


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ก 

 

 

คำนำ 
 

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดใหสวนราชการมีการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายระดับ
องคกรสูระดับหนวยงาน (สำนัก/กอง) ทุกหนวยงาน ทั้งที่เปนสำนัก/กองที่มีโครงสรางรองรับตามกฎหมาย 
และสำนัก/กองที่จัดตั้งเพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในสวนราชการเองและระดับบุคคลโดยมีวิธีการ/
กระบวนการในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากระดับองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคลให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติราชการการประเมินผลการ
ดำเนินงาน และการจัดสรรสิ ่งจูงใจที ่เชื ่อมโยงกับผลการดำเนินงานอยางเปนระบบซึ ่งสำนักสารนิเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดดำเนินการจัดทำคูมือคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักสารนิเทศ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการเจรจาตอรองตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลกับผูบริหารระดับสูง
ที่ดูแลหนวยงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น 

ในการนี้ เพื่อเปนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   
รอบ 6 เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 31 มีนาคม 256๔) ของหนวยงาน กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการ สำนักสารนิเทศ จึงไดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เพื่อใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานรับทราบผลการ
ดำเนินงาน และเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 
 
 

                                                    กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ 
              สำนักสารนิเทศ 

     31 มีนาคม 256๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข 

 

 
 
 
 
                  หนา 
 
-   ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

(รอบ ๖ เดือน) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑ 

มิติภายนอก  

🌠🌠 การประเมินประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลัก
หนวยงาน 

๓ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี
ตามปกติ (Function Based) 

๖ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวง
สาธารณสุข 

๙ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทางสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขบน
แพลตฟอรม TikTok 

๑๖ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขผาน               
E-book @MOPH 

๒๐ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที ่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) 

2๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. ๒๘ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๒ รอยละของจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการเผยแพร 

๓๓ 

🌠🌠 การประเมินคุณภาพ  
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสำนัก
สารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 

๔๐ 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ค 

 

 
 
 
 

หนา 

มิติภายใน  

🌠🌠 การประเมินประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน  
ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

๔๙ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร ็จการบริหารผลการปฏิบัต ิราชการ (Performance 
Management System : PMS) ของหน วยงานในส ั งก ัดสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๕๔ 

🌠🌠 การประเมินการพัฒนาองคการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางประจำป
งบประมาณของหนวยงาน 

๖๕ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ๗๙ 

 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑ 
 

 

     ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

  รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 
หนวย
วัด 

น้ำหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 

คา
คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

มิติภายนอก(น้ำหนกั : รอยละ 70) 

การประเมินประสิทธิผล (รอยละ ๖๐) 

๑. ตั วชี้ วั ด ภ ารกิ จ ห ลั กข อ งก ระท รวง/
สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลัก
หนวยงาน 

ระดับ ๖0 
 

๑ - 2 - 3 ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๐0๐๐ 

๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
หรืองานประจำตามหนาท่ีตามปกติ 
(Function Based) 

ระดับ ๓0 
 

๑ - 2 - 3 ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

 ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการจัดทำสื่อ
ดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับ (๑0) ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๑ .๒  ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ช อ งท างสื่ อ ส ารขอ งก ระท รวง
สาธารณสุขบนแพลตฟอรม TikTok 

ระดับ (๑๐) ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเผยแพร
ข อมู ลข าวสารสาธารณ สุขผ าน                           
E-book@MOPH 

ระดับ (๑๐) ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 

Based) 

ระดับ ๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.50๐๐ 

๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหาร
จัดการแฟนเพจเฟชบุก เพจเหยี่ยว
ขาว 

ระดับ (15) ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 
 

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๑ .๒ .๒  ร อ ย ล ะ ข อ งจ ำน วน กิ จ ก ร รม
ประชาสัมพันธตามนโยบายและ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขท่ีไดรับการเผยแพร 

ระดับ (๑5) ๑ - 2 - 3 ระดับ  
3 

(100) 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒ 
 

 
รายงาน ณ วันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ…………………… 

ผูรายงาน..……….……..…………………………….................หนวยงาน.............................................................................. 

ตำแหนง.......................................................................โทรศัพท.................................................................................. 

     ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

   รอบ    ๖  เดือน 
    รอบ  ๑๒  เดือน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หนวยวัด 
น้ำหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 

คา
คะแนน 

ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

มิติภายนอก(น้ำหนกั: รอยละ 70)_ตอ 

การประเมินคุณภาพ(รอยละ ๑๐) 

๒. ระดับความสำเร็จของการสำรวจความ      
พึงพอใจของผูรับบริการหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สวนกลาง) ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.
2564 

รอยละ ๑๐ ๑ - 2 - 3 ระดับ  
3 

5.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

มิติภายใน  (น้ำหนัก : รอยละ 30) 

การประเมินประสิทธิภาพ (รอยละ ๑๕)  

3.  รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหน้ี
ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สวนกลาง) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

รอยละ 7.5 46 48 50 52 54 ระดับ 3 
(รอยละ 
77.04) 

5.๐๐๐๐ ๐.375๐ 

๔. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ( Performance 
Management System : PMS)  ข อ ง
ห น ว ย ง า น ใ น สั ง กั ด ส ำ นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 7.5 ๑ - 2 - 3 ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

การพัฒนาองคการ (รอยละ ๑5) 

๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนจัดซื้อ
จัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน 

ระดับ 7.5 ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

๖. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปน
องคการคุณธรรมตนแบบ 

ระดับ 7.5 ๑ - 2 - 3 ระดับ 
3 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

น้ำหนักรวม  ๑๐๐        5.0๐๐๐ 

 

2564 

นางสาวศิริมา      ธีระศักด์ิ สำนักสารนิเทศ 

๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ 

มีนาคม 31 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓ 
 

มิติภายนอก 

การประเมินประสิทธิผล 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   : ๑. ตัวช้ีวัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหนวยงาน 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา        ธีระศักดิ ์

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางสาวธัญญา       พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร       คงเมือง 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา       พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร       คงเมือง 
๓.  นางสาวพัทธวรรณ   จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย : 

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับดูแลของ

นายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย)  โดยไดมีการ

เสนอตัวชี้วัดระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทยณรงค สายวงศ) เพ่ือพิจารณาและไดรับการอนุมัติเม่ือวันอังคารท่ี  13 พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖3  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี

ตามปกติ (Function Based) ๓ ตัวชี้วัด และตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based)          

๒ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้ -: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วดั น้ำหนักรอยละ 
๑.๑  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ (Funcion 
Based) 

30 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำส่ือดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทางส่ือสารของกระทรวงสาธารณสุขบน 

แพลตฟอรม TikTok 
๑ .๑ .๓  ร ะ ดั บ ค ว าม ส ำ เร็ จ ใน ก า ร เผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข า ว ส า รส า ธ า รณ สุ ข ผ า น                            

E-book@MOPH 

(๑๐) 
(๑๐) 

 
(๑๐) 

๑.๒  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญ
เรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

๓0 
 

1.2.1 ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการแฟนเพจเฟชบุก เพจเหยี่ยวขาว 

1.2.2 รอยละของจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง

สาธารณสุขที่ไดรับการเผยแพร 

(15) 
(15) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน  :    
 

 

 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ชื่อ 
น้ำหนัก 
รอยละ 
(Wi) 

ผลการดำเนนิงาน 
∑( Wi xSMi) 

∑Wi 

คะแนน     
ท่ีไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ำหนกั 

(Wi x SMi) 
๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ำห นักในการบรรลุ เป าหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี
ตามปกต ิ(Function Based) 
 

๐.๕๐ 
(๓๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๑.๒   ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำห นักในการบรรลุ เป าหมายตาม
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) 
 

๐.๕๐ 
(๓๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑
เทากับ  

๓.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวท่ีคาคะแนนระดับ ๓  และกำหนดชวงปรับเกณฑการให
คะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ -: 

 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) =  ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) =  ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) =  ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) =  ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) =  ๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 1 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/
สำนักงานปลัดกระทรวง และภารกิจ
หลักหนวยงาน 

๖๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564 ) รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้ยอย ๓ ตัวไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.1, 1.1.2,1.1.3,
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้ยอย ๒ ตัวไดแก ตัวชี้วัดท่ี 1.๒.๑,1.๒.๒ ตอจากนี้ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

๑. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน 

๒. ผูปฏิบัติ งานมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ งานดานงานขาวและ
ประชาสัมพันธ 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- (ไมมี) 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 
หลักฐานอางอิง : 

 
-     หลักฐานตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ (1.1.๑ – ๑.๑.๓) และตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ (1.๒.๑-1.๒.๒) 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   :    ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ีตามปกติ (Function 
Based) 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา        ธีระศักดิ ์

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางสาวธัญญา       พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร       คงเมือง 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา        พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร        คงเมือง 
๓.  นางสาวพัทธวรรณ    จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย : 

