำร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรแจ้งข่ำวให้สมำชิกเป็นรำยบุคคล
2. ควรขยำยบริกำรไปให้ชุมชนที่อยู่ห่ำงไกล
สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ลดหย่อนเงินสมทบ
2. เจ้ ำหน้ ำที่ ยิ้ ม แย้ ม บริ ก ำรเป็ น กัน เอง ให้ ค วำมกระจ่ำงทุ ก ด้ ำน ตอบข้ อ ซั ก ถำมให้ ค ำแนะน ำ
จนปฏิบัติได้ถูกต้องชัดเจน มีไหวพริบ สุภำพเรียบร้อย บริกำรดี ไม่ทำหน้ำยักษ์ใส่ผู้รับบริกำร
3. มีช่องรับบริกำรที่เป็นสัดส่วนไม่วุ่นวำย สะดวกรวดเร็ว
4. เมื่อทำบัตรหำยแล้วต้องทำบัตรใหม่ ไม่ยุ่งยำก
5. กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เป็นกันเอง
เบิกค่ำทันตกรรมได้เร็วดี
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำเวลำเจ็บป่วย
มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ทรำบข้อมูลข่ำวสำรอยู่เสมอ

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรคัดเลือกสถำนพยำบำลในเครือข่ำย ควรเพิ่มสถำนพยำบำลและแพทย์ที่รักษำ
2. ส่งใบเสร็จพร้อมแบบฟอร์มคำร้องตำมที่สปส.กำหนดอย่ำงชัดเจนเพื่อเบิกค่ำทำฟันทำงไปรษณีย์
เพรำะผู้ประกันตนไม่มีเวลำไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง แต่สปส.ไม่ได้โอนเงินเข้ำบัญชีให้
3. ที่จอดรถไม่เพียงพอ พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยกันไม่ให้เข้ำจอดแต่ให้คนภำยในหรือคนรู้จัก
เข้ำจอด น่ำเกลียดมำก เวลำไปใช้บริกำรต้องหำคนขับรถไปด้วย ยุ่งยำกมำก
4. ช่องรับชำระเงินสมทบน้อยไปหน่อย
5. เจ้ำหน้ำที่ควรชี้แจงรำยละเอียดหรือตอบคำถำมประชำชนให้เข้ำใจถึงสิทธิประโยชน์ในกำรเข้ำรับ
บริ ก ำร เป็ น ที่ ป รึ ก ษำให้ แ ก่ ป ระชำชนที่ ม ำใช้ บ ริก ำรให้ ดี ก ว่ ำนี้ ควรใช้ ค วำมรัก ควำมเข้ ำใจ ไม่ ใช้ อ ำรมณ์
ถืออำนำจมำกเกินไป ควรทำควำมเข้ำใจ “ใจเขำใจเรำ”
6. กำรประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ผ่ำนแผ่นพับควรส่งให้ถึงบ้ำนผู้ประกันตนอย่ำงน้อยปีละครั้ง
7. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์คอยต้อนรับและมีจิตให้บริกำรอย่ำงแท้จริง
8. สถำนที่คับแคบ อึดอัด
9. อัตรำเงินสมทบไม่เป็นธรรม จ่ำยเงิน สมทบมำกแต่ได้รับกำรรักษำพยำบำลมำตรฐำนต่ำกว่ำกลุ่ม
บัตรทอง
10. กำรบริกำรควรเร็วกว่ำนี้
11. เพิ่มเงินสงเครำะห์บุตร และควรเน้นโรงพยำบำลที่ให้บริกำรผู้ประกันตนเรื่องของยำที่มีคุณภำพ
ตรงกับโรคที่ไปรักษำ
12. โรงพยำบำลเอกชนที่เปิดให้เลือกมีน้อย สถำนพยำบำลให้บริกำรช้ำมำกและขำดแพทย์เฉพำะทำง
เช่น หู คอ จมูก บริกำรไม่ดี ไม่มีคุณภำพ ทั้ง ๆ ที่เรำส่งเงิน เรำไม่ได้มำรักษำฟรี แล้วทำไมบริกำรไม่ดี เลือก
ปฏิบัติ
13. โรงพยำบำลขำดแพทย์เฉพำะทำงทำให้ต้องไปขอรับบริกำรจำกที่คลินิกเอกชน
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มเจ้ำหน้ำที่รับเงินสมทบ
2. เจ้ำหน้ำที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรที่ดี มีควำมสุภำพและเข้ำใจผู้ประกันตน และหน้ำตำยิ้มแย้ม
3. เมื่อขึ้นปีใหม่ควรแจ้งให้ผู้ประกันตนทรำบถึงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับและแจ้งข้อมูลให้ทรำบว่ำต้อง
จ่ำยเงินสมทบอีกกี่ปีจึงจะได้รับสิทธิกรณีชรำภำพ เพรำะเป็นเรื่องที่สำคัญมำก
4. ไม่ควรหยุดพักเที่ยง ควรผลัดเวรทำแทนกัน
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5. สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมไม่ควรจำกัด กำรใส่ฟันเทียมตั้งแต่ 2 ซี่ขึ้นไปควรได้รับค่ำชดเชย
6. ควรให้ผลประโยชน์แก่สมำชิกมำกกว่ำนี้
7. อยำกให้มีสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้และขอให้คิดอัตรำเงินสมทบร้อยละ 3% ต่อไปเพรำะอัตรำ
เงินสมทบร้อยละ 5% มำกเกินไป
8. คุณภำพในกำรรักษำคนไข้ และยำที่จ่ำยให้ โดยเฉพำะโรงพยำบำลเอกชนมักให้ยำที่มีคุณภำพต่ำ
และรักษำไม่หำย
9. ควรแจ้ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ให้ ผู้ ป ระกั น ตนทรำบทุ ก ต้ น ปี โดยส่ ง เป็ น วำรสำร แผ่ น พั บ หรื อ อื่ น ๆ
ที่สำมำรถเปิดอ่ำนได้ด้วยตนเอง
10. ควรให้รักษำพยำบำลตำมคลินิกได้ แต่จำกัดวงเงินจะสะดวกมำก
11. ควรมีมำตรฐำนที่ดีขึ้นในกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล
12. ควรให้ผู้ประกันตนได้ใช้บ ริกำรในสถำนพยำบำลที่มีแพทย์เฉพำะทำงแล้วนำใบเสร็จไปเบิกใน
วงเงินที่กำหนด เช่นเดียวกับกำรเบิกเงินประกันสุขภำพที่ทำกับบริษัทประกันชีวิต จะสะดวกกว่ำ เนื่องจำก
โรงพยำบำลเอกชนที่เปิดให้เลือกมีน้อยและเป็นโรงพยำบำลที่ขำดแพทย์เฉพำะทำง ทำให้ต้องไปขอรับบริกำร
จำกคลินิกเอกชน
13. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำที่มีอยู่
14. ควรมีกำรตรวจสอบคุณภำพสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร เพรำะบำงแห่งคุณภำพแย่มำกถึงมำกที่สุด
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สาขาตาคลี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่เต็มใจตอบคำถำมละเอียดและเป็นกันเองกับผู้ประกันตน ให้คำแนะนำกำรใช้บริกำรดี
และรวดเร็วในกำรติดต่อ
2. มีสิทธิประโยชน์หลำยอย่ำง
3. ควำมโปร่งใส และยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ขั้นตอนกำรทำงำนซ้ำซ้อน ช้ำ และเจ้ำหน้ำที่ควรใส่ใจให้มำกขึ้น
2. บุคลำกรบำงคนไม่รู้จริงตอบไปอย่ำงผิด ๆ ทำให้ผู้ประกันตนไม่ได้รับผลประโยชน์และสิทธิอย่ำง
เต็มที่
3. เจ้ำหน้ำที่มีควำมเข้ำใจในระบบงำนและข้อกฎหมำยต่ำงๆไม่ชัดเจนส่งผลให้ผู้ประกันตนสับสน
เมื่อขอคำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเครำะห์บุตรมำกขึ้น
2. อบรมเจ้ำหน้ำที่ 1506 เฉพำะทำง เพื่อให้คำปรึกษำที่ชัดเจนและถูกต้อง

3. เจ้ำหน้ำที่ควรเปลี่ยนเวรพักกันเพื่อให้บริกำรช่วงเที่ยง เพรำะผู้ประกันตนอำจว่ำงช่วงดังกล่ำว
4. เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้มำกกว่ำนี้และควรให้บริกำรแบบ one stop service
สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนพยำบำลควรบริกำรรวดเร็ว รอพบแพทย์เพื่อรักษำพยำบำลนำน และไม่มีห้องพิเศษให้
2. โรงพยำบำลอุทัยธำนีบริกำรแย่มำก ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มประโยชน์ทดแทนหรือหักเงินสมทบประกันสังคมให้น้อยลง
2. ต้องกำรได้รับสิทธิที่แตกต่ำงจำกบัตรทองและต้องกำรควำมรวดเร็วในบริกำร
3. ควรให้คำปรึกษำและอธิบำยเวลำผู้ประกันตนไม่เข้ำใจและไม่รู้ถึงขั้นตอนกำรดำเนินกำรว่ำต้องใช้
เอกสำรอะไรบ้ำง

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ต้อนรับและให้คำแนะนำดี ใส่ใจ บริกำรสะดวกรวดเร็ว
2. กำรส่งเงินสมทบและกำรเบิกค่ำรักษำฟันใช้เวลำไม่นำน
3. มีกำรจัดลำดับขั้นตอนชัดเจนว่ำต้องรอคอยนำนเท่ำไร พนักงำนมีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรปรับปรุงเรื่องเวลำที่ให้บริกำร
2. อุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ป่วยบำงรำยกำรเบิกไม่ได้
3. ควำมรวดเร็วในกำรรักษำพยำบำลที่สถำนพยำบำล
4. ด้ำนประชำสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มำกกว่ำนี้
2. สถำนพยำบำลควรเพิ่มช่องทำงสำหรับผู้ประกันตนเวลำไปรักษำเป็นสัดส่วน ไม่ต้องรอคอยนำน
3. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลเอกชน
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาแพงเพชร
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4. ต้องกำรให้สำมำรถใช้บริกำรที่คลินิกทั่วไปได้จะสะดวกกว่ำนี้ เพรำะโรงพยำบำลคนมำก บริกำร
ล่ำช้ำ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่เพียงพอ ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้คำแนะนำดี ตอบคำถำมได้ดี ชัดเจน
2. โอนเงินผ่ำนธนำคำรให้ตรงตำมเวลำ
3. กำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ตในกำรเข้ำตรวจสอบข้อมูล
4. มีคิว บริกำรตำมลำดับ
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ประโยชน์ ทดแทนให้ น้อยเกินไปทั้งที่เงินกองทุนเหลื อมำกมำย นำไปลงทุนแล้ วกระจำยตกถึง
ผู้ประกันตนเหมำะสมหรือไม่
2. ควรมีบัตรคิว
3. เจ้ำหน้ำที่บุคลิกดี หน้ำตำสวย แต่พูดจำไม่ไพเรำะ
4. หำกเจ้ำหน้ำที่พบว่ำบริษัทมีข้อผิดพลำดกรุณำโทรแจ้งด้วย
5. สถำนพยำบำลไม่หลำกหลำย
6. จ่ำยเงินสมทบที่ประกันสังคมเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย
7. ปรับปรุงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้มีรำยได้เกินเพดำนกำหนด หำกมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยประกันได้มำกกว่ำควรให้โอกำสเพิ่ม
วงเงินประกัน และให้ครอบคลุมถึงบิดำมำรดำ โดยขึ้นอยู่ กับควำมสมัครใจและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเบี้ย
ประกัน
2. ควรเปิดให้บริกำรช่วงพักเที่ยง
3. ค่ำทำฟันควรเบิกได้ตำมควำมเป็นจริง
4. ควรจัดประชุมชี้แจงหรือจัดอบรมพนักงำนบริษัทเอกชนบ้ำง
5. ประโยชน์ทดแทนกรณีตำยได้ช้ำและน้อยไป
6. ช่องรับเงินน่ำจะมีมำกกว่ำ 1 ช่อง เวลำคนจ่ำยมำแยะๆจะรอนำนมำกเพรำะมีเจ้ำหน้ำที่รับแค่คน
เดียว

สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรให้บริกำรผ่ำนธนำคำรได้ทุกแห่ง
2. ควรปรับปรุงเจ้ำหน้ำที่เพรำะบริกำรแย่มำก หน้ำงอ พูดไม่ดี ถำมคำตอบคำ ไม่ให้คำปรึกษำเลย
ใช้อำรมณ์เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะช่องบริกำรที่ 7 และฝ่ำยทะเบียน ยิ่งใกล้หมดเวลำรำชกำรจะไม่ ให้บริกำร
เลย แม้ว่ำยังมีคนรอติดต่ออยู่ก็ตำม บอกให้พรุ่งนี้ค่อยมำใหม่ แล้วชำวบ้ำนที่อยู่ไกลทำอย่ำงไร เจ้ำหน้ำที่ชอบ
ถอนหำยใจ ชอบใส่อำรมณ์ บริกำรไม่เป็นที่ประทับใจ
3. เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่ค่อยสนใจ ไม่มีควำมกระตือรือร้นที่จะทำงำน คุยแต่โทรศัพท์จนลืมคนที่ยืนรอ
อยู่ ควรยิ้มและใส่ใจกำรให้ข้อมูลแก่ประชำชนที่มำสอบถำมให้มำก ๆ เจ้ำหน้ำที่ควรมีคำแนะนำชี้แจงให้ดีกว่ำนี้
มำก ๆ หน่อย
4. เจ้ ำหน้ ำที่บำงคนคุยกัน ไม่หั นมำให้ ควำมสนใจหรือให้ คำตอบกับผู้ มำติดต่อ ควรปรับปรุงกำร
ทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่เฉยชำกับผู้ประกันตน
5. พนักงำนต้องมีจิตให้บริกำรและยิ้มแย้ม ใช้คำพูดที่สุภำพ พนักงำนควรเต็มใจในกำรให้บริกำร
ตอบข้อซักถำม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. เจ้ำหน้ำที่ส่วนหน้ำรับเงินพูดจำไม่ค่อยดี เฉพำะบำงคน
7. บำงครั้งสอบถำมเจ้ำหน้ำที่เรื่องประโยชน์ทดแทนเจ้ำหน้ำที่ตอบว่ำได้ แต่พอมำเดินเรื่องจริ ง ๆ
กลับไม่ได้
8. กรณีสอบถำมทำงโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่ไม่อำนวยควำมสะดวก โอนสำยไปมำ หำกไม่ใช่งำนของตน
ก็ไม่ตอบข้อซักถำม
9. เบิกเงินค่ำทันตกรรม ค่ำคลอดบุตรได้เท่ำนั้นที่ถือว่ำพิเศษกว่ำบัตรทอง
10. ข้อมูลข่ำวสำรในอินเตอร์เน็ตไม่ค่อยกระจ่ำงและช้ำ บำงครั้งหนังสือพิมพ์ยังเร็วกว่ำ
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร
2. เจ้ำหน้ำที่บำงคนดีมำก ให้คำปรึกษำเป็นกันเองดี เข้ำใจง่ำย บริกำรประทับใจ
3. เจ้ำหน้ำที่หน้ำตำยิ้มแย้ม แจ่มใส บริกำรดี และรวดเร็ว
4. เจ้ำหน้ำที่บำงท่ำนก็ดีแสนดี ให้คำปรึกษำจนเกรงใจ บำงท่ำนก็ไม่ดี
5. มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อม เป็นระเบียบ ปลอดภัย
6. เบิกค่ำรักษำรวดเร็วดี
7. ช่องรับบริกำรหลำยช่องช่วยให้คนรับบริกำรรอคิวน้อยลง
8. ควำมรวดเร็วของระบบงำน
9. ไม่ต้องสำรองเงินจ่ำยก่อน
10. เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลบำงคนบริกำรดี และเอำใจใส่
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11. ช่องทำงกำรชำระเงิน
12. ควรบริกำรให้รวดเร็วกว่ำนี้
13. ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้น และควรปรับปรุงเงินค่ำทดแทนให้มำกกว่ำนี้
14. เอกสำรที่กรอกข้อมูลเข้ำใจยำก ซับซ้อน
15. โต๊ะนั่งรอคอยไม่เพียงพอ
16. ควรเพิ่มวงเงินสวัสดิกำรในกำรรักษำพยำบำลให้มำกขึ้นให้เทียบเท่ำข้ำรำชกำร
17. สถำนพยำบำลควรให้บริกำรที่รวดเร็วขึ้น
18. บุคลำกรของโรงพยำบำลบำงคนคุยเรื่องส่วนตัวหรือคุยโทรศัพท์มำกกว่ำสนใจผู้มำใช้บริกำร
19. สถำนพยำบำลมีให้เลือกน้อย
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ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้เบิกค่ำรักษำที่ไปใช้บริกำรที่คลินิกได้ เพรำะโรงพยำบำลคนเยอะมำก บริกำรก็ไม่ดีเท่ำ
คลินิก ต้องเข้ำคลินิกตลอด แทบไม่ได้ใช้สิทธิตำมบัตรเลย
2. ควรมีจุดให้บริกำรของกลุ่มที่ใช้บริกำรบัตรประกันสังคมตำมโรงพยำบำลที่เลือก เพรำะเวลำจะไป
ใช้บริกำรรักษำแต่ละครั้งต้องใช้เวลำเกือบทั้งวันต้องลำงำนไป
3. กรณีจ่ำยเงินสมทบช่วงเช้ำต้องรอ 09.00 น. ควรเปิดให้จ่ำย 08.30 น.ตำมเวลำรำชกำร
4. เมื่อมีคนเดินเข้ำไปใช้บริกำรเจ้ำหน้ำที่ควรทักทำยด้วยหน้ำตำยิ้มแย้ม เจ้ำหน้ำที่ควรมีหน้ำตำที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใสดีกว่ำหน้ำไม่รับแขก
5. เจ้ำหน้ำที่ควรแสดงกิริยำอำกำรให้สุภำพ และพูดจำให้สุภำพ ตอบให้ตรงคำถำมที่ถำม
6. ต้องกำรให้มีกำรพัฒนำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
7. อยำกให้เบิกค่ำรักษำได้ในกรณีเข้ำคลินิกเพรำะที่โรงพยำบำลสุโขทัยคนมำก รอนำน ไม่ค่อยได้ใช้
สิทธิประกันสังคมเลย
8. ผู้ประกันตนควรมีสิทธิเลือกโรงพยำบำลได้ทั่วประเทศ
9. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลเครือข่ำยให้มำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี สุภำพ รวดเร็ว สะดวก น่ำรัก ให้คำแนะนำดี เป็นกันเอง มนุษยสัมพันธ์ดี
ยิ้มแย้ม
2. มีตู้ออกบัตรคิวที่ทันสมัย
3. กำรแจ้ ง ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกั น ตนหรือ แจ้ งเปลี่ ย นแปลงข้ อ เท็ จ จริ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ป ระสำนแจ้ ง
ข้อผิดพลำดให้สถำนประกอบกำรทรำบและทำกำรแก้ไขได้ทันท่วงที
4. ได้รับกำรรักษำเป็นที่น่ำพอใจ

ข้อเสนอแนะ
1. กำรบริกำรทันตกรรมควรให้ใช้บริกำรเหมือนกำรเจ็บป่วยทั่วไปโดยไม่ต้องจ่ำยเงินก่อน
2. ควรประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ไปยังสถำนประกอบกำรให้มำกกว่ำนี้
3. ควรเข้ ำไปจั ด อบรมให้ ค วำมรู้ แ ก่ ส ถำนประกอบกำร หรื อ ตำมสถำนที่ ชุ ม ชน เช่ น ตลำดนั ด
โรงพยำบำล และสถำนที่รำชกำร เพื่อเป็นช่องทำงในกำรชี้แจงสิทธิประโยชน์
4. ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์เพรำะฐำนค่ำจ้ำงมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอด
5. สิทธิเรื่องทำฟันน้อยมำก ๆ สู้พวกบัตรทองก็ไม่ได้
6. ควรให้บริกำรด้ำนตรวจสุขภำพประจำปี ต้องกำรให้ประกันสังคมเพิ่มกำรดูแลส่วนนี้จะดีมำก
7. ควรมีสถำนพยำบำลเอกชนให้เลือกมำกกว่ำโรงพยำบำลของรัฐบำล น่ำจะเข้ำโรงพยำบำลใดก็ได้
8. สถำนพยำบำลในจังหวัดพิษณุโลกควรเพิ่มจำนวนขึ้นอีก
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรบันทึกข้อมูลกำรนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนควรดำเนินกำรให้เสร็จลุล่วงอย่ำงรวดเร็ว
2. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรน้อย ควรส่งข้อมูลเรื่องสิทธิถึงผู้ประกันตนทุก ๆ คน โดยตรง
3. กำรออกบัตรรับรองสิทธิให้ตรงเวลำ ระบุโรงพยำบำลที่เลือกไว้ตำมแบบฟอร์มที่ส่งไปให้ถูกต้อง
4. ควรปรับปรุงเรื่องมนุษยสัมพันธ์ กำรบริกำร กำรใส่ใจ และมำยำทของเจ้ำหน้ำที่
5. กำรตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่ควรชี้แจงให้ละเอียดชัดเจน พร้อมสอบถำมทวนควำมเข้ำใจกับ
ผู้ประกันตนให้แน่ชัดด้วยว่ำเข้ำใจตรงกัน
6. ควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ควำมรู้ให้คำแนะนำขณะไปติดต่องำน ควรอธิบำยให้เข้ำใจ
7. กำรตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกันตนทำงสำยด่วน 1506 กับกำรตรวจสอบที่ สำนักงำนบำงครั้ง
ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน
8. ควรทำงำนให้เร็ว ไม่ต้องให้ประชำชนรอนำน
9. สิทธประโยชน์ไม่เหมำะสม เช่น สิทธิในกำรรักษำพยำบำลเทียบไม่ได้กับบัตรทอง
10. สถำนพยำบำลของรัฐบริกำรไม่ดี ไม่เอำใจใส่ผู้ป่วย รอคิวนำน บำงครั้งครึ่งวันแล้วยังไม่ได้รับกำร
รักษำ
11. ไม่ควรจำกัดสถำนพยำบำลที่มีสิทธิไปรักษำ เนื่องจำกโรงพยำบำลต่ำงจังหวัดไม่มีประสิทธิภำพใน
กำรรักษำ ทุกวันนี้ต้องไปรักษำที่กรุงเทพโดยยอมเสียเงินรักษำเอง ถ้ำเลือกได้จะไม่ทำประกันสังคม เพรำะทำ
แล้วไม่เห็นมีควำมหมำยอะไร
12. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาวังทอง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สิทธิประโยชน์คุ้มครองดี
2. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลดี
3. ให้ควำมสะดวกในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
- สำนักงำนควรตั้งอยู่ด้ำนล่ำงเพื่อควำมสะดวกในกำรติดต่อ
ข้อเสนอแนะ
1. กรณีว่ำงงำนควรให้สำมำรถรำยงำนตัวที่สำขำวังทองได้
2. ควรใช้คำพูดอธิบำยให้เข้ำใจง่ำย และควรให้ควำมเสมอภำคกัน
3. กำรให้บริกำรของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ กำรรักษำพยำบำล กำรดูแลคนไข้ กำรจ่ำยยำรักษำ
ควรจะให้ มี ม ำตรฐำนเดีย วกั น ทั้ งหมด ไม่ ใช่ แบ่ งชั้ น คนมี เงิน จ่ำยก็ ดีห น่ อย คนมี บั ต รทองก็ รองลงมำ คน
ประกันสังคมก็น้อยหน่อย เป็นต้น
4. สถำนพยำบำลควรมีตัวเลือกมำกกว่ำโรงพยำบำลของรัฐ
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ ำหน้ ำที่ เป็ น กั น เอง ให้ ค ำแนะน ำและตอบข้อซั กถำมได้ เป็ นอย่ำงดี สะดวก รวดเร็ว ทั น ใจ
ยิ้มแย้ม สุภำพ อ่อนน้อม บุคลิกภำพดี
2. เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยให้กำรต้อนรับก่อนเข้ำไปติดต่อเจ้ำหน้ำที่ด้ำนใน
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ด้ำนสิทธิประโยชน์
2. งำนกองทุนเงินทดแทนช้ำ
3. จุดบัตรคิวควรปรับปรุง สงสำรเจ้ำหน้ำที่ต้องคอยเรียกเลยไม่ค่อยยิ้ม
4. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรที่เคำน์เตอร์ไม่เพียงพอ
5. เจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมสำมัคคี ไม่ประสำนงำนกันเลย
6. กำรให้คำแนะนำของประชำสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน
7. จุดตรวจสอบสิทธิของสถำนพยำบำล รอนำน
8. สถำนพยำบำลมีเครือข่ำยให้เลือกไม่เพียงพอ
9. ยำบำงชนิดมีควำมจำเป็นต่อกำรรักษำแต่ต้องซื้อเอง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน
2. ควรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ให้มีควำมสำมัคคีเพื่อภำพรวมที่ดีขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ที่ไปใช้บริกำรให้มำกกว่ำนี้ ให้พูดจำ
ดีๆ ให้คำชี้แจงอย่ำงเต็มใจ อธิบำยให้ละเอียดและถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่หน้ำบึ้งและพูดเบำไม่ค่อยได้ยิน
2. ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่สนใจเอำใจใส่กับผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้ บำงครั้งผู้ประกันตนไม่เข้ำใจไป
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์หรือเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ บำงทีเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่พอใจ
3. ควำมรวดเร็วและมำรยำทในกำรให้บริกำร โดยเฉพำะบุคลำกรผู้ให้บริกำรที่โต๊ะประชำสัมพันธ์
4. เวลำโทรศั พ ท์ ม ำถำมข้ อ สงสั ย ซึ่ ง เป็ น ผลประโยชน์ ข องผู้ ป ระกั น ตน ผู้ ป ระกั น ตนควรรู้ แต่
เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่ดี ไม่พอใจที่ถำม เจ้ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยบริกำรควรพูดจำดี ๆ กว่ำนี้
5. ค่ำบริกำรทำงกำรแพทย์บำงอย่ำงเบิกไม่ได้ เช่น นวดสุขภำพ
6. รับบัตรคิวแล้วต้องรอเจ้ำหน้ำที่แจ้งบอกทำง จุดทีใ่ ห้บริกำรไม่แน่ชัด
7. มีส ถำนพยำบำลให้ เลื อกน้ อยมำก แทบจะไม่ มีให้ เลื อกเลย ให้ บริกำรพอ ๆ กั บบั ตรทองเลย
สถำนพยำบำลคนเยอะอยู่แล้ว รวมกับบัตรทองก็ยิ่งเยอะไปกันใหญ่
8. สถำนพยำบำลต้ อ งมี ม ำตรฐำน เครื่ อ งมื อ ทำงกำรแพทย์ ค รบถ้ ว นทั น สมั ย แพทย์ พยำบำล
ทันตแพทย์ฯลฯ ที่รักษำผู้ป่วยได้ครบทุกโรค ไม่ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยำบำลแห่งอื่นๆ กว่ำจะเดินทำงไปถึง
ผู้ป่วยคงอำกำรหนักกว่ำเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีบอร์ดแผนผังแต่ละฝ่ำยงำนของสำนักงำน เพื่อให้ผู้ติดต่อไปพบได้ถูก
2. ควรจะประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประกันสังคม โดยเฉพำะเรื่องบำนำญ
3. ควรประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ ควรแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์ไปที่สถำนประกอบกำรและจัดอบรม
ชี้แจง
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็วทันใจดีมำก เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นกันเองกับผู้รับบริกำร ให้คำแนะนำ
และตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่ำงดี หน้ำตำน่ำรักดี พูดจำสุภำพดี จุดที่จ่ำยเงินประกันสังคมของผู้ประกันตนตำม
มำตรำ 39 ให้บริกำรดี ยิ้มแย้มดีมำก
2. กำรจ่ำยเงินค่ำคลอดบุตรรวดเร็วดี ไม่ต้องรอนำน
3. มีบัตรคิวชัดเจนดี
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4. ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดของสำนักงำนประกันสังคมให้มำกขึ้น เพื่อควำมเข้ำใจในกำร
เข้ำรับบริกำร
5. กำรประชำสัมพันธ์เรื่องต่ำงๆ กำรแนะนำ กำรใช้คำพูดให้สุภำพ อย่ำใช้อำรมณ์ในกำรแนะนำ
เพรำะบำงคนไม่รู้เรื่องจริงๆ ควำมรู้น้อย
6. ควรปรับอำยุกำรรับเงินสมทบชรำภำพให้เร็วขึ้น
7. ต้องกำรให้ปรับเงินกรณีเสียชีวิต กรณีทันตกรรม และเงินสงเครำะห์บุตร
8. ควรให้ผู้ประกันตนสำมำรถมีสิทธิรักษำพยำบำลได้ทั่วประเทศหรือมีสิทธิเลือกได้ 2 ที่
9. ต้องกำรให้มีบริกำรนวดเพื่อสุขภำพเดือนละ 1 ครั้งก็ยังดี
10. ควรเพิ่มกำรให้บริกำรในช่วงเวลำ 12.00 - 13.00 น. เพื่อสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำร
11. กำรบริกำรพอๆกับบัตรทอง สถำนบริกำรจำกโรงพยำบำลคนเยอะอยู่แล้วรวมกับบัตรทองก็ยิ่ง
เยอะไปกันใหญ่
12. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ประจำโรงพยำบำล 1 คนเพื่อคอยแนะนำผู้ประกันตนให้ได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์
13. ควรใช้บริกำรรักษำพยำบำลได้ทั้งโรงพยำบำลรัฐและเอกชน ควรเพิ่มสถำนพยำบำลเอกชนใน
พื้นที่ เพรำะโรงพยำบำลของรัฐในเวลำกลำงคืนหรือวันหยุดไม่มีแพทย์เพียงพอ ต้องไปตึกฉุกเฉิน เพรำะโรค
ทั่วไปปิดทำกำร
14. ต้องกำรเลือกสถำนพยำบำลเอกชนได้ หรือมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้ และควรได้สิทธิ
นอนห้องพิเศษ
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- กำรประชำสัมพันธ์ทำงรำยกำรวิทยุกระจำยเสียง และส่งวำรสำรแผ่นพับให้ทำงไปรษณีย์
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. รอคิวนำน
2. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
3. กำรให้ข้อมูลควรชัดเจน ตรงประเด็น ใช้ภำษำง่ำยแก่กำรเข้ำใจ ไม่ใช่ภำษำแบบเป็นทำงกำร
4. สถำนพยำบำลมีไม่เพียงพอ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินยังต้องนั่งรอคิวนำน และห้องพักสำหรับผู้ป่วย
คนไข้ในก็ไม่ค่อยพอ พยำบำลพูดไม่ค่อยดี ใช้เส้นสำยในโรงพยำบำลเป็นกำรเอำเปรียบคนอื่น ขอให้ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
- ขอบคุณสำนักงำนประกันสังคมที่มีเจตนำปรับปรุงบริกำร ซึ่งเหมำะสมกับบริกำรเช่นนี้เป็นอย่ำงมำก

สานักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ควรเคี้ยวหมำกฝรั่งตลอดเวลำ บำงคนพูดจำไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่ำไหร่ ควรปรับปรุง
มำรยำทและคำพูดขณะให้บริกำร
2. เจ้ำหน้ำที่ควรปรับปรุงกำรพูดจำและกำรให้บริกำรที่ดีกว่ำนี้
3. สถำนที่คับแคบไปหน่อย จุดรับบริกำรน้อยเกินไป ที่จอดรถไม่เพียงพอ และควรมีบริกำรน้ำดื่ม
และห้องน้ำ
4. ควำมรวดเร็วและควำมสะดวกสบำยในกำรใช้บริกำรควรปรับปรุงอย่ำงมำก
5. แพทย์และพยำบำลควรพูดจำดีๆ และให้บริกำรดูแลเอำใจใส่ดีกว่ำนี้
6. ในด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร สถำนพยำบำลเอกชนจะให้บริกำรที่รวดเร็วและค่อนข้ำงเอำใจ
ใส่ แต่ถ้ำเป็นสถำนพยำบำลของรัฐจะไม่ค่อยเอำใจใส่และไม่ค่อยให้ควำมรู้หรือแนะนำข้อมูลของประกันสังคม
เท่ำไหร่
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่ ม สถำนที่ ใ ห้ บ ริ ก ำร เช่ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท ำงด้ ำ นกำรเงิ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต รวจสอบกำรรั บ
ผลประโยชน์ต่ำง ๆ ช่องเก็บเงินควรมีหลำยช่อง และควรพัฒนำบุคลำกรให้มำกกว่ำเดิม
2. ควรมีจุดประชำสัมพันธ์ให้บริกำรสอบถำมเพื่อควำมสะดวกของประชำชน
3. ควรเพิ่มค่ำทำฟันมำกกว่ำนี้ และควรเพิ่มสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้มำกกว่ำนี้
4. ควรมีเก้ำอี้ให้ลูกค้ำนั่งมำกกว่ำนี้ เพรำะลูกค้ำมำใช้บริกำรจำนวนมำก บำงครั้งต้องยืนนำน
5. ให้บริกำรที่เร็วขึ้น และเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ำรักษำด้ำนต่ำงให้มำกขึ้น
6. ควรให้ควำมรู้ผ่ำนประชำสัมพันธ์ให้มำกเพรำะผู้ประกันตนส่วนมำกควำมรู้น้อย
7. ควรมีคลินิกให้ใช้บริกำรมำกกว่ำนี้
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีบัตรคิวแจก ไม่ต้องแย่งคิวกัน
2. เจ้ำหน้ำที่พูดจำดี ให้คำปรึกษำดี ประชำสัมพันธ์ให้คำแนะนำดี บริกำรดี
3. สถำนที่สะอำด
4. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสให้ บ ริ ก ำรดี สะดวก รวดเร็ ว เป็ น กั น เอง สอบถำมได้ ทุ ก ค ำถำมให้
ควำมสำคัญกับผู้ประกันตนมำกขึ้น
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่พูดจำไพเรำะ ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง แนะนำดี เข้ำใจง่ำย
2. ขั้นตอนกำรชำระเงินสมทบและกำรเบิกจ่ำยรวดเร็วดี
3. ได้รับสิทธิประโยชน์หลำกหลำยโดยเฉพำะค่ำสงเครำะห์บุตรที่ให้มำกถึง 6 ปี และกรณีว่ำงงำน
4. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร
5. แอร์เย็นดี
6. มีจุดแนะนำกำรให้บริกำรอยู่ด้ำนนอกก่อนถึงจุดบริกำร เจ้ำหน้ำที่คอยบอกว่ำต้องติดต่อเรื่องไหน
ก่อน-หลัง ทำให้สะดวก รวดเร็วขึ้น
7. มีกำรจัดคิว
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรจ่ำยเงินทดแทนช้ำเกินไป
2. ควรทำงำนให้เร็วกว่ำเดิม ไม่ต้องนั่งรอนำนเกินไป
3. เก้ำอี้สำหรับนั่งรอคอยน้อยไม่พอเวลำมีคนมำติดต่อเยอะๆ
4. ตรงจุดที่รอชำระเงิน ควรมีประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้ ผู้ประกันตนได้รับรู้ และมี
คำอธิบำยผลประโยชน์ที่ง่ำยกว่ำนี้ เพรำะอ่ำนแล้วงง
5. เจ้ำหน้ำที่มีน้อยทำให้กำรให้บริกำรล่ำช้ำ
6. เจ้ำหน้ำที่ควรให้คำแนะนำอย่ำงใจเย็น ไม่ใช้อำรมณ์ ไม่ควรพูดด้วยคำว่ำ ทำไม อะไร ยังไง ควร
ถำมด้วยควำมเป็นกันเอง
7. จุดรับชำระเงินต้องรอนำนและพนักงำนไม่ค่อยยิ้มแย้มกับลูกค้ำที่ไปรับบริกำรเท่ำที่ควร
8. มีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อย น่ำจะมีกำรให้สถำนพยำบำลของเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ให้บริกำรประกันสังคม
9. กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลควรใช้มำตรฐำนเดียวกั บคนที่ชำระเงินเอง เช่น ยำที่รักษำ ควร
จะมีสิทธิเท่ำเทียมกัน บริกำรล่ำช้ำ ผู้ป่วยประกันสังคมมำกแล้วยังมีผู้ป่วยอื่น ๆ มำรวมอีก
10. ควรมีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้มำกกว่ำนี้
11. ข้อสงสัยว่ำคลินิกที่ให้บริกำรทำไมเวลำเซ็นชื่อรับยำ-รักษำ ยำแค่ 4-5 ชุด ต้องเซ็นชื่อรับเงิน ถึง
3 ใบ ทำไมค่ำยำแพงมำกหรืออย่ำงไรแค่เป็นหวัด
ข้อเสนอแนะ
1. ไม่ควรใช้เด็กฝึกงำนมำนั่งเคำน์เตอร์ประชำสัมพันธ์
2. ควรจัดให้มีกำรอบรมหรือชี้แจงให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำนข้ำงนอกเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อย่ำง
น้อยปีละครั้ง
3. ควรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนและประโยชน์ที่จะได้รับให้ผู้ประกันตนได้รับทรำบทำงสื่อให้มำกกว่ำนี้

4. คุณภำพกำรให้บริกำรควรมีมำตรฐำนขึ้น
5. ควรเพิ่มสิทธิที่จะได้รับให้ผู้ประกันตนมำกกว่ำนี้
6. เพิ่มช่องทำงกำรรับเงินมำกขึ้น
7. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้ เช่น สถำนพยำบำลเอกชน ควรให้ใช้สิทธิประกันสังคมใน
โรงพยำบำลเอกชนได้
8. ควรแยกผู้ป่วยประกันสังคมต่ำงหำก เพิ่มแพทย์ที่รักษำเพื่อให้แพทย์มีเวลำตรวจคนไข้ให้ละเอียด
มำกขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรปรับปรุงสถำนที่จอดรถ ควรเปิดประตูทำงลำดให้คนพิกำรขึ้นลงได้สะดวก
2. โทรศัพท์ติดต่อยำก บำงครั้งไม่มีผู้รับสำย
3. ค่ำรักษำพยำบำล ไม่ควรให้ผู้รับบริกำรต้องชำระเงินก่อนแล้วค่อยเบิกคืนที่ประกันสังคมทีหลัง
เพรำะยุ่งยำก ไม่สะดวก กรณีที่ต้องสำรองเงินจ่ำยเงินสดไปก่อน หำกไม่มีเงินจะเอำที่ไหนมำสำรองจ่ำย และ
เมื่อสำรองจ่ำยแล้วยังต้องเสียเวลำไปทำเรื่องขอเงินที่สำรองจ่ำยไปคืนอีก
4. สถำนพยำบำลควรแยกผู้ป่วยประกันสังคมออกจำกผู้ป่วยนอกทั่วไป และต้องกำรให้ดูแลเอำใจใส่
ผู้ป่วยให้มำกกว่ำนี้ ไม่ค่อยอำนวยควำมสะดวก และดูแลผู้รับบริกำรสักเท่ำไหร่
5. มีสถำนพยำบำลให้เลื อกน้อย สถำนพยำบำลของรัฐล่ำช้ำมำกและไม่ค่อยให้ กำรดูแลเอำใจใส่
เท่ำที่ควร
6. สถำนพยำบำลจะเน้ น กำรดูแลไม่เหมือนกันกับผู้ ที่ใช้บัตรประกันสั งคมจะไม่เอำใจใส่ ส่ว นผู้ ที่
จ่ำยเงินเองจะดูแลดีกว่ำ และกำรจ่ำยยำก็ไม่เหมือนกัน ควรปรับปรุงให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
7. สถำนพยำบำลให้บริกำรล่ำช้ำมำก ต้องใช้เวลำ 4 – 6 ชั่วโมง ขอใบรับรองแพทย์ไม่ค่อยได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลข่ำวสำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่ผู้ประกันตนควรทรำบ ควรประชำสัมพันธ์ให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมเนื้อหำ
2. ควรลดภำระเรื่องเงินสำรองจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
3. ควรปรับลดเงินสมทบ 3% ต่อเนื่อง 1 ปี เพรำะค่ำใช้จ่ำยพนักงำนแต่ละคนสูง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ควำมเป็นกันเองและกำรให้บริกำรที่ดีของเจ้ำหน้ำที่
2. มีบัตรคิว ตำมลำดับก่อนหลังดี บริกำรไม่ซ้ำซ้อน และไม่ช้ำจนเกินไป
3. ตอบคำถำมทำงโทรศัพท์ได้ชัดเจนดีมำก เข้ำใจง่ำย
4. กำรประชำสัมพันธ์และกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
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4.
5.
6.
7.