        ตัวช้ีวัดตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ีตามปกติ 

(Function Based) หมายถึง  การดำเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจำงานตามหนาท่ีปกติ หรือ

งานตามหนาท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีเปนตัวชี้วัด

ท่ีหนวยงานกำหนดมาจากภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ/ของหนวยงาน โดยใหหนวยงาน

คัดเลือกตัวชี้วัดท่ีตองการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรือ

งานประจำตามหนาท่ีตามปกติ (Function Based) มาจัดทำคำรับรองฯ น้ำหนักรอยละ 30 ใหเกลี่ยน้ำหนักได

ตามความเหมาะสมในแตละตัวชี้วัด และสงตัวชี้วัดพรอมรายละเอียด (KPI Template) ใหกลุมพัฒนาระบบ

บริหาร วิเคราะหความเหมาะสมเบื้องตนเพ่ือเสนอใหคณะทำงานประเมินผลฯ พิจารณาความเหมาะสมของ

ตัวชี้วัดเพ่ือหนวยงานจะไดดำเนินการตอไป 

      สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับดูแลของ

นายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย)  โดยไดมีการ

เสนอตัวชี้วัดระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทยณรงค  สายวงศ) เพ่ือพิจารณาและไดรับการอนุมัติเม่ือวันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี

ตามปกติ (Function Based) จำนวน ๓ ตัวชี้วัดไดแก-: 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
1.1.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทางสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขบนแพลตฟอรม 

TikTok 
1.1.3 ระดับความสำเร็จในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขผาน E-book @MOPH 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลกาดำเนินงาน  :    
 

 
 
 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ชื่อ 
น้ำหนัก 
รอยละ 
(Wi) 

ผลการดำเนนิงาน 
∑( Wi xSMi) 

∑Wi 

คะแนน     
ท่ีไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ำหนกั 

(Wi x SMi) 
๑.๑.๑   ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อดิจิทัล

เผยแพรกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
๐.๓๔ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 

๑.๑.๒   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทาง
สื่อสารของกระทรวงสาธารณ สุขบน
แพลตฟอรม TikTok 

๐.๓๓ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

๑.๑.๓   ระดับความสำเร็จในการเผยแพรขอมูล
ข า ว ส า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ผ า น  E-book 
@MOPH 

๐.๓๓
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑.๑
เทากับ  

๕.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวท่ีคาคะแนนระดับ ๓  และกำหนดชวงปรับเกณฑการให
คะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ -: 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) =  ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) =  ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) =  ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) =  ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) =  ๕ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 1.1 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

 ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
หรืองานประจำตามหน าท่ีตามปกติ  
(Function Based) 
 

๓๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ 6  เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
๒๕๖4) รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้ยอย ๓ ตัวไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.1, 1.1.2,1.1.3 4
ตอจากนี้ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

๑. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน 

๒. ผูปฏิบัติ งานมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ งานดานงานขาวและ
ประชาสัมพันธ 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- (ไมมี) 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 
หลักฐานอางอิง : 

 

-     หลักฐานตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ (1.1.๑ – ๑.๑.๓)  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :     ๑.1.1 ระดับความสำเร็จในการผลิตส่ือดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
1. นางเพชรพราว          ลาภไพศาล 
2. นางสาวประไพพิมพ    รัตนคเชนทร 
3. นางสาวพันธทิพย        วชีรสตุ 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา          พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร          คงเมือง  
3.  นางสาวพัทธวรรณ     จนิดารัตนมณี  
 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  :  ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย  :  
 

การผลิตส่ือดิจิทัล หมายถึง อินโฟกราฟค (One page)  key message และคลิปวีดิทัศน  ท่ี
ผลิตโดยสำนักสารนิเทศ เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง/ การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข/
การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ 

เผยแพร หมายถึง การนำสื่อดิจิทัลท่ีผลิตเผยแพรผานชองทางของสำนักสารนิเทศ ไดแก 
โทรทัศนวงจรปดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) เว็บไซตของสำนักสารนิ เทศ 
(https://pr.moph.go.th/?url=main/index/) เฟซบุกกระทรวงสาธารณสุข (https://www.facebook.com/ 
fanmoph) เฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.(www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-106039914623210)  
ทวิตเตอรกระทรวงสาธารณสุข (https://twitter.com/pr moph) อินสตาแกรมกระทรวงสาธารณสุข 
(https://www.instagram.com/healthmoph/) และ Moph Channel บน youtube 

ระดับความสำเร็จในการผลิตส่ือดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การท่ี
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล   ท่ีเปนอินโฟกราฟค 
(One page , key message) และคลิปวีดิทัศน ท่ีผลิตเพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง/การ
ดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข/การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ ไดตามเกณฑ ท่ีกำหนด  
 

 

https://www.facebook/
http://www.facebook.com/fanmoph
https://twitter.com/pr%20moph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือน) 

๑ - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินงานบันทึกภาพนิ่ง และวิดีทัศนภารกิจของผูบริหาร โดยมี
กำหนดการผูบริหารระดับสูง ไดแก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณ สุ ข  รั ฐมนตรีช วยว าการกระทรวงสาธารณ สุ ข 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังการจัดกิจกรรมสำคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีไดรับการประสานงานจากกอง/สำนัก ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายผูรับผิดชอบลงบนกระดาน
มอบหมายงานประจำวัน  

๒ - สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายดำเนินการถายภาพ และถาย
วิดีทัศนตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีกำหนด จากนั้นนำมาผลิต สื่อดิจิทัลท่ีเปน        
อิ น โฟ ก ราฟ ค  (One page, key message)  แ ล ะค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น  เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง การดำเนินงานตามนโยบายและการ
จัดบริการตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการใหขอมูลความรูดาน
สุขภาพ  รวมท้ังตองผานการตรวจสอบจากหัวหนากลุมภารกิจ และ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จากนั้นจึงเผยแพรผานชองทางของสำนัก
สารนิ เทศตามความเหมาะสม ไดแก  โทรทัศนวงจรปดของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) เว็บ ไซตของสำนักสารนิ เทศ 
( https://pr.moph.go.th/?url=main/index/)   เ ฟ ซ บุ ก ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข (https://www.facebook. com/fanmoph)  
เฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. (www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-
106039914623210)  ทวิตเตอรกระทรวงสาธารณสุข 
(https://twitter.com/pr_moph) อินสตาแกรมกระทรวงสาธารณ สุข 
(https://www.instagram.com/healthmoph/) แ ล ะ  Moph Channel 
บน you tube จำนวนรวม 852 เรื่อง 

  

https://www.facebook/
http://www.facebook.com/fanmoph
https://twitter.com/pr_moph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(รอบ 6 เดือน) 

 3 
 

- สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผู ไดรับมอบหมายไดผลิตสื่อดิจิทัลท่ีเปน         
อิ น โ ฟ ก ร า ฟ ค  (One page, key message)  แ ล ะ ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น                       
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง การดำเนินงานตามนโยบายและ
การจัดบริการตาง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการใหขอมูลความรู         
ดานสุขภาพ  รวมท้ังตองผานการตรวจสอบจากหั วหนากลุมภารกิจ                 
และผูอำนวยการสำนักสารนิ เทศ และเผยแพรผานชองทางของสำนัก
สารนิ เทศตามความเหมาะสม ไดแก  โทรทัศนวงจรปดของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) เว็บ ไซตของสำนักสารนิ เทศ 
(https://pr.moph.go.th/?url=main/index/) เฟซบุกกระทรวงสาธารณสุข 
(https://www.facebook.com/fanmoph) เฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. 
(www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-106039914623210)  ทวิตเตอรกระ
ทรวงสาธารณสุข (https://twitter.com/pr_moph) อินสตาแกรมกระทรวง
สาธารณสุข (https://www.instagram.com/healthmoph/) และ Moph 
Channel บน you tube  

                 โดยในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 (๑ ตุลาคม 
๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศไดดำเนินการผลิต
สื่อดิจิทัล ท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, key message)  และคลิปวีดิทัศน 
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง/ การดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข/การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ จำนวนรวม 852 เรื่อง  
 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

: การประเมินรอบ 6  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3–  
31 มีนาคม 2564) 
  

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

https://www.facebook/
http://www.facebook.com/fanmoph
https://twitter.com/pr_moph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแน : (ตอ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

๑ - มอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินงานบันทึกภาพ และวิดีทัศน
ภารกิจของผูบริหาร/ กิจกรรมสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

เทากับ  
๑ คะแนน 

๒ - ผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, 
key message)  และ คลิปวีดิ ทัศน  เพ่ื อประชาสัม พันธ
กิจกรรมผูบริหารระดับสูง/การดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข/การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ จำนวนรวม ๙๐ 
เรื่อง 