ควรเข้ำรักษำพยำบำลในกรณีเจ็บป่วยได้ทุกโรงพยำบำล
ควรมีโรงพยำบำลเอกชนให้เลือกใช้บริกำร เพื่อควำมสะดวกสบำย
ควรมีโรงพยำบำลสำหรับประกันสังคมโดยเฉพำะประจำจังหวัดต่ำง ๆ
ควรแยกคนไข้ประกันสังคมจำกคนไข้บัตรทอง

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ตอบคำถำมอย่ำงเต็มใจ ให้ข้อมูลเข้ำใจง่ำย บริกำรคล่องตัว เสร็จรวดเร็ว
2. เจ้ำหน้ำที่ให้คำปรึกษำดีมำก ติดตำมงำนและบริกำรดี
3. สถำนที่สะอำดเป็นระเบียบ ห้องน้ำสะอำด
4. มีกำรสลับทำงำนเวลำพักเที่ยง
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. คุณภำพกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล
2. ติ ด ต่ อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ท ำงโทรศั พ ท์ ย ำก โทร.ไม่ ค่ อ ยติ ด รอสำยนำน บำงครั้ งโทร.ติ ด แล้ ว พอกด
หมำยเลขภำยในที่ต้องกำรติดต่อแต่สำยหลุดไปดื้อ ๆ ซึ่งอำจเป็นเพรำะหมำยเลขนั้นสำยไม่ว่ำง ดังนั้นควรทำ
ระบบโทรศั พ ท์ ให้ โอนสำยอั ต โนมั ติ ก ลั บ ไปที่ โอเปอเรเตอร์เพื่ อ โอนสำยภำยในหมำยเลขอื่ น ให้ เพื่ อ จะได้
ไม่เสียเวลำ
3. กำรเลือกสถำนพยำบำลมีข้อจำกัด
4. ป้ำยประชำสัมพันธ์บอกจุดบริกำรไม่ชัดเจน
5. เจ้ำหน้ำที่ควรยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร
6. เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลไม่ค่อยใส่ใจให้บริกำร
7. แพทย์ที่ตรวจช่วงนอกเวลำจะทำกำรตรวจไม่ละเอียด อ่ำนจำกรำยงำนพยำบำลคัดกรองก็จ่ำยยำ
ให้แล้ว แทบไม่มองหน้ำคนไข้เลย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับเพิ่มค่ำทันตกรรมตำมภำวะเศรษฐกิจ
2. เพิ่มกำรประชำสัมพันธ์เรื่องเงินบำเหน็จบำนำญให้ผู้ประกันตนเข้ำใจชัดเจนมำกขึ้น
3. ควรจัดทำป้ำยบอกจุดบริกำรที่ชัดเจน เพื่อควำมสะดวก
4. ควรให้บริกำรที่ครบถ้วนสำมำรถตอบข้อสงสัยหรือแนะนำรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนประกันสังคม
ได้ดี

สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนให้ข้อมูลไม่ชัดเจน พอถำมมำก ๆ ก็ไม่พอใจ ควรปรับปรุงกิริยำมำรยำท
2. ตอนเช้ำกว่ำเจ้ำหน้ำที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ต้องรอถึง 09.00 น.
3. ขำดควำมคล่องตัวในกำรให้บริกำร
4. สถำนที่ตั้งคับแคบ ที่จอดรถไม่สะดวก
5. สถำนพยำบำลให้บริกำรล่ำช้ำ รักษำไม่ดี รักษำนำนกว่ำจะหำยอำจจะเกี่ยวกับยำที่ไม่มีคุณภำพ
และเลือกปฏิบัติ
6. แพทย์ไม่สนใจคนไข้ประกันสังคม ตรวจแบบขอไปที ยำไม่มีคุณภำพ พูดไม่เพรำะ
7. กำรเข้ำรับกำรรักษำบัตรประกันสังคมในโรงพยำบำลต่ำงๆที่เข้ำร่วมนั้น ได้รับกำรต้อนรับไม่ดี
พูดจำไม่ค่อยดี ให้บริกำรช้ำมำก รักษำวินิจฉัยโรคแบบมั่วๆ คุณภำพยำไม่ดี และมีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อย
และคลินิกเข้ำร่วมน้อย รอตรวจรักษำนำนมำก แต่ตรวจแค่แป๊บเดียว
8. สถำนพยำบำลบริกำร 2 มำตรฐำน แตกต่ำงจำกผู้จ่ำยเงินและข้ำรำชกำร สิทธิประโยชน์ในกำร
เบิกค่ำรักษำน้อยมำกเทียบกับรำยจ่ำยที่รักษำตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ขยำยเวลำในกำรบริกำร
2. ควรทำงำนให้ตรงต่อเวลำเหมือนเอกชน เพรำะเวลำที่ผู้มำติดต่อต้องรอคอยนำนเกินไป
3. ควรทำงำนให้ได้มำตรฐำนทั้งบุคลำกรและกำรให้ บริกำร ควรมีมำรยำท พูดจำไพเรำะและให้
เกียรติผู้ประกันตน
4. ควรให้ โรงพยำบำลที่เข้ำร่วมกับประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนให้ดีกว่ำนี้ ในกำรให้ ข้อมูล กำร
ต้อนรับ กำรพูดคุยควรมีควำมสุภำพ อ่อนน้อมและให้ควำมสะดวก รวดเร็วในเวลำรักษำ และวิเครำะห์โรคควร
ได้ มำตรฐำนที่ ดี ไม่ ใช่ บ ริก ำรดีเฉพำะผู้ ที่ เสี ยเงิน ควรบริก ำรด้ วยมำตรฐำนเดียวกั บ กลุ่ ม ที่ จ่ำยเงิน เพรำะ
ผู้ประกันตนก็จ่ำยเงินส่งประกันสังคมทุกเดือนเหมือนกัน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. สถำนที่สะอำด แบ่งเจ้ำหน้ำที่ทำงำนเป็นสัดส่วน
2. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี
3. เปิดให้บริกำรช่วงเที่ยง
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรให้คำแนะนำและมีป้ำยบอกจุดบริกำรที่ชัดเจน
2. กรณีฉุกเฉินสำมำรถสอบถำมข้อมูลกับทำงโรงพยำบำลได้รวดเร็ว แนะนำรำยละเอียดได้พึงพอใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์น้อยไป
2. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ควรแนะนำด้วยควำมเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
3. กำรบริกำร และกำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่ ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่มีมนุษยสัมพันธ์และใส่ใจให้บริกำร
มำกกว่ำนี้
4. ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรของสถำนพยำบำลของรัฐบำลน้อยไป ให้บริกำรแค่ครึ่งวันเท่ำนั้น ทำให้
เสียเวลำรอคอยคิวนำนมำก
5. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรในสถำนพยำบำลของรัฐบำลและเอกชน กำรบริกำร ณ โรงพยำบำล
รอคอยนำนมำก
6. สถำนพยำบำลเอกชนไม่ให้ควำมสำคัญกับผู้ประกันตนเท่ำที่ควร
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ข้อเสนอแนะ
1. ต้องกำรให้จัดทำคู่มือกำรคำนวณบำเหน็จบำนำญชรำภำพ
2. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้มำกขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ชั้น 2 ให้คำแนะนำดี สุภำพ พูดจำดี เป็นกันเอง
2. มีแผนผังข้อมูลแสดง ให้บริกำรคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ชั้น 1 ควรมีควำมเป็นกันเอง สุภำพ และให้เกียรติผู้มำรับบริกำรมำกกว่ำนี้
2. จุดรับบัตรคิวพูดไม่เพรำะ พนักงำนหน้ำบึ้ง ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส
3. ควำมล่ำช้ำของกำรบริกำร กำรจ่ำยยำที่ไม่มคี ุณภำพ และกำรตรวจรักษำที่ไม่ค่อยละเอียดของ
สถำนพยำบำล
ข้อเสนอแนะ
- เจ้ำหน้ำที่ควรจะเต็มใจให้บริกำรโดยมองผู้มำรับบริกำรเหมือนพี่น้องหรือพ่อแม่ เพรำะพวกเขำ
คือที่มำของเงินเดือนคุณ

สานักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำเป็นอย่ำงดี ยิ้มแย้ม ให้บริกำรดี ให้ควำมรู้เพิ่มมำกขึ้น
2. สถำนพยำบำลมีแพทย์ที่เชี่ยวชำญโรคเฉพำะทำงตรวจเช็ควิเครำะห์อำกำรและจ่ำยยำได้ถูกกับโรค
3. เครื่องมือทำงกำรแพทย์ทันสมัยดี

ข้อเสนอแนะ
1. ควรคืนเงินทดแทนให้กับผู้ประกันตนที่ไม่เคยใช้สิทธิทันตกรรมในปีนั้น
2. หำกผู้ประกันตนไม่เคยใช้สิทธิภำยใน 1 ปี ควรคืนเงินให้ผู้ประกันตน
3. ต้องกำรให้มีสินเชื่อหลำกหลำยรูปแบบที่เกี่ยวกับกองทุนสำหรับลูกจ้ำง
4. ต้องกำรให้มีเงินกู้กองทุนประกันสังคม
5. ควรมี ส ถำนพยำบำลให้ เลื อ กมำกกว่ ำ นี้ แพทย์ แ ละพยำบำลควรเอำใจใส่ ค นไข้ ม ำกกว่ ำ นี้
มีสถำนพยำบำลเครือข่ำยให้มำกกว่ำนี้ และเนื่องจำกในแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ำมำรับกำรรักษำเป็นจำนวนมำก
ควรจัดแพทย์เฉพำะทำงเพิ่ม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ให้คำปรึกษำ เสนอแนะและให้ข้อมูลดี แนะนำกับผู้ประกันตนในเรื่องที่ผู้ประกันตนไม่
ทรำบให้เข้ำใจได้เป็นอย่ำงดี
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บ ำงคนพูดจำไม่ค่อยดี ไม่ค่อยยิ้ม ควรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่เรื่องกำรให้บริกำร เพรำะ
เจ้ำหน้ำที่ควรให้ข้อมูลแก่ผู้มำติดต่อสอบถำม ไม่ใช่พูดจำไม่ดี ตะคอกใส่
2. กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนผู้ให้บริกำร ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร และควำมชัดเจนในกำรให้
ข้อมูลต่ำงๆโดยละเอียด เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูลเข้ำใจยำก
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนควรยิ้มแย้มกับลูกค้ำดี ๆ ไม่ทำหน้ำดุใส่ และควรแนะนำแบบนุ่มนวล
2. ให้ควำมรู้เผยแพร่ให้ผู้ประกันตนมำกกว่ำนี้
3. ควรมีกำรแจกเอกสำรให้สถำนประกอบกำรเพื่อแจกให้ผู้ประกันตน
4. ควรมีสถำนพยำบำลเครือข่ำยให้มำกกว่ำนี้
5. สถำนพยำบำลมีให้เลือกน้อย
6. ควำมรวดเร็วของกำรให้บริกำรและควำมใส่ใจของสถำนพยำบำล รอเรียกคิวเข้ำรับกำรตรวจรอ
หมอนำน จ่ำยยำคิวยำว
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3. สำนักงำนอยู่ไกลเกินไป โทรศัพท์ติดต่อยำก กำรติดต่อสื่อสำรลำบำก
4. โรงพยำบำล เครือข่ำยคลินิก ไม่ค่อยสนใจ สถำนพยำบำลพอเห็ นว่ำเป็นบัตรประกันสังคมจะ
บริกำรไม่ดี ให้บริกำรต่อผู้ป่วยเนื่องจำกใช้บัตรประกันสังคมเหมือนหมูเหมือนหมำ
ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ำหน้ำที่สำขำควรจะยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจำไพเรำะ ใช้คำพูดที่สุภำพ
2. ควรอำนวยควำมสะดวกให้ยื่นเรื่องเบิกในท้องถิ่นได้
3. ต้องกำรให้มีสำขำเพิ่ม และที่จอดรถไม่เพียงพอ
4. โทรสอบถำมเกี่ ย วกั บ กำรทดแทนเพรำะควำมไม่ รู้ ข้ อ มู ล มำก จึ งถำมด้ ว ยค ำถำมบ้ ำนๆ แต่
พนักงำนกองทุนเงินทดแทนตอบด้วยเสียงห้วนๆมำก จึงขอให้พูดดีๆ พนักงำนควรทำงำนด้วยควำมเต็มใจที่จะ
ให้บริกำร
5. ควรปรับปรุงเพิ่มห้องน้ำ มีจุดบริกำรน้ำดื่ม มีที่ถ่ำยเอกสำร
6. ควรมีคลินิกให้เลือกบ้ำง จะได้ยำดีดี
7. อยำกให้ใช้บริกำรที่คลินิกได้เพรำะที่โรงพยำบำลต้องรอนำนมำก โดยจ่ำยเงินไปก่อนแล้วเบิกคืน
จำกประกันสังคมทีหลัง
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้กำรดูแลเอำใจใส่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง บริกำรด้วยควำมเต็มใจดีมำก สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง บำงคนอัธยำศัยดีมำก ๆ ให้คำแนะนำที่เข้ำใจง่ำย แต่บำงจุดยังต้องปรับปรุง
2. ขั้นตอนไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย เป็นระเบียบเรียบร้อย เบิกง่ำย จ่ำยเร็ว
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. สถำนที่ภำยในคับแคบ แออัด ที่นั่งคอยไม่เพียงพอ อำกำศร้อน น้ำดื่ม ห้องน้ำไม่สะอำด
2. เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมสนใจ ต้องกำรให้เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่มำกกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำที่บำงคนชอบทำหน้ำ
เหม็น เจ้ำหน้ำที่ควรมีจิตสำนึกว่ำมีหน้ำที่บริกำรประชำชน
3. เจ้ำหน้ำที่ทำงำนแย่มำก กำรพูดจำไม่ค่อยเต็มใจให้บริกำร สอบถำมข้อมูลก็ได้คำตอบไม่ชัดเจน
เอกสำรหำยตลอด โทรมำขอแล้วขออีก
4. อัตรำเงินสมทบหักมำกไป
5. พนั กงำนบริษัทต้องทำงำนจัน ทร์ -เสำร์ ถ้ำต้องไปหำหมอที่โรงพยำบำลก็ต้องลำงำน เงินที่หั ก
ประกันสังคมไปไม่ได้ไปหำหมอเลย

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็ว ทันใจ
2. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมเป็นกันเอง สุภำพเรียบร้อย ให้คำแนะนำดี ยิ้มแย้มแจ่มใส น่ำรัก
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรแยกโต๊ะทำงำนให้เป็นสัดส่วน มีป้ำยบอกให้ชัดเจน
2. พนักงำนพูดจำไม่เพรำะ รอนำน ไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส (บำงคน)
3. ควรใช้ข้อควำมที่เข้ำใจง่ำยเนื่องจำกโต๊ะเจ้ำหน้ำที่อยู่ติดกันจนดูไม่ออกว่ำต้องยื่นเอกสำรตรงไหน
4. ควรมีสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้
5. กำรใช้บริกำรตำมบัตรรับรองสิทธิได้รับบริกำรไม่ดี ยำไม่ได้คุณภำพ หมอตรวจไม่ละเอียด รอนำน
แพทย์ไม่เต็มใจให้บริกำร บอกว่ำจะเอำอะไรกับประกันสังคม ใบรับรองแพทย์ก็ไม่ค่อยพอใจจะให้
6. ค่ำคลอดบุตรน่ำจะได้เยอะกว่ำนี้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยเยอะ
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ข้อเสนอแนะ
1. กำรเบิกเงินคืนกรณีฉุกเฉินที่ไปรักษำโรงพยำบำลเอกชน ควรเบิกได้ทั้งหมด
2. ควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกับผู้ประกันตนให้มำกกว่ำนี้
3. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอกับผู้ที่ไปติดต่อ
4. งำนตรวจแบบนำส่งเงินสมทบและงำนส่งข้อมูลด้วยสื่อควรมีเจ้ำหน้ำที่มำกกว่ำ 1 คน สลับ กัน
เวลำพักหรือติดธุระ เพรำะกำรเดินเรื่องควรจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยเหลือ
5. เงินค่ำทำฟันแต่ละครั้งควรให้มำกกว่ำนี้ เพรำะไปทำแต่ละครั้งต้องจ่ำยเงินมำกแต่ไปเบิกได้น้อยกว่ำ
6. ควรดูแลสถำนที่รำชกำรให้เรียบร้อยสวยงำม และควรมีมุมพักผ่อนที่สบำยๆ มำกกว่ำนี้
7. เสนอให้เปิดบริกำรทั่วประเทศ
8. สถำนพยำบำลควรจัดทำงด่วนสำหรับผู้ประกันตน กรณีนอนในโรงพยำบำลควรมีห้องพิเศษ และ
กรณีที่มีคลินิกประกันสังคมรำยหัวละ 150 บำท นั้น ควรจะเพิ่มงบประมำณให้มำกกว่ำนี้ เพื่อผู้ป่วยจะได้รับยำ
ที่มีคุณภำพ
9. ควรสรรหำโรงพยำบำลเข้ำร่วมโครงกำรให้มำกขึ้น
10. ควรมีกำรประสำนกับทำงโรงพยำบำล สอบถำมถึงข้อมูลกำรให้บริกำรหรือเข้ำไปตรวจสอบดู
โรงพยำบำล เพรำะกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำชล่ำช้ำ รอนำนมำก กำรพูดจำกกำร
บริกำรไม่ดี ไปหำหมอบำงครั้งก็ไม่ได้สอบถำมอำกำรมำกตรวจเสร็จแล้วก็ได้ยำพำรำฯ มำตลอด ถ้ำรู้ ว่ำได้แต่ยำ
พำรำฯ หำซื้อกินเองยังได้ยำมีคุณภำพดีกว่ำอีก ไม่ต้องเสียเวลำเป็นวันไปนั่งรอ
11. ในกรณีที่ผู้ประกันตนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อยำกให้ดำเนินกำรให้ก่อนเพรำะต้องรอนำน
12. ให้ผู้ประกันตนสำมำรถเข้ำรับกำรรักษำโรงพยำบำลได้ทั่วประเทศ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรบริกำรลูกค้ำด้วยควำมยิ้มแย้ม แจ่มใส เต็มใจให้บริกำร
2. ควรบริกำรให้รวดเร็วกว่ำนี้
3. เมื่อมีผู้ มำใช้บ ริกำรให้ มีป้ ำยชี้บอกว่ำติดต่ออะไร ไปตรงไหน มีรูปเจ้ำหน้ำที่และมีชื่อที่โต๊ะ มี
คำอธิบำยขั้นตอนกำรติดต่อ จัดทำบอร์ดอธิบำยขั้นตอนกำรให้บริกำร
4. จ่ำยยำให้มีคุณภำพขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เคยไปใช้บ ริก ำรกั บ โรงพยำบำลตำมสิ ท ธิแ ต่ได้ รับ กำรบริก ำรไม่ดี ไม่ ค่ อยเอำใจใส่ กั บ กำรใช้
สิทธิบัตรประกันสังคม
2. ด้ำนเอกสำรและข่ำวสำรในกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนได้รับรู้
3. กำรนำส่งวำรสำรประกันสังคมประจำเดือนส่งมำช้ำมำก เช่น วำรสำรของเดือนกุมภำพันธ์ได้รับ
เดือนเมษำยน เป็นต้น
4. สำนักงำนยังไม่ค่อยเป็นสัดส่วน
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยแนะนำเบื้องต้น ตั้งแต่เริ่มเข้ำมำในสำนักงำน
2. ควรให้ควำมรู้ด้วยแผ่นพับ อบรม หรือประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่อย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำรบริกำร อยำกให้เจ้ำหน้ำที่มีอัธยำศัยดี มีรอยยิ้มและแสดงศักยภำพให้ผู้ประกันตนได้เห็นว่ำ
อยำกจะช่วยเหลือให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ
4. ควรมีคลินิกให้มำกกว่ำนี้
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ส่งเอกสำรแบบฟอร์มล่วงหน้ำ ให้ข้อมูลดี
2. สถำนที่ตั้งสะดวก ใกล้ที่พัก
3. รับเงินทดแทนได้หลำยช่องทำง
4. เจ้ ำหน้ ำ ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ดี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส พู ด จำสุ ภ ำพอ่ อ นน้ อ ม ให้ ค วำมเป็ น กั น เอง ให้
คำแนะนำผู้ประกันตนได้ดีมำก
5. บริกำรตำมลำดับก่อนหลัง บริกำรเสมอภำคยุติธรรม สะดวกรวดเร็วทันใจ และเข้ำใจง่ำย
6. บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต และสำยด่วน 1506

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ไม่ ค วรให้ ร อคิว นำนเกิ น ไป ขั้น ตอนกำรเบิ ก เงิน กรณี ต่ ำง ๆ ช้ ำเกิ น ไป ควรก ำหนดเวลำกำร
ดำเนินกำรแล้วเสร็จให้ชัดเจน
2. กำรให้บริกำรอินเตอร์เน็ตในกำรสอบถำมเงินคงเหลือชรำภำพ
3. ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตไม่เป็นปัจจุบัน
4. โทรศัพท์ไปสอบถำมมักจะไม่ได้ข้อมูล กำรบริกำรเมื่อสอบถำมหรือขอควำมช่วยเหลือ เจ้ำหน้ำที่
บำงท่ำนมักไม่ให้ควำมช่วยเหลือแล้วโอนไปให้ขอตรงจุดอื่น
5. เจ้ำหน้ำที่หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม ใช้อำรมณ์ในกำรตอบ
6. หน่วยบริกำรเคลื่อนที่ เจ้ำหน้ำที่มักจะทำเหมือนไม่เต็มใจบริกำร เหมือนถูกบังคับมำ
7. กำรประชำสัมพันธ์ กำรจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรและแบบฟอร์มในกำรจ่ำยสับสนมำก
8. คนไข้ประกันสังคมควรจะได้รับบริกำรที่ดีกว่ำนี้เพรำะถูกหักเงินทุกเดือน บำงเดือนบำงปีไม่ได้
เจ็บป่วยเลย
สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ควรทำงำนให้คุ้มค่ำกับเงินที่ประชำชนต้องเสียให้กับรัฐ
2. เจ้ำหน้ำที่ควรพูดด้วยน้ำเสียงสุภำพและใส่ใจต่อกำรให้บริกำรให้มำกกว่ำนี้
3. เจ้ำหน้ำที่จุดประชำสัมพันธ์หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม
4. รอรับเงินทดแทนใช้เวลำนำน
5. ด้ำนกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และรำยละเอียดกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล
6. ควรปรับปรุงกำรบริกำรให้รวดเร็วกว่ำเดิม และหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรควรแจ้งล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์
7. ควรประสำนงำนกับโรงพยำบำลให้ดูแลผู้ประกันตนให้ดีกว่ำที่เป็นอยู่ เพรำะปัจจุบันแทบไม่ใส่ใจ
เลย
8. สถำนพยำบำลไม่มีกำรตรวจเช็คให้ละเอียด ให้แต่ยำแก้ปวด ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องเสียไปแต่ละเดือน
เลย บุคลำกรทำงกำรแพทย์พูดไม่เพรำะ และเลือกปฏิบัติต่อคนไข้ สถำนพยำบำลให้บริกำรแย่มำก โดยเฉพำะ
โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต
9. ควรเพิ่มวงเงินในกำรรักษำให้มำกกว่ำนี้

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริกำร
2. บริกำรสะดวกรวดเร็ว
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำลให้มำกขึ้นอีกนิดหนึ่ง
2. ต้องกำรได้รับเงินชรำภำพเป็นบำเหน็จโดยไม่มีเงื่อนไข และให้ใช้ฐำนเงินเดือนเดือนสุดท้ำยเป็น
เกณฑ์
3. ควรพัฒนำให้เจ้ำหน้ำที่มีทักษะด้ำนภำษำเพื่อสื่อสำรกับต่ำงชำติได้
4. เจ้ำหน้ำที่ควรคอยแนะนำ และทำงำนให้ว่องไว เอำใจใส่ประชำชนที่ทำประกันสังคม
5. ควรดูแลเรื่องกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลต่อผู้ประกันตนของโรงพยำบำลแต่ละแห่งที่ลูกจ้ำง
มีสิทธิเลือกรับบริกำรด้วยว่ำให้บริก ำรดีมำกน้อยเพียงไร เพรำะกำรเข้ำรับบริกำรแต่ละครั้งใช้เวลำนำนมำก
เพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่ให้ควำมสนใจหรือเอำใจใส่ต่อคนไข้เลยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โรงพยำบำลวชิระภูเก็ต ส่วนใหญ่
จะให้แต่ยำแก้ปวด ลดไข้ ไม่มีกำรตรวจเช็คให้ละเอียด ไม่คุ้มกับเงินที่ต้องเสียแต่ละเดือน
6. สถำนพยำบำลควรให้บริกำรที่รวดเร็วมีคุณภำพและวินิจฉัยโรคอย่ำงถูกต้อง ควรรักษำให้ดีกว่ำ
เดิม โดยเฉพำะตัวยำที่ใช้รักษำต้องให้มีคุณภำพมำกขึ้น
7. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้เลือกมำกขึ้น
สานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สาขากระทู้

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีกำรจัดประชุมชี้แจงเพื่อให้ควำมรู้
2. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง
3. มีจุดประชำสัมพันธ์คอยบริกำร
4. สถำนพยำบำลมีมำกขึ้น
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควำมคุ้มครองยังไม่ครอบคลุมและยังไม่สะดวกสบำยเท่ำประกันสุขภำพทั่วไป
2. กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่
3. กำรขอคำปรึกษำหำรือในเรื่องที่สงสัยต้องเข้ำคิวรอเสียเวลำนำน ควรมีช่องทำงที่สะดวกและ
รวดเร็วกว่ำนี้
4. สถำนที่จอดรถ
5. ควรปรับปรุงโทรศัพท์ติดต่อยำกมำก
6. เงินสงเครำะห์บุตรโอนเข้ำธนำคำรควรกำหนดวันให้แน่ชัด

7. ค่ำบริกำรทันตกรรมควรเบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
8. สถำนพยำบำลควรให้แพทย์ผู้เชี่ยวชำญเป็นผู้ตรวจโรค
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรเงินสมทบของผู้ประกันตนที่โปร่งใสตรวจสอบได้
2. ควรครอบคลุมกำรรักษำพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ เพิ่มควำมสะดวกสบำยแบบประกันสุขภำพทั่วไป
และควรให้เข้ำรักษำได้ทุกโรงพยำบำลใกล้บ้ำนและมีควำมเท่ำเทียมกัน
3. ขอให้รับรักษำโรคที่ยังไม่ได้รับรองจำกประกันสังคม
4. ควรให้มีแพทย์เฉพำะทำงเป็นผู้ตรวจรักษำ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ขั้นตอนกำรเบิกเงินคืนควรปรับปรุง เนื่องจำกคอยนำน
2. เจ้ำหน้ำที่ควรให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ ใบหน้ำยิ้มแย้ม บริกำรรวดเร็ว และควรมีควำมรู้ในกำร
ให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ตให้มำกกว่ำนี้
3. สถำนพยำบำลที่ให้บริกำร พยำบำลบำงคนพูดจำไม่สุภำพกับคนไข้
4. เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเกำะสมุยบริกำรแย่มำกๆ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงขั้นตอนกำรเบิกเงินคืนให้ง่ำย ไม่ยุ่งยำก และสำมำรถใช้สิทธิได้ทั่วประเทศ
2. ด้ำนสถำนพยำบำลควรจัดฝึกอบรมจริยธรรมบุคลำกรเพิ่มเติม
3. เพิ่มสถำนพยำบำลเครือข่ำยให้มำกกว่ำนี้
4. ใช้สิทธิประกันสังคมกับคลินิกได้ทุกแห่งไม่ว่ำกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ก็ตำม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เป็ น กั น เอง ให้ ข้ อ มู ล ได้ ดี เข้ ำ ใจง่ำ ย แนะน ำดี ให้ บ ริ ก ำรดี ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสเต็ ม ใจ
ให้บริกำร มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นมิตรกับผู้รับบริกำร อัธยำศัยดี รวดเร็ว ให้คำแนะนำดีมำก
2. เบิกค่ำรักษำได้ทันใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ตอบข้อซักถำมและให้คำแนะนำเป็นอย่ำงดี
2. กำรประชำสัมพันธ์
3. กำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต ทำให้ทำงำนได้สะดวกขึ้นไม่ต้องเสียเวลำไปใช้บริกำรที่สำนักงำน
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3. สำมำรถเข้ำไปสอบถำมข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ปรับปรุงบุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ควรสนใจผู้ที่เข้ำไปติดต่อ อย่ำนั่งคุยกันมำก เวลำไปแล้วไม่รู้ว่ำจะ
ติดต่อกับใคร ไม่มีเจ้ำหน้ำที่มำคอยสอบถำม ต่ำงคนต่ำงนั่ง ไม่สนใจ เจ้ำหน้ำที่ควรเข้ำหำผู้มำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่
ที่รับโทรศัพท์ก็พูดจำไม่ไพเรำะ ส่วนเจ้ำหน้ำที่งำนเงินสมทบไม่ค่อยสนใจผู้มำใช้บริกำร
2. สำนักงำนตั้งอยู่ไกลไป ต้องกำรให้ย้ำยมำอยู่ในเมือง
3. ควรมีเอกสำรแจกเรื่องสิทธิประโยชน์ให้รับรู้ได้ง่ำยกว่ำนี้
4. ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
5. บริเวณที่จอดรถของผู้มำใช้บริกำรยังไม่ดีเท่ำที่ควร
6. ให้ควำมรู้ ข่ำวสำร และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับให้มำกกว่ำนี้
7. ควรมี ส ถำนพยำบำลให้ เลื อกหลำกหลำยกว่ ำนี้ และสถำนพยำบำลในโครงกำรควรจะใส่ ใจ
มำกกว่ำนี้
8. ควรปรับปรุงเจ้ำหน้ำที่บำงคน โรงพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลให้บริกำรให้ดีกว่ำนี้
และพูดจำให้สุภำพ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ผู้ประกันตนยืมเงินบ้ำง
2. ควรมีคลินิกเครือข่ำยประกันสังคมให้บริกำร ไม่ควรให้ใช้ได้แต่โรงพยำบำลอย่ำงเดียว
3. ควรสับเปลี่ยนหมุนเวียนสถำนประกอบกำรที่ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุมเพื่อไม่ให้ซ้ำเดิม
4. ควรมีกำรตรวจบริเวณหน้ำประตูเข้ำออกอย่ำงเสมอ ติดกล้องวงจรด้วย
5. ควรมีสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้ และสถำนพยำบำลควรให้บริกำรดีกว่ำนี้
6. ต้องกำรให้ ผู้ ป ระกัน ตนได้ใช้สิ ท ธิในกำรรักษำพยำบำลที่ โรงพยำบำลของรัฐที่ ใดก็ได้ แล้ วน ำ
ใบเสร็จมำเบิกกับประกันสังคมที่ตนส่งเงินสมทบเหมือนกับข้ำรำชกำร
7. ควรจัดมำตรฐำนโรงพยำบำลระนองใหม่ และแพทย์ต่ำงๆของโรงพยำบำลบริกำรแย่มำกและมีไม่
ครบจำนวน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพร
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ชัดเจน ให้ควำมสะดวกต่อผู้มำติดต่อ ให้ข้อมูลให้คำแนะนำ เจ้ำหน้ำที่
ยิ้มแย้มแจ่มใส บริกำรดี
2. กำรให้ บ ริกำรของหน่ วยบริกำรเคลื่ อนที่ทำให้ผู้ ประกันตนสะดวกไม่ต้องเดินทำงไกล ตอบข้อ
สงสัยได้ทันที
3. ขั้นตอนในกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน

4. มีกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรมำยังสถำนประกอบกำร
5. ทำงด้ำนของกำรให้บริกำรข่ำวสำรทำงอินเตอร์เน็ตดีมำก
6. สถำนที่สะอำด

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีเจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำอธิบำยและตอบคำถำมให้เข้ำใจ
2. พนักงำนของรัฐให้มีจิตสำนึกว่ำเงินเดือนที่ได้มำกจำกภำษีของชำวนำ ชำวสวน และลูกจ้ำงของ
บริษัทเอกชนทั้งหลำย
3. เจ้ำหน้ำที่ควรพูดจำให้สุภำพเวลำที่มีผู้สอบถำมข้อมูล เพรำะไม่รู้ข้อมูลจริงๆ และควรบริหำรให้
รวดเร็ว
4. ให้ควำมเหมำะสมต่อกำรขอรับบริกำรต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและเป็นธรรมที่สุด
5. กำรให้บริกำรในกำรรักษำควรให้ผู้ประกันตนเข้ำโรงพยำบำลที่ไหนก็ได้ ตำมควำมสะดวกของ
ผู้บริกำรไม่ควรจำกัดพื้นที่ที่เข้ำรับบริกำร
6. สิทธิที่ควรจะได้รับควรครอบคลุมและเสมอภำคเท่ำเทียมกันทุกมำตรฐำน ข้ำรำชกำรของรัฐกับ
ลูกจ้ำงของเอกชนควรได้รับสิทธิเหมือนกัน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. บริกำรรวดเร็ว จ่ำยเงินสะดวกรวดเร็ว
2. มีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน สำนักงำนเป็นระเบียบ มีมำตรฐำนใน
กำรให้บริกำร มีระบบ มีป้ำยบอกชัดเจน
3. กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อ และกำรประชำสัมพันธ์ถึงผู้ประกันตนทำงไปรษณีย์เพื่อต้องกำรให้
ผู้ประกันตนทรำบข้อมูลต่ำงๆของประกันสังคมได้อย่ำงดีและถูกต้อง
4. สถำนที่ตั้งใกล้ สะดวก

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วมำกกว่ำนี้ เช่น กำรขอรับเงินทดแทน
2. กำรพูดจำและกำรใช้น้ำเสียงของเจ้ำหน้ำที่
3. ควรมีเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้บริกำรคนที่ไปขอรับประโยชน์ทดแทนด้วย
4. อยำกให้มีกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรหรือสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ที่เป็นปัจจุบันให้ทรำบได้ทั่วถึง
5. เจ้ำหน้ำที่พูดจำไม่สุภำพ
6. ควรให้เข้ำรักษำที่ไหนก็ได้ไม่ควรจำกัดสิทธิในกำรรักษำ
7. โรงพยำบำลบริกำรแย่มำก ไปใช้สิทธิรักษำที่โรงพยำบำลชุมพรบริกำรแย่มำกๆ
8. โรงพยำบำลของรัฐให้บริกำรช้ำมำก ผู้ใช้บริกำรมีจำนวนมำก บำงคนต้องไปคลินิกเสียเงินเอง
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5. เจ้ำหน้ำที่เป็นกันเอง ให้บริกำรดี
6. กำรให้บริกำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ควรอธิบำยตอบข้อซักถำมให้ละเอียดทุกขั้นตอน กำรตอบคำถำม
ของเจ้ำหน้ำที่บำงฝ่ำยพูดไม่ชัดเจน และเจ้ำหน้ำที่หน้ำตำไม่ยิ้มแย้ม พูดจำไม่เพรำะ ควรปรับปรุงกำรพูดจำให้
สุภำพ ไพเรำะ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือเลือกปฏิบัติ
2. สถำนที่จอดรถน้อยไป
3. รำยละเอียดในเอกสำรขอใช้สิทธิยุ่งยำกเกินไป
4. ระยะเวลำในกำรรอคอยกำรรักษำพยำบำล กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลแต่ละครั้งช้ำเกินไป
5. สถำนพยำบำลในเครือข่ำยประกันสังคมน้อยและบริกำรไม่ดี คอยนำน และมีเงื่อนไขในกำรใช้
บริกำร
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มช่องทำงกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร
2. ควรให้บริกำรที่รวดเร็ว
3. ปรับลดเอกสำรที่ใช้
4. ควรมีจุดประชำสัมพันธ์บอกขั้นตอน
5. ควรอบรมพนักงำนที่ให้บริกำรให้มำกกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำที่ควรหน้ำตำยิ้มแย้ม แจ่มใสและพูดจำดีๆ
และควรมีบทลงโทษเจ้ำหน้ำที่ที่พูดจำไม่สุภำพและไม่ยิ้มแย้ม ควรให้พนักงำนพูดจำเหมือนหน่วยงำนเอกชนที่
เน้นกำรให้บริกำร
6. ควรให้เลือกสถำนพยำบำลได้ทุกที่ไม่ควรจำกัดสิทธิในกำรเลือกเพื่อควำมสะดวก
7. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้เลือกมำกกว่ำนี้ ควรให้โรงพยำบำลเอกชนหันกลับมำเข้ำร่วมกับกองทุน
ประกันสังคมเหมือนในอดีต เนื่องจำกควำมแออัดของโรงพยำบำลที่ให้บริกำรอยู่ และมีกำรจำกัดจำนวนผู้เลือก
โดยไม่ขยำยรับเพิ่ม
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมเป็นกันเอง สนใจผู้มำติดต่อรับบริกำรเป็นอย่ำงดี ให้บริกำรรวดเร็ว ให้คำแนะนำดี
ชี้แจงและอธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่มำใช้บริกำรได้อย่ำงเข้ำใจ
2. สถำนที่ตั้งสะดวก ใกล้สถำนประกอบกำร
3. กำรตอบข้อซักถำมผ่ำนศูนย์บริกำร 1506
4. กำรชี้แจงข่ำวสำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต สำมำรถใช้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต และบริกำรผ่ำนธนำคำรได้
สำมำรถตรวจสอบข่ำวสำรต่ำง ๆ ได้ง่ำยทำงเว็บไซด์

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรช ำระเงิน สมทบช้ ำมำก มี กำรลั ด คิ ว ให้ กั บ คนที่ รู้จัก กับ เจ้ำหน้ ำที่ บริก ำรล่ ำช้ำ ไม่ ส นใจ
ประชำชนที่มำชำระเงินสมทบว่ำคอยนำนแค่ไหน และไม่ยิ้ม ควรปรับปรุงรอยยิ้มและคำพูดของเจ้ำหน้ำที่ และ
ควรเพิ่มเคำน์เตอร์จ่ำยเงินสมทบ จะได้ไม่ต้องรอชั่วโมงกว่ำ เสียเวลำมำก
2. ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ควรให้ทั่วถึงมำกกว่ำนี้ เอกสำรประกำศจำกสำนักงำนประกันสังคมส่งมำ
ล่ำช้ำมำก
3. ติดต่อกับเจ้ำหน้ ำที่ให้ กำรแนะนำดีพอสมควรแต่กำรใส่ใจต่อผู้มำรับบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ปรับปรุง เจ้ำหน้ำที่ไม่มีจิตใจรักบริกำร ไม่เป็นมิตร ทำงำนไม่เต็มประสิทธิภำพ พูดจำไม่เพรำะ กำรพูดจำอย่ำ
ใช้อำนำจจนเกินเหมำะสม สมควรปรับปรุงด้ำนนี้เป็นอย่ำงยิ่ง เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรช้ำมำก อึดอัดรอนำนเป็น
ชั่วโมง
4. ควรออกบั ตรรับ รองสิ ทธิส่งให้ ผู้ประกันตนที่ส ถำนประกอบกำรภำยหลั งจำกขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกันตนแล้วและก่อนใช้สิทธิอย่ำงน้อย 15 วัน
5. ควรปรับปรุงสถำนที่ให้กว้ำงขวำงกว่ำนี้
6. ควรเอำใจใส่ประชำชนที่มำใช้บริกำรให้มำกกว่ำนี้ ควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยเอำใจใส่ดูแลผู้มำใช้บริกำร
คอยสอบถำมหรือให้คำแนะนำให้มำกกว่ำนี้ ไม่ใช่ให้ประชำชนต้องเป็นผู้สอบถำมหรือกรอกข้อมูลเอง
7. ควรให้ควำมสำคัญกับประชำชนผู้ใช้บริกำรที่ต้องกำรคำแนะนำและคำปรึกษำที่ดีจำกเจ้ำหน้ำที่
8. สำยด่วน 1506 ติดต่อยำกมำก รอสำยนำนมำก
9. สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ทำงด้ำนทันตกรรมที่ควรจะให้สิทธิตำมที่จ่ำยจริง
10. สถำนพยำบำลควรมีให้เลือกมำกกว่ำนี้
11. เวลำพบแพทย์เพื่อตรวจรักษำควรรวดเร็วขึ้น รอคอยนำนมำก
12. จุดบริกำรลูกค้ำ กำรบริกำรผ่ำนบัญชีธนำคำร/หักบัญชี ควรมีธนำคำรให้เลือกมำกกว่ำนี้
13. เจ้ำหน้ำที่ที่ประจำ ณ สถำนพยำบำลตำมบัตรรับรองสิทธิ ควรมีควำมคล่องตัวและให้บริกำรที่
รวดเร็ว เพรำะมีผู้ไปใช้สิทธิมำก รอคิวนำน
14. ควรมีสถำนพยำบำลเอกชนให้บริกำรกลุ่มแรงงำนที่ใช้สิทธิประกันสังคมโดยเฉพำะ
15. ควรมีกำรเพิ่มตัวยำที่มีประโยชน์เท่ำเทียมกับระบบรำชกำร และสถำนพยำบำลที่บริกำรควรเพิ่ม
ให้มำกขึ้น
16. ระยะเวลำรอครบสิทธิกำรรักษำควรปรับจำก 3 เดือนเหลือเพียง 1 เดือน
17. ไม่ควรจำกัดสถำนพยำบำล เพรำะหำกไม่ได้เลือกสถำนพยำบำลของกระทรวงสำธำรณสุข เวลำ
ไปใช้บริกำรที่สำนักงำนสำธำรณสุขก็ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย ทำบัตรทองก็ไม่ได้ด้วย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

5. มีสำขำบริกำรมำกขึ้น ผู้รับบริกำรสะดวกในกำรติดต่อ
6. มีบัตรคิว ให้บริกำรตำมลำดับก่อน-หลัง
7. มีปำ้ ยชี้แจงเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนของกำรบริกำร
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18. มีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อย มีแต่สถำนพยำบำลของรัฐ ไม่สะดวกไปใช้บริกำร เพรำะผู้ป่วยมี
จำนวนมำก แออัด บุคลำกรทำงกำรแพทย์ไม่ยิ้ม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้บริกำรเสมอภำค ไม่ใช่เลือกปฏิบัติ
2. ควรเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรประชำสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ ข้ อ บั ง คั บ ตำมกฎหมำย ประกำศ ข่ ำ วสำร
ประกันสังคมให้รวดเร็วมำกกว่ำนี้
3. บริกำรให้เร็วกว่ำนี้
4. ควรเปิดช่องบริกำรรับจ่ำยเงินสมทบให้มำกกว่ำนี้ บำงทีคอยนำน 2 – 3 ชั่วโมง
5. ควรเพิ่มสถำนที่ให้บริกำรให้เหมือนเซเว่นอีเลฟเว่น
6. ควรเพิ่มธนำคำรที่ให้บริกำรผ่ำนธนำคำรหรือหักบัญชีธนำคำร
7. ควรอนุญำตให้ส่งข้อมูลทำงอีเมล์ได้ และสำมำรถส่งเงินผ่ำนธนำคำร โดยให้มีธนำคำรให้เลือก
มำกกว่ำนี้
8. เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงพอในช่วงเที่ยง
9. เจ้ำหน้ำที่ควรใช้คำพูดที่เข้ำใจง่ำย หน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้ประกันตน
10. ควรมีเจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพท์เรื่องร้องทุกข์
11. ผู้บริหำรควรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนให้เข้ำใจว่ำผู้มำติดต่อกับประกันสังคมมีหลำยระดับ
หลำกหลำย กำรศึกษำและช่วงอำยุ ควรให้ข้อแนะนำที่เหมำะสม รวมถึงกำรพูดจำควรจะสุภำพ ไม่ควรที่จะมี
กำรใช้อำรมณ์
12. ควรพิ จ ำรณำให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ที่ บ ริก ำรไม่ ดี ออกจำกงำนเพรำะมี ค นรอท ำงำนอยู่ อีก จำนวนมำก
ถ้ำบริกำรเหนื่อยก็ให้ลำออกซะ
13. ควรจัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ด่วน
14. ควรให้เข้ำรักษำพยำบำลในโรงพยำบำลเอกชนได้ ควรจ่ำยยำในเกรดเดียวกับกลุ่มที่จ่ำยเงิน และ
ควรเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรมำกกว่ำนี้
15. ควรให้ สิ ท ธิ ใ นกำรรั ก ษำทุ ก โรงพยำบำลโดยไม่ ต้ อ งส ำรองจ่ ำ ย และกำรให้ บ ริ ก ำรของ
สถำนพยำบำลไม่ควรจำกัด
16. ควรเพิ่มตัวยำที่มีประโยชน์เท่ำเทียมกับระบบรำชกำร และควรเพิ่มสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ควรให้มีสถำนพยำบำลหลำกหลำย และมีคุณภำพมำกกว่ำนี้ ไม่ใช่มีแต่ของรัฐ เพรำะไม่เพียงพอและมีให้เลือก
ไม่กี่แห่ง ทำให้เกิดกำรแออัดและล่ำช้ำมีผลต่อกำรลำและกลับมำทำงำนไม่ทัน โดยเฉพำะต่ำงจังหวัดควรให้
โรงพยำบำลเอกชนเข้ำมำเป็นเครือข่ำยประกันสังคมด้วยเพรำะโรงพยำบำลของรัฐแออัด
17. ควรมีสถำนพยำบำลเอกชนรองรับกำรให้บริกำรกลุ่มแรงงำนที่ใช้สิทธิประกันสังคมโดยเฉพำะ
18. ควรเพิ่มค่ำรักษำพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ เช่น กำรรักษำฟัน ให้น้อยไป
19. กำชับให้สถำนพยำบำลของประกันสังคมทุกแห่งให้บริกำรกับผู้ประกันตนเท่ำเทียมกับผู้ไม่ประกัน
ตน โดยเฉพำะยำรักษำโรค

สานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรแจ้งเข้ำ/ออกของพนักงำน
2. สถำนที่ใกล้สะดวก
3. เจ้ำหน้ำที่ให้คำแนะนำดี รวดเร็ว เข้ำใจง่ำย
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ผู้ประกันตนจ่ำยเงินสมทบครบ 3 เดือนแล้ว แต่บัตรรับรองสิทธิออกล่ำช้ำ
2. พนักงำนที่เคำน์เตอร์ช่องบริกำรมีน้อยไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
- กรณีทำฟันควรให้ลูกจ้ำงทำฟันจำกโรงพยำบำลโดยไม่ต้องเสียเงิน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บำงคนพูดจำไม่เพรำะกับลูกค้ำ บำงครั้งสอบถำมในสิ่งที่ไม่เข้ำใจก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่
พอใจ ควรเต็มใจให้บริกำรลูกค้ำมำกกว่ำนี้
2. ที่จอดรถจักรยำนยนต์ไม่เพียงพอ
3. เรื่องสถำนพยำบำล ไปหำหมอจะได้แต่ยำพำรำเซตำมอล
ข้อเสนอแนะ
1. ค่ำทันตกรรมควรเพิ่มให้มำกกว่ำนี้เพรำะว่ำค่ำครองชีพสูง
2. ควรให้บริกำรชำระเงินผ่ำนอินเตอร์เน็ตเหมือนระบบกำรชำระภำษีอำกร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. กำรให้คำชี้แจงข้อมูล
2. มีกำรแบ่งฝ่ำยและช่องทำงกำรบริกำรที่ชัดเจน
3. พนักงำนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี บริกำรรวดเร็ว
4. มีกำรทำงำนผ่ำนระบบ เอกสำรน่ำเชื่อถือ
5. มีบัตรคิว
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
- เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตอบข้อมูลให้ผู้ใช้บริกำรได้เป็นอย่ำงดี ให้ข้อมูลชัดเจนเข้ำใจง่ำย
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จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. พนักงำนไม่ค่อยยิ้มแย้ม เครียดอยู่ตลอดเวลำ
2. สถำนพยำบำลทำงำนไม่เป็น ธรรม เลือกให้ บริกำรแต่ลูกค้ำ VIP แพทย์และพยำบำลมีน้อยรับ
ผู้ป่วยเฉพำะทำงน้อย และพูดจำไม่เพรำะ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้สูงอำยุที่จ่ำยเงินประกันสังคมมำเกือบตลอดชีวิต แต่ไม่ค่อยได้ใช้บริกำรบ่อยนัก ควรจัดอะไรให้
เป็นพิเศษบ้ำง
2. กำรรับเงินประโยชน์ทดแทนเรื่องทันตกรรมควรเบิกได้ตำมจริง
3. เจ้ำหน้ำที่ควรแนะนำ ทำควำมเข้ำใจกับผู้ไปใช้บริกำรให้มำกกว่ำเดิม
4. ควรมีสถำนที่รองรับผู้ประกันตนให้มำกขึ้นในจังหวัด
5. ควรมีจุดประชำสัมพันธ์ให้คำแนะนำและคัดกรองเอกสำรก่อน
6. ควรจะมีแผ่นพับหรือเอกสำรแจ้งผู้ประกันตนให้กรณีที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล
7. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกำรรักษำมำกขึ้น
8. ควรมีโรงพยำบำลเอกชนเข้ำร่วมให้บริกำรด้วย
9. ควรเพิ่มสถำนพยำบำลให้มำกกว่ำนี้ และควรให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกสถำนพยำบำลด้วยตัวเอง
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สานักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้บริกำรดี
2. มีบัตรคิว
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. พนักงำนหน้ำตำไม่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดเสียงดังไม่สนใจผู้มำนั่งขอรับบริกำร
2. กำรให้เลือกสถำนพยำบำล ควรมีโรงพยำบำลเอกชนเหมือนสมัยก่อนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วใน
กำรรักษำ
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงพนักงำนให้มีกำรบริกำรดีกว่ำนี้ เจ้ำหน้ำที่ควรให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
2. ประกันสังคมเป็นหน่วยงำนของรัฐควรทำงำนให้มีคุณภำพเทียบเท่ำเอกชน
3. ควรให้กำรบริกำรด้วยควำมเสมอภำคและยุติธรรม
4. ให้เจ้ำหน้ำที่ออกมำให้บริกำรกับผู้มำติดต่อ โดยให้คำแนะนำเสนอแนะกับผู้ประกันตนที่มำติดต่อ
เพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว
5. ปรับปรุงสถำนที่ให้กว้ำงกว่ำนี้

6. สถำนพยำบำลของรัฐควรมีกำรแยกผู้ป่วยระหว่ำงผู้ป่วยบัตรทองกับบัตรประกันสังคมเพรำะจำก
ผลกำรใช้บัตรผู้ป่วยบัตรทองสำมำรถรักษำได้ทุกโรค แต่บัตรประกันสังคมยังมีขอบเขตกำรรักษำและระยะเวลำ
ในกำรรอรักษำใช้เวลำนำนมำกเพรำะนำผู้ป่วยบัตรทองกับบัตรประกันสังคมมำรวมกัน ควรจะคำนึงถึงปัญหำ
ตรงนี้
7. เพิ่มสถำนพยำบำลเอกชน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยให้ควำมยุติธรรม มำก่อนให้หลัง มำที่หลังทำให้เร็วเพรำะรู้จักกัน
2. กำรบริกำรไม่ประทับใจ กำรเบิกเงินทดแทนคืนส่วนมำกจะล่ำช้ำ
3. เอกสำรประกอบกำรเบิกคืนเงินเกินควำมจำเป็น บันทึกถ้อยคำวกวนจนผู้เสียหำยไม่เข้ำใจ
4. ในส่วนของเอกสำรประกอบกำรเกิดเหตุ ในกำรบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เกิดไม่ควรเข้มงวดในกำร
บรรยำยจนเกินไป
5. กำรยื่นเบิกสงเครำะห์บุตรและอื่นๆ ล่ำช้ำมำก
6. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยสนใจผู้มำติดต่องำน เจ้ำหน้ำที่ควรให้ข้อแนะนำด้ำนเอกสำรและรำยละเอียดแก่
ผู้มำติดต่อ ส่วนมำกจะเฉยเมย หรือไม่สำมำรถตอบได้ เจ้ำหน้ำที่บำงคนให้บริกำรดีแต่บำงคนบริกำรไม่ดี ควร
ปรับปรุงให้เจ้ำหน้ำที่เอำใจใส่ อำนวยควำมสะดวกและบริกำรให้ดีกว่ำนี้
7. กำรประชำสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ข่ำวสำรที่ได้รับไม่ครบถ้วน
8. ด้ำนสถำนพยำบำล ต้องกำรให้แพทย์และพยำบำลเอำใจใส่ผู้ป่วยให้มำกกว่ำนี้ และควรยิ้มแย้ม
แจ่มใสบ้ำง ควรให้มีควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร และต้องกำรให้คุณภำพของกำรรักษำดีกว่ำนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรขยำยพื้นที่บริกำรให้กว้ำงกว่ำนี้
2. เจ้ำหน้ำที่ควรอธิบำยให้เข้ำใจ และควรยิ้มแย้มขณะให้บริกำรโดยเฉพำะฝ่ำยทะเบียน
3. เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมยุติธรรมให้มำกกว่ำนี้ ควรสร้ำงควำมเสมอภำคกับทุกคน
4. เพิ่มค่ำทันตกรรม เพิ่มสิทธิคู่สมรส
5. กำรกรอกข้ อ มู ล ควรเป็ น ระบบ online คื อ กรอกครั้ งเดี ย วให้ รั บ ทรำบได้ ทุ ก ฝ่ ำ ย เช่ น กำร
เปลี่ยนแปลงสถำนพยำบำล เป็นต้น
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่บริกำรดี ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถำมดี พูดจำสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอำใจใส่ต่อผู้มำ
ติดต่องำน มีควำมเป็นกันเองกับทุกคนที่มำใช้บริกำร
2. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรมีควำมสะดวก รวดเร็ว ทันใจ ไม่ยุ่งยำก
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6. ควรประชำสั มพั น ธ์ผ่ ำนโทรทั ศน์ วิท ยุทุ กช่องทุก สถำนี ทุ กจังหวัดเมื่ อมีกำรเปลี่ ยนแปลงสิ ท ธิ
ประโยชน์ ต้องกำรให้ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำรแจกจ่ำยให้ทรำบทั่วกัน
7. ปรับปรุงกำรให้บริกำรกำรแจ้งข่ำวสำรและประชำสัมพันธ์ควรจัดส่งข่ำวสำรให้ถึงมือผู้ประกันตน
ให้ทั่วถึง และให้ควำมรู้กับผู้ที่ไม่ได้รับ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
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จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรับด้วยควำมกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส บริกำรสะดวกรวดเร็ว ทันใจดี มี
มนุษยสัมพันธ์ดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้ และให้ควำมร่วมมือเวลำไปขอข้อมูลหรือคำปรึกษำแนะนำเป็นอย่ำงดี
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนใส่ใจดี
2. มีบริกำรน้ำดื่ม และห้องน้ำสะอำด
3. กำรประชำสัมพันธ์ทำงสื่อ Internet
4. มีกำรบริกำรอย่ำงเป็นขั้นตอนทำให้สะดวกในกำรใช้บริกำรด้ำนงำนกองทุนเงินทดแทน
5. จุดให้บริกำรประชำสัมพันธ์ คล่องตัว สะดวก

147

จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. กำรอธิบำยรำยละเอียดในสิทธิประโยชน์น้อยไป กำรสื่อสำรไม่ทั่วถึงเท่ำที่ควร
2. รำยละเอียดในกำรชี้แจงข่ำวสำรไม่ชัดเจน
3. สิทธิประโยชน์ได้รับไม่เท่ำกันกรณีเจ็บป่วยเหมือนกัน
4. สอบถำมเรื่องกำรคำนวณเงินบำนำญไม่ได้รับคำตอบที่ถูกใจ มีแต่คำว่ำไม่แน่ใจ ทั้งที่ส่งข้อมูลให้
ทุกเดือน
5. ควรปรับปรุงสถำนที่ที่ให้บริกำร
6. รอนำน ควรทำงำนให้รวดเร็วกว่ำนี้
7. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินบำงคนควรยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรือร้นให้บริกำรมำกกว่ำนี้ และไม่ควร
สนทนำกันเองมำกเกินไป เหมือนไม่ใส่ใจผู้มำรอรับบริกำร
8. เจ้ำหน้ำที่บำงคนมำรยำทดีแต่บำงคนประพฤติตนเหมือนแบ่งชั้นวรรณะ ไม่ค่อยสุภำพ
ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ ำหน้ ำที่ ควรให้ ค ำปรึ กษำแนะน ำที่ ชัด เจน ตอบให้ ตรงกัน ทุ กคน และควรมีรอยยิ้ม ในขณะ
ให้บริกำร จะทำให้ผู้รับบริกำรสบำยใจในกำรสอบถำมข้อมูล
2. เจ้ำหน้ำที่รับลูกค้ำจุดแรกที่ไปถึงสำคัญมำก ควรมีเจ้ำหน้ำที่ตลอด เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนว่ำลูกค้ำ
ต้องไปที่จุดไหนต่อ ควรให้ควำมสนใจ และมีหน้ำตำยิ้มแย้ม แจ่มใส
3. ต้องกำรให้พนักงำนเอำใจใส่ต่อผู้มำรับบริกำรให้ทั่วถึง ให้คำแนะนำทุกปัญหำที่ผู้มำรับบริกำรแจ้ง
ให้ทรำบ ชี้แจงรำยละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย

สานักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. ให้คำแนะนำในกำรติดต่อดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
2. ด้ำนสงเครำะห์บุตร
3. พนักงำนเป็นกันเอง อัธยำศัยดี บริกำรรวดเร็ว
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ควรเปิดบริกำรใกล้แหล่งชุมชน ไม่ควรอยู่ห่ำงไกล
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำรควรใช้คำพูดที่สุภำพกว่ำนี้ บำงคนใช้เสียงที่ไม่น่ำฟังเลย
3. ควรมีกำรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง
4. กำรบริกำรควรรวดเร็วกว่ำนี้
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4. ควรเผยแพร่ข่ำวสำรหรือวำรสำรให้มำกกว่ำนี้ และควรระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรใช้สิทธิเบิก
เงินจำกประกันสังคม
5. กำรแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้ง 2 กองทุน
6. ควรประชำสั มพั น ธ์ให้ มำกกว่ำนี้ และมีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงำนกองทุ นเงินทดแทนอย่ำง
สม่ำเสมอ ควรมีมุมพักผ่อนไว้สำหรับผู้มำติดต่อ
7. ควรมีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรให้บริกำรให้ชัดเจนมำกกว่ำนี้
8. ควรปฏิบัติให้เสมอภำคกัน
9. ควรให้บริกำรและให้คำแนะนำนอกสถำนที่บ่อยๆ
10. ควรมีจุดให้บริกำรทุกสำขำอำเภอทุกวัน
11. ควรเปิดให้บริกำรตอนเที่ยงโดยเปลี่ยนเวรกันให้บริกำร และควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยสอบถำมว่ำมำทำ
อะไร ติดต่อเรื่องอะไร
12. ควรให้บริกำรสำยด่วนเพื่อสอบถำมปัญหำโดยไม่ต้องให้รอสำยนำน
13. ควรเพิ่มวงเงินค่ำรักษำเกี่ยวกับกำรทำฟัน เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยแพง
14. ทำยำทควรมีสิทธิเท่ำกับผู้ประกันตน เช่น กำรรักษำพยำบำล
15. ต้ อ งกำรให้ มี ก ำรจั ด ประเภทของงำนกองทุ น เงิน ทดแทนให้ ม ำกกว่ ำเดิ ม ที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ที่ จ ะได้
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ประกันตนให้มำกกว่ำที่เป็นอยู่
16. ควรมีส ถำนพยำบำลให้ เลื อกหลำกหลำย โดยเฉพำะโรงพยำบำลเอกชนและคลิ นิก เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว บริกำรที่ดี และประหยัดเวลำ
17. ควรเพิ่มควำมใส่ใจและกำรบริกำรที่ดีพูดจำสุภำพของพยำบำลในโรงพยำบำล
18. ค่ำคลอดบุตรควรจ่ำยให้ก่อน เพรำะตอนเข้ำโรงพยำบำลผู้ป่วยได้ยื่นบัตรประกัน สังคมแล้ว จึงไม่
ควรมีขั้นตอนต้องไปทำเรื่องขอรับเงินอีกรอบ และเนื่องจำกช่วงหลังคลอดมีเรื่องต้องทำอีกมำก
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5. กำรเบิกค่ำทันตกรรมควรเบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง
6. ควรปรับมำตรฐำนกำรบริกำรให้เท่ำเทียมกันมำกที่สุด
7. ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ติดต่อยำก
8. ต้องกำรให้ปรับปรุงกำรรักษำพยำบำลของโรงพยำบำลที่ผู้ประกันตนใช้สิทธิและกำรให้บริกำร
ของโรงพยำบำลในเครือ แพทย์ที่ตรวจไม่ได้ใส่ใจลูกจ้ำง/คนไข้ประกันสังคมเท่ำที่ควร
9. ปรับปรุงกำรบริกำรของโรงพยำบำลของรัฐให้ดีมีคุณภำพกว่ำนี้ รวดเร็วกว่ำนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. ประกั น สั งคมจั งหวั ด นรำธิ ว ำส ผู้ บ ริ ห ำรไม่ เคยเข้ ำ ตรวจเยี่ ย มสถำนประกอบกำรเลย มี แ ต่
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมำตรวจแต่ธุระในงำนของตนเอง
2. ควรปรับปรุงให้เจ้ำหน้ำที่มีมนุษย์สัมพันธ์มำกกว่ำนี้และไม่ควรคุยกันเวลำทำงำน
3. สถำนพยำบำลควรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว พยำบำลใสใจในกำรให้บริกำร และให้ยำที่ดี
4. ไม่ควรจำกัดสิทธิในกำรเลือกสถำนพยำบำล ควรให้ใช้ได้ทุกที่
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ไม่ระบุสถานที่รับบริการ
จุดเด่นของกำรให้บริกำร
1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรทำงอินเตอร์เน็ต
2. สิทธิประโยชน์
3. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรดี
จุดที่ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร
1. ระบบกำรจ่ำยเงินล่ำช้ำมำก
2. ผู้ประกันตนไม่ทรำบสิทธิกำรใช้บัตรประกันสังคมว่ำได้สิทธิอะไรบ้ำง
3. เจ้ำหน้ำที่อำยุมำกเกินไปทำให้บำงครั้งทำงำนช้ำและไม่ค่อยยิ้มดูไม่เป็นมิตรทำให้ผู้ติดต่อลังเลไม่
กล้ำสอบถำมข้อมูล
4. เจ้ ำหน้ ำที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนของตน ทำให้เวลำสอบถำมข้อมูล ไม่ได้รำยละเอียดที่
ชัดเจน รวมทั้งข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ส่วนกลำงและจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ยังงงเองเวลำตอบคำถำม
ต้องถำมต่อกันเป็นทอด ๆ เจ้ำหน้ำที่พูดใส่อำรมณ์บ่อย
5. ถำมเจ้ำหน้ำที่ว่ำที่เก็บเงิน 432 บำทยึดหลักอะไร เจ้ำหน้ำที่ตอบว่ำ “ตัวเลขสวย”
6. ควรจัดประชุมชี้แจงให้นำยจ้ำงและบุคคลทั่วไปเข้ำใจในระเบียบและประโยชน์ที่ได้รับ
7. ไม่ค่อยมีกำรประชำสัมพันธ์ถึงประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับว่ำจะได้อะไรบ้ำง เท่ำไหร่ ขั้นตอนใน
กำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร
8. เวลำไปพบแพทย์ไม่ค่อยได้รับควำมสะดวกสบำย ให้ยำไม่ค่อยตรงกับโรค

ข้อเสนอแนะ
1. เจ้ำหน้ ำที่ ควรพูดจำอ่อนหวำน ให้ บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว และควรมีควำมรอบคอบในกำร
ทำงำนมำกกว่ำนี้
2. ควรอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรให้เข้ำใจถูกต้องตรงกัน ให้มีควำมพร้อมบริกำร
3. ควรประชำสัมพันธ์งำนให้ทั่วถึง เข้ำถึงประชำชนให้มำกกว่ำนี้ อำจจะไปตำมชุมชน หรือบริษัท
4. ควรเปิดทำกำรเวลำ 12.00 - 13.00 น. ด้วยเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่สะดุดในกำรติดต่อ
5. ควรเพิ่มสิทธิประโยชน์เรื่องกำรรักษำพยำบำล เรื่องกำรทำฟัน และเรื่องกำรคลอดบุตร
6. ควรปรับปรุงมำตรฐำนยำให้เป็นบัญชียำชุดเดียวกับกำรรักษำด้วยสิทธิประกันอื่น ๆ หรือกำรออก
เงินจ่ำยเอง เป็นต้น
7. ควรมี เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ม ำอบรมให้ ลู ก จ้ ำ งเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ ำ ง ๆ ให้ ม ำกกว่ ำ นี้ ถ้ ำ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงสิทธิต่ำง ๆ ลูกจ้ำงจะได้รู้ถึงสิทธิของตนเอง
8. ควรให้เข้ำรับกำรรักษำได้ทุกโรงพยำบำลที่เป็นของรัฐ
2. กำรสอบถำมควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน
กองวิจัยและพัฒนำร่วมกับสำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศจัดทำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่
เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคม คือ www.sso.go.th ระหว่ำงวันที่ 1 – 30 เมษำยน 2555
โดยสอบถำมในประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรให้บริกำร ณ สำนักงำนประกันสังคม
1.1 แผนผัง ขั้นตอน คิว และควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
1.2 เจ้ำหน้ำที่รอบรู้ ยิ้มแย้ม และเต็มใจบริกำร
1.3 อำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อม
1.4 กำรให้บริกำรโปร่งใส เสมอภำค และเป็นธรรม
1.5 สิทธิประโยชน์มีควำมเหมำะสม
ส่วนที่ 2 กำรให้บริกำรช่องทำงอื่น ๆ
2.1 กำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต
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9. ควรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของแพทย์และสถำนพยำบำล คุณภำพของตัวยำที่ใช้รักษำ
โดยเฉพำะคลินิก
10. สิทธิของผู้มีบัตรประกันสังคมทำไมบำงครั้งมีสิทธิเท่ำเทียมหรือน้อยกว่ำบัตรทอง ให้บริกำรช้ำ ไม่
มีทำงด่วนประกันสังคม เมื่อก่อนอำหำรคนไข้จะพิเศษกว่ำแต่เดี๋ยวนี้เท่ำกันหมด ไม่มีอะไรพิเศษเลย อย่ำงนี้ใช้
บัตรทองดีกว่ำไม้
11. กำรให้บริกำรผู้ป่วยประกันสังคมไม่ทัดเทียมกับผู้ป่วยที่จ่ำยเงินสด ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
12. กำรจ่ำยยำของสถำนพยำบำลให้ไม่เหมือนกันระหว่ำงเงินสดกับประกันสังคม
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี
กำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์
กำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น
กำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยเคลื่อนที่
กำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล

ผลการสอบถามความคิดเห็น
ผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมในช่วงเดือน
เมษำยน 2555 มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 9,699 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การให้บริการ ณ สานักงานประกันสังคม
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วัดผลควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมด้ำนกำรให้บริกำร ณ
สำนั กงำนประกัน สังคมจำก 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องแผนผังขั้นตอนคิวและควำมรวดเร็วในกำรให้ บริกำร เรื่อง
เจ้ ำหน้ ำที่ รอบรู้ยิ้ ม แย้ มและเต็มใจบริ กำร เรื่องอำคำรสถำนที่ และสิ่ งอำนวยควำมสะดวกพร้อม เรื่องกำร
ให้บริกำรโปร่งใสเสมอภำคและเป็นธรรม และเรื่องสิทธิประโยชน์มีควำมเหมำะสม
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ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ ที่เข้ำมำเยี่ย มชมเว็บไซต์ของส ำนั กงำนประกัน สั งคมมีควำมพึ งพอใจต่อกำร
ให้บริกำร ณ สำนักงำนประกันสังคมในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.64 โดยมีควำมพึง
พอใจเรื่องอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อมมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องแผนผังขั้นตอนคิวและ
ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่อง
เจ้ำหน้ำที่รอบรู้ยิ้มแย้มและเต็มใจบริกำรและเรื่องสิทธิประโยชน์มีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด รำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 34

ตำรำงที่ 34 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคม
ด้ำนกำรให้บริกำร ณ สำนักงำนประกันสังคม
ความพึงพอใจ
พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

ไม่พอใจ
มำก

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

1.1 แผนผัง ขั้นตอน คิว และ
ความรวดเร็วในการให้บริการ

1,205

4,938

1,623

736

486

711

9,699

3.63

พอใจ

1.2 เจ้าหน้าที่รอบรู้ ยิ้มแย้ม และ
เต็มใจบริการ

1,056

4,483

1,988

811

658

703

9,699

3.50

พอใจ

1.3 อาคารสถานที่และสิ่งอานวย
ความสะดวกพร้อม

1,027

5,206

1,744

668

349

705

9,699

3.66

พอใจ

1.4 การให้บริการโปร่งใส เสมอ
ภาค และเป็นธรรม

1,094

5,045

1,573

711

506

770

9,699

3.62

พอใจ

1.5 สิทธิประโยชน์มีความ
เหมาะสม

1,050

4,702

1,784

874

679

610

9,699

3.50

พอใจ

3.58

พอใจ

รวมเฉลี่ย

(71.64)

ส่วนที่ 2 การให้บริการช่องทางอื่น ๆ
วัดผลควำมพึ งพอใจของผู้ ที่ เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บ ไซต์ของส ำนั กงำนประกัน สั งคมด้ ำนกำรให้ บริกำร
ช่องทำงอื่น ๆ จำก 6 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี
เรื่องกำรให้ บริกำรผ่ ำนไปรษณี ย์ เรื่องกำรให้ บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น -อีเลฟเว่น เรื่องกำร
ให้บริกำรผ่ำนหน่วยเคลื่อนที่ และเรื่องกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล
ผลกำรส ำรวจพบว่ำผู้ ที่เข้ำมำเยี่ย มชมเว็บไซต์ของส ำนั กงำนประกัน สั งคมมีควำมพึ งพอใจต่อกำร
ให้บริกำรช่องทำงอื่น ๆ ในระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.40 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่อง
กำรให้ บ ริกำรผ่ ำนอิน เตอร์เน็ ต มำกที่สุ ด ในระดับพอใจมำก รองลงมำคือเรื่องกำรให้ บริกำรผ่ ำนเคำน์เตอร์
เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่นในระดับ พึงพอใจ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมมี
ควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลน้อยที่สุดในระดับพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ รำยละเอียดตำม
ตำรำงที่ 35
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รายการ
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ตำรำงที่ 35 ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคม
ด้ำนกำรให้บริกำรช่องทำงอื่นๆ
ความพึงพอใจ
รายการ

พอใจมำก

พอใจ

พอใจน้อย
จนเกือบไม่
พอใจ

ไม่พอใจ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ไม่ระบุ

รวม

เฉลี่ย

ระดับ

(ร้อยละ)

2.1 การให้บริการผ่าน
อินเตอร์เน็ต

6,038

779

1,238

492

373

779

9,699

4.30

พอใจ
มาก

2.2 การให้บริการผ่านธนาคาร/
หักบัญชี

1,366

4,856

913

322

247

1,995

9,699

3.88

พอใจ

2.3 การให้บริการผ่านไปรษณีย์

915

4,440

1,116

369

237

2,622

9,699

3.77

พอใจ

2.4 การให้บริการผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วิส/ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น

1,227

4,372

821

246

217

2,816

9,699

3.89

พอใจ

2.5 การให้บริการผ่านหน่วย
เคลื่อนที่

939

3,994

1,087

376

263

3,040

9,699

3.75

พอใจ

2.6 การให้บริการของ
สถานพยาบาล

982

3,977

1,959

952

1,014

815

9,699

3.33

พอใจ
น้อยฯ

3.82

พอใจ

รวมเฉลี่ย
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ไม่พอใจ
มำก

(76.40)

3. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก
กำรดำเนินกำรสัมภำษณ์เชิงลึก กองวิจัยและพัฒนำได้ลงพื้นที่ เพื่อทำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบ
สัมภำษณ์เชิงลึกสอบถำมควำมคิดเห็น จำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของสำนักงำนประกันสังคม ซึ่ง
ได้แก่ นำยจ้ำง ผู้ประกันตน เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประกันสังคม เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่
เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ในหน่วยบริกำรที่มีระดับควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรในปีที่
ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับสุดท้ำย
เนื้อหำในแบบสัมภำษณ์เชิงลึกประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์
ส่วนที่ 2 ปัญหำอุปสรรคในกำรให้บริกำร
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกพบปัญหำที่ทำให้ผู้รับบริกำรจำกสำนักงำนประกันสังคมไม่พึงพอใจและแนว
ทำงแก้ไขสรุปได้ดังนี้

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ผู้ประกันตนไม่พอใจที่รอคิวนำน และต้องกำรได้รับกำรบริกำรทีร่ วดเร็วกว่ำนี้
แนวทำงแก้ไข: เพื่อลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้รับบริกำร ควรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้นำส่ง
เงินสมทบผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส หรืออินเตอร์เน็ตให้มำกขึ้น รณรงค์ให้ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ทันตกรรม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอันตรำยที่ไม่เนื่องจำกกำรทำงำน และกรณีบำเหน็จชรำภำพ ให้ยื่น
เอกสำรหลักฐำนพร้อมสำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่วินิจฉัยและสั่งจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรไปให้
ภำยใน 5 วันทำกำร โดยให้ผู้แทนนำยจ้ำงรวบรวมมำยื่น หรือส่งทำงไปรษณีย์ได้ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทำง
มำที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมด้ ว ยตนเอง เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรช่ ว งพั ก เที่ ย งช่ ว ยลดควำมแออั ด ในช่ ว งเวลำปกติ
นอกจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ควรปรับรูปแบบกำรทำงำนให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้นโดยออกไปให้บริกำรจ่ำยค่ำคลอดบุตรข้ำง
เตียง รวมทั้งออกให้บริกำรรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 นอกสถำนที่
1.2 กำรให้บริกำรงำนมำตรำ 40 นอกสถำนที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ มีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร ณ สำนักงำน เนื่องจำกกำรระดมเจ้ำหน้ำที่ส่วนหนึ่งลงพื้นที่ คงเหลือเจ้ำหน้ำที่อยู่ให้บริกำร ณ
สำนักงำนน้อยลง เจ้ำหน้ำที่ที่เหลืออยู่จึงต้องรับภำระงำนในปริมำณทีม่ ำกขึ้นกว่ำปกติ
แนวทำงแก้ไข: ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกันตนมำตรำ 40 นำส่งเงินสมทบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 3 เดือนครั้ง
2.1 พบปัญหำเจ้ำหน้ำที่น้อย เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่ยิ้มแย้ม ใช้อำรมณ์ ใช้น้ำเสียงห้วน ไม่สนใจ
สอบถำมผู้มำติดต่อให้ละเอียดทำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดกันขึ้น ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวของงำนประกันสังคมล่ำช้ำทำให้ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้
แนวทำงแก้ไข: จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่เป็นประจำเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้ทรำบและรับทรำบ
ปัญหำที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมสมองเพื่อหำแนวทำงแก้ไขร่วมกันแทนกำรแจ้งเวียนแนวปฏิบัติใหม่เพียงอย่ำง
เดียว จัดกำรสำรวจควำมคิดเห็นผู้มำรับบริกำรเป็นระยะ ๆ และนำข้อเสนอแนะที่ได้มำปรับปรุง บริกำรเพื่อลด
ข้อร้องเรียน และสร้ำงจิตสำนึกในกำรให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ด้วยกำรติดคำขวัญ “สบตำ ยิ้มแย้ม ทักทำย”
2.2 ปัญหำที่พบ คือ งำนมำตรำ 40 เป็นงำนสำคัญ และนับวันแต่จะเพิ่มปริมำณงำนมำกขึ้น
ขณะนี้มีลักษณะเป็นเพียงงำนฝำก ไม่มีเจ้ำหน้ำที่หลักในกำรดำเนินกำร
แนวทำงแก้ ไข: ควรปรั บ โครงสร้ ำ งเพิ่ ม งำนมำตรำ 40 ในระดั บ จั งหวั ด เพื่ อ ให้ มี เจ้ ำ หน้ ำ ที่
รับผิดชอบหลัก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่เองก็ต้องปรับตัวทำงำนทั้งในเชิงรับและเชิงรุกมำกขึ้น
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3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ปัญหำสถำนที่ตั้งอยู่ไกลจำกที่ชุมชน กำรเดินทำงไปมำไม่สะดวก อำคำรเก่ำ อุปกรณ์ตกแต่ง
ภำยในเก่ำ อำคำรบำงส่วนชำรุด ห้องน้ำมีจำนวนน้อยและไม่ค่อยสะอำด อุปกรณ์ในห้องน้ำบำงส่วนชำรุด ป้ำย
บอกทำงไม่ชัดเจน ป้ำยหน้ำสำนักงำนชำรุด ป้ำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ไม่ชัดเจน สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีลิฟท์
และทำงลำดสำหรับผู้พิกำร ไม่มีบริกำรถ่ำยเอกสำร
แนวทำงแก้ไข: ปรั บ ปรุ งภำพลั ก ษณ์ ซ่ อมแซมอำคำร ทำสี ใหม่ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต กแต่ งใหม่
ปรั บ ปรุงห้ องน้ ำและกำชับ ให้ แม่บ้ ำนดูแลควำมสะอำดของห้ องน้ ำให้ บ่ อยครั้งขึ้ น จัดจ้ำงทำป้ำยบอกทำง
เพิ่มเติม จัดทำป้ำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ใหม่ ขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมนำรถส่วนตัวไป
จอดด้ำนนอกหรือด้ำนหลังเพื่อเว้นที่จอดรถด้ำนหน้ำไว้ให้แก่ผู้มำติดต่อ ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยช่วย
ดูแ ลให้ ผู้ ที่ ม ำติ ด ต่อ ส ำนั ก งำนประกั น สั งคมเท่ ำนั้ น ที่ ส ำมำรถน ำรถเข้ำมำจอดภำยในบริเวณส ำนั กงำนได้
พิจำรณำให้บริกำรถ่ำยเอกสำรให้แก่ผู้มำติดต่อตำมควำมจำเป็น จัดตั้งสำนักงำนสำขำในที่ชุมชนในเมืองและ
สำนักงำนสำขำต่ำงอำเภอมำกขึ้น
3.2 พบปัญหำระบบ online ช้ำและหลุดบ่อย เครื่องออกบัตรคิวช่วยจัดคิวได้ไม่ครอบคลุมทุก
งำน เปิดให้บริกำรช่วงเที่ยงแต่ปิดเครื่องปรับอำกำศทำให้อึดอัดอำกำศไม่ถ่ำยเท แสงไฟไม่สว่ำงในบำงจุด
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3.3 พบปั ญ หำโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ยำกเนื่ อ งจำกมี เ ลขหมำยโทรศั พ ท์ พื้ น ฐำนน้ อ ย และมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในงำนเร่งรัดหนี้เพียงเครื่องเดียวไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ต้องแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำโดยกำรใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในกำรติดต่อประสำนงำนรำชกำรเพื่อควำมคล่องตัว อีกทั้งงบประมำณค่ำ
โทรศัพท์ที่ได้รับก็จำกัดและระบุเลขหมำยเครื่องไว้
แนวทำงแก้ไข: จัดหำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มให้ ห น่วยบริกำรละ 4 เครื่อง เพื่ อใช้ในงำน
ประโยชน์ทดแทน งำนสมทบ งำนทะเบียน และงำนมำตรำ 40 งำนละ 1 เครื่อง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณ
ค่ ำ ใช้ บ ริ ก ำรรำยเดื อ นไม่ น้ อ ยกว่ ำ เดื อ นละ 500 บำท/เครื่ อ ง หรื อ เพิ่ ม วงเงิน ค่ ำ ใช้ บ ริ ก ำรรำยเดื อ นค่ ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ระบุเลขหมำยเครื่อง และขอเพิ่มเลขหมำยโทรศัพท์พื้นฐำน
3.4 พบปั ญ หำของระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สำมำรถบันทึกงำนบำงรำยกำรได้ และเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถตอบผู้มำรับบริกำรได้ว่ำเรื่องจะแล้วเสร็จเมื่อใดหรือผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนจะได้รับเงินเมื่อใด ทำให้
ผู้รับบริกำรเกิดควำมไม่พอใจเพรำะเรื่องค้ำงเป็นเวลำนำน และพบปัญหำควำมไม่สะดวกของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 และมำตรำ 40
แนวทำงแก้ไข: ควรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วและทันสมัยเพื่อช่วยสนับสนุนประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ควรอำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโดยจัดหำเครื่องอ่ำนบำร์โค๊ดให้

ใช้ ควรออกบัตรประจำตัวที่มีบำร์โค๊ดให้แก่ผู้ประกันตน และควรพัฒนำระบบ online ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ต้องรอ
ประมวลผลนำนหลำยวัน เพื่อลดปัญหำกำรบันทึกข้อมูลผิดหรือกำรจ่ำยซ้ำ และป้องกันกำรทุจริตได้ด้วย
4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พบปั ญ หำในกำรพิ จ ำรณำวิ นิ จ ฉั ย ประโยชน์ ท ดแทนของเจ้ ำ หน้ ำที่ เนื่ อ งจำกมี ผู้ ม ำยื่ น ขอรั บ
ประโยชน์ทดแทนที่อยู่ในข่ำยต้องสงสัยว่ำเป็นลูกจ้ำงหรือไม่ เจ้ำหน้ำที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปตรวจสอบก่อนซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร และผลกำรตรวจสอบส่วนมำกมักไม่ใช่ลูกจ้ำงและไม่ใช่ ผู้มีหน้ำที่ส่งเงินสมทบจึงไม่มี
สิทธิรับประโยชน์ทดแทน และนับวันจำนวนเรื่องเช่นนี้จะมีมำกขึ้นทุกที ทำให้เจ้ำหน้ำที่ทำงำนยำกและสร้ำง
ควำมไม่พอใจให้แก่ผู้ประกันตนที่รู้สึกว่ำส่งเงินสมทบง่ำยแต่ขอรับประโยชน์ทดแทนยุ่งยำก
แนวทำงแก้ไข: ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ป้องปรำมกำรแจ้งเท็จ เพื่อลดปัญหำกำรฉวยโอกำสเข้ำ
มำเป็นผู้ประกันตนเพื่อแสวงประโยชน์โดยไม่ถูกต้อง ลดปัญหำควำมไม่พึงพอใจของผู้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
จำกกำรถูกตรวจสอบ กำรรอคอยเรื่องเป็ นเวลำนำน หรือกำรถูกปฏิเสธกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน และลด
ปริมำณเรื่องร้องเรียนลงได้
5.1 กำรจ่ำยเงินผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นพบปัญหำกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน
หรือจ่ำยซ้ำบ่อยครั้งทำให้ผู้ประกันตนเสียเวลำเดินเรื่องขอคืนเงิน เนื่องจำกที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่น
อีเลฟเว่น นอกจำกจะสำมำรถรับชำระเงินของเดือนปัจจุบันได้แล้วยังสำมำรถรับชำระย้อนหลังได้อีก 1 เดือน
ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ของเคำน์เตอร์เซอร์วิสไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำลูกค้ำที่มำยื่นส่งเงินสมทบรำยนั้นค้ำงจ่ำย
เดือนใดบ้ำง หำกลูกค้ำเองก็จำไม่ได้ว่ำส่งเงินถึงเดือนไหนแล้วและต้อ งกำรส่งเงินของเดือนใด อำจเกิดปัญหำ
กำรจ่ ำยซ้ำเพรำะจ ำผิ ดหรื อเข้ำใจผิ ดได้ นอกจำกนั้น ยังพบปั ญ หำระบบคอมพิว เตอร์ช้ำและมีปั ญ หำบ่อ ย
โดยเฉพำะช่ ว งต้ น เดื อ นท ำให้ ลู ก ค้ ำ มำแล้ ว จ่ ำยเงิ น ไม่ ได้ ประกอบกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ เคำน์ เตอร์เซอร์วิ ส มี ก ำร
สั บ เปลี่ ย นบ่ อ ยและไม่ ได้ รั บ กำรอบรมเพื่ อ ควำมเข้ ำใจในกำรใช้ งำนระบบกำรรับ ช ำระเงิน ของส ำนั ก งำน
ประกัน สั งคม กำรจ่ำยเงินผ่ ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส จะไม่มีปัญ หำเรื่องจำนวนเงินผิด เนื่องจำกระบบจะล็ อค
จำนวนเงินไว้ แต่กำรจ่ำยผ่ำนธนำณัติพบปัญหำจำนวนเงินไม่ถูกต้อง
แนวทำงแก้ไข: ควรกำหนดให้รับชำระเงินสมทบ ณ เคำน์เตอร์เซอร์วิสได้เฉพำะเดือนปัจจุบันเพียง
เดือนเดียวเท่ำนั้น และควรออกบัตรให้แก่ผู้ประกันตนที่ใช้ในกำรเก็บประวัติกำรชำระเงิน แบ่งเป็นช่อง ๆ ให้
เจ้ำหน้ำที่ที่รับเงินลงชื่อในช่องของเดือนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นหลักฐำนและช่วยเตือนควำมจำให้แก่ผู้ประกันตน
เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสเสนอว่ำสำนักงำนประกันสังคมควรแจ้งยอดชำระเงินให้ลูกค้ำทรำบว่ำต้องจ่ำยของ
เดือนใด และควรออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ประกันตนเป็นบัตรแข็งมีบำร์โคทเพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์เซอร์วิส ลดระยะเวลำในกำรบันทึกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ลดปัญหำควำมผิดพลำดใน
กำรบันทึกข้อมูล และลดปัญหำบัตรชำรุด
5.2 พบปัญหำกำรบันทึกข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ณ เคำน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งระบบจะประมวลผล
และส่งข้อมูลทันที ทำให้เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสประสบปัญหำกำรบันทึกผิดแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้
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แนวทำงแก้ไข: เจ้ ำหน้ ำที่ เคำน์ เตอร์เซอร์วิส เสนอให้ ปรับกำรออนไลน์ของข้อมูล ให้ เป็ นแบบ
ประมวลผลทุกเที่ยงคืนเพื่อให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้หำกบันทึกผิด และเห็นด้วยที่สำนักงำนประกันสังคม
จะปรับระบบหน้ำจอกำรรับชำระเงินให้เหลือแค่เดือนปัจจุบันเพียงเดือนเดียว
5.3 ปัญหำกำรนำส่งเงินสมทบผ่ำนธนำคำรบำงธนำคำรทำไม่ได้ เช่น ธนำคำรธนชำติ หรือธนำคำร
อิสลำม ทำให้นำยจ้ำงบำงรำยที่มีบัญชีอยู่ที่ธนำคำรดังกล่ำวไม่สะดวกในกำรนำส่งเงิน อีกทั้งบำงพื้นที่บำงอำเภอ
มีธนำคำรให้บริกำรเพียงบำงธนำคำรเท่ำนั้น ธนำคำรที่สำนักงำนประกันสังคมทำควำมตกลงไว้ไม่ได้มีสำขำทุก
พื้นที่ เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรเปลี่ยนบ่อย อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรต้องบันทึกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชำชน
อำจประสบปัญหำกำรบันทึกผิดพลำดได้ อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรตรวจสอบให้ลูกค้ำไม่ได้ว่ำผู้มำส่งเงินค้ำงจ่ำย
กี่เดือน
แนวทำงแก้ ไข: ควรเพิ่ มธนำคำรที่ ให้ บ ริก ำรงำนของส ำนั กงำนประกัน สั งคมให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก
ธนำคำร ควรปรับแบบส่งเงินให้มีบำร์โคทเพื่อควำมสะดวกในกำรนำส่งเงิน ตัดปัญหำกำรบันทึกผิด หรือบำงครั้ง
ลูกค้ำก็เขียนเลขผิดเอง และควรปรับปรุงระบบให้เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรตรวจสอบให้ผู้มำรับบริกำรได้ว่ ำค้ำงจ่ำย
กี่เดือน และควรปรับ ปรุงกำรประชำสัมพันธ์เรื่องช่องทำงที่หลำกหลำยของกำรให้บริกำรงำนของสำนักงำน
ประกันสังคม
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5.4 พบปัญหำกำรจ่ำยเงินสมทบโดยหักบัญชีธนำคำรของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 กรณีที่เงิน
ในบัญชีไม่เพียงพอ ธนำคำรหักบัญชีไม่ได้แต่ผู้ประกันตนไม่ทรำบทำให้ถูกตัดสิทธิกำรเป็นผู้ประกันตน
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แนวทำงแก้ไข: ควรมีกำรแจ้งเตือนไปยังผู้ประกันตนให้ทรำบทันทีว่ำขำดส่งเงินสมทบ และแจ้งให้
ผู้ประกันตนทรำบว่ำจะต้องชำระเงิน ดังกล่ำวภำยในเมื่อใดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ โดยส่งเป็นจดหมำยแจ้งเตือน
และส่งเป็นข้อควำมทำงโทรศัพท์มือถือ
5.5 พบปัญหำผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 รำยหนึ่งแสดงควำมเห็นไม่พอใจที่ตนเองมีบัญชีธนำคำร
อยู่สองแห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพฯ และธนำคำรทหำรไทย แต่ทั้งสองบัญชีไม่สำมำรถใช้บริกำรหักเงินสมทบ
ผ่ำนธนำคำรได้
แนวทำงแก้ไข: ควรปรับปรุงเรื่องช่องทำงกำรให้บริกำรโดยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกันตน
สำมำรถหักเงินสมทบผ่ำนธนำคำรได้ทุกธนำคำร
5.6 พบปัญหำนำยจ้ำงไม่นิยมใช้บริกำรผ่ำน e-service เนื่องจำกมีขั้นตอนยุ่งยำกในกำรสมัครเพื่อ
ขอใช้บริกำร ประกอบกับเมื่อทดลองใช้บริกำรแล้วพบปัญหำข้อมูลล่ำช้ำ ตกหล่น ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่
น่ำเชื่อถือ และส่งผลถึงสิทธิกำรขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน
แนวทำงแก้ไข: กำรลงทะเบียนครั้งแรกของนำยจ้ำงเพื่อขอใช้บริกำรทำธุรกรรมผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ทำงเวปไซด์ของสำนักงำนประกันสังคม ควรปรับปรุงหน้ำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มส่วนของกำรขอทำ
ธุ ร กรรมผ่ ำ นอิ น เตอร์ เ น็ ต ส ำหรั บ ผู้ ที่ ยั งไม่ มี ชื่ อ ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ ำ น นอกเหนื อ จำกส่ ว นของกำรเข้ ำสู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนแล้วเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรขอใช้บริกำรครั้งแรก และควร
ปรับปรุงระบบกำรประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วมำกกว่ำนี้ หำกเป็นไปได้ควรปรับปรุงให้

ข้อมูลออนไลน์เป็นปัจจุบัน ณ เวลำนั้นทันที เช่นเดียวกับข้อมูลกำรฝำกถอนเงินของธนำคำร ทั้งนี้ ควรเพิ่มกำร
ประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรใช้บริกำร e-service ให้มำกขึ้น
5.7 งำนบริกำร e-service พบปัญหำผู้ใช้บริกำรไม่มั่นใจในระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจำกกำรส่ง
ข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ตต้องรอประมวลผล 2-3 วัน ในขณะที่หำกผู้ใช้บริกำรยื่น ณ สำนักงำน เจ้ำหน้ำที่จะบันทึก
ให้ วันต่อวัน ประกอบกับผู้ใช้บริกำรสมัครใจที่จะเข้ำมำรับบริกำรกับเจ้ำหน้ำที่โดยตรง ณ สำนักงำน เพรำะ
สำมำรถสอบถำมหรือติดต่อเรื่องอื่น ๆได้ด้วย ส่ วนกำรให้ บริกำร e-payment ติดปัญ หำหลำยประกำร เช่น
นำยจ้ำงไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ธนำคำรที่นำยจ้ำงมีบัญชีไม่ได้ให้บริกำร e-payment งำนประกันสังคม กำร
ขอรับบริกำรมีขั้นตอนยุ่งยำก เช่น นำยจ้ำงต้องไปทำควำมตกลงกับธนำคำรนั้น ๆ ก่อน มีธนำคำรให้เลือกไม่กี่
แห่ ง ธนำคำรที่นำยจ้ำงสะดวกและมีบัญชีอยู่แล้วก็ไม่สำมำรถทำเรื่องนี้ได้ ผู้ส่งเงินต้องกำรใบเสร็จทันที แต่
ใบเสร็จรับเงินที่ธนำคำรเป็นผู้ออกให้จะส่งถึงนำยจ้ำงล่ำช้ำ ไม่มีโลโกของสำนักงำนประกันสังคม และไม่มีตรำ
ครุฑ ทำให้ลูกค้ำบำงรำยไม่เชื่อมั่น และลูกค้ำบำงรำยที่เป็นต่ำงชำติจำเป็นต้องใช้เอกสำรของทำงรำชกำรในกำร
ยื่นขอต่อวีซ่ำที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และที่สำคัญคือนำยจ้ำงไม่ต้องกำรให้อำนำจลูกจ้ำงในกำรเข้ำไปทำ
ข้อมูลทำงกำรเงินของนำยจ้ำง

5.8 เจ้ำหน้ ำที่ ธนำคำรให้ ควำมเห็ นว่ำลู กค้ำที่มำส่ งเงินที่ ธนำคำรมักไม่ค่อยพอใจที่ ต้องกรอก
แบบฟอร์ ม ของธนำคำรเพื่ อ ประกอบกำรน ำส่ งเงิน ในขณะที่ ลู ก ค้ำสำมำรถยื่ น เงิน สดพร้อ มบั ต รประจ ำตั ว
ประชำชนได้เลยโดยไม่ต้องกรอกเอกสำรใด ๆ หำกลูกค้ำไปชำระเงิน ณ สำนักงำนประกันสังคม กำรที่เจ้ำหน้ำที่
ธนำคำรต้องบันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ของลูกค้ำอำจเกิดควำมผิดพลำดและเสียเวลำใน
กำรให้ บ ริกำร ประกอบกับ ธนำคำรไม่ส ำมำรถตรวจสอบให้ ลูกค้ำได้ว่ำลู กค้ำส่งเงินถึงเดือนใดแล้ว บำงครั้ง
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรต้องโทรศัพท์ไปที่สำนักงำนประกันสังคมเพื่ อตรวจสอบข้อมูลให้ บำงครั้งลูกค้ำต้องเดินทำง
กลับไปที่สำนักงำนประกันสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน นอกจำกนั้น พบควำมไม่พึงพอใจของลูกค้ำ
กรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมแนะนำให้มำส่งเงินสมทบประจำปีของกองทุนเงินทดแทนที่ธนำคำร
แต่เมื่อลูกค้ำเดินทำงมำถึงธนำคำร ธนำคำรไม่สำมำรถรับชำระได้เนื่องจำกไม่ใช่กำรนำส่งเงินด้วยแบบ กท.23
กท.25ค กท.26ก หรือ กท.26ข ทำให้ลูกค้ำไม่พอใจทีต่ ้องกลับไปติดต่อที่สำนักงำนประกันสังคมอีกครั้ง
แนวทำงแก้ไข: ควรออกใบแจ้งหนี้ที่มีบำร์โคทให้ผู้ประกันตนเพื่อให้ผู้ประกันตนนำมำยื่นพร้อม
เงิน สดที่ ธ นำคำรเพื่ อ ควำมสะดวกรวดเร็ ว และไม่ ผิ ด พลำดในกำรให้ บ ริก ำร และเจ้ำหน้ ำที่ ของส ำนั ก งำน
ประกันสังคมควรศึกษำข้อมูลให้ละเอียดว่ำแบบนำส่งเงินประเภทใดบ้ำงที่สำมำรถแนะนำให้ลูกค้ำไปส่งเงินที่
ธนำคำรได้ เพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
6.1 พบปัญหำผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ไม่ค่อยเข้ำใจสิทธิประโยชน์ และมีควำมลำบำกในกำร
นำส่งเงินสมทบรำยเดือน
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แนวทำงแก้ไข: ควรเพิ่มธนำคำรที่ให้บริกำร e-payment ให้มำกขึ้น และเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
เรื่องช่องทำงกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม
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แนวทำงแก้ไข: ควรทำสื่อประชำสัมพันธ์ออกทำงโทรทัศน์ให้มำกขึ้น โดยลงทุนใช้พรีเซนเตอร์ ดังๆ
จะได้เป็นที่สนใจของประชำชนทั่วไป และควรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับเครือข่ำยที่ช่วยเก็บรวมรวมเงินสมทบของ
ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 มำส่งให้
6.2 นำยจ้ำงส่งเงินสมทบด้วยอัตรำเดิมเข้ำมำเนื่องจำกได้รับแจ้งข่ำวสำรล่ำช้ำเกี่ยวกับกำรปรับลด
อัตรำเงินสมทบจึงไม่พอใจที่ต้องเดินเรื่องในขั้นตอนของกำรขอคืนเงินภำยหลัง ประกอบกับนำยจ้ำงมีปัญหำกำร
เข้ำ/ออกงำนของบุคลำกรบ่อยทำให้ไม่ทรำบแนวปฏิบัติงำนประกันสังคม
แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้รวดเร็วทั่วถึงและทัน
กำรณ์ และควรจัดกำรประชุมชี้แจงงำนประกั นสังคมให้แก่นำยจ้ำงรำยใหม่และนำยจ้ำงเก่ำที่เปลี่ยนบุคลำกร
ใหม่ให้บ่อยครั้งขึ้น
6.3 จำกกำรสอบถำมพบว่ำสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดได้มีกำรฝำกข่ำวประชำสัมพันธ์งำน
ประกันสังคมผ่ำนทำงสถำนีวิทยุเอกชนในจังหวัด และได้มีกำรจัดรำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทุกวัน
จันทร์ เวลำ 18.00 – 19.00 น. แต่เนื่องจำกเวลำที่ได้จัดเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ข่ำวสำรข้อมูลจึงอำจจะไม่ทั่วถึง
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แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรปรับช่วงเวลำในกำรออกสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เน้นช่วงเช้ำ
ก่อนเวลำทำงำนและช่วงเย็นหลังเลิกงำนให้มำกขึ้น เพื่อให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนได้รับข้อมูลข่ำวสำร และมี
ข้อเสนอแนะจำกนำยจ้ำงว่ำสำนักงำนประกันสังคมควรติด ป้ำยประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้เห็นโดยทั่วกัน
และฝำกเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้ฝ่ำยบุคคลไปช่วยประชำสัมพันธ์ต่อ
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6.4 พบปั ญ หำโทรศัพท์ติดต่อประสำนงำนยำกมำก และศูนย์บริกำร 1506 บำงครั้งให้ ข้อมูล
ผิ ด พลำดท ำให้ ผู้ ป ระกั น ตนเกิ ด ควำมเข้ ำใจผิ ด และไม่ พ อใจในบำงเรื่ อ งที่ เมื่ อ ผู้ ป ระกั น ตนมำรั บ บริ ก ำรที่
สถำนพยำบำลแล้วไม่เป็นไปตำมที่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำร 1506 ได้บอกแก่ผู้ประกันตนไว้ ส่วนเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนประกันสังคมก็พบปัญหำเรื่องกำรให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องของ 1506 หลำยประกำรซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรโดยตรง
แนวทำงแก้ไข: ควรจั ด อบรมชี้แจงแนวปฏิ บั ติ เกี่ย วกับ กำรตอบโทรศั พ ท์ ของเจ้ำหน้ ำที่ 1506
ที่ เหมำะสมเพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ควำมเข้ ำ ใจผิ ด หรื อ ควำมไม่ พ อใจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ ป ระกั น ตนมำติ ด ต่ อ ที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมหรือเข้ำรับบริกำรที่สถำนพยำบำลตำมที่เจ้ำหน้ำที่ 1506 แนะนำ
7. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
7.1 เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลพบปัญหำในทำงปฏิบัติเนื่องจำกควำมแตกต่ำงในข้อกำหนดระหว่ำง
บัตรทองและบัตรประกันสังคมหลำยประกำร เช่น กรณีอุบัติเหตุจำกรถ บัตรทองมีเงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจนว่ำ
ต้องใช้สิทธิพรบ.ก่อน แต่บัตรประกันสังคมไม่กำหนด หรือกรณีทำร้ำยตัวเองบัตรประกันสังคมเบิกไม่ได้แต่บัตร
ทองครอบคลุม เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ
แนวทำงแก้ไข: ควรพิจำรณำปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิบัตรประกันสังคมให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
กับบัตรทอง
7.2 สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรมีเพียงสถำนพยำบำลของรัฐเพียงแห่งเดียวแต่ มีผู้ป่วยเป็นจำนวน
มำกทำให้ผู้ประกันตนที่มำใช้บริกำรต้องประสบปัญหำรอคิวนำน