เทากับ  
2 คะแนน 

 

๓ - ผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, 
key message) และคลิปวีดิทัศน เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรม
ผูบริหารระดับสูง/ การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข/
การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ จำนวนรวม ๑๐๐ เรื่อง  

 

เทากับ  
2 คะแนน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 1.1.1  

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการผลิตสื่อ
ดิจิทัลเผยแพรกิจกรรมกระทรวง
สาธารณสุข 
 

10 ระดับ 
5 

5.0000 0.5000 
 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

             ระดับ 1 
 

ในรอบ  6  เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) นี้ 
สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดมอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินงานบันทึกภาพ
นิ่ง และวิดีทัศนภารกิจของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง
การจัดกิจกรรมสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการประสานงานจากกอง/สำนัก ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมอบหมายผูรับผิดชอบลงบนกระดานมอบหมายงานประจำวัน  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

             ระดับ 2 
 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมาย ดำเนินการถายภาพและถายวิดีทัศนตามวัน เวลา 
สถานท่ีท่ีกำหนด จากนั้นนำมาผลิต สื่อดิจิทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, key message)  และคลิปวีดิทัศน 
เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง การดำเนินงานตามนโยบายและการจัดบริการตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข และการใหขอมูลความรูดานสุขภาพ พรอมสงใหหัวหนากลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ 
และผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ตรวจสอบตามลำดับ 

สำหรับการเผยแพรประชาสัมพันธสื่อดิจิทัลท่ีผลิตนั้น จะเผยแพรผานชองทางของสำนักสารนิเทศ ตาม
ความเหมาะสมของเนื้อหาและสื่อท่ีผลิต ประกอบดวย 

1. โทรทัศนวงจรปดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) ในลิฟตทุกตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณหนาโถงอาคาร 1 และจอโทรทัศนขนาดใหญบริเวณ        
ทางเขา-ออกกระทรวงสาธารณสุข ท่ี(หนากรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 

2. เว็บไซตของสำนักสารนิเทศ (https://pr.moph.go.th/?url=main/index/)   
3. เฟซบุกกระทรวงสาธารณสุข (https://www.facebook. com/fanmoph) /เฟซบุกแฟนเพจ

เหยี่ยวขาว สธ. (www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-106039914623210)   
4. ทวิตเตอรกระทรวงสาธารณสุข (https://twitter.com/pr_moph)  
5.อินสตาแกรมกระทรวงสาธารณสุข (https://www.instagram.com/healthmoph/)  
6. Moph Channel บน you tube 
ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564 ) ท่ีผานมานี้ 

สำนักสารนิเทศ มีการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิ ทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, key message)  และ          
คลิปวีดิทัศน  จำนวนรวมท้ังสิ้น 852 เรื่อง รายละเอียดดังตารางดานลางนี ้

สรุปผลการผลิตและเผยแพรส่ือดิจิทัลกิจกรรมกระทรวงสาธารณสุข 
รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม 2564) 

 

เดือน อินโฟกราฟค One page key message คลิปวีดิทัศน รวม 

ตุลาคม 2563 94 25 18 10 147 

พฤศจิกายน 2563 90 43 11 20 164 

ธันวาคม 2563 111 15 40 28 194 

มกราคม 2564 106 32 19 25 182 

กุมภาพันธ 2564 92 21 9 19 141 

มีนาคม 2564 11 7 3 3 24 

รวม 504 143 100 105 852 

 

https://www.facebook/
http://www.facebook.com/fanmoph
https://twitter.com/pr_moph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
             ระดับ 3 
 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายไดผลิตสื่อดิจิทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page, key 
message)  และคลิปวีดิทัศน เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง/ การดำเนินงานของกระทรวง
สาธารณสุข/การใหขอมูลความรูดานสุขภาพ และเผยแพรผานชองทางของสำนักสารนิเทศ ประกอบดวย 

1. โทรทัศนวงจรปดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สวนกลาง) ในลิฟตทุกตึกสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บริเวณหนาโถงอาคาร 1 และจอโทรทัศนขนาดใหญบริเวณ        
ทางเขา-ออกกระทรวงสาธารณสุข ท่ี(หนากรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา) 

2. เว็บไซตของสำนักสารนิเทศ (https://pr.moph.go.th/?url=main/index/)   
3. เฟซบุกกระทรวงสาธารณสุข (https://www.facebook. com/fanmoph) /เฟซบุกแฟนเพจ

เหยี่ยวขาว สธ. (www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-106039914623210)   
4. ทวิตเตอรกระทรวงสาธารณสุข (https://twitter.com/pr_moph)  
5.อินสตาแกรมกระทรวงสาธารณสุข (https://www.instagram.com/healthmoph/)  
6. Moph Channel บน you tube 
โดยในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม ๒๕๖4)     

ท่ีผานมานี้ ไดดำเนินการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัลท่ีเปนอินโฟกราฟค (One page) key message และคลิป   
วีดิทัศน เพ่ือประชาสัมพันธกิจกรรมผูบริหารระดับสูง การดำเนินงานตามนโยบายและการจัดบริการตาง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และการใหขอมูลความรูดานสุขภาพ จำนวนรวม 852 เรื่อง 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูและทักษะในการถายภาพนิ่ง และวิทัศน และการจัดทำสื่อดิจิทัล 
สามารถผลิตสื่อไดสวยงาม นาสนใจ 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 

- การผลิตสื่อดิจิทัลใชเวลาในการผลิตชิ้นงานคอนขางมาก เนื่องจากตองใชความละเอียดในการออกแบบ 
การตกแตงภาพ และการคิดขอความท่ีดึงดูดนาสนใจ ขณะท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีงานอ่ืน ๆ ท่ีตองทำ
ตอเนื่อง ทำใหบางครั้งอาจเผยแพรสื่อดิจิทัลนี้ลาชา 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

-   ไมมี 
 

https://www.facebook/
http://www.facebook.com/fanmoph
https://twitter.com/pr_moph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)    รอบ    ๖  เดือน 
   รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
 

1. เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ในการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล  
2. Print Screen การผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล เปนอินโฟกราฟค (One page) key message และ           

คลิปวีดิทัศน ตามชองทางตางๆของหนวยงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

 

ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทางส่ือสารของกระทรวงสาธารณสุข 
                             บนแพลตฟอรม TikTok     
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางเยาวภา  จันทรเหมือน  

๒. นางสาวปริสา            กันติกุล 

ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา        พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร        คงเมือง 
๓.  นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๓,๑๔๐๘ 

คำอธิบาย : 
 

แพลตฟอรม TikTok หมายถึง ชองทางสื่อสารในระบบสื่อสังคมออนไลนท่ีเปดใหบริการสราง
และแบงปนวิดีโอสั้นกับเพ่ือนในสังคมออนไลน  
                  การพัฒนาชองทางส่ือสารของกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การจัดทำชองทางสื่อสารของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการรับรองจากผูใหบริการวาเปนบัญชีทางการของหนวยงาน (Institutional 
account) เพ่ือเผยแพรขอมูลความรูดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในนามกระทรวงสาธารณสุข  
                  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาชองทางส่ือสารของกระทรวงสาธารณสุขบนแพลตฟอรม 
TikTok หมายถึง ความสำเร็จในการจัดทำชองทางสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการรับรองจากผูใหบริการวาเปนบัญชีทางการของหนวยงานในนาม
กระทรวงสาธารณสุข ใหผลิตและเผยแพรขอมูลความรูดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในรูปแบบวิดีโอสั้น           
ไดตามเกณฑท่ีกำหนด  
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

1 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดทำ
หนังสือท่ีสธ 0223.3 /139 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การพัฒนาชอง
ทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  
เห็นชอบมอบหมายผูรับผิดชอบ 

2 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ในฐานะ
หนวยงานท่ีทำหนาท่ีสื่อสารประสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวง
สาธารณสุข ไดผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
ผานชองทางตางๆ โดยนอกจากสื่อหลัก ท้ังสื่อสิ่งพิมพสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

2 
(ตอ) 

ยังพัฒนาชองทางสื่อใหม (New Media) เพ่ือใหครอบคลุมประชาชนทุกกลุมวัย
อยางกวางขวาง 

3 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดติดตอ
ประสานงานกับผูใหบริการแพลตฟอรม TikTok เพ่ือพัฒนาชองทางสื่อสารของ
กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการรับรองจากผูใหบริการวาเปนบัญชีทางการ
ของหนวยงาน (Institutional account) เรียบรอย ทำใหเกิดความนาเชื่อถือใน
การเผยแพรขอมูลความรูดานสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยในนามกระทรวง
สาธารณสุข โดยหลังไดรับการรับรองบัญชีทางการของหนวยงาน ไดเผยแพร
วิดีโอสั้น จำนวนท้ังสิ้น 16 ชิ้น 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