แนวทำงแก้ไข: โรงพยำบำลได้มีกำรขยำยสำขำออกไปให้บริกำรแก่ผู้ป่วยนอก เพื่อลดควำมแออัด
ของผู้มำใช้บริกำรจำนวน 2 สำขำ และเปิดให้บริกำรคลินิกโรคจำกกำรทำงำนเป็นกำรเฉพำะ
7.3 กำรให้บริกำรแก่ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 พบปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนกำรให้ บ ริกำรแก่ผู้ป ระกัน ตนตำมมำตรำ 40 และปัญหำกรณีที่ผู้ประกันตนมำตรำ 40 ขอใบรับรอง
แพทย์ ที่ รั บ รองว่ำนอนพั ก รัก ษำตัว เป็ น คนไข้ ในนั้ น ทำงโรงพยำบำลไม่ มีแ บบฟอร์ม ใบรับ รองแพทย์ที่ เป็ น
มำตรฐำนในกำรระบุจำนวนวันนอนพักรักษำตัว
แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรกำหนดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของผู้ประกันตนตำม
มำตรำ 40 ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกโรงพยำบำล เพื่อควำมเป็นระเบียบและสะดวกในกำรกรอกของแพทย์
ผู้รักษำ
7.4 ปัญหำเรื่องกำรขอเอกสำรจำกโรงพยำบำลเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิของผู้ประกันตน เช่น กรณี
ผู้ทุพพลภำพ เมื่อผู้ป่วยมำรักษำจะต้องขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง ซึ่งทำงโรงพยำบำลเห็นว่ำเป็นกำรเพิ่มภำระ
งำนให้ทำงโรงพยำบำลมำกเกินไป ประกอบกับกำรขอใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมภำยหลังทำให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำน
เวชระเบียนต้องติดตำมให้แพทย์ที่รักษำเป็นผู้ลงนำมจึงใช้เวลำพอสมควร ส่งผลให้ผู้ประกันตนไม่พอใจเนื่องจำก
รอนำน

7.5 ปัญหำข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนล่ำช้ำ เช่น เมื่อสำนักงำนประกันสังคมมี
แนวปฏิบัติใดออกมำใหม่ ทำงโรงพยำบำลจะไม่ทรำบ ทำให้เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลให้บริกำรผู้ประกัน ตนที่มำใช้
บริกำรได้ไม่เต็มที่ อำจให้คำแนะนำผิด และอำจส่งผลถึงควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรได้ รวมทั้งปัญหำกรณี
ที่ ส ำนั ก จั ด ระบบบริ ก ำรทำงกำรแพทย์ ป รั บ เปลี่ ย นระบบกำรส่ ง รำยงำนกำรรั ก ษำพยำบำลใหม่ โ ดยให้
สถำนพยำบำลดำวน์โหลดโปรแกรมมำใช้งำนแต่ไม่มีกำรจัดอบรมชี้แจงทำให้บุ คลำกรของสถำนพยำบำลเกิด
ควำมไม่เข้ำใจและสับสนหลำยประกำร
แนวทำงแก้ไข: เมื่อมีแนวปฏิบัติออกมำใหม่ เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเสนอแนะว่ำขอให้สำนักงำน
ประกันสังคมจัดกำรประชุมหรืออบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ทรำบก่อนที่จะปฏิบัติจริง จะทำให้กำร
ทำงำนสะดวกมำกขึ้น ทั้งนี้ ควรจัดอบรมร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมและเจ้ำหน้ำที่ของ
สถำนพยำบำลเพื่อเพิ่มควำมสำมัคคีและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
7.6 ปัญหำกำรส่งข้อมูลกำรรักษำพยำบำลให้สำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์นอกจำกจะส่ง
ข้อมูลผ่ำนระบบแล้วโรงพยำบำลยังต้องส่งเอกสำรและฟิล์มเอ็กซเรย์ให้สำจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ด้วย ซึ่ง
เป็นกำรซ้ำซ้อนและไม่ประหยัด กำรเบิกเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยำบำลจำกสำนักงำนประกันสังคมกรณีโรคที่มี
ค่ำใช้จ่ำยสูงต้องใช้เอกสำรประกอบหลำยรำยกำรทำให้เสียเวลำมำกเมื่อเทียบกับกำรเบิกเพิ่มพิเศษจำกสปสช.
ซึ่งใช้วิธีส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยแบบ online อย่ำงเดียวซึ่งสะดวกรวดเร็วและประหยัดกว่ำ
แนวทำงแก้ไข: เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลเสนอว่ำควรใช้ระบบ e-claim เพียงอย่ำงเดียวเหมือนกำร
ส่งข้อมูลของบัตรทอง หำกสำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์สงสัยเคสใดเป็นพิเศษสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบเป็นเคส ๆ ไป
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แนวทำงแก้ไข: เจ้ ำหน้ ำที่ โรงพยำบำลเสนอให้ ทำงส ำนั กงำนประกั นสั งคมช่วยลดเอกสำรบำง
รำยกำรที่ไม่จำเป็น
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7.7 เมื่ อ สถำนพยำบำลมี ข้ อ สงสั ย และโทรศั พ ท์ เข้ ำไปสอบถำมที่ ส ำนั ก จั ด ระบบบริ ก ำรทำง
กำรแพทย์ เจ้ำหน้ำทีข่ องสำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ที่รับโทรศัพท์พูดไม่ดี และไม่ใส่ใจให้บริกำร
แนวทำงแก้ไข: เจ้ำหน้ ำที่ส ถำนพยำบำลเสนอแนะว่ำสำนักงำนประกันสั งคมควรจัดกำรอบรม
มำรยำทในกำรรับโทรศัพท์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
7.8 ปัญหำผู้ประกันตนมักไม่พอใจกรณีเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ไม่เท่ำกับที่จ่ำยไปจริง ไม่พอใจ
เรื่องที่ต้องสำรองจ่ำยกรณีฝำกครรภ์ และกรณีทันตกรรมที่เบิกได้น้อย และไม่พอใจที่เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล
บ่นเวลำชื่อ/นำมสกุลในใบเสร็จไม่ถูกต้องเมื่อผู้ประกันตนต้องกลับไปให้เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลแก้ไข
แนวทำงแก้ไข: ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรควรคุ้มครองรวมถึงกำรฝำกครรภ์ และควรเพิ่ม
ประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
7.9 ปัญหำกำรตรวจสอบสิทธิ ณ สถำนพยำบำล ต้องบันทึกด้วยเลขประจำตัวประชำชนเพียง
อย่ำงเดียว ตรวจสอบด้วยชื่อนำมสกุลไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหำในกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลบ่อยครั้ง
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แนวทำงแก้ไข: ควรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล
สำมำรถตรวจสอบได้ทั้งจำกเลขประจำตัวประชำชนและจำกชื่อนำมสกุล
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จัดทำโดย: กองวิจัยและพัฒนำ
สำนักงำนประกันสังคม
กระทรวงแรงงำน

บทที่ 3
บทสรุป

1. กำรสำรวจข้อมูลทำงไปรษณีย์
กำรดำเนิ นกำรสำรวจข้อมูล ใช้แบบสอบถำมจำนวน 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน
โดยกองวิจัยและพัฒนำได้จัดส่งแบบสอบถำมไปยัง สถำนประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงำนประกันสังคม
ในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดและทุกสำขำทั่วประเทศ ทำงไปรษณีย์แบบสุ่มและให้ผู้ตอบแบบสอบถำมปิดผนึกส่งคืน
กองวิจัยและพัฒนำทำงไปรษณีย์ กำรเลือกตัวอย่ำงในกำรจัดส่งแบบสอบถำมใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบสัดส่วน
(Quota Sampling) โดยกำหนดสัดส่วนของหน่วยบริกำรทั้งหมด 105 หน่วยบริกำร เท่ำๆ กัน หน่วยบริกำรละ
400 ตัวอย่ำง ประกอบด้วย นำยจ้ำง 100 ตัวอย่ำง ผู้ประกันตน 300 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้น 42,000 ตัวอย่ำง
ผลการสารวจ
ผลกำรสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถำมทำงไปรษณีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถำมและส่งกลับมำยังกองวิจัย
และพัฒนำจำนวนทั้งสิ้น 11,007 แบบ ประกอบด้วยผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม จำนวน 6,097 คน
และผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,910 คน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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สำนักงำนประกันสังคมโดยกองวิจัยและพัฒนำได้ ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรจำก
สำนักงำนประกันสังคม ปี 2555 เพื่อศึกษำข้อมูลทั่วไป ควำมพึงพอใจ และควำมคำดหวัง ของผู้รับบริกำรจำก
สำนักงำนประกันสังคม และนำข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรมำปรับปรุงบริกำรของสำนักงำนประกันสังคมให้
เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริกำรให้มำกที่สุด โดยทำกำรสำรวจข้อมูล ทำงไปรษณีย์จำกผู้ที่เคยติดต่องำนกองทุน
ประกันสังคมหรืองำนกองทุนเงินทดแทนกับสำนักงำนประกันสัง คมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ จังหวัด หรือสำขำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย นำยจ้ำง ลูกจ้ำง ผู้ประกันตน ทำยำท ผู้มีสิทธิ ผู้รับมอบอำนำจ และ
ผู้ รั บ มอบฉั น ทะจำกทั่ ว ประเทศ ประกอบกั บ กำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น ผ่ ำนทำงเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำน
ประกั น สั ง คม และกำรสั ม ภำษณ์ เชิ ง ลึ ก จำกทุ ก ฝ่ ำ ยที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรให้ บ ริ ก ำรของส ำนั ก งำน
ประกัน สังคม ได้แก่ นำยจ้ำง ผู้ป ระกันตน เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันสั งคม เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร เจ้ำหน้ำที่
ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ในหน่วยบริกำรที่มีระดับ ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรในปีที่ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับสุดท้ำย

162

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูร้ ับบริการ
ผู้รับบริกำรส่วนมำกเป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 31 – 40 ปี จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 7,001 – 10,000 บำท
ผู้รับบริกำรส่วนมำกเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 รองลงมำเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 และ
นำยจ้ำงหรือผู้รับมอบอำนำจ ส่วนมำกอยู่ในสถำนประกอบกำรขนำด 11 – 50 คน โดยผู้รับบริกำรที่เคยติดต่อ
งำนกองทุนประกันสังคมส่วนมำกติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยมำกที่สุด รองลงมำคือติดต่อเพื่อ
จ่ำยเงิน สมทบ และติดต่อเพื่อเลือกหรือเปลี่ยนสถำนพยำบำล ส่ วนผู้ รับบริกำรที่เคยติดต่องำนกองทุนเงิน
ทดแทนส่วนมำกติดต่อเพื่อจ่ำยเงินสมทบ รองลงมำคือติดต่อเพื่อยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย และรับเงิน
ทดแทน ซึ่งส่วนมำกมีควำมถี่ในกำรติดต่อน้อยกว่ำเดือนละครั้ง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงำนกองทุนประกันสังคม ณ สานักงาน
ประกันสังคม
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กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ รับ บริกำรต่อกำรให้ บริกำรงำนกองทุนประกันสั งคม ณ ส ำนักงำน
ประกันสังคม วัดผลจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้ำนสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
ผลกำรส ำรวจในภำพรวม 5 ด้ำน พบว่ำ ผู้ รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้ บริกำรงำนกองทุ น
ประกันสังคม ณ สำนักงำนประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.95 คิดเป็นร้อยละ 79.04 โดยมี
ควำมพึ งพอใจด้ ำ นกระบวนงำนและขั้ น ตอนกำรให้ บ ริ ก ำรมำกที่ สุ ด รองลงมำคื อ พึ งพอใจด้ ำ นบุ ค ลำกร
ผู้ให้บริกำรและด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และ
กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน ประกันสังคมในภาพรวมทั่ว
ประเทศ
วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวมทั่วประเทศจำก 8
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนสิทธิประโยชน์ ของกองทุน
ประกันสังคม ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมในภำพรวมทั่วประเทศมีควำมพึงพอใจใน
ระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.90 คิดเป็นร้อยละ 77.92 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรงำน
กองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรน้อยที่สุด

ส่วนที่ 4 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคมรายหน่วยบริการ
วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรจำก 8 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำน
จริ ย ธรรม ธรรมำภิ บ ำล และกำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ด้ ำ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ของกองทุ น
ประกันสังคม ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
- ผลการสารวจในภาพรวม
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรในภำพรวม
ทั้ ง 8 ด้ ำ น พบว่ ำ ส านั ก งานประกั น สั งคมจั งหวั ด นครนายกเป็ น หน่ ว ยบริก ำรที่ ผู้ รั บ บริ ก ำรงำนกองทุ น
ประกันสั งคมมีควำมพึงพอใจสูงที่สุด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.21 รองลงมำคือสำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.20 และ 4.13
ตำมลำดับ
- ผลการสารวจรายด้าน

1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
4.40 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สระแก้ว ด้วย
ค่ำเฉลี่ย 4.32 และ 4.24 ตำมลำดับ
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.44 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด มุกดำหำร และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทอง ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.38 และ
4.35 ตำมลำดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สงขลำมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
ประกัน สั งคมด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกสูงที่สุ ด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ ย 4.23 รองลงมำคือ ส ำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทองและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.20

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมรำยหน่วยบริกำรในแต่ละ
ด้ำนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส ำนั กงำนประกัน สั งคมจั งหวัด สุ พ รรณบุรี มีผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริกำรงำน
กองทุนประกันสังคมด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบสู งที่สุดในระดับ
พอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.26 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกและสำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดยโสธร ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 และ 4.17 ตำมลำดับ
5. ด้านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 11 มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนสิทธิประโยชน์ ของกองทุนประกันสังคมสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย
4.27 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครรำชสีมำ
สำขำปำกช่อง ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.19 และ 4.18 ตำมลำดับ

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

6. ด้านช่องทางการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนประกันสังคมด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภู ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.21
และ 4.20 ตำมลำดับ
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7. ด้านการประชาสัมพันธ์
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภูมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำน
กองทุ น ประกั น สั งคมด้ ำ นกำรประชำสั ม พั น ธ์ สู งที่ สุ ด ในระดั บ พอใจมำกด้ ว ยค่ ำ เฉลี่ ย 4.26 รองลงมำคื อ
สำนั กงำนประกันสั งคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยก ด้วย
ค่ำเฉลี่ย 4.13 และ 4.10 ตำมลำดับ
8. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุนประกันสังคมด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.26 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด หนองบัวลำภู และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด สกลนครด้วยค่ำเฉลี่ย 4.13
และ 4.06 ตำมลำดับ
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยบริกำรที่ผู้รับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
มีจำนวน 6 หน่วยบริกำร ได้แก่ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สานักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 สานักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง สานักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

สาขาหนองแค สานักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา และสานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครราชสีมา
ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงำนกองทุนเงินทดแทน ณ สานักงาน
ประกันสังคม
กำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รั บ บริก ำรต่อ กำรให้ บ ริก ำรงำนกองทุ น เงิน ทดแทน ณ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคม วัดผลจำกควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรรวม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำร
ให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้ องกัน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้ำนเงินทดแทน
ผลกำรสำรวจในภำพรวม 5 ด้ำน พบว่ำ ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรงำนกองทุนเงิน
ทดแทน ณ สำนักงำนประกันสังคมอยู่ในระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.97 คิดเป็นร้อยละ 79.32 โดยมีควำม
พึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำคือพึงพอใจด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรและ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบน้อยที่สุด

วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวมทั่วประเทศจำก
8 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนเงินทดแทน ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ผลกำรสำรวจพบว่ำผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนในภำพรวมทั่วประเทศมีควำมพึงพอใจในระดับ
พอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นร้อยละ 78.30 โดยมีควำมพึงพอใจด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรมำกที่สุด รองลงมำ
คือด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร และด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ทั้งนี้ผู้รับบริกำรพึงพอใจด้ำน
สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรน้อยที่สุด
ส่วนที่ 7 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทนรายหน่วยบริการ
วัดผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรจำก 8 ด้ำน
ได้แก่ ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ด้ำน
จริย ธรรม ธรรมำภิบ ำล และกำรป้ องกัน กำรทุจริตและประพฤติมิช อบ ด้ำนเงินทดแทน ด้ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำร ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
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ส่ ว นที่ 6 ผลการส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารงานกองทุ น เงิ น ทดแทน ในภาพรวม
ทั่วประเทศ
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- ผลการสารวจในภาพรวม
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรในภำพรวมพบว่ำ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทองและนครนำยกเป็นหน่วยบริกำรที่ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมี
ควำมพึงพอใจสู งที่สุ ดด้วยค่ำเฉลี่ย ที่เท่ำกัน คือ 4.25 รองลงมำคือส ำนักงำนประกันสั งคมจั งหวัดตำก ด้ว ย
ค่ำเฉลี่ย 4.19
- ผลการสารวจรายด้าน
ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนรำยหน่วยบริกำรในแต่ละด้ำนมี
ดังต่อไปนี้
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1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.32 รองลงมำ
คือ สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำก ด้วยค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ 4.29
และ 4.28 ตำมลำดับ
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2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครปฐม มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงิน ทดแทนด้ำนบุ คลำกรผู้ให้ บ ริ กำรสู งที่สุ ด ในระดับพอใจมำกด้ว ยค่ำเฉลี่ ย 4.46 รองลงมำคือ ส ำนั กงำน
ประกัน สั งคมจั งหวั ด มุ ก ดำหำร และส ำนั ก งำนประกั น สั งคมจั งหวั ด พิ จิ ต ร ด้ ว ยค่ ำเฉลี่ ย 4.37 และ 4.34
ตำมลำดับ
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุน เงิน ทดแทนด้ ำนสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสู งที่ สุ ด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ ย 4.37 รองลงมำคื อ
สำนักงำนประกัน สังคมจังหวัด สมุทรสงครำมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันคือ 4.29 ส่วนสำนักงำนประกันสังคมจังหวัด
นครปฐมและสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกันที่ 4.24
4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทอง ตำก และนครปฐม มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
สู ง ที่ สุ ด ในระดั บ พอใจมำกด้ ว ยค่ ำ เฉลี่ ย ที่ เท่ ำ กั น คื อ 4.27 รองลงมำคื อ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมจั ง หวั ด
นครสวรรค์ สำขำตำคลี และส ำนั กงำนประกันสั งคมจังหวัดสมุท รสงครำม ด้ วยค่ ำเฉลี่ ย 4.24 และ 4.18
ตำมลำดับ

5. ด้านเงินทดแทน
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนเงินทดแทนสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.40 รองลงมำคือ สำนักงำนประกันสังคม
จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.22 และ 4.20 ตำมลำดับ
6. ด้านช่องทางการให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ มีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
งำนกองทุนเงินทดแทนด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรสูงที่สุด ในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.28 รองลงมำคือ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัดอ่ำงทอง และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี ด้วยค่ำเฉลี่ย
ที่เท่ำกัน คือ 4.25

8. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด อ่ำงทองมีผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรงำนกองทุน
เงินทดแทนด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรสูงที่สุดในระดับพอใจมำกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.30 รองลงมำคือ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สำขำศรีรำชำ และสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนครนำยกด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 และ
4.20 ตำมลำดับ
- เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
หน่วยบริกำรที่ผู้รับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทนมีควำมพึงพอใจสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำมี
จำนวน 5 หน่วยบริกำร ได้แก่ สานักงานประกัน สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 สานักงานประกันสังคม
จังหวัดนครนายก สานักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานประกันสังคมจังหวัด พิษณุโลก และ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
ส่วนที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะที่ได้จ ำกผู้ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับจุดที่ สำนักงำนประกันสั งคมควร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร และข้อเสนอแนะต่อสำนักงำนประกันสังคมต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ เรียงลำดับจำก
มำกไปน้อย สรุปได้ดังนี้
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7. ด้านการประชาสัมพันธ์
ส ำนั กงำนประกั น สั งคมจั งหวัด นครนำยกมี ผ ลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ รับ บริก ำรงำน
กองทุนเงินทดแทนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์สูงที่สุด ในระดับพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 4.23 รองลงมำคือ สำนักงำน
ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ สำขำตำคลี ด้วยค่ำเฉลี่ย 4.17 ส่วนสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดตำกและ
พิษณุโลกมีค่ำเฉลี่ยที่เท่ำกันคือ 4.13
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1. ด้ำนสิทธิประโยชน์
ด้ ำ นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ โ ดยเฉพำะเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ค วำมเหมำะสมเป็ น เรื่ อ งที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 ของหน่วย
บริกำรทั้งหมด โดยผู้ตอบแบบสอบถำมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงำนประกันสังคมดังต่อไปนี้
1.1 ค่ำทันตกรรมไม่ควรจำกัดวงเงินต่อหนึ่งใบเสร็จหรือจำกัดวงเงินต่อปี ควรให้เบิกได้ตำมจ่ำย
จริ ง หรื อ ให้ บ ริ ก ำรฟรี ไม่ มี เงื่อ นไขเช่ น เดี ย วกั บ บั ต รทองและเช่ น เดี ย วกั บ กำรรั ก ษำโรคทั่ ว ไป ไม่ ค วรให้
ผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ำย สถำนพยำบำลควรเบิกตรงกับสำนักงำนประกันสังคม เพรำะผู้ประกันตนบำงคนไม่
มีเงินสำรองจ่ำย แถมเสียเวลำและไม่คุ้มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปเบิกคืน
1.2 เพิ่มวงเงินค่ำรักษำพยำบำลต่อหัวให้เทียบเท่ำสิทธิของข้ำรำชกำร เพิ่มโรคที่คุ้มครอง ให้เบิก
ได้เต็มจำนวน รักษำได้ทุกโรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชนโดยไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์หรือไม่ต้องสำรองจ่ำย
ปรับปรุงเพิ่มค่ำรักษำพยำบำลกรณีฉุกเฉินและค่ำห้องพิเศษ
1.3 กำรรั ก ษำพยำบำลควรครอบคลุ ม เรื่ อ งกำรนวดแผนไทยส ำหรั บ ผู้ ป่ ว ยโรคกระดู ก ทั บ
เส้นประสำทที่จำเป็นต้องรักษำด้วยกำรนวดแผนไทย
1.4 กรณีนอนเป็นคนไข้ในควรมีเงินชดเชยรำยวัน
1.5 ควรอำนวยควำมสะดวกให้เข้ำรักษำที่คลินิกได้โดยสำรองจ่ำยแล้วจำกัดวงเงินเบิกคืน เพรำะ
ทุกวันนี้ต้องใช้บริกำรคลินิกจ่ำยเงินเองตลอดไม่ได้ไปใช้สิทธิที่โรงพยำบำลเลยเพรำะรอคิวไม่ไหว
1.6 ระยะเวลำรอครบสิ ท ธิก รณี เจ็ บ ป่ ว ยควรปรับ ลดจำก 3 เดือ นเหลื อ เพี ย ง 1 เดื อ น สิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ได้รับไม่เท่ำกันกรณีเจ็บป่วยเหมือนกัน
1.7 ให้ ผู้ ป ระกัน ตนรั กษำพยำบำลที่โรงพยำบำลของรัฐแห่ งใดก็ได้แล้ ว นำใบเสร็จมำเบิกกั บ
สำนักงำนประกันสังคมเหมือนข้ำรำชกำร
1.8 ยกเลิกกำรใช้สิทธิกำรเจ็บป่วยของประกันสังคม ผู้ประกันตนต้องกำรใช้สิทธิบัตรทองเหมือน
คนทั่วไป แล้วให้สำนักงำนประกันสังคมนำเงินสมทบไปเก็บเป็นเงินออมสะสมให้ผู้ประกันตนไว้ใช้ตอนปลด
เกษียณ
1.9 เพิ่มเงินบำเหน็จบำนำญชรำภำพให้เพียงพอกับค่ำครองชีพ ปรับปรุงเงื่อนไขอำยุที่มีสิทธิรับ
เงินกรณีชรำภำพให้เร็วขึ้น ให้ผู้ประกันตนที่จ่ำยเงินสมทบครบ 180 เดือนมีสิทธิเลือกรับบำเหน็จหรือบำนำญ
1.10 เพิ่มเงินสงเครำะห์บุตรเป็นเดือนละ 500 บำท และควรปรับเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์
บุตรจำกบุตรอำยุไม่เกิน 6 ปี เป็น 10 ปี หรือมีทุนกำรศึกษำให้บุตรผู้ประกันตนเพิ่มเติม
1.11 เพิ่ ม ค่ ำ คลอดบุ ต ร และไม่ ค วรให้ ผู้ ป ระกั น ตนต้ อ งส ำรองจ่ ำ ยกรณี ฝ ำกครรภ์ บั ต ร
ประกันสังคมควรคุ้มครองรวมถึงกำรฝำกครรภ์และค่ำยำบำรุงครรภ์ด้วย เพรำะค่ำใช้จ่ำยแพงมำก บำงคนไม่มี
เงินก็ลำบำก ค่ำคลอดบุตรเหมำจ่ำยที่ให้จ่ ำยเป็นค่ำคลอดอย่ำงเดียวก็หมดแล้ว ทำให้ผู้ประกันตนรู้สึกว่ำบัตร
ทองน่ำจะดีกว่ำเพรำะฟรีทุกครั้งที่ใช้บริกำร
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1.12 มีสินเชื่อที่หลำกหลำยรูปแบบให้ผู้ประกันตน และให้ผู้ประกันตนมีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนได้
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมโดยไม่มีกำรแบ่งแยกระหว่ำงคนเงินเดือนน้อยกับคนเงินเดือนสูง เพรำะทำให้คนเงินเดือน
น้อยไม่มีสิทธิได้รับสินเชื่อในอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ
1.13 รับฝำกเงินออมระยะยำวเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกันตนออมไว้ใช้หลังเกษียณอำยุโดยไม่เสีย
ภำษีและให้ดอกเบี้ยสูง หรือจัดตั้งธนำคำรประกันสังคม
1.14 ให้ผู้ที่อำยุเกิน 60 ปี สมัครเข้ำเป็นผู้ประกันตนได้
1.15 ให้สิทธิตรวจสุขภำพประจำปี เพื่อเน้นกำรตรวจรักษำเชิงป้องกันมำกกว่ำเชิงแก้ไข
1.16 ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทุกกรณีตำมภำวะเศรษฐกิจตำมดัชนีต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
ค่ำครองชีพ ค่ำแรงงำน ภำวะเงินเฟ้อ เป็นต้น พัฒนำสิทธิประโยชน์ให้มีมำตรฐำนสำกลและเท่ำเทียมกัน
1.17 ขยำยควำมคุ้มครองถึงบิดำมำรดำ คู่สมรส และบุตร
1.18 เพิ่มกำรให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำร เช่น ให้ควำมรู้ ให้อำชีพ และเงินช่วยเหลือเพิ่ม
1.19 ปรับปรุงสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้ดีกว่ำบัตรทอง ผู้ประกันตนควรมีสิทธิพิเศษบ้ำงไม่ใช่
ด้วยกว่ำหรือแค่เทียบเท่ำบัตรทอง ต้องกำรได้รับสิทธิที่แตกต่ำงจำกบัตรทอง ให้สิทธิเหมือนข้ำรำชกำร
1.20 เก็บเงินสมทบให้มำกขึ้น ทุกคนควรจ่ำยเงินสมทบเท่ำกันเพรำะสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ก็ได้
เท่ำกัน ตัวยำที่ได้รับก็เป็นตัวเดียวกัน สำหรับผู้ที่มีรำยได้สูงกว่ำเพดำนที่สำนักงำนประกันสังคมกำหนดและ
หำกประสงค์ที่จะจ่ำยเงินสมทบเพิ่ม สำนักงำนประกันสังคมควรให้โอกำสคนเหล่ำนี้เพิ่มวงเงินประกันได้โดย
ขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเบี้ยประกัน
1.21 ลดอัตรำเงินสมทบเหลือเพียง 3% ไปให้สม่ำเสมอ และอยำกได้เช็คช่วยชำติอีก
1.22 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ใช้สิทธิกรณีต่ำง ๆ เช่นผู้ที่ไม่มีบุตรไม่เคยใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรหรือ
สงเครำะห์บุตร ควรได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบ้ำงเป็น กำรชดเชยให้ คืนกำไรให้ในส่วนอื่น หรือมีเงินสมทบ
คืนแก่ผู้ประกันตนบ้ำงไม่ใช่เก็บเงินเข้ำกองทุนอย่ำงเดียว เช่น มีเงินคืนทุก 2 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี
1.23 ผู้มำติดต่อไม่เข้ำใจสิทธิและไม่เข้ำใจแบบฟอร์มกำรเบิก เอกสำรเข้ำใจยำก อ่ำนแล้วงง
ควรปรั บ ปรุงแบบฟอร์มกำรขอรับ ประโยชน์ทดแทนให้ มีคำอธิบ ำยที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย รำยละเอียดใน
เอกสำรขอใช้สิทธิยุ่งยำกเกินไป เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรเบิกคืนเงินมำกเกินจำเป็น
1.24 เข้ำรักษำที่โรงพยำบำลใดก็ได้ไม่ต้องยกเว้นเฉพำะฉุกเฉิน
1.25 ผู้ประกันตนไม่ได้รับใบแจ้งยอดว่ำมีเงินสะสมเท่ำใดแล้ว
1.26 กำรรับเงินทดแทนรำยเดือนซึ่งเจ้ำหน้ำที่บอกว่ำจะจ่ำยให้ทุกเดือนก็ไม่จ่ำย ต้องไปทวงถำม
ถึงจะได้
1.27 ควรให้ ผู้ ป ระกั น ตนใช้ สิ ท ธิ ข องคู่ ส มรสที่ เป็ น ข้ ำ รำชกำรได้ เพรำะบำงอย่ ำ งเบิ ก
ประกันสังคมไม่ได้
1.28 ลูกจ้ำงหน่วยงำนที่ไม่แสวงหำกำไรควรได้รับสิทธิจำกกองทุนเงินทดแทนด้วย
1.29 ปรับปรุงกำรคำนวณอัตรำเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำมค่ำประสบกำรณ์ที่นำยจ้ำงต้อง
จ่ำยเข้ำกองทุนเงินทดแทนให้เป็นธรรมมำกกว่ำนี้ เนื่องจำกนำยจ้ำงเห็นว่ำกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บเงินสมทบ
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ในอัตรำที่สูงมำก ถึงแม้สำนักงำนประกันสังคมจะอ้ำงว่ำเพื่อเป็นกำรระมัดระวังและป้องกันอุบัติเหตุในกำร
ทำงำนแต่บำงครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ ฉะนั้นกำรจัดเก็บเงินสมทบในอัตรำที่สูงเกินควำมเป็นจริงเกินเหตุทำให้
นำยจ้ำงส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่แจ้งกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำนเพื่อ รับเงินทดแทนจำกกองทุนเงิน
ทดแทน นำยจ้ำงใช้วิธีรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เป็นค่ำรักษำพยำบำลที่เกิดขึ้นนั้นเอง เพรำะถ้ำแจ้งให้ถูกต้องตำม
กฎหมำยแล้วนำยจ้ำงจะต้องถูกปรับอัตรำเงินสมทบตำมค่ำประสบกำรณ์ ขึ้น ซึ่งทำให้นำยจ้ำงเสียค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำ สำนักงำนประกันสังคมจึงควรแก้ไขเรื่องนี้
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2. ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรโดยเฉพำะเรื่องคุณ ภำพของกำรให้บริกำรเป็นเรื่องที่สำนักงำน
ประกันสังคมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 75
ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยปัญหำที่พบมีดังต่อไปนี้
2.1 รอรับ บริ กำรนำนแต่ตรวจรักษำเร็ว เหมือนไม่ได้ต รวจ ระยะเวลำรอคอยนำนเกิน ไป ไม่
สะดวกที่ต้องลำงำนไปพบแพทย์เป็นวัน ๆ จึงต้องไปใช้บริกำรคลินิกและยอมจ่ำยเงินเองเพรำะไปรอไม่ไหว
2.2 สถำนที่แออัด ที่นั่งรอไม่เพียงพอ แพทย์และห้องตรวจน้อยเกินไป ไม่ค่อยสะอำด ห้องพิเศษ
ไม่เพียงพอ ที่จอดรถก็มีน้อย
2.3 แพทย์พยำบำลไม่ใส่ใจ ไม่มีจรรยำบรรณ บริกำรไม่ดี พูดไม่ดี ตรวจไม่ละเอียด เน้นจ่ำยยำ
เป็นหลัก แพทย์มีจำนวนน้อย บำงแห่งไม่ได้ใช้แพทย์เฉพำะทำงตรวจรักษำ
2.4 กำรรักษำพยำบำลขำดประสิทธิภำพ ให้ยำที่ด้อยคุณภำพกว่ำและจำนวนน้อยชุดกว่ำผู้ป่วย
ที่จ่ำยเงินเองหรือผู้ป่วยบัตรทอง
2.5 มีสถำนพยำบำลให้เลือกน้อยลงกว่ำเดิม มีคลินิกเครือข่ำยให้บริกำรน้อย ไม่มีคลินิกใกล้บ้ำน
ไม่สะดวกเดินทำงไกล ถูกจำกัดสิทธิไม่สำมำรถรักษำพยำบำลได้ทุกโรงพยำบำล สถำนพยำบำลบำงแห่งก็เลือก
ไม่ ไ ด้ เพรำะเต็ ม ศั ก ยภำพแล้ ว ถู ก จ ำกั ด จ ำนวนผู้ ป ระกั น ตนที่ ส ำมำรถเลื อ กสถำนพยำบำลแต่ ล ะแห่ ง
สถำนพยำบำลนอกพื้น ที่ไกลออกไปก็ไม่มีสิทธิเลือก บำงพื้นที่ไม่มีสถำนพยำบำลเอกชนให้เลือก ในขณะที่
สถำนพยำบำลบำงแห่งไม่มีแพทย์เฉพำะทำงทำให้ผู้ป่วยต้องไปรักษำกับแพทย์เฉพำะทำงที่คลินิกจ่ำยเงินเอง
หรือสถำนพยำบำลในต่ำงจังหวัดไม่มีศักยภำพเท่ำสถำนพยำบำลในกรุงเทพฯ ผู้ป่วยบำงคนยอมเดินทำงไป
รักษำที่กรุงเทพฯ โดยจ่ำยเงินเอง
2.6 ช่ว งเวลำที่เปิ ดให้ บ ริกำรของสถำนพยำบำลของรัฐน้ อยเกิน ไปเปิดแค่ครึ่งวันเช้ำ ไม่เปิ ด
ให้บริกำรรักษำโรคทั่วไปช่วงบ่ำย ช่วงนอกเวลำ ช่วงกลำงคืน และไม่ได้เปิดให้บริกำรในวันหยุด ทำให้ช่วงเวลำ
ที่เปิ ดให้ บ ริกำรมีคนใช้บ ริ กำรเป็ น จ ำนวนมำกแออัด รอคิ ว นำน เกิดควำมไม่ส ะดวกในกำรใช้บริกำร หำก
ต้องกำรได้รับกำรรักษำพยำบำลในช่วงที่สถำนพยำบำลของรัฐไม่ได้เปิดให้บริกำรรักษำโรคทั่วไปผู้ประกันตน
ต้องไปตึกฉุกเฉิน ซึ่งผู้ป ระกันตนไม่ต้องกำร ประกอบกับผู้ ประกันตนต้องทำงำนหำกจะไปรักษำพยำบำลที่
สถำนพยำบำลของรัฐก็ต้องลำงำน ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องกำรลำงำน ทำให้ผู้ประกันบำงส่วนจำเป็นต้องไปรักษำ
ที่คลินิกจ่ำยเงินเองโดยไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคม
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2.7 บริกำรไม่เสมอภำค ไม่เท่ำเทียม ไม่ครอบคลุมทุกโรค ไม่มีมำตรฐำน ไม่ให้บริกำรตำมคิว
ก่อนหลัง มีกำรใช้เส้นสำยเพื่อลัดคิวเป็นกำรเอำเปรียบคนอื่น
2.8 ผู้ประกันตนบำงส่วนเห็นว่ำกำรไม่แยกผู้ป่วยประกันสังคมออกจำกผู้ป่วยทั่วไปทำให้ กำรรอ
คอยคิวนำนขึ้น แต่ผู้ประกันตนบำงส่วนเสนอไม่ให้แยกแผนกผู้ป่วยประกันสังคมเนื่องจำกต้องกำรให้ผู้ป่วย
ประกันสังคมได้รับกำรบริกำรที่เสมอภำคเท่ำเทียมกับสิทธิอื่นไม่ใช่ด้อยสิทธิกว่ำทั้งแพทย์ที่รักษำและยำที่ได้รับ
2.9 ผู้ประกันตนเปรียบเหมือนคนไข้อนำถำไปขอรับบริกำรจำกสถำนพยำบำล
2.10 ผู้ป่วยประกันสังคมถูกเรียกเก็บเงินจำกสถำนพยำบำล เช่น ค่ำตรวจนอกเวลำ
2.11 กำรรักษำพยำบำลของผู้ป่วยนอกแลผู้ป่วยในได้รับสิทธิไม่เท่ำเทียมกัน อำหำรของผู้ป่วยใน
ตำมสิทธิประกันสังคมต่ำงจำกอำหำรของผู้ป่วยสิทธิข้ำรำชกำร
2.12 กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้นำบัตรประกันสังคมไปด้วย โรงพยำบำลไม่ยอมเช็คสิทธิให้ และไม่
สนใจผู้ประกันตน
2.13 โรงพยำบำลไม่ยอมส่งต่อผู้ป่วย คลินิกจำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนเข้ำ
รักษำ
2.14 ขั้ น ตอนกำรขอเปลี่ ย นสถำนพยำบำลประจ ำปี นำยจ้ ำ งและผู้ ป ระกั น ตนไม่ ท รำบว่ ำ
สถำนพยำบำลใดเลือกได้สถำนพยำบำลใดเต็ม
ข้อ เสนอแนะ ส ำนั ก งำนประกั น สั งคมควรตรวจสอบและควบคุ ม คุณ ภำพกำรให้ บ ริกำรของ
สถำนพยำบำลให้ มี มำตรฐำนเดีย วกัน ทุ ก สถำนพยำบำล ทั้งในเรื่องเอกสำรที่ ใช้ กำรออกใบรับ รองแพทย์
ตลอดจนขั้นตอนกำรเดินเรื่องสำหรับผู้ป่วยกองทุนประกันสังคมและผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทน และให้ บริกำร
รวมทั้งให้ยำที่มีมำตรฐำนเดียวกันแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิไม่ว่ำจะเป็นสิทธิประกันสังคมสิทธิบัตรทองสิทธิข้ำรำชกำร
สิ ท ธิป ระกั น ชี วิ ต หรื อ กำรจ่ ำ ยเงิน สดเพื่ อ ควำมเสมอภำค ควบคุ ม กำรเบิ ก จ่ ำยเงิน ของสถำนพยำบำลต่ อ
สำนักงำนประกันสังคมให้ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง ตรวจสอบไม่ให้มีกำรเบิกเกินจริง นอกจำกนั้นควรมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกันเป็นอย่ำงดีระหว่ำงสำนักงำนประกันสังคมและสถำนพยำบำลเพื่อกำรประสำนงำนใน
รำยละเอียดหรือแก้ไขปั ญหำเฉพำะหน้ ำที่เกิดขึ้นให้ แก่ผู้ประกันตนได้อย่ำงรำบรื่น จัดหำสถำนพยำบำลให้
ผู้ ป ระกัน ตนได้ เลื อ กให้ ม ำกขึ้น หำทำงให้ ส ถำนพยำบำลเอกชนที่ ออกไปกลั บมำเข้ำร่ว มเป็ นคู่ สั ญ ญำเพื่ อ
ให้บริกำรกับกองทุนประกันสังคมเหมือนในอดีต เปิดให้ผู้ประกันตนสำมำรถใช้บริกำรจำกสถำนพยำบำลได้ทั่ว
ประเทศหรือมี สิ ทธิเลื อกได้ 2 แห่ ง จั ด ตั้งโรงพยำบำลของประกันสั งคมโดยตรงจังหวัดละ 1 แห่ ง เพื่ อลด
ระยะเวลำรอคอยของผู้เข้ำรับบริกำรให้น้อยลงและเพื่อเป็นต้นแบบของสถำนพยำบำลอื่นๆที่เป็นคู่สัญญำกับ
สำนักงำนประกันสังคม ให้สถำนพยำบำลเปิดให้บริกำรนอกเวลำแก่ผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยำบำลนี้ และควร
มีคลินิ กให้ บ ริกำรนอกเวลำเพิ่ มขึ้น ให้ ส ถำนพยำบำลที่เต็มศักยภำพแล้ วเปิ ดรับ เพิ่ ม จัดสรรโควตำใหม่ให้
เหมำะสม เพิ่มวันเวลำให้บริกำรของแพทย์เฉพำะทำง สถำนพยำบำลควรมีแพทย์เฉพำะทำงทุกวันตั้งแต่เวลำ
08.00 – 17.00 น. จัดอบรมเพื่อปรับทัศนคติของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ให้มีจริยธรรม เพิ่มควำมใส่ใจในกำร
ให้ บ ริกำร ยิ น ดีให้ ก ำรตรวจรั กษำอย่ ำงละเอียดถี่ถ้ว น ยิน ดีออกใบรับรองแพทย์ ให้ ควำมส ำคัญ กับ ผู้ ป่ ว ย
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ประกันสังคม ดูแลดุจญำติมิตร และออกตรวจให้ ตรงต่อเวลำ ควรมีสถำนพยำบำลออนไลน์ทั่วประเทศ และ
ปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรรักษำต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่ทุพพลภำพเนื่องจำกกำรทำงำน
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3. ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร
ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำรโดยเฉพำะเรื่องกำรให้คำแนะนำและตอบข้อซักถำมได้เป็นอย่ำงดี เป็น
เรื่องที่สำนักงำนประกันสังคมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 3 คิด
เป็นร้อยละ 72 ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยพบปัญหำดังต่อไปนี้
3.1 ต้องกำรให้ปรับปรุงกำรพูดจำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่
3.2 เจ้ำหน้ำที่ตอบคำถำมไม่ตรงกัน ไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตอบไม่ชัดเจนไม่กระจ่ำง สื่อสำร
ไม่เข้ำใจ ไม่สำมำรถตอบคำถำมให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ ตอบคำถำมไม่ได้ทุกคน บำงคนไม่รู้จริงตอบไปผิด ๆ ทำให้
ผู้ประกันตนสับสนเสียสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เจ้ำหน้ำให้คำปรึกษำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่ผู้สอบถำมว่ำเบิกได้
แต่พอผู้ประกันตนมำเดินเรื่องจริงกลับเบิกไม่ได้ทำให้ผู้ประกันตนเสียเวลำเดินเรื่องเปล่ำ บำงคนถำมคำตอบคำ
ไม่ค่อยอยำกตอบ เจ้ำหน้ำที่ก้มหน้ำก้มตำทำงำนไม่สนใจผู้มำติดต่อ ถำมอะไรก็ไม่ค่อยตอบ ไม่มีควำมอดทน
เพียงพอ ไม่เอำใจใส่ประชำชน ชี้แจงถึงเอกสำรที่ต้องใช้ไม่ละเอียดทำให้ต้องเสียเวลำไปติดต่อหลำยครั้ง ยิ่งใกล้
หมดเวลำรำชกำรเจ้ำหน้ำที่จะไม่ให้บริกำรเลยแม้ว่ำยังมีผู้มำติดต่อรออยู่ก็ตำม โดยบอกให้มำใหม่พรุ่งนี้ สร้ำง
ควำมลำบำกแก่ผู้มำติดต่อที่อยู่ไกลๆ เป็นอย่ำงยิ่ง
3.3 เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรน้อยไม่เพียงพอกับปริมำณผู้มำติดต่อ เจ้ำหน้ำที่ทำงำนช้ำ เจ้ำหน้ำที่
หน่วยบริกำรเคลื่อนที่ไม่เต็มใจให้บริกำรเหมือนถูกบังคับให้มำทำงำน
3.4 ใช้ภำษำเข้ำใจยำก พูดไม่น่ำฟัง พูดห้วน ๆ สั้น ๆ พูดเสียงดัง ข่มขู่ แสดงท่ำทำงไม่ดี ไม่
เป็นมิตร ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ พูดใส่อำรมณ์ มีอำกำรหงุดหงิด ใช้ถ้อยคำไม่สุภำพ พูดไม่เพรำะ พูดดุดัน บำงครั้ง
ถึงกับตะคอกใส่ วำงมำด ทำหน้ำดุหน้ำยักษ์ หน้ำบูดหน้ำเบี้ยว หน้ำงอ ชักสีหน้ำ แสดงกิริยำและน้ำเสียงไม่
พอใจ พูดแบบปั ดรำคำญ ชอบถอนหำยใจ ไม่จริงใจ บริกำรไม่ประทับใจ บำงคนพู ดเบำไปก็ไม่ค่อยได้ยิน
ผู้ประกันตนรู้สึกว่ำเจ้ำหน้ำที่จะเลือกพูดดี ๆ กับคนที่แต่งตัวดีๆ เท่ำนั้น
3.5 ให้บริกำรที่ยังไม่มีมำตรฐำนเดียวกัน แต่งกำยไม่เป็นระเบียบ
3.6 ขำดรอยยิ้ม เฉยชำ หน้ำไม่รับแขก ไม่มีมำรยำท ไม่เห็นอกเห็นใจ ไม่ใส่ใจ คุยแต่โทรศัพท์
ส่ ว นตั ว ท ำงำนไปคุ ย เรื่ อ งส่ ว นตั ว ไป รั บ ประทำนอำหำรไป แถมเล่ น เกมส์ อี ก ควรห้ ำ มเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เล่ น
คอมพิวเตอร์ เช่น Facebook และเจ้ำหน้ำที่ ไม่ควรเคี้ยวหมำกฝรั่ง คุยเรื่องส่วนตัว หรือพูดโทรศัพท์ส่วนตัว
ขณะปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร
3.7 ไม่มีเจ้ำหน้ำที่คอยสอบถำมตรวจเอกสำรให้คำปรึกษำหรือให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่ผู้มำ
ติดต่อ
3.8 เจ้ ำหน้ ำที่ ทำงำนไม่เต็มประสิ ทธิภ ำพ บำงคนที่ว่ำงอยู่ก็ไม่ช่วยให้ บริกำร กำรแบ่ งแยก
หน้ำที่ทำให้คนทำงำนก็ทำไม คนว่ำงก็ว่ำงจริง ๆ
3.9 ไปติดต่องำนเวลำ 08.49 น. เจ้ำหน้ำที่ไม่พ ร้อมให้ บริกำร ยังกินข้ำวอยู่เลย ต้องรอถึง
09.00 น.

4. ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำรโดยเฉพำะเรื่องระยะเวลำกำรให้บริกำรเป็นเรื่องที่
สำนักงำนประกันสังคมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 4 คิดเป็นร้อย
ละ 71 ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยปัญหำที่พบมีดังต่อไปนี้
4.1 ควำมล่ำช้ำเรื่องกำรตรวจเอกสำร กำรพิจำรณำจ่ำยประโยชน์ทดแทนใช้เวลำนำน กำรจัดส่ง
เอกสำรบัตรรับรองสิทธิช้ำ รอชำระเงินสมทบนำนมำก ขั้นตอนกำรเบิกเงินที่สำรองจ่ำยไปคืนควรปรับปรุง รอ
รับเงินที่สำรองจ่ำยไปคืนนำนนับเดือนกว่ำเจ้ำหน้ำที่จะโอนเข้ำบัญชีให้ ทั้ง ๆ ที่เอกสำรครบถ้วน
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3.10 มีปัญหำเรื่องกำรประสำนงำนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ด้วยกัน และปัญหำกำรเชื่อมโยงข้อมูลของ
ส่วนงำนต่ำง ๆ
3.11 เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยพูดไม่เพรำะ
ข้อเสนอแนะ สำนั กงำนประกันสั งคมควรสรรหำคัดเลื อกเจ้ำหน้ำที่ที่มีประสิ ทธิภ ำพด้ำนงำน
บริกำรเข้ำมำทำงำนให้เพียงพอกับปริมำณงำนที่รับผิดชอบ จัดอบรมเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมทุก
คนรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ 1506 ให้รู้ระบบงำนทั้งระบบรวมทั้งให้เข้ำใจเรื่องสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน เพื่อให้สำมำรถ
ให้คำปรึกษำที่ชัดเจนถูกต้องอธิบำยและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มำติดต่อได้เป็นอย่ำงดี เป็นมำตรฐำน
เดีย วกัน จั ดอบรมเพื่อปรับ เปลี่ ย นพฤติกรรมกำรให้ บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ ให้ กระตือรือร้น เต็มใจให้ บ ริกำร
ทักทำย สอบถำม ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ใส่ใจตอบข้อซักถำมด้วยควำมเป็นกันเอง สอบถำมทวนควำม
เข้ำใจกับผู้ฟังให้แน่ชัดว่ำเข้ำใจตรงกัน พูดจำดี นุ่มนวล สุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส อธิบำยให้ละเอียดชัดเจน ทำงำน
ให้คล่ องแคล่วว่องไว ด้วยอัธยำศัยไมตรีที่ดี ประนีประนอม ทำตัวให้ เป็นที่ไว้วำงใจแก่ผู้มำติดต่อในกำรขอ
คำแนะนำ ให้ บริกำรแบบใจเขำใจเรำ จัดเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ประจำที่จุดประชำสัมพันธ์ด้ำนหน้ำของ
สำนักงำนซึ่งเป็นจุดสำคัญของกำรให้บริกำรเพื่อคอยต้อนรับให้คำแนะนำและตรวจสอบเอกสำรในเบื้องต้นแก่ผู้
มำติดต่อ โดยคัดสรรบุคลำกรที่มีมนุษยสัมพันธ์มีจิตบริกำรและรอบรู้งำนทุกด้ำน ไม่ควรใช้เจ้ำหน้ำที่ใหม่ เด็ก
ฝึกงำน หรือพนักงำนขับรถยนต์ ประจำ ณ จุดนี้เด็ดขำด ให้เจ้ำหน้ำที่พึงระลึกไว้เสมอว่ำผู้มำติดต่อเป็นเจ้ำนำย
ต้องให้ควำมสำคัญกับผู้มำติดต่อที่อยู่ตรงหน้ำเป็นลำดับแรกโดยพักคุยเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนหรือพักงำนที่ตนเอง
กำลังทำอยู่ไว้ก่อน สร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ที่มำติดต่อทุกคนให้ได้ พัฒนำทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศแก่
เจ้ ำหน้ ำที่เพื่อให้ ส ำมำรถสื่ อสำรกับ ชำวต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงดี เจ้ำหน้ำที่ควรมีควำมรู้ในกำรให้ บริกำรทำง
อินเตอร์เน็ตให้มำกกว่ำนี้ อบรมเจ้ำหน้ำที่เรื่องควำมสำมัคคีด้วยเพื่อให้งำนในภำพรวมของสำนักงำนออกมำดี
ขึ้น สำนักงำนประกันสังคมควรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ไปประจำที่สถำนพยำบำลเพื่อคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกันตน
ให้ทรำบสิทธิ
กำรประเมินเพื่อขึ้นเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ควรให้บุคคลภำยนอก เช่น ผู้ประกั นตน มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินด้วย ควรพิจำรณำให้เจ้ำหน้ำที่ที่บริกำรไม่ดีออกจำกงำนเพรำะทำให้สำนักงำนเสียภำพพจน์ อีกทั้งยังมี
คนที่ พ ร้ อ มให้ บ ริ ก ำรและต้ อ งกำรท ำงำนอยู่ อี ก จำนวนมำก และควรมี ห น่ ว ยงำนรับ แจ้ งข้ อ ร้อ งเรีย นกำร
ให้บริกำรที่ไม่เหมำะสมของบุคลำกร
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4.2 กำรขอคำปรึกษำหำรือในเรื่องที่สงสัยต้องเข้ำคิวรอเสียเวลำ ควรมีช่องทำงที่สะดวกและ
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รวดเร็วกว่ำนี้
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4.3 เงินสงเครำะห์บุตรที่โอนเข้ำบัญชีธนำคำรควรกำหนดวันโอนเงินให้แน่ชัด
4.4 บริกำรไม่สะดวกรวดเร็ว เวลำไปติดต่อแต่ละครั้งใช้เวลำนำนมำก
4.5 เจ้ำหน้ ำที่พบปั ญ หำข้อผิ ดพลำดข้อบกพร่องหรือไม่ ครบถ้ว นของเอกสำรที่น ำยจ้ำงหรือ
ผู้ประกันตนนำส่ง ดำเนินกำรต่อไม่ได้ก็ทิ้งเรื่องไว้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้นำยจ้ำงหรือผู้ประกันตนทรำบ
4.6 กำรสอบปำกคำผู้ประกันตนที่ขอเบิกเงินที่ตนเองสำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉินไปคืน ผู้ประกันตน
ถูกเจ้ำหน้ำที่คำดคั้นเหมือนเป็นผู้ร้ำยฆ่ำคนตำย บันทึกถ้อยคำวกวนจนผู้ประกันตนไม่เข้ำใจ
4.7 หำกสำนักงำนประกันสังคมจ่ำยเงินประโยชน์ทดแทนเป็นเงินสดในทุกกรณีจะสะดวกกว่ำ
4.8 รอรับ เงิน สดนำนเป็ น ชั่วโมง ให้ ส่งธนำณั ติให้ ก็ช้ำเป็นอำทิตย์กว่ำจะได้ทั้งที่อยู่ในจังหวัด
เดียวกัน
4.9 กำรจ่ำยเงิน สมทบของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 รอรับใบเสร็จนำนมำก ๆ ประกอบกับ
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุวันที่นอนเป็นคนไข้ในทำให้ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ต้องกลับไปขอ
เอกสำรเพิ่มจำกทำงโรงพยำบำลซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกมำก
4.10 ขั้นตอนยุ่งยำกซับซ้อน ใช้เอกสำรประกอบมำกเกินไป ขั้นตอนกำรแจ้งเข้ำ ขอทำบัตรใหม่
เปลี่ยนบัตร หรือเปลี่ยนสถำนพยำบำลล่ำช้ำเป็นปี และพบข้อผิดพลำดบ่อย เช่น นำยจ้ำงส่งเรื่องแจ้งลูกจ้ำงเข้ำ
ตำมแบบ สปส.1-03 แล้วและลูกจ้ำงได้รับบัตรแล้ว แต่เจ้ำหน้ำที่ยังส่งหนังสือไปทวงให้แจ้งเข้ำอีก ลูกจ้ำงบำง
คนทำงำนเป็นปียังไม่ได้รับบัตรรับรองสิทธิในขณะที่บำงคนเข้ำใหม่ไม่ถึงเดือนได้รับบัตรรับรองสิทธิก่อน และมี
ปัญหำในขั้นตอนกำรจัดส่งเอกสำร พอนำยจ้ำงไปตำมเจ้ำหน้ำที่ก็บอกจัดส่งให้แล้วทั้งที่ลูกจ้ำงยังไม่ได้รับ
4.11 ขั้นตอนกำรอุทธรณ์เรื่องกำรประสบอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำนใช้เวลำนำนเป็นปี
4.12 กำรติดต่องำนควรใช้บัตรประจำตัวประชำชนเพียงใบเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้พยำน เพรำะ
เคยโดนเจ้ำหน้ำที่ไล่ให้ไปหำใครก็ได้เป็นพยำนมำแล้ว
4.13 จุดบริกำรอยู่คนละชั้น ไม่สะดวก
4.14 บำงแห่งไม่มีบัตรคิวทำให้ผู้มำติดต่อไม่ได้รับบริกำรตำมลำดับก่อนหลัง มีกำรกดคิวซ้ำซ้อน
ให้กรณีติดต่อหลำยเรื่องแต่ผู้ติดต่อไปไม่ทันตำมคิวที่ได้ทำให้ต้องรอคิวใหม่ บำงแห่งเครื่องออกบัตรคิวเสียบ่อย
4.15 เจ้ำหน้ำที่ส่งเอกสำรให้ตรวจสอบซ้ำ ๆ หลำยครั้ง บริษัทฯยืนยันไปว่ำได้นำส่งเอกสำรให้
แล้ว เจ้ำหน้ำทีก่ ็ยังมีหนังสือมำแจ้งให้ยื่นเอกสำรใหม่
4.16 เจ้ำหน้ำที่ทำเอกสำรสูญหำยบ่อย ทำงำนผิดพลำดบ่อย ทำให้ต้องลำบำกแจ้งเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลซ้ำหลำยครั้ง
4.17 มีป้ำยแนะนำวิธีกำรกรอกเอกสำรน้อยมำก ไม่มีคำอธิบำยขั้นตอนกำรติดต่อ
4.18 ควรลดภำระผู้ประกันตนเรื่องเงินสำรองจ่ำย เพรำะขั้นตอนที่ต้องให้ผู้ประกันตนสำรอง
จ่ำยแล้วเดินเรื่องเบิกคืนค่ำทันตกรรมในภำยหลังไม่สะดวกเท่ำกับกำรให้สถำนพยำบำลเรียกเก็บโดยตรงกับ
สำนักงำนประกันสังคม และควรให้เบิกได้ตำมที่จ่ำยจริง เนื่องจำกผู้ป่วยบำงคนไม่มีเงินจ่ำยและพบปัญหำกำร
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เบิกเงินคืนกรณีทันตกรรมคือเงินสำรองจ่ำยไปไม่กี่ร้อยบำทแต่ผู้ประกันตนต้องเดินทำงไปติดต่อที่สำนักงำน
ประกันสังคมถึง 2 ครั้ง
4.19 เหตุใดแม่ลูกอ่อนต้องลำบำกอุ้มลูกไปเดินเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรที่
สำนักงำนประกันสังคมด้วยตนเองพร้อมสำมี ควรมอบอำนำจให้สำมีหรือผู้รับมอบอำนำจไปเดินเรื่องแทนก็พอ
4.20 พบปัญหำติดขัดในกำรประสำนข้อมูลระหว่ำงฝ่ำยงำนต่ำง ๆ ในหน่วยงำนเดียวกัน รวมทั้ง
มีปัญหำในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงท้องที่ทำให้งำนล่ำช้ำ
4.21 กำรเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิเจ้ำหน้ำที่บอกว่ำแจ้งขึ้นทะเบียนที่ใดต้องไปติดต่อขอเปลี่ยนที่
นั่น สำนักงำนประกันสังคมควรเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้ประกันตนสำมำรถติดต่อเปลี่ยนได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อ
อำนวยควำมสะดวก
4.22 กำรบันทึกข้อมูลกำรนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนล่ำช้ำทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
4.23 กำรตรวจสอบข้อมูลผ่ำน 1506 กับกำรตรวจสอบข้อมูลที่สำนักงำนประกันสังคมบำงครั้ง
ข้อมูลไม่ตรงกัน
4.24 กรณีว่ำงงำนควรให้ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนสำมำรถยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนหรือรำยงำนตัว
ได้ที่หน่วยบริกำรทุกแห่งของสำนักงำนประกันสังคม
ข้อเสนอแนะ ผู้ตอบแบบสอบถำมขอบคุณสำนักงำนประกันสังคมที่มีเจตนำปรับปรุงบริกำร ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เหมำะสมกับบริกำรเช่นนี้เป็นอย่ำงมำก สำนักงำนประกันสังคมควรปรับปรุงระบบกำรทำงำนให้มี
มำตรฐำนเทียบเท่ำสถำบันกำรเงิน พัฒนำกำรให้บริกำรให้ทัดเทียมกับเอกชนให้ประชำชนที่มำใช้บริกำรเกิด
ควำมประทับใจ ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันทุกหน่วยบริกำร ขยำยกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ให้มำกที่สุด ปรับปรุงขั้นตอนกำรรับ/จ่ำยเงินสมทบ ณ สำนักงำน ให้มีคุณภำพขึ้นรวดเร็วขึ้นอำนวย
ควำมสะดวกให้มำกขึ้น ลดขั้นตอนให้กระชับ ลดเอกสำรที่ใช้ ลดควำมผิดพลำดของงำน ลดระยะเวลำรอคอย
เน้น ควำมรวดเร็ว และควำมถูกต้องแม่น ยำเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของกำรให้บริกำร ปรับปรุงศักยภำพของ
ระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือและจำนวนเงินที่ให้ ออกบัตรรับรองสิทธิให้ตรงเวลำระบุโรงพยำบำลที่เลือกให้
ถูกต้อง ปรับปรุงระบบกำรจัดเก็บเอกสำรไม่ให้สูญหำย เพิ่มควำมรอบคอบในกำรตรวจสอบและจัดเก็บเอกสำร
ที่สถำนประกอบกำรต่ำง ๆ ส่งไปให้และดำเนินกำรบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ควรปรับปรุงจุดกดบัตรคิวแบบ
อัตโนมัติให้ผู้มำติดต่อสำมำรถกดคิวได้เองเหมือนธนำคำร ปรับปรุงบริกำรให้ผู้รับบริกำรได้ประโยชน์สูงสุด
ปรับปรุงแผนผังขั้นตอนกำรให้บริกำรให้เห็นได้ชัดเจนมีตัวอย่ำงประกอบพร้อมทั้งมีเจ้ำหน้ำที่คอยช่วยแนะนำ
เพิ่มเติม ควรให้บริกำรที่จบแล้วเสร็จภำยในครั้งเดียวโดยไม่ต้องให้เสียเวลำเดินทำงไปติดต่อหลำยครั้ง กรณีที่
ขำดเอกสำรใดก็ให้ส่งเอกสำรเพิ่มเติมทำงไปรษณีย์หรือทำงโทรสำร และเมื่อเจ้ำหน้ำที่พิจำรณำแล้วเสร็จก็ให้
เจ้ำหน้ำที่จัดส่งเงินให้ทำงไปรษณีย์ธนำณัติหรือโอนเข้ำบัญชีธนำคำรให้ เป็นต้น เมื่อผู้ประกันตนประสบปัญหำ
และต้องกำรควำมช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่ควรช่วยประสำนงำนให้ทั้งกำรประสำนงำนในหน่วยงำนเดียวกันและกำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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5. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวกโดยเฉพำะเรื่องสถำนที่โดยรวมเป็นเรื่องที่ส ำนักงำนประกันสังคม
ได้รั บ ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 61 ของหน่ว ย
บริกำรทั้งหมด ปัญหำที่พบคือ
5.1 สถำนที่ตั้งอยู่ไกล เดินทำงไปมำลำบำก ไม่มีรถประจำทำง ห่ำงไกลแหล่งชุมชน สำนักงำน
อยู่ชั้น 3 เดินขึ้นลงลำบำก พื้นที่ให้บริกำรคับแคบ อึดอัด ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นสัดส่วน โต๊ะเจ้ำหน้ำที่อยู่ติดกัน
จนผู้มำติดต่อดูไม่ออกว่ำต้องยื่นเอกสำรตรงไหน โต๊ะสำหรับผู้มำติดต่อกรอกเอกสำรไม่พอ เก้ำอี้สำหรับแขกนั่ง
คอยไม่เพียงพอ ไม่มีมุมพักผ่อนที่สบำย ๆ ผู้มำติดต่อจำนวนมำกต้องยืนคอยนำน บำงครั้งคนล้นจนต้องออกไป
รอข้ำงนอกห้ องท ำให้ ไม่ ได้ยิ น เวลำถึงคิว รอลิ ฟท์ นำน บัน ไดแคบ ไม่มีท ำงลำดและห้ องน้ำสำหรับ ผู้ พิกำร
ทีจ่ อดรถไม่พอจนต้องจอดซ้อนคันทำให้ไม่เป็นระเบียบ บำงแห่งผู้ไปติดต่องำนถูกพนักงำนรักษำควำมปลอดภัย
ห้ำมไม่ให้นำรถยนต์เข้ำไปจอดแต่กันที่ไว้ให้เจ้ำหน้ำที่หรือคนรู้จักจอดทำให้ผู้ไปติดต่องำนได้รับควำมลำบำก
ต้องมีคนขับรถไปด้วย ไม่มีหลังคำหรือต้นไม้บังแดด ไม่มีอำคำรสถำนที่เป็นของหน่วยงำนเอง ไม่มีบริกำรน้ำ
และเครื่องดื่ม
5.2 องค์กรไม่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย ใช้วิธีให้เจ้ำหน้ำที่ คอยเรียกชื่อบำงครั้งผู้มำติดต่อ
ไม่ได้ยินเสียง เจ้ำหน้ำที่ก็เหนื่อยเลยไม่ค่อยยิ้ม
5.3 สำยด่วน 1506 ไม่ด่วนอย่ำงที่โฆษณำ โทรติดยำก บอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ตอบแบบกำปั้น
ทุบ ดิน ให้ ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ชัดเจน รับ แล้วโอนสำยนำนมำกกว่ำจะได้ข้อมูลที่ต้องกำรทรำบ ไม่มีสำยตรง
สำหรับขอรับคำปรึกษำ
5.4 โทรศัพท์ติดต่อยำก โทรติดแต่ไม่มีคนรับสำย รอรับสำยนำน มีกำรโอนสำยไปมำ โอนสำย
แล้วสำยหลุดต้องต่อใหม่ บำงครั้งโทรติดแล้วแต่พอกดเลขหมำยภำยในที่ต้องกำรติดต่อแต่สำยหลุดไปเลย กรณี
สำยภำยในไม่ว่ำงระบบโทรศัพท์ไม่ได้โอนสำยกลับไปที่โอเปอเรเตอร์เพื่อโอนสำยภำยในใหม่ ทำให้ต้องโทรใหม่
หลำยครั้งมำกกว่ำจะได้พูดกับเจ้ำหน้ำที่เปลืองค่ำโทรศัพท์ ไม่มีโทรศัพท์สำธำรณะให้บริกำร
5.5 ช่องให้บริกำรมีน้อย จุดประชำสัมพันธ์อยู่ด้ำนใน ไม่สะดวก ทำงเข้ำรับบัตรคิวแคบ
5.6 ป้ำยบอกทำงไม่ชัดเจน ไม่มีป้ำยบอกว่ำติดต่อเรื่องอะไรไปตรงไหน อ่ำนป้ำยแล้วค่อนข้ำง
สับสน ไม่มีป้ำยระบุว่ำโต๊ะใดให้บริกำรด้ำนใดทำให้ผู้มำติดต่อต้องถำมไปตลอดทำงว่ำจะติดต่อเรื่องนี้ให้ไปโต๊ะ
ไหน
5.7 ห้องน้ำเก่ำ ชำรุด ไม่สะอำด มืด มีกลิ่นขยะ
5.8 ไม่มีจุดบริกำรกรอกข้อมูลให้กรณีผู้มำติดต่อเขียนหนังสือไม่ได้ ไม่มีร้ำนจำหน่ำยอำหำรและ
ไม่มบี ริกำรถ่ำยเอกสำรให้แก่คนที่ไปติดต่อ
5.9 ระบบอินเตอร์เน็ตล่ำช้ำและขัดข้องบ่อยทำให้เสียเวลำ แบบฟอร์มต่ำง ๆ ของประกันสังคม
ดำวน์ โหลดแล้วแก้ไขหรือจั ดเก็บข้อมูลไม่ได้ ใช้งำนไม่ได้กับทุกโปรแกรม และพบปัญ หำกำรเข้ำดูข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต เมื่อก่อนเคยเข้ำได้แต่พอสำนักงำนประกันสังคมปรับเปลี่ยนระบบก็ไม่สำมำรถเข้ำดูได้อีกเพรำะชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่ำนไม่ถูกต้อง

6. ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมโดยเฉพำะเรื่องสถำนที่โดยรวมเป็นเรื่องที่สำนักงำน
ประกันสังคมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 61
ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
6.1 เพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ห ลำกหลำยผ่ ำ นสื่ อ ต่ ำ ง ๆ ทั้ ง โทรทั ศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ และเสียงตำมสำยตำมชุมชนต่ำง ๆ เช่น ตลำดนัด โรงพยำบำล และสถำนที่รำชกำร เพื่อชี้แจง
เกี่ย วกับ สิ ท ธิป ระโยชน์ ทุ กกรณี ทั้งกองทุ น เงินทดแทนและกองทุน ประกัน สั งคมให้ ถึ งกลุ่ ม เป้ำหมำยในทุ ก
ระดับชั้น ทุกหมู่บ้ ำนทุกชุมชนย่อย เพื่อให้ผู้ประกันตนทรำบว่ำตนเองมีสิทธิอะไรบ้ำงและเพื่อประกอบกำร
ตัดสินใจว่ำคุ้มค่ำกับกำรส่งเงินสมทบต่อโดยสมัครใจหรือไม่ และเพื่อให้ประชำชนทั่วไปทรำบถึงควำมสำคัญ
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5.10 เริ่มเปิดให้บริกำรช้ำ กว่ำเจ้ำหน้ำที่จะเปิดระบบออนไลน์และพร้อมให้บริกำร ทำให้ผู้มำ
ติดต่อต้องรอถึง 09.00 น. เปิดให้บริกำรไม่ตรงต่อเวลำไม่เหมือนเอกชน กำรเปิดให้บริกำรเฉพำะในวันและ
เวลำรำชกำรไม่สะดวกในกำรติดต่อเพรำะผู้ประกันตนต้องทำงำน
5.11 หนังสือพิมพ์ที่จัดไว้ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อมีแต่ฉบับเก่ำ ๆ ที่ผ่ำนมำแล้วทุกครั้ง ไม่ทรำบ
ว่ำฉบับใหม่ไปไหน
ข้อเสนอแนะ สำนั กงำนประกันสังคมควรจัดหำสถำนที่ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนแห่งใหม่เพื่อ
รองรับกำรให้บริกำรในอนำคต สถำนที่ควรตั้งอยู่ในเมือง จุดที่ให้บริกำรควรอยู่ชั้นล่ำงเพื่อควำมสะดวกในกำร
ติดต่อ ปรับปรุงภำพลักษณ์ของหน่วยงำน ตกแต่งอำคำรสถำนที่ให้สวยงำมสะอำดตำ โดยเฉพำะเคำน์เตอร์ที่
ให้บริกำร มีทำงลำดและห้องน้ำสำหรับคนชรำและผู้พิกำร ขยำยพื้นที่รับแขกและพื้นที่ให้บริกำรให้สำมำรถ
รองรับผู้มำติดต่องำนได้เพียงพอ ขยำยทำงเข้ำให้กว้ำงขึ้น จัดทำแผนผังโครงสร้ำงองค์กร มีป้ำยประชำสัมพันธ์
บอกจุดบริกำรพร้อมทั้งป้ำยให้คำแนะนำในกำรติดต่องำนที่เห็นได้ชัดเจนเข้ำใจง่ำยไม่ซับซ้อน ปรับปรุงระบบ
กำรสื่อสำรข้อมูลให้ทันสมัย น่ำเชื่อถือ นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องให้ทันกับ วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีในท้องตลำดที่ ก้ำวหน้ำ
ไป เพิ่มช่องทำงให้ ผู้รับ บริกำรสำมำรถติดต่อเจ้ำหน้ำที่ได้มำกขึ้น เช่น เพิ่มเคำน์เตอร์ให้ บริกำร แยกช่องที่
ให้บริกำรเฉพำะสำหรับผู้ประกันตนตำมมำตรำต่ำงๆ ควรเปิดให้บริกำรตรงเวลำตำมเวลำรำชกำรไม่ควรเปิด
ให้บริกำรสำย และควรขยำยเวลำให้บริกำรโดยเปิดเร็วขึ้นจำก 08.30 น. เป็น 08.00 น. เปิดให้บริกำรช่วงพัก
เที่ยงโดยให้เจ้ำหน้ำที่สลับเวลำกันให้บริกำร ผ่อนผันกำรให้บริกำรหลังเลิกงำนหำกยังมีผู้มำติดต่อรอคิวอยู่ เปิด
ให้บริกำรในวันหยุดทั้งวันหยุดธรรมดำและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพิ่มสำขำให้บริกำรให้มำกขึ้น เปิดให้บริกำรทุก
อำเภอ และในท้องที่หรือชุมชนห่ำงไกลรวมทั้งในห้ำงสรรพสินค้ำ เปิดให้บริกำรทุกวันตำมเวลำเปิด/ปิดของห้ำง
กรณีที่เปิดให้บริกำรในห้ำงสรรพสินค้ำ เพิ่มเลขหมำยโทรศัพท์ เพิ่มเจ้ำหน้ำที่รับโทรศัพท์ และควรมีระบบกำร
ตรวจสอบอย่ ำงสม่ ำเสมอว่ำเลขหมำยโทรศัพ ท์ ที่ มีอ ยู่ใช้ งำนได้ห รือไม่ เพี ยงพอต่ อกำรให้ บริกำรในแต่ล ะ
ช่วงเวลำหรือไม่ หำกพบว่ำกำรบริกำรทำงโทรศัพท์มีข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไขทันที หำกพบว่ำกำรให้บริกำรทำง
โทรศัพท์คู่สำยไม่เพียงพอควรจัดหำโทรศัพท์เคลื่อนที่มำให้บริกำรเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหำเรื่องโทรศัพท์ติดต่อ
ยำกให้หมดไปหรือให้ปัญหำนี้ลดน้อยลงให้มำกที่สุดและเร็วที่สุด
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รวมทั้งประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมและสมัครเป็นผู้ประกันตน ชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนกำรขอรับประโยชน์
ให้ละเอียด
6.2 สร้ำงควำมเข้ำใจแก่ผู้ประกันตนและสังคมให้มำกในเรื่องสิทธิจำกบัตรประกันสังคมกับ
บัตรทอง เรื่องคุณภำพยำ รวมทั้งเรื่องที่ ผู้ป่วยคิดว่ำแพทย์ตรวจไม่ละเอียดหรือแพทย์ลำเอียงไม่ดูแลผู้ป่วย
ประกันสังคมดีเท่ำผู้ป่วยที่จ่ำยเงินเอง เป็นต้น
6.3 เผยแพร่กรณีศึกษำที่เป็นปัญ หำของประกันสังคมให้ นำยจ้ำงเป็นตัวแทนแจ้งให้ ลูกจ้ำง
ได้รับทรำบ
6.4 จัดส่งเอกสำรแจ้งข่ำวแก่สถำนประกอบกำรทันทีเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ แจ้งข่ำวให้
ทันกำรณ์ แจ้งให้นำยจ้ำงทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 2 สัปดำห์ก่อนมีผลบังคับใช้
6.5 ชี้แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในภำพรวมไปยังสถำนประกอบกำรทุก 3 เดือน ชี้แจง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ป ระกั น ตนรำยบุ ค คลไปยั งผู้ ป ระกั น ตนโดยตรงที่ บ้ ำนเป็ น ระยะ ๆ อย่ ำงต่ อ เนื่ อ งให้
ผู้ประกันตนสำมำรถเปิดอ่ำนได้ด้วยตนเอง เนื่องจำกผู้ประกันตนจำนวนมำกเข้ำไม่ถึงข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่
ทำงอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้ผู้ประกันตนแต่ละคนทรำบถึงสิทธิประโยชน์ของตนโดยเฉพำะสิทธิกรณีชรำภำพว่ำ
ขณะนี้มีเงินสะสมอยู่เท่ำใดแล้ว และต้องจ่ำยเงิ นสมทบอีกเท่ำใดจึงจะมีสิทธิรับบำนำญชรำภำพซึ่งเป็นเรื่องที่
สำคัญมำกและเป็นเรื่องที่ผู้ประกันตนทุกคนต้องกำรทรำบ
6.6 จัดส่งแผ่นพับหรือวำรสำรไปถึงสถำนประกอบกำรอย่ำงสม่ำเสมอ เพิ่มควำมถี่ในกำรผลิต
และจัดส่งวำรสำรประกันสังคม เพื่อให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนได้ ทรำบข่ำวควำมเคลื่อนไหวตลอดเวลำ และ
สอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรตอบข้อหำรือประเด็นต่ำงๆ ให้ทรำบทั่วกัน โดยจัดส่งให้ถึงผู้รับโดยไม่ล่ำช้ำ ทุก
วันนี้ สถำนประกอบกำรได้รับวำรสำรช้ำมำก นำยจ้ำงและผู้ประกันตนจึงได้อ่ำนแต่วำรสำรของเดือนที่ผ่ำน
มำแล้ว เช่น วำรสำรของเดือนกุมภำพันธ์ได้รับเดือนเมษำยน เป็นต้น ข้อมูลข่ำวสำรควรละเอียดชัดเจนรวดเร็ว
เป็นปัจจุบันทันเหตุกำรณ์และใช้ภำษำที่ง่ำยแก่กำรเข้ำใจ ปรับปรุงที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำรให้เป็นปัจจุบัน ตัดที่
อยู่ที่ซ้ำกันออกเพื่อไม่ให้ส่งไปที่เดียวกันซ้ำ ๆ หลำยฉบั บ รวมทั้งตัดรำยชื่อสถำนประกอบกำรที่มี ที่อยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน เช่น ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำออกจำกระบบกำรจัดส่งเอกสำรในครั้งต่อไป
6.7 แจ้ง SMS เข้ำโทรศัทพ์มือถือเพื่อเตือนให้ผู้ประกันตนรำยบุคคลทรำบถึงสิทธิต่ำง ๆ และ
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในกำรรักษำสิทธิของตนเอง
6.8 จัดทำคู่มือข้อแนะนำและข้อบังคับตำมกฎหมำยแจกนำยจ้ำงทุกปี จัดทำคู่มือคำนวณเงิน
บำเหน็จบำนำญชรำภำพให้แก่ผู้ประกันตนทุกคน
6.9 จัดอบรมสัมมนำบุคลำกรของสถำนประกอบกำรเพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เวียน
จัดอบรมไปตำมอำเภอต่ำง ๆ บ้ำง ไม่ใช่ จัดอบรมแต่ที่อำเภอเมือง สับเปลี่ยนหมุนเวียนสถำนประกอบกำรที่
ได้รับเชิญเข้ำร่วมประชุมชี้แจงเพื่อไม่ให้ซ้ำเดิม ออกประกันสังคมเคลื่อนที่เข้ำไปตรวจเยี่ยมสถำนประกอบกำร
หรือจัดส่งเจ้ำหน้ำที่สัญจรเข้ำไปประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคมในสถำนประกอบกำรบ่อยๆ เพื่อสร้ำงควำม
ใกล้ชิดกับผู้ประกันตน ซึ่งกำรดำเนินกำรเช่นนี้จะเข้ำถึงผู้ประกันตนได้มำกกว่ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร

7. ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
ด้ำนช่องทำงกำรให้ บริกำรโดยเฉพำะเรื่องกำรให้ บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต ได้รับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำกเป็นอันดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 17 ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยพบ
ปัญหำ ดังต่อไปนี้
7.1 ต้องกำรชำระเงินทำงอินเตอร์เน็ตแต่ระบบช้ำมำก อีเมล์ติดต่อไม่ได้ ข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต
ไม่เป็นปัจจุบัน กำรส่งข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตมีปัญหำบ่อยมำก
7.2 กำรขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนทำงอินเตอร์เน็ตมีกำรเลือกสถำนพยำบำลแล้วแต่ข้อมูลใน
ระบบไม่เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบข้อมูลจำกสำขำอื่นไม่ได้นอกจำกสำขำที่ขึ้นทะเบียน บำงครั้งต้องแจ้งซ้ำโดย
แจ้งทั้งทำงอินเตอร์เน็ตและยื่นเอกสำรซ้ำ
7.3 ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33 ต้องกำรจ่ำยเงินสมทบผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส ควรเพิ่มช่อง
ทำงกำรให้บริกำรให้เหมือนเซเว่นอีเลฟเว่น
7.4 กำรเข้ำถึงเพื่อติดต่องำนประกันสังคมค่อนข้ำงลำบำก ต้องกำรติดต่องำนประกันสังคมผ่ำน
เทศบำลหรือที่ว่ำกำรอำเภอเพรำะไม่ต้องกำรเสียเวลำเดินทำงไปถึงตัวจังหวัด
7.5 แบบฟอร์มในกำรจ่ำยเงินสมทบผ่ำนธนำคำรค่อนข้ำงสับสน
7.6 ควรให้ส่งข้อมูลทำงอีเมล์ได้
ข้อเสนอแนะ สำนักงำนประกันสังคมควรปรับปรุงกำรให้บริกำรเป็นบริกำรเชิงรุกให้มำกขึ้นโดย
เพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรให้เพียงพอและสะดวก เช่น เพิ่มช่องทำงให้บริกำรรับชำระเงินผ่ำนธนำคำรหรือหัก
บั ญ ชีธ นำคำรได้ ทุ ก ธนำคำร เพิ่ ม วัน ให้ บ ริ กำรนอกสถำนที่ ข องหน่ ว ยบริก ำรเคลื่ อ นที่ เปิ ด ให้ บ ริ กำรผ่ ำ น
อิน เตอร์เน็ ตให้ ครอบคลุ มทุ กงำนเพื่ ออำนวยควำมสะดวกและช่ว ยลดกำรใช้เอกสำรให้ น้ อยลง ให้ บริกำร
อินเตอร์เน็ตเครือข่ำยควำมเร็วสูงเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และเปิดอบรมกำรใช้บริกำรงำนประกันสังคมผ่ำน
อินเตอร์เน็ตแก่นำยจ้ำงหรือผู้ประกันตนที่สนใจอย่ำงต่อเนื่อง
8. ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำลและกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพำะเรื่องกำร
ให้บริกำรทั่วถึงเสมอภำคเท่ำเทียมและยุติธรรมได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้ตอบแบบสอบถำมมำก
เป็นอันดับ 8 คิดเป็นร้อยละ 12 ของหน่วยบริกำรทั้งหมด โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
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แผ่นพับหรือซีดี ให้ฝ่ำยบุคคลของสถำนประกอบกำรมำเรียนรู้งำนประกันสังคมที่สำนักงำนประกันสังคมเป็น
ระยะ ๆ
6.10 พัฒนำสื่อประชำสัมพันธ์ให้มำกกว่ำนี้ เผยแพร่ควำมรู้ในรูปแบบนิทำนภำพเพื่อง่ำยแก่กำร
เข้ำใจของคนทุกระดับชั้น มีกำรจัดกิจกรรมให้ประชำชนได้ร่วมสนุกเกี่ยวกับงำนกองทุนเงินทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม
6.11 พัฒ นำข้อมูลข่ำวสำรทำงอินเตอร์เน็ตให้กระจ่ำงชัดและรวดเร็ว ทันกำรณ์กว่ำนี้ ทุกวันนี้
ข่ำวทำงหนังสือพิมพ์ยังเร็วกว่ำ
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8.1 ผู้ประกันตนต้องกำรได้รับบริกำรจำกสำนักงำนประกันสังคมอย่ำงเสมอภำคทั่วถึงเท่ำ
เทียมยุติธรรมมีมำตรฐำนเดียวกัน เชื่อถือได้ ตรวจสอบได้ ต้องกำรได้รับควำมเป็นธรรมในทุก ๆ เรื่อง
8.2 สำนั กงำนประกัน สังคมควรฟังเสียงประชำชนที่ประกันตนเพื่อประโยชน์สู งสุ ด ของ
ผู้ประกันตน ปรับปรุงสิทธิที่ได้รับ ควำมคุ้มครองให้ ครอบคลุมและเสมอภำคเท่ำเทียมกันทุกคนไม่ว่ำจะเป็น
ข้ำรำชกำรของรัฐหรือลูกจ้ำงเอกชน
8.3 สำนักงำนประกันสังคมควรเพิ่มกำรตรวจตรำบริเวณประตูทำงเข้ำออกสำนักงำนอย่ำง
สม่ำเสมอพร้อมทั้งติดกล้องวงจรปิดเพื่อควำมปลอดภัย
2. กำรสอบถำมควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำน
ผลกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมในช่วงเดือน
เมษำยน 2555 มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 9,699 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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ส่วนที่ 1 การให้บริการ ณ สานักงานประกันสังคม
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ผลกำรสอบถำมควำมคิ ด เห็ น จำกผู้ ที่ เข้ำมำเยี่ ยมชมเว็บ ไซต์ ของส ำนั กงำนประกัน สั งคมด้ำนกำร
ให้ บ ริ ก ำร ณ ส ำนั กงำนประกัน สั งคมจำก 5 เรื่อ ง ได้แ ก่ เรื่องแผนผั งขั้น ตอนคิ ว และควำมรวดเร็ว ในกำร
ให้บริกำร เรื่องเจ้ำหน้ำที่รอบรู้ยิ้มแย้มและเต็มใจบริกำร เรื่องอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวยควำมสะดวกพร้อม
เรื่องกำรให้บริกำรโปร่งใสเสมอภำคและเป็นธรรม และเรื่องสิทธิประโยชน์มีควำมเหมำะสม พบว่ำ ผู้ที่เข้ำมำ
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกัน สังคมมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร ณ สำนักงำนประกันสังคมใน
ระดับพึงพอใจด้วยค่ำเฉลี่ย 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.64 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องอำคำรสถำนที่และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกพร้อมมำกที่สุด รองลงมำคือเรื่องแผนผังขั้นตอนคิวและควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ำ
มำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่องเจ้ำหน้ำที่รอบรู้ยิ้มแย้มและเต็มใจบริกำร
และเรื่องสิทธิประโยชน์มีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด
ส่วนที่ 2 การให้บริการช่องทางอื่น ๆ
ผลกำรส ำรวจควำมพึ งพอใจของผู้ ที่ เข้ ำ มำเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข องส ำนั ก งำนประกั น สั งคมด้ ำ นกำร
ให้ บ ริ ก ำรช่ อ งทำงอื่ น ๆ จำก 6 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ เรื่ องกำรให้ บ ริก ำรผ่ ำนอิ น เตอร์เน็ ต เรื่อ งกำรให้ บ ริก ำรผ่ ำ น
ธนำคำร/หักบัญชี เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์ เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิ ส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟ
เว่น เรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยเคลื่อนที่ และเรื่องกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล พบว่ำ ผู้ที่เข้ำมำเยี่ยมชม
เว็บ ไซต์ของส ำนั กงำนประกัน สั งคมมีควำมพึ งพอใจต่อกำรให้ บริกำรช่องทำงอื่น ๆ ในระดับ พึ งพอใจด้ว ย
ค่ำเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.40 โดยมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ตมำกที่สุดในระดับ
พอใจมำก รองลงมำคือเรื่องกำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่นในระดับพอใจ ทั้งนี้ ผู้ที่
เข้ำมำเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงำนประกันสังคมมีควำมพึงพอใจเรื่องกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำลน้อยที่สุด
ในระดับพอใจน้อยจนเกือบไม่พอใจ

3. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก
ผลกำรสั ม ภำษณ์ เชิ งลึ ก โดยสอบถำมควำมคิ ด เห็ น จำกทุ ก ฝ่ ำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรให้ บ ริ ก ำรของ
สำนักงำนประกันสังคม ซึ่งได้แก่ นำยจ้ำง ผู้ประกันตน เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนประกันสังคม เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์ เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส และเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำล ในหน่วยบริกำรที่มีระดับควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำรในปี ที่ผ่ำนมำต่ำที่สุด 5 อันดับสุดท้ำย พบปัญหำที่ทำให้ผู้รับบริกำรจำกสำนักงำน
ประกันสังคมไม่พึงพอใจและแนวทำงแก้ไขสรุปได้ดังนี้
1. ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ผู้ประกันตนไม่พอใจที่รอคิวนำน และต้องกำรได้รับกำรบริกำรทีร่ วดเร็วกว่ำนี้

1.2 กำรให้บริกำรงำนมำตรำ 40 นอกสถำนที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำ มีผลกระทบต่อควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร ณ สำนักงำน เนื่องจำกกำรระดมเจ้ำหน้ำที่ส่วนหนึ่งลงพื้นที่ คงเหลือเจ้ำหน้ำที่อยู่ให้บริกำร ณ
สำนักงำนน้อยลง เจ้ำหน้ำที่ที่เหลืออยู่จึงต้องรับภำระงำนในปริมำณทีม่ ำกขึ้นกว่ำปกติ
แนวทำงแก้ไข: ประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกันตนมำตรำ 40 นำส่งเงินสมทบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 3 เดือนครั้ง
2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
2.1 พบปัญหำเจ้ำหน้ำที่น้อย เจ้ำหน้ำที่บำงคนไม่ยิ้มแย้ม ใช้อำรมณ์ ใช้น้ำเสียงห้วน ไม่สนใจ
สอบถำมผู้มำติดต่อให้ละเอียดทำให้เกิดกำรเข้ำใจผิดกันขึ้น ประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ได้รับทรำบข่ำวสำรควำม
เคลื่อนไหวของงำนประกันสังคมล่ำช้ำทำให้ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้
แนวทำงแก้ไข: จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่เป็นประจำเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติใหม่ๆ ให้ทรำบและรับทรำบ
ปัญหำที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมสมองเพื่อหำแนวทำงแก้ไขร่วมกันแทนกำรแจ้งเวียนแนวปฏิบัติใหม่เพียงอย่ำง
เดียว จัดกำรสำรวจควำมคิดเห็นผู้มำรับบริกำรเป็นระยะ ๆ และนำข้อเสนอแนะที่ได้มำปรับปรุง บริกำรเพื่อลด
ข้อร้องเรียน และสร้ำงจิตสำนึกในกำรให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่ด้วยกำรติดคำขวัญ “สบตำ ยิ้มแย้ม ทักทำย”
2.2 ปัญหำที่พบ คือ งำนมำตรำ 40 เป็นงำนสำคัญ และนับวันแต่จะเพิ่มปริมำณงำนมำกขึ้น
ขณะนี้มีลักษณะเป็นเพียงงำนฝำก ไม่มีเจ้ำหน้ำที่หลักในกำรดำเนินกำร
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แนวทำงแก้ไข: เพื่อลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้รับบริกำร ควรประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้นำส่ง
เงินสมทบผ่ำนธนำคำร เคำน์เตอร์เซอร์วิส หรืออินเตอร์เน็ตให้มำกขึ้น รณรงค์ให้ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ทันตกรรม กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอันตรำยที่ไม่เนื่องจำกกำรทำงำน และกรณีบำเหน็จชรำภำพ ให้ยื่น
เอกสำรหลักฐำนพร้อมสำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่วินิจฉัยและสั่งจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำรไปให้
ภำยใน ๕ วันทำกำร โดยให้ผู้แทนนำยจ้ำงรวบรวมมำยื่น หรือส่งทำงไปรษณีย์ได้ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทำง
มำที่ ส ำนั ก งำนประกั น สั ง คมด้ ว ยตนเอง เปิ ด ให้ บ ริ ก ำรช่ ว งพั ก เที่ ย งช่ ว ยลดควำมแออั ด ในช่ ว งเวลำปกติ
นอกจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ควรปรับรูปแบบกำรทำงำนให้เป็นเชิงรุกมำกขึ้นโดยออกไปให้บริกำรจ่ำยค่ำคลอดบุตรข้ำง
เตียง รวมทั้งออกให้บริกำรรับชำระเงินสมทบของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 นอกสถำนที่
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แนวทำงแก้ ไข: ควรปรั บ โครงสร้ ำ งเพิ่ ม งำนมำตรำ 40 ในระดั บ จั งหวั ด เพื่ อ ให้ มี เจ้ ำ หน้ ำ ที่
รับผิดชอบหลัก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่เองก็ต้องปรับตัวทำงำนทั้งในเชิงรับและเชิงรุกมำกขึ้น
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ปัญหำสถำนที่ตั้งอยู่ไกลจำกที่ชุมชน กำรเดินทำงไปมำไม่สะดวก อำคำรเก่ำ อุปกรณ์ตกแต่ง
ภำยในเก่ำ อำคำรบำงส่วนชำรุด ห้องน้ำมีจำนวนน้อยและไม่ค่อยสะอำด อุปกรณ์ในห้องน้ำบำงส่วนชำรุด ป้ำย
บอกทำงไม่ชัดเจน ป้ำยหน้ำสำนักงำนชำรุด ป้ำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ไม่ชัดเจน สถำนที่จอดรถไม่เพียงพอ ไม่มีลิฟท์
และทำงลำดสำหรับผู้พิกำร ไม่มีบริกำรถ่ำยเอกสำร
แนวทำงแก้ไข: ปรั บ ปรุ งภำพลั ก ษณ์ ซ่ อมแซมอำคำร ทำสี ใหม่ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ต กแต่ งใหม่
ปรั บ ปรุงห้ องน้ ำและกำชับ ให้ แม่บ้ ำนดูแลควำมสะอำดของห้ องน้ ำให้ บ่ อยครั้งขึ้ น จัดจ้ำงทำป้ำยบอกทำง
เพิ่มเติม จัดทำป้ำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ใหม่ ขอควำมร่วมมือให้เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมนำรถส่วนตัวไป
จอดด้ำนนอกหรือด้ำนหลังเพื่อเว้นที่จอดรถด้ำนหน้ำไว้ให้แก่ผู้มำติดต่อ ให้พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยช่วย
ดูแ ลให้ ผู้ ที่ ม ำติ ด ต่อ ส ำนั ก งำนประกั น สั งคมเท่ ำนั้ น ที่ ส ำมำรถน ำรถเข้ำมำจอดภำยในบริเวณส ำนั กงำนได้
พิจำรณำให้บริกำรถ่ำยเอกสำรให้แก่ผู้มำติดต่อตำมควำมจำเป็น จัดตั้งสำนักงำนสำขำในที่ชุมชนในเมืองและ
สำนักงำนสำขำต่ำงอำเภอมำกขึ้น
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3.2 พบปัญหำระบบ online ช้ำและหลุดบ่อย เครื่องออกบัตรคิวช่วยจัดคิวได้ไม่ครอบคลุมทุก
งำน เปิดให้บริกำรช่วงเที่ยงแต่ปิดเครื่องปรับอำกำศทำให้อึดอัดอำกำศไม่ถ่ำยเท แสงไฟไม่สว่ำงในบำงจุด
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แนวทำงแก้ไข: ออกแนวปฏิบัติให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อินทรำเน็ตนอกเวลำรำชกำร สร้ำงบัตรคิวเสริมใน
บำงงำน เปิดเครื่องปรับอำกำศตลอดเวลำที่ให้บริกำร เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียเพื่อเพิ่มแสงสว่ำง
3.3 พบปั ญ หำโทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ ยำกเนื่ อ งจำกมี เ ลขหมำยโทรศั พ ท์ พื้ น ฐำนน้ อ ย และมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในงำนเร่งรัดหนี้เพียงเครื่องเดียวไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำน เจ้ำหน้ำที่ต้องแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำโดยกำรใช้โทรศัพท์ส่วนตัวในกำรติดต่อประสำนงำนรำชกำรเพื่อควำมคล่องตัว อีกทั้งงบประมำณค่ำ
โทรศัพท์ที่ได้รับก็จำกัดและระบุเลขหมำยเครื่องไว้
แนวทำงแก้ไข: จัดหำเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มให้ ห น่วยบริกำรละ 4 เครื่อง เพื่ อใช้ในงำน
ประโยชน์ทดแทน งำนสมทบ งำนทะเบียน และงำนมำตรำ 40 งำนละ 1 เครื่อง พร้อมทั้งจัดสรรงบประมำณ
ค่ ำ ใช้ บ ริ ก ำรรำยเดื อ นไม่ น้ อ ยกว่ ำ เดื อ นละ 500 บำท/เครื่ อ ง หรื อ เพิ่ ม วงเงิน ค่ ำ ใช้ บ ริ ก ำรรำยเดื อ นค่ ำ
โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ระบุเลขหมำยเครื่อง และขอเพิ่มเลขหมำยโทรศัพท์พื้นฐำน
3.4 พบปั ญหำของระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สำมำรถบันทึกงำนบำงรำยกำรได้ และเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถตอบผู้มำรับบริกำรได้ว่ำเรื่องจะแล้วเสร็จเมื่อใดหรือผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนจะได้รับเงินเมื่อใด ทำให้
ผู้รับบริกำรเกิดควำมไม่พอใจเพรำะเรื่องค้ำงเป็นเวลำนำน และพบปัญหำควำมไม่สะดวกของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ให้บริกำรผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39 และมำตรำ 40

แนวทำงแก้ ไ ข: ควรพั ฒ นำระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ ร วดเร็ ว และทั น สมั ย เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ควรอำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนโดยจัดหำเครื่อง
อ่ำนบำร์โค๊ดให้ใช้ ควรออกบัตรประจำตัวที่มีบำร์โค๊ดให้แก่ผู้ประกันตน และควรพัฒนำระบบ online ให้เป็น
ปัจจุบัน ไม่ต้องรอประมวลผลนำนหลำยวัน เพื่อลดปัญหำกำรบันทึกข้อมูลผิดหรือกำรจ่ำยซ้ำ และป้องกันกำร
ทุจริตได้ด้วย
4. ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พบปั ญ หำในกำรพิ จ ำรณำวินิ จฉั ยประโยชน์ ท ดแทนของเจ้ ำหน้ ำที่ เนื่ อ งจำกมี ผู้ ม ำยื่ น ขอรั บ
ประโยชน์ทดแทนที่อยู่ในข่ำยต้องสงสัยว่ำเป็นลูกจ้ำงหรือไม่ เจ้ำหน้ำที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปตรวจสอบก่อนซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร และผลกำรตรวจสอบส่วนมำกมักไม่ใช่ลูกจ้ำงและไม่ใช่ผู้ มีหน้ำที่ส่งเงินสมทบจึงไม่
มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน และนับวันจำนวนเรื่องเช่นนี้จะมีมำกขึ้นทุกที ทำให้เจ้ำหน้ำที่ทำงำนยำกและสร้ำง
ควำมไม่พอใจให้แก่ผู้ประกันตนที่รู้สึกว่ำส่งเงินสมทบง่ำยแต่ขอรับประโยชน์ทดแทนยุ่งยำก
แนวทำงแก้ไข: ควรเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ป้องปรำมกำรแจ้งเท็จ เพื่อลดปัญหำกำรฉวยโอกำสเข้ำ
มำเป็ น ผู้ ป ระกัน ตนเพื่อแสวงประโยชน์ โดยไม่ถูกต้อง ลดปัญ หำควำมไม่พึงพอใจของผู้ยื่นขอรับประโยชน์
ทดแทนจำกกำรถูกตรวจสอบ กำรรอคอยเรื่องเป็นเวลำนำน หรือกำรถูกปฏิเสธกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทน และ
ลดปริมำณเรื่องร้องเรียนลงได้
5.1 กำรจ่ำยเงินผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่นพบปัญหำกำรจ่ำยเงินสมทบเกิน
หรือจ่ำยซ้ำบ่อยครั้งทำให้ผู้ประกันตนเสียเวลำเดินเรื่องขอคืนเงิน เนื่องจำกที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่น
อีเลฟเว่น นอกจำกจะสำมำรถรับชำระเงินของเดือนปัจจุบันได้แล้วยังสำมำรถรับชำระย้อนหลังได้อีก ๑ เดือน
ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ของเคำน์เตอร์เซอร์วิสไม่สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำลูกค้ำที่มำยื่นส่งเงินสมทบรำยนั้นค้ำงจ่ำย
เดือนใดบ้ำง หำกลูกค้ำเองก็จำไม่ได้ว่ำส่งเงินถึงเดือนไหนแล้วและต้อ งกำรส่งเงินของเดือนใด อำจเกิดปัญหำ
กำรจ่ ำยซ้ำเพรำะจ ำผิ ดหรื อเข้ำใจผิ ดได้ นอกจำกนั้น ยังพบปั ญ หำระบบคอมพิว เตอร์ช้ำและมีปั ญ หำบ่อ ย
โดยเฉพำะช่ ว งต้ น เดื อ นท ำให้ ลู ก ค้ ำ มำแล้ ว จ่ ำยเงิ น ไม่ ได้ ประกอบกั บ เจ้ ำหน้ ำที่ เคำน์ เตอร์เซอร์วิ ส มี ก ำร
สั บ เปลี่ ย นบ่ อ ยและไม่ ได้ รั บ กำรอบรมเพื่ อ ควำมเข้ ำใจในกำรใช้ งำนระบบกำรรับ ช ำระเงิน ของส ำนั ก งำน
ประกัน สั งคม กำรจ่ำยเงินผ่ ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส จะไม่มีปัญ หำเรื่องจำนวนเงินผิด เนื่องจำกระบบจะล็ อค
จำนวนเงินไว้ แต่กำรจ่ำยผ่ำนธนำณัติพบปัญหำจำนวนเงินไม่ถูกต้อง
แนวทำงแก้ไข: ควรกำหนดให้รับชำระเงินสมทบ ณ เคำน์เตอร์เซอร์วิสได้เฉพำะเดือนปัจจุบันเพียง
เดือนเดียวเท่ำนั้น และควรออกบัตรให้แก่ผู้ประกันตนที่ใช้ในกำรเก็บประวัติกำรชำระเงิน แบ่งเป็นช่อง ๆ ให้
เจ้ำหน้ำที่ที่รับเงินลงชื่อในช่องของเดือนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นหลักฐำนและช่วยเตือนควำมจำให้แก่ผู้ประกันตน
เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสเสนอว่ำสำนักงำนประกันสังคมควรแจ้งยอดชำระเงินให้ลูกค้ำทรำบว่ำต้องจ่ำยของ
เดือนใด และควรออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้ประกันตนเป็นบัตรแข็งมีบำร์โคทเพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ของเคำน์เตอร์เซอร์วิส ลดระยะเวลำในกำรบันทึกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชำชน ลดปัญหำควำมผิดพลำดใน
กำรบันทึกข้อมูล และลดปัญหำบัตรชำรุด
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5.2 พบปัญหำกำรบันทึกข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ณ เคำน์เตอร์เซอร์วิส ซึ่งระบบจะประมวลผล
และส่งข้อมูลทันที ทำให้เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิสประสบปัญหำกำรบันทึกผิดแล้วไม่สำมำรถแก้ไขได้
แนวทำงแก้ไข: เจ้ ำหน้ ำที่ เคำน์ เตอร์เซอร์วิส เสนอให้ ปรับกำรออนไลน์ของข้อมูล ให้ เป็ นแบบ
ประมวลผลทุกเที่ยงคืนเพื่อให้สำมำรถแก้ไขข้อมูลใหม่ได้หำกบันทึกผิด และเห็นด้วยที่สำนักงำนประกันสังคม
จะปรับระบบหน้ำจอกำรรับชำระเงินให้เหลือแค่เดือนปัจจุบันเพียงเดือนเดียว
5.3 ปั ญ หำกำรน ำส่ งเงิน สมทบผ่ ำนธนำคำรบำงธนำคำรทำไม่ได้ เช่น ธนำคำรธนชำติ หรือ
ธนำคำรอิสลำม ทำให้นำยจ้ำงบำงรำยที่มีบัญชีอยู่ที่ธนำคำรดังกล่ำวไม่สะดวกในกำรนำส่งเงิน อีกทั้งบำงพื้นที่
บำงอำเภอมีธนำคำรให้บริกำรเพียงบำงธนำคำรเท่ำนั้น ธนำคำรที่สำนักงำนประกันสังคมทำควำมตกลงไว้ไม่ได้
มีสำขำทุกพื้นที่ เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรเปลี่ยนบ่อย อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรต้องบันทึกด้วยเลขบัตรประจำตัว
ประชำชนอำจประสบปัญหำกำรบันทึกผิดพลำดได้ อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรตรวจสอบให้ลูกค้ำไม่ได้ว่ำผู้มำส่ง
เงินค้ำงจ่ำยกี่เดือน
แนวทำงแก้ไข: ควรเพิ่ มธนำคำรที่ ให้ บริกำรงำนของส ำนักงำนประกันสั งคมให้ ครอบคลุ มทุ ก
ธนำคำร ควรปรั บ แบบส่ งเงิน ให้ มีบ ำร์ โคทเพื่อควำมสะดวกในกำรนำส่ งเงิน ตัดปัญ หำกำรบันทึ กผิ ด หรือ
บำงครั้งลูกค้ำก็เขียนเลขผิดเอง และควรปรับปรุงระบบให้เจ้ำหน้ำที่ของธนำคำรตรวจสอบให้ผู้มำรับบริกำรได้
ว่ำค้ำงจ่ำยกี่เดือน และควรปรับปรุงกำรประชำสัมพันธ์เรื่องช่องทำงที่หลำกหลำยของกำรให้บริกำรงำนของ
สำนักงำนประกันสังคม
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แนวทำงแก้ไข: ควรมีกำรแจ้งเตือนไปยังผู้ประกันตนให้ทรำบทันทีว่ำขำดส่งเงินสมทบ และแจ้งให้
ผู้ประกันตนทรำบว่ำจะต้องชำระเงิน ดังกล่ำวภำยในเมื่อใดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ โดยส่งเป็นจดหมำยแจ้งเตือน
และส่งเป็นข้อควำมทำงโทรศัพท์มือถือ
5.5 พบปั ญ หำผู้ ป ระกั น ตนตำมมำตรำ 39 รำยหนึ่ งแสดงควำมเห็ น ไม่พ อใจที่ ตนเองมีบั ญ ชี
ธนำคำรอยู่สองแห่ง ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพฯ และธนำคำรทหำรไทย แต่ทั้งสองบัญชีไม่สำมำรถใช้บริกำรหัก
เงินสมทบผ่ำนธนำคำรได้
แนวทำงแก้ไข: ควรปรับปรุงเรื่องช่องทำงกำรให้บริกำรโดยอำนวยควำมสะดวกให้ผู้ประกันตน
สำมำรถหักเงินสมทบผ่ำนธนำคำรได้ทุกธนำคำร
5.6 พบปัญหำนำยจ้ำงไม่นิยมใช้บริกำรผ่ำน e-service เนื่องจำกมีขั้นตอนยุ่งยำกในกำรสมัคร
เพื่อขอใช้บ ริกำร ประกอบกับ เมื่อทดลองใช้ บริกำรแล้ วพบปัญ หำข้อมูล ล่ำช้ำ ตกหล่น ไม่ครบถ้วน ไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่น่ำเชื่อถือ และส่งผลถึงสิทธิกำรขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน
แนวทำงแก้ไข: กำรลงทะเบียนครั้งแรกของนำยจ้ำงเพื่อขอใช้บริกำรทำธุรกรรมผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ทำงเวปไซด์ของสำนักงำนประกันสังคม ควรปรั บปรุงหน้ำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มส่วนของกำรขอทำ
ธุร กรรมผ่ ำ นอิ น เตอร์ เน็ ต ส ำหรั บ ผู้ ที่ ยั งไม่ มี ชื่ อ ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ ำ น นอกเหนื อ จำกส่ ว นของกำรเข้ ำสู่ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนแล้วเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรขอใช้บริกำรครั้งแรก และ

ควรปรับปรุงระบบกำรประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วมำกกว่ำนี้ หำกเป็นไปได้ควรปรับปรุง
ให้ข้อมูลออนไลน์เป็นปัจจุบัน ณ เวลำนั้นทันที เช่นเดียวกับข้อมูลกำรฝำกถอนเงินของธนำคำร ทั้งนี้ ควรเพิ่ม
กำรประชำสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกำรใช้บริกำร e-service ให้มำกขึ้น
5.7 งำนบริกำร e-service พบปัญหำผู้ใช้บริกำรไม่มั่นใจในระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจำกกำรส่ง
ข้อมูลผ่ำนอินเตอร์เน็ตต้องรอประมวลผล 2 - 3 วัน ในขณะที่หำกผู้ใช้บริกำรยื่น ณ สำนักงำน เจ้ำหน้ำที่จะ
บันทึกให้วันต่อวัน ประกอบกับผู้ใช้บริกำรสมัครใจที่จะเข้ำมำรับบริกำรกับเจ้ำหน้ำที่โดยตรง ณ สำนักงำน
เพรำะสำมำรถสอบถำมหรือติดต่อเรื่องอื่นๆได้ด้วย ส่วนกำรให้บริกำร e-payment ติดปัญหำหลำยประกำร
เช่น นำยจ้ำงไม่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ต ธนำคำรที่นำยจ้ำงมีบัญชีไม่ได้ให้บริกำร e-payment งำนประกันสังคม
กำรขอรับบริกำรมีขั้นตอนยุ่งยำก เช่น นำยจ้ำงต้องไปทำควำมตกลงกับธนำคำรนั้น ๆ ก่อน มีธนำคำรให้เลือก
ไม่กี่แห่ง ธนำคำรที่นำยจ้ำงสะดวกและมีบัญชีอยู่แล้วก็ไม่สำมำรถทำเรื่อ งนี้ได้ ผู้ส่งเงินต้องกำรใบเสร็จทันที แต่
ใบเสร็จรับเงินที่ธนำคำรเป็นผู้ออกให้จะส่งถึงนำยจ้ำงล่ำช้ำ ไม่มีโลโกของสำนักงำนประกันสังคม และไม่มีตรำ
ครุฑ ทำให้ลูกค้ำบำงรำยไม่เชื่อมั่น และลูกค้ำบำงรำยที่เป็นต่ำงชำติจำเป็นต้องใช้เอกสำรของทำงรำชกำรใน
กำรยื่นขอต่อวีซ่ำที่สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง และที่สำคัญคือนำยจ้ำงไม่ต้องกำรให้อำนำจลูกจ้ำงในกำรเข้ำไป
ทำข้อมูลทำงกำรเงินของนำยจ้ำง

5.8 เจ้ ำหน้ำที่ธนำคำรให้ ควำมเห็ นว่ำลู กค้ำที่มำส่ งเงินที่ธนำคำรมักไม่ค่อยพอใจที่ต้องกรอก
แบบฟอร์ มของธนำคำรเพื่ อประกอบกำรน ำส่ งเงิน ในขณะที่ ลู กค้ ำสำมำรถยื่น เงินสดพร้อมบั ตรประจำตั ว
ประชำชนได้ เลยโดยไม่ ต้ อ งกรอกเอกสำรใด ๆ หำกลู ก ค้ ำไปช ำระเงิน ณ ส ำนั กงำนประกั น สั งคม กำรที่
เจ้ำหน้ำที่ธนำคำรต้องบันทึกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก ของลูกค้ำอำจเกิดควำมผิดพลำดและ
เสียเวลำในกำรให้บริกำร ประกอบกับธนำคำรไม่สำมำรถตรวจสอบให้ลูกค้ำได้ว่ำลูกค้ำส่งเงินถึงเดือนใดแล้ว
บำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ธนำคำรต้องโทรศัพท์ไปที่สำนักงำนประกันสังคมเพื่ อตรวจสอบข้อมูลให้ บำงครั้งลูกค้ำต้อง
เดินทำงกลับไปที่สำนักงำนประกันสังคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดก่อน นอกจำกนั้น พบควำมไม่พึงพอใจ
ของลูกค้ำกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมแนะนำให้มำส่งเงินสมทบประจำปีของกองทุนเงินทดแทน
ที่ธนำคำรแต่เมื่อลูกค้ำเดินทำงมำถึงธนำคำร ธนำคำรไม่สำมำรถรับชำระได้เนื่องจำกไม่ใช่กำรนำส่งเงินด้วย
แบบ กท.23 กท.25ค กท.26ก หรือ กท.26ข ทำให้ลูกค้ำ ไม่พอใจที่ต้องกลับไปติดต่อที่สำนักงำนประกันสังคม
อีกครั้ง
แนวทำงแก้ไข: ควรออกใบแจ้งหนี้ที่มีบำร์โคทให้ผู้ประกันตนเพื่อให้ผู้ประกันตนนำมำยื่ นพร้อม
เงิน สดที่ ธ นำคำรเพื่ อ ควำมสะดวกรวดเร็ ว และไม่ ผิ ด พลำดในกำรให้ บ ริก ำร และเจ้ำหน้ ำที่ ของส ำนั ก งำน
ประกันสังคมควรศึกษำข้อมูลให้ละเอียดว่ำแบบนำส่งเงินประเภทใดบ้ำงที่สำมำรถแนะนำให้ลูกค้ำไปส่งเงินที่
ธนำคำรได้ เพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
6. ด้านการประชาสัมพันธ์
6.1 พบปัญหำผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 ไม่ค่อยเข้ำใจสิทธิประโยชน์ และมีควำมลำบำกในกำร
นำส่งเงินสมทบรำยเดือน

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แนวทำงแก้ไข: ควรเพิ่มธนำคำรที่ให้บริกำร e-payment ให้มำกขึ้น และเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์
เรื่องช่องทำงกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม
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แนวทำงแก้ไข: ควรทำสื่อประชำสัมพันธ์ออกทำงโทรทัศน์ให้มำกขึ้น โดยลงทุนใช้พรีเซนเตอร์
ดังๆ จะได้เป็นที่สนใจของประชำชนทั่วไป และควรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับเครือข่ำยที่ช่วยเก็บรวมรวมเงินสมทบ
ของผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 มำส่งให้
6.2 นำยจ้ำงส่งเงินสมทบด้วยอัตรำเดิมเข้ำมำเนื่องจำกได้รับแจ้งข่ำวสำรล่ำช้ำเกี่ยวกับกำรปรับ
ลดอัตรำเงินสมทบจึงไม่พอใจที่ต้องเดินเรื่องในขั้นตอนของกำรขอคืนเงินภำยหลัง ประกอบกับนำยจ้ำงมีปัญหำ
กำรเข้ำ/ออกงำนของบุคลำกรบ่อยทำให้ไม่ทรำบแนวปฏิบัติงำนประกันสังคม
แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้รวดเร็วทั่วถึงและทัน
กำรณ์ และควรจัดกำรประชุมชี้แจงงำนประกั นสังคมให้แก่นำยจ้ำงรำยใหม่และนำยจ้ำงเก่ำที่เปลี่ยนบุคลำกร
ใหม่ให้บ่อยครั้งขึ้น
6.3 จำกกำรสอบถำมพบว่ำสำนักงำนประกันสังคมจังหวัดได้มีกำรฝำกข่ำวประชำสัมพันธ์งำน
ประกันสังคมผ่ำนทำงสถำนีวิทยุเอกชนในจังหวัด และได้มีกำรจัดรำยกำรวิทยุประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทุกวัน
จันทร์ เวลำ 18.00 – 19.00 น. แต่เนื่องจำกเวลำที่ได้จัดเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ข่ำวสำรข้อมูลจึงอำจจะไม่ทั่วถึง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรปรับช่วงเวลำในกำรออกสื่อโทรทัศน์ วิทยุ เน้นช่วงเช้ำ
ก่อนเวลำทำงำนและช่วงเย็นหลังเลิกงำนให้มำกขึ้น เพื่อให้นำยจ้ำงและผู้ประกันตนได้รับข้อมูลข่ำวสำร และมี
ข้อเสนอแนะจำกนำยจ้ำงว่ำสำนักงำนประกันสังคมควรติด ป้ำยประชำสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ให้เห็นโดยทั่วกัน
และฝำกเอกสำรข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ให้ฝ่ำยบุคคลไปช่วยประชำสัมพันธ์ต่อ
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6.4 พบปั ญหำโทรศัพท์ติดต่อประสำนงำนยำกมำก และศูนย์บริกำร 1506 บำงครั้งให้ ข้อมูล
ผิ ด พลำดท ำให้ ผู้ ป ระกั น ตนเกิ ด ควำมเข้ ำ ใจผิ ด และไม่ พ อใจในบำงเรื่ อ งที่ เมื่ อ ผู้ ป ระกั น ตนมำรับ บริก ำรที่
สถำนพยำบำลแล้วไม่เป็นไปตำมที่เจ้ำหน้ำที่ของศูนย์บริกำร 1506 ได้บอกแก่ผู้ประกันตนไว้ ส่วนเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนประกันสังคมก็พบปัญหำเรื่องกำรให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องของ 1506 หลำยประกำรซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรโดยตรง
แนวทำงแก้ไข: ควรจั ดอบรมชี้แจงแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับกำรตอบโทรศัพท์ของเจ้ำหน้ ำที่ 1506
ที่ เหมำะสมเพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ควำมเข้ ำใจผิ ด หรื อ ควำมไม่ พ อใจเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ผู้ ป ระกั น ตนมำติ ด ต่ อ ที่ ส ำนั ก งำน
ประกันสังคมหรือเข้ำรับบริกำรที่สถำนพยำบำลตำมที่เจ้ำหน้ำที่ 1506 แนะนำ
7. ด้านสถานพยาบาลที่ให้บริการ
7.1 เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลพบปัญหำในทำงปฏิบัติเนื่องจำกควำมแตกต่ำงในข้อกำหนดระหว่ำง
บัตรทองและบัตรประกันสังคมหลำยประกำร เช่น กรณีอุบัติเหตุจำกรถ บัตรทองมีเงื่อนไขกำหนดไว้ชัดเจนว่ำ
ต้องใช้สิทธิพรบ.ก่อน แต่บัตรประกันสังคมไม่กำหนด หรือกรณีทำร้ำยตัวเองบัตรประกันสังคมเบิกไม่ได้แต่บัตร
ทองครอบคลุม เป็นต้น ทำให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ
แนวทำงแก้ไข: ควรพิจำรณำปรับปรุงเงื่อนไขสิทธิบัตรประกันสังคมให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
กับบัตรทอง
7.2 สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรมีเพียงสถำนพยำบำลของรัฐเพียงแห่งเดียวแต่ มีผู้ป่วยเป็นจำนวน
มำกทำให้ผู้ประกันตนที่มำใช้บริกำรต้องประสบปัญหำรอคิวนำน

แนวทำงแก้ไข: โรงพยำบำลได้มีกำรขยำยสำขำออกไปให้บริกำรแก่ผู้ป่วยนอก เพื่อลดควำมแออัด
ของผู้มำใช้บริกำรจำนวน 2 สำขำ และเปิดให้บริกำรคลินิกโรคจำกกำรทำงำนเป็นกำรเฉพำะ
7.3 กำรให้บริกำรแก่ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 พบปัญหำเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลไม่เข้ำใจ
ขั้นตอนกำรให้บริกำรแก่ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40 และปัญหำกรณีที่ผู้ประกันตนมำตรำ 40 ขอใบรับรอง
แพทย์ ที่ รับ รองว่ำนอนพั กรักษำตัวเป็ น คนไข้ในนั้น ทำงโรงพยำบำลไม่มีแบบฟอร์มใบรับ รองแพทย์ที่เป็ น
มำตรฐำนในกำรระบุจำนวนวันนอนพักรักษำตัว
แนวทำงแก้ไข: สำนักงำนประกันสังคมควรกำหนดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของผู้ประกันตนตำม
มำตรำ 40 ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทุกโรงพยำบำล เพื่อควำมเป็นระเบียบและสะดวกในกำรกรอกของแพทย์
ผู้รักษำ
7.4 ปัญหำเรื่องกำรขอเอกสำรจำกโรงพยำบำลเพื่อประกอบกำรใช้สิทธิของผู้ประกันตน เช่น
กรณีผู้ทุพพลภำพ เมื่อผู้ป่วยมำรักษำจะต้องขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง ซึ่งทำงโรงพยำบำลเห็นว่ำเป็นกำรเพิ่ม
ภำระงำนให้ทำงโรงพยำบำลมำกเกินไป ประกอบกับกำรขอใบรับรองแพทย์เพิ่มเติมภำยหลังทำให้เจ้ำหน้ำที่
ส่วนงำนเวชระเบียนต้องติดตำมให้แพทย์ที่รักษำเป็นผู้ลงนำมจึงใช้เวลำพอสมควร ส่งผลให้ผู้ประกันตนไม่พอใจ
เนื่องจำกรอนำน

7.5 ปัญหำข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนล่ำช้ำ เช่น เมื่อสำนักงำนประกันสังคมมี
แนวปฏิบัติใดออกมำใหม่ ทำงโรงพยำบำลจะไม่ทรำบ ทำให้เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลให้บริกำรผู้ประกัน ตนที่มำใช้
บริกำรได้ไม่เต็มที่ อำจให้คำแนะนำผิด และอำจส่งผลถึงควำมพึงพอใจของผู้มำรับบริกำรได้ รวมทั้งปัญหำกรณี
ที่ ส ำนั ก จั ด ระบบบริ ก ำรทำงกำรแพทย์ ป รั บ เปลี่ ย นระบบกำรส่ งรำยงำนกำรรั ก ษำพยำบำลใหม่ โ ดยให้
สถำนพยำบำลดำวน์โหลดโปรแกรมมำใช้งำนแต่ไม่มีกำรจัดอบรมชี้แจงทำให้บุ คลำกรของสถำนพยำบำลเกิด
ควำมไม่เข้ำใจและสับสนหลำยประกำร
แนวทำงแก้ไข: เมื่อมีแนวปฏิบัติออกมำใหม่ เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลเสนอแนะว่ำขอให้สำนักงำน
ประกันสังคมจัดกำรประชุมหรืออบรมเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ทรำบก่อนที่จะปฏิบัติจริง จะทำให้กำร
ทำงำนสะดวกมำกขึ้น ทั้งนี้ ควรจัดอบรมร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนประกันสังคมและเจ้ำหน้ำที่
ของสถำนพยำบำลเพื่อเพิ่มควำมสำมัคคีและสร้ำงควำมเข้ำใจที่ตรงกัน
7.6 ปัญหำกำรส่งข้อมูลกำรรักษำพยำบำลให้สำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์นอกจำกจะส่ง
ข้อมูลผ่ำนระบบแล้วโรงพยำบำลยังต้องส่งเอกสำรและฟิล์มเอ็กซเรย์ให้ สำจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ด้วย
ซึ่งเป็นกำรซ้ำซ้อนและไม่ประหยัด กำรเบิกเงินเพิ่มพิเศษของโรงพยำบำลจำกสำนักงำนประกันสังคมกรณีโรคที่
มีค่ำใช้จ่ำยสูงต้องใช้เอกสำรประกอบหลำยรำยกำรทำให้เสียเวลำมำกเมื่อเทียบกับกำรเบิกเพิ่มพิเศษจำกสปสช.
ซึ่งใช้วิธีส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยแบบ online อย่ำงเดียวซึ่งสะดวกรวดเร็วและประหยัดกว่ำ
แนวทำงแก้ไข: เจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลเสนอว่ำควรใช้ระบบ e-claim เพียงอย่ำงเดียวเหมือนกำร
ส่งข้อมูลของบัตรทอง หำกสำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์สงสัยเคสใดเป็นพิเศษสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบเป็นเคส ๆ ไป

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แนวทำงแก้ไข: เจ้ ำหน้ ำที่โรงพยำบำลเสนอให้ ทำงส ำนักงำนประกันสั งคมช่วยลดเอกสำรบำง
รำยกำรที่ไม่จำเป็น
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7.7 เมื่อ สถำนพยำบำลมี ข้ อ สงสั ยและโทรศั พ ท์ เข้ ำไปสอบถำมที่ ส ำนั ก จัด ระบบบริก ำรทำง
กำรแพทย์ เจ้ำหน้ำทีข่ องสำนักจัดระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ที่รับโทรศัพท์พูดไม่ดี และไม่ใส่ใจให้บริกำร
แนวทำงแก้ไข: เจ้ำหน้ ำที่สถำนพยำบำลเสนอแนะว่ำสำนักงำนประกันสังคมควรจัดกำรอบรม
มำรยำทในกำรรับโทรศัพท์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่
7.8 ปัญหำผู้ประกันตนมักไม่พอใจกรณีเบิกค่ำรักษำพยำบำลได้ไม่เท่ำกับที่จ่ำยไปจริง ไม่พอใจ
เรื่องที่ต้องสำรองจ่ำยกรณีฝำกครรภ์ และกรณีทันตกรรมที่เบิกได้น้อย และไม่พอใจที่เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล
บ่นเวลำชื่อ/นำมสกุลในใบเสร็จไม่ถูกต้องเมื่อผู้ประกันตนต้องกลับไปให้เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลแก้ไข
แนวทำงแก้ไข: ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรควรคุ้มครองรวมถึงกำรฝำกครรภ์ และควรเพิ่ม
ประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม
7.9 ปัญหำกำรตรวจสอบสิทธิ ณ สถำนพยำบำล ต้องบันทึกด้วยเลขประจำตัวประชำชนเพียง
อย่ำงเดียว ตรวจสอบด้วยชื่อนำมสกุลไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหำในกำรตรวจสอบสิทธิกำรรักษำพยำบำลบ่อยครั้ง

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แนวทำงแก้ ไ ข: ควรปรั บ ปรุ ง ระบบกำรตรวจสอบสิ ท ธิ ก ำรรั ก ษำพยำบำลให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่
สถำนพยำบำลสำมำรถตรวจสอบได้ทั้งจำกเลขประจำตัวประชำชนและจำกชื่อนำมสกุล
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ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุน
ประกันสังคม

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงิน
ทดแทน
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เลขที่แบบสอบถาม...............................

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนประกันสังคม

สำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เคยรับบริกำรงำนกองทุนประกันสังคม เพื่อนำ
ผลกำรสำรวจไปพัฒนำปรับปรุง กำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอควำมกรุณำท่ำนที่เคยรับบริกำรตอบแบบสอบถำม และ
ขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของท่าน (โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

1.1 เพศ
1.2 อายุ
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(
(
(
(

) 1. ชาย
) 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
) 3. 41 – 50 ปี
) 1. ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
( ) 4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา

(
(
(
(
(

) 2. หญิง
) 2. 31 – 40 ปี
) 4. 51 ปีขึ้นไป
) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
) 5. ปริญญาตรี

1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 7,000 บาท
( ) 2. 7,001 – 10,000 บาท
( ) 3. 10,001 – 13,000 บาท
( ) 4. 13,001 – 16,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 16,000 บาท
1.5 สถานภาพของท่าน
( ) 1. นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจ
( ) 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา33
( ) 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ( ) 4. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( ) 5. ผู้มสี ่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ
( ) 6. ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับมอบฉันทะรับเงินแทน ( ) 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................
1.6 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
( ) 1. ไม่เกิน 10 คน
( ) 2. 11 – 50 คน
( ) 3. 51 – 100 คน
( ) 4. 101 – 200 คน
( ) 5. มากกว่า 200 คน
1.7 สถานที่ที่ท่านเคยไปรับบริการ (หากเคยไปรับบริการหลายที่ กรุณาเลือกเพียงแห่งเดียวที่ท่านต้องการให้ความเห็น)
( ) 1. สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ (โปรดระบุ)................................................................................
( ) 2. สานักงานประกันสังคมจังหวัด (โปรดระบุ)......................................................................................................
( ) 3. สานักงานประกันสังคมสาขา (โปรดระบุ)..............................................................................................................
1.8 ประเภทของงานกองทุนประกันสังคมที่ท่านเคยรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ผู้ประกันตน ( ) 2. เลือก/เปลี่ยนสถานพยาบาล ( ) 3. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
( ) 4. จ่ายเงินสมทบ
( ) 5. ยืน่ ขอรับประโยชน์ทดแทน
( ) 5.1 กรณีเจ็บป่วย
( ) 5.2 กรณีคลอดบุตร
( ) 5.3 กรณีทุพพลภาพ
( ) 5.4 กรณีตาย
( ) 5.5 กรณีสงเคราะห์บุตร ( ) 5.6 กรณีชราภาพ
( ) 5.7 กรณีว่างงาน
( ) 6. รับเงินประโยชน์ทดแทน
( ) 7. ขอรับเงินสมทบคืน
( ) 8. อุทธรณ์
1.9 ความถี่ของการรับบริการ
( ) 1. ครั้งเดียว
( ) 2. นาน ๆ ครั้ง
( ) 3. เดือนละครั้ง
( ) 4. เดือนละ 2 ครั้ง
( ) 5. มากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการงานกองทุนประกันสังคม ณ สานักงานประกันสังคม

การให้บริการงานกองทุนประกันสังคม

พอใจมาก

พอใจ

(5)

(4)

พอใจน้อย
จน
เกือบไม่
พอใจ
(3)

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

(2)

(1)

2.1 ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
2.1.1 มีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก ไม่ซับซ้อน
2.1.3 ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
2.1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.1.5 ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
2.2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
2.2.1 ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.2.2 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2.2.3 ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง
2.2.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพที่ดี
2.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

2.3.2 มีที่นั่งพักคอยพร้อมบริการน้ าดื่ มสิ่งพิ มพ์ และแบบฟอร์ม ขอรับ
บริการ
2.3.3 มีโทรศัพท์สาธารณะ ทางลาด และห้องน้าสะอาด
2.3.4 สถานที่โดยรวมสะอาดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
2.3.5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการและอานวยความสะดวก
2.4 ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
2.4.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน
2.4.3 การให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม
2.4.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.5 ด้านสิทธิประโยชน์
2.5.1 กองทุนประกันสังคมช่วยให้ท่านมีความมั่นคงในชีวิต
2.5.2 ท่านทราบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ
2.5.3 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเหมาะสม
2.5.4 แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนเข้าใจง่าย

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

2.3.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการชัดเจน
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กำรให้บริกำรงำนกองทุนประกันสังคม

พอใจมำก

พอใจ

(5)

(4)

พอใจน้อยจน
เกือบไม่พอใจ
(3)

ไม่พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
มำก
(1)

3.1 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม
3.1.1 กำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต
3.1.2 กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี
3.1.3 กำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์
3.1.4 กำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น
3.1.5 กำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่
3.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
3.2.1 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์
3.2.2 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้นำชุมชน/อำสำสมัคร
3.2.3 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร/แผ่นพับ/ซีดี
3.2.4 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดประชุมชี้แจง
3.2.5 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
3.3 ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
3.3.1 มีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือกหลำกหลำย
3.3.2 ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรมีควำมเหมำะสม

รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู ร้ ับบริการจากสานักงานประกันสังคม ปี 2555

3.3.3 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร

193

3.3.4 คุณภำพของกำรให้บริกำร
3.3.5 แพทย์/พยำบำลใส่ใจให้บริกำร

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.1 จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านพึงพอใจ…………………………………………………………………………..……………………….
…………….……….………………………………………………………………………………………………………...……………….………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
…………….……….………………………………………………………………………………………………………........…………………..………………
4.2 จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการ........................................................................................................................................
…………….……….……………………………………………………………………………………….........……....…………………………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ............................................................................................................................
…………….……….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………….……….………………………………………………………………………………………....………………………………………………………
………………….……….………………………………………………………………………………………....…………………………………………………
…………….……….…………………………………………………………………………………....……………………………………………………………

เลขที่แบบสอบถาม...............................

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองทุนเงินทดแทน

สำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์สำรวจควำมพึงพอใจของผู้ที่เคยรับบริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน เพื่อนำผล
กำรสำรวจไปพัฒนำปรับปรุง กำรให้ บริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขอควำมกรุณำท่ำนที่เคยรับบริกำรตอบแบบสอบถำม และ
ขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ ที่นี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของท่าน (โปรดทาเครื่องหมาย √ หน้าคาตอบที่ตรงกับความเป็นจริง)
(
(
(
(

) 1. ชาย
) 1. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
) 3. 41 – 50 ปี
) 1. ประถมศึกษาหรือต่ากว่า
( ) 4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา

(
(
(
(
(

) 2. หญิง
) 2. 31 – 40 ปี
) 4. 51 ปีขึ้นไป
) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
) 5. ปริญญาตรี

1.3 วุฒิการศึกษาสูงสุด
( ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย
( ) 6. สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
( ) 1. ไม่เกิน 7,000 บาท
( ) 2. 7,001 – 10,000 บาท
( ) 3. 10,001 – 13,000 บาท
( ) 4. 13,001 – 16,000 บาท
( ) 5. มากกว่า 16,000 บาท
1.5 สถานภาพของท่าน
( ) 1. นายจ้าง/ผู้รับมอบอานาจ
( ) 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา33
( ) 3. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ( ) 4. ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( ) 5. ผู้มสี ่วนได้เสีย/ทายาท/ผู้มีสิทธิ
( ) 6. ผู้รับมอบอานาจ/ผู้รับมอบฉันทะรับเงินแทน ( ) 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ)..............................................................
1.6 จานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
( ) 1. ไม่เกิน 10 คน
( ) 2. 11 – 50 คน
( ) 3. 51 – 100 คน
( ) 4. 101 – 200 คน
( ) 5. มากกว่า 200 คน
1.7 สถานที่ที่ท่านเคยไปรับบริการ (หากเคยไปรับบริการหลายที่ กรุณาเลือกเพียงแห่งเดียวที่ท่านต้องการให้ความเห็น)
( ) 1. สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ (โปรดระบุ)................................................................................
( ) 2. สานักงานประกันสังคมจังหวัด (โปรดระบุ)......................................................................................................
( ) 3. สานักงานประกันสังคมสาขา (โปรดระบุ)..............................................................................................................
1.8 ประเภทของงานกองทุนเงินทดแทนที่ท่านเคยรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1. ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
( ) 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง ( ) 3. รายงานค่าจ้าง
( ) 4. จ่ายเงินสมทบ
( ) 5. ยื่นขอรับเงินทดแทน
( ) 5.1 กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
( ) 5.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ
( ) 5.3 กรณีทุพพลภาพ
( ) 5.4 กรณีตาย
( ) 6. รับเงินทดแทน
( ) 7. ขอรับเงินสมทบคืน
( ) 8. อุทธรณ์
1.9 ความถี่ของการรับบริการ
( ) 1. ครั้งเดียว
( ) 2. นาน ๆ ครั้ง
( ) 3. เดือนละครั้ง
( ) 4. เดือนละ 2 ครั้ง
( ) 5. มากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
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1.1 เพศ
1.2 อายุ
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ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการงานกองทุนเงินทดแทน ณ สานักงานประกันสังคม

การให้บริการงานกองทุนเงินทดแทน

2.1 ด้านกระบวนงานและขั้นตอนการให้บริการ
2.1.1 มีแผนผังแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ
2.1.2 ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัว สะดวก ไม่ซับซ้อน
2.1.3 ให้บริการตามลาดับก่อนหลัง
2.1.4 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2.1.5 ความครบถ้วนถูกต้องของการให้บริการ
2.2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ
2.2.1 ให้คาแนะนาและตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2.2.2 ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
2.2.3 ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อมและเป็นกันเอง
2.2.4 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพที่ดี
2.3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
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2.3.1 มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการชัดเจน
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2.3.2 มีที่นั่งพักคอยพร้อมบริการน้ าดื่ มสิ่งพิ มพ์ และแบบฟอร์ม ขอรับ
บริการ
2.3.3 มีโทรศัพท์สาธารณะ ทางลาด และห้องน้าสะอาด
2.3.4 สถานที่โดยรวมสะอาดเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนและปลอดภัย
2.3.5 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการและอานวยความสะดวก
2.4 ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
2.4.2 มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและประชาชน
2.4.3 การให้บริการทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและยุติธรรม
2.4.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.5 ด้านเงินทดแทน
2.5.1 กองทุนเงินทดแทนช่วยให้ท่านมีความมั่นคงในชีวิต
2.5.2 ท่านทราบดีถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ
2.5.3 สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเหมาะสม
2.5.4 แบบฟอร์มขอรับเงินทดแทนเข้าใจง่าย

พอใจมาก

พอใจ

(5)

(4)

พอใจน้อย
จน
เกือบไม่
พอใจ
(3)

ไม่พอใจ

ไม่พอใจมาก

(2)

(1)

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พอใจมำก

พอใจ

(5)

(4)

กำรให้บริกำรงำนกองทุนเงินทดแทน

พอใจน้อยจน
เกือบไม่พอใจ
(3)

ไม่พอใจ
(2)

ไม่พอใจ
มำก
(1)

3.1 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำรงำนประกันสังคม
3.1.1 กำรให้บริกำรผ่ำนอินเตอร์เน็ต
3.1.2 กำรให้บริกำรผ่ำนธนำคำร/หักบัญชี
3.1.3 กำรให้บริกำรผ่ำนไปรษณีย์
3.1.4 กำรให้บริกำรผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส/ร้ำนเซเว่น-อีเลฟเว่น
3.1.5 กำรให้บริกำรผ่ำนหน่วยบริกำรเคลื่อนที่
3.2 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์งำนประกันสังคม
3.2.1 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์
3.2.2 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนผู้นำชุมชน/อำสำสมัคร
3.2.3 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนวำรสำร/แผ่นพับ/ซีดี
3.2.4 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนกำรจัดประชุมชี้แจง
3.2.5 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
3.3 ด้ำนสถำนพยำบำลที่ให้บริกำร
3.3.1 มีสถำนพยำบำลและเครือข่ำยให้เลือกหลำกหลำย
3.3.2 ช่วงเวลำที่เปิดให้บริกำรมีควำมเหมำะสม

3.3.4 คุณภำพของกำรให้บริกำร
3.3.5 แพทย์/พยำบำลใส่ใจให้บริกำร

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.1 จุดเด่นของการให้บริการที่ท่านพึงพอใจ…………………………………………………………………………..……………………….
…………….……….………………………………………………………………………………………………………...……………….………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
…………….……….………………………………………………………………………………………………………........…………………..………………
4.2 จุดที่ควรปรับปรุงการให้บริการ........................................................................................................................................
…………….……….……………………………………………………………………………………….........……....…………………………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
……………………………….……….……………………………………………………………………………………………....………………………………
4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ............................................................................................................................
…………….……….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………….……….………………………………………………………………………………………....………………………………………………………
………………….……….………………………………………………………………………………………....…………………………………………………
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3.3.3 ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร
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เลขที่แบบสัมภำษณ์...............................

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสานักงานประกันสังคม
สำนักงำนประกันสังคมมีควำมประสงค์ขอสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรของสำนักงำนประกันสังคม เพื่อนำ
ผลกำรสำรวจไปพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป จึงขออนุญำตท่ำนสอบถำมข้อมูลที่จำเป็น และขอขอบคุณอย่ำง
สูงมำ ณ ที่นี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของท่าน
1.1 เพศ
1.2 อำยุ
1.3
1.4
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1.6

1.7

( ) 1. ชำย

) 1. น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 30 ปี
) 3. 41 – 50 ปี
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด
) 1. ประถมศึกษำหรือต่ำกว่ำ
( ) 2. มัธยมศึกษำ
( ) 3. ปวช./ปวส./อนุปริญญำ
) 4. ปริญญำตรี
( ) 5. สูงกว่ำปริญญำตรี
สถำนภำพของท่ำน
( ) 1. นำยจ้ำง/ผู้รับมอบอำนำจ
( ) 2. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 33
( ) 3. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 39
( ) 4. ผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40
( ) 5. ผู้มีส่วนได้เสีย/ทำยำท/ผู้มสี ิทธิ
( ) 6. ผู้รับมอบฉันทะรับเงินแทน
( ) 7. เจ้ำหน้ำที่ สปส.
( ) 8. เจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
( ) 9. เจ้ำหน้ำที่ไปรษณีย์
( ) 10. เจ้ำหน้ำที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส ( ) 11. อื่น ๆ ………....................
พื้นที่
( ) 1. สำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ (โปรดระบุ).........................................................................................
( ) 2. สำนักงำนประกันสังคมจังหวัด (โปรดระบุ).................................................................................................................
( ) 3. สำนักงำนประกันสังคมสำขำ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
ประเภทของงานกองทุนประกันสังคมที่ท่ำนเกี่ยวข้อง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
( ) 1. ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง/ผู้ประกันตน
( ) 2. เลือก/เปลี่ยนสถำนพยำบำล
( ) 3. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
( ) 4. จ่ำยเงินสมทบ
( ) 5. ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
( ) 5.1 กรณีเจ็บป่วย
( ) 5.2 กรณีคลอดบุตร
( ) 5.3 กรณีทุพพลภำพ
( ) 5.4 กรณีตำย
( ) 5.5 กรณีสงเครำะห์บุตร
( ) 5.6 กรณีชรำภำพ
( ) 5.7 กรณีว่ำงงำน
( ) 6. รับเงินประโยชน์ทดแทน
( ) 7. ขอรับเงินสมทบคืน
( ) 8. อุทธรณ์
ประเภทของงานกองทุนเงินทดแทนที่ท่ำนเกี่ยวข้อง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
( ) 1. ขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง
( ) 2. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง
( ) 3. รำยงำนค่ำจ้ำง
( ) 4. จ่ำยเงินสมทบ
( ) 5. ยื่นขอรับเงินทดแทน
( ) 5.1 กรณีประสบอันตรำย/เจ็บป่วย
( ) 5.2 กรณีสญ
ู เสียอวัยวะ
( ) 5.3 กรณีทุพพลภำพ
( ) 5.4 กรณีตำย
( ) 6. รับเงินทดแทน

(
(
(
(

( ) 2. หญิง
( ) 2. 31 – 40 ปี
( ) 4. 51 ปีขึ้นไป

( ) 7. ขอรับเงินสมทบคืน

( ) 8. อุทธรณ์

ส่วนที่ 2 ปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ
2.1 ด้ำนกระบวนงำนและขั้นตอนกำรให้บริกำร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

2.2 ด้ำนบุคลำกรผู้ให้บริกำร

2.3 ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.4 ด้ำนจริยธรรม ธรรมำภิบำล และกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.5 ด้ำนช่องทำงกำรให้บริกำร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2.6 ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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