: การประเมินรอบ  6  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3 
–  31 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 กำหนดผูรับผิดชอบในการพัมนาชองทาง TikTok ของ

กระทรวงสาธารณสุข 
เทากับ  

1 คะแนน 
2 จัดทำชองทาง TikTok ของกระทรวงสาธารณสุข และ

เผยแพรวิดิ โอสั้น 1 เรื่อง เปนตัวอยางการใชบัญชี
ทางการ 

เทากับ 
 2 คะแนน 

 

3 ประสานบริษัทผูใหบริการ TikTok ตรวจสอบและใหกา
รับ รองบั ญ ชี ท างการขอ งห น วย งาน ( Institutional 
account)  ของกระทรวงสาธารณสุข  

เทากับ 
 2 คะแนน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 1.1.2 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
ช องท างสื่ อส ารของกระทรวง
ส าธ า รณ สุ ข บ น แ พ ล ต ฟ อ ร ม 
TikTok     

10 ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ 0.5000 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

               ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )ท่ี
ผานมานี้  สำนักสารนิ เทศ  โดยกลุมภารกิจด านวิ เคราะหและประมวลขาวสาร ไดทำหนั งสือ ท่ีสธ             
0223.3 /139 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การพัฒนาชองทางการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข   
เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  เห็นชอมอบหมายผูรับผิดชอบในการพัฒนาชองทางการสื่อสารของกระทรวง
สาธารณสุข บนแพลตฟอรม TikTok       
                สำนักสารนิเทศ ในฐานะหนวยงานท่ีทำหนาท่ีสื่อสารประสัมพันธขอมูลขาวสารของกระทรวง
สาธารณสุข ไดผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยผานชองทางตางๆ โดยนอกจาก
สื่อหลัก ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศนยังพัฒนาชองทางสื่อใหม (New Media) เพ่ือใหครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุมวัยอยางกวางขวาง โดยไดติดตอประสานงานกับผูใหบริการแพลตฟอรม TikTok เพ่ือพัฒนา
ชองทางสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข พรอมผลิตและเผยแพรวิดิโอสั้น เพ่ือเปนตัวอยางการใชบัญชีทางการ
ของหนวยงาน จำนวน 1 เรื่อง  และไดรับการรับรองจากผูใหบริการวาเปนบัญชีทางการของหนวยงาน 
(Institutional account) เรียบรอย ทำใหเกิดความนาเชื่อถือในการเผยแพรขอมูลความรูดานสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัยในนามกระทรวงสาธารณสุขโดยหลังไดรับการรับรองบัญชีทางการของหนวยงาน 
                ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 )      
ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ ไดเผยแพรวิดีโอสั้น  จำนวนท้ังสิ้น 16 ชิ้น    
                                   
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

๑. ผูใหบริการแพลตฟอรมสื่อสารใหการสนับสนุนหนวยงานภาครัฐจัดทำบัญชีทางการของหนวยงาน 

๒. แพลตฟอรม TikTok เปนสื่อใหมท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

ไมมี 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

         ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  
 

1. เอกสารมอบหมายผูรับผิดชอบการพัมนาชองทาง TikTok ของกระทรวงสาธารณสุข 

2. ภาพหนาจอแสดงการเผยแพรวิดีโอสั้น ผานชองทาง TikTok ของกระทรวงสาธารณสุข 

3. หนังสือขอรับการรับรองเปนบัญชีทางการของหนวยงาน (Institutional account) ของกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  ๑.๑.๓  ระดับความสำเร็จในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขผาน  
                             E-book @MOPH 
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางเยาวภา  จันทรเหมือน  

๒. นายฮ.ศุภวุฒิ            จันทสาโร 

ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร         คงเมือง 
๓.  นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๓,๑๔๐๘ 

คำอธิบาย : 
 

E-book @MOPH หมายถึง จุลสารรายเดือนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับนโยบายการดำเนินของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมดาน
การแพทยและสาธารณสุขของหนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงผลิตโดยกลุมภารกิจดาน
วิเคราะหและประมวลขาวสาร สำนักสารนิเทศ และเผยแพรผานทางเว็บไซตสำนักสารนิเทศ (pr.moph.go.th)  

ระดับความสำเร็จในการเผยแพรขอมูลขาวสารสาธารณสุขผาน E-book @MOPH หมายถึง 
ความสำเร็จในการผลิตและเผยแพรจุลสารของกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดอยาง
ถูกตอง ครบถวนตามข้ันตอน และทันเวลาท่ีกำหนดเปนประจำทุกเดือน 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ ๖ เดือน) 

1   - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร          
ไดปรับปรุงชองทางการเผยแพรจุลสารอิเล็กทรอนิกส ใหมีรูปแบบท่ีนาสนใจ
และทันสมัยจากไฟล PDF เปนรูปแบบ E-book@MOPH  ท่ีมีการเคลื่อนไหว
คลายธรรมชาติ เผยแพรบนเว็บไซตสำนักสารนิเทศ (Pr.moph.go.th) 
 

http://www.moph.go.th/ops/iprg


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ ๖ เดือน) 

2          สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ได
ดำเนินกระบวนการผลิตจุลสารอิเล็กทรอนิกส @MOPH  โดยกำหนดกรอบ
เนื้อหาเก่ียวกับนโยบายการดำเนินงานของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุขของ
หนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีการสือคนขอมูลหลังจาก
กำหนดกรอบเนื้อหาแลว จัดทำตนฉบับ และสงใหผูบริหารตรวจสอบความ
ถูกตอง เปนประจำทุกเดือน 
 

3      โดยในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 – 
31 มีนาคม 2564) ท่ีผานมานี้  สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดาน
วิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดเผยแพร E-book@MOPH  ทางเว็บไซต
สำนักสารนิเทศ (Pr.moph.go.th) รวมท้ังสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม 2563  
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 
เรื่อง เปดโรงเรือยปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

2. ฉบับท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง Smart Living with COVID-19 เปดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจ

ไทยไปรอด 
3. ฉบับท่ี 3 เดอืนธันวาคม 2563  

เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
เรื่อง ของขวัญจากสธ.เพ่ือคนไทยสุขภาพดี รับปใหม 2564 

4. ฉบับท่ี 4 เดือนมกราคม 2564   
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
เรื่อง วัคซีนโควิด 19 เพ่ือคนไทย 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

:  การประเมินรอบ  ๖  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3   

–  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 ปรับปรุงชองทางเผยแพร E-book @MOPH บนเว็บไซต

สำนักสารนิเทศ (pr.moph.go.th) 
 

1 คะแนน 

2 กำหนดกรอบเนื้อหา สืบคนขอมูล จัดทำตนฉบับ สง
ผูบริหารตรวจสอบ ออกแบบและผลิตเปนไฟล E-book 
@MOPH ประจำเดือน 
 

2 คะแนน 
 

3 จัดทำ E-book @MOPH ประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2563 และเผยแพรทางเว็บไซตสำนักสารนิเทศ 
(pr.moph.go.th) 
 

2 คะแนน 
 
 

http://www.moph.go.th/ops/iprg
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๒๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 1.1.3 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการเผยแพร
ข อม ูลข าวสารสาธารณสุขผ าน   
E-book @MOPH 

๑๐ ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ ๐.๕0๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

               สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดปรับปรุงชองทางการ
เผยแพรจุลสารอิเล็กทรอนิกส ใหมีรูปแบบท่ีนาสนใจและทันสมัยจากไฟล PDF เปนรูปแบบ E-book@MOPH  
ท่ีมีการเคลื่อนไหวคลายธรรมชาติ เผยแพรบนเว็บไซตสำนักสารนิเทศ (Pr.moph.go.th) และไดดำเนิน
กระบวนการผลิตจุลสารอิเล็กทรอนิกส @MOPH  โดยกำหนดกรอบเนื้อหาเก่ียวกับนโยบายการดำเนินงานของ
ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม ผลการดำเนินงาน นวัตกรรมดานการแพทยและสาธารณสุขของ
หนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค มีการสือคนขอมูลหลังจากกำหนดกรอบเนื้อหาแลว จัดทำ
ตนฉบับ และสงใหผูบริหารตรวจสอบความถูกตอง เปนประจำทุกเดือน 
            โดยในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดเผยแพร E-book@MOPH  
ทางเว็บไซตสำนักสารนิเทศ (Pr.moph.go.th) รวมท้ังสิ้น 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. ฉบับท่ี 1 เดือนตุลาคม 2563  
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 
เรื่อง เปดโรงเรือยปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ระดับก่ึงอุตสาหกรรม 

2. ฉบับท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2563 
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง Smart Living with COVID-19 เปดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด 

3. ฉบับท่ี 3 เดือนธันวาคม 2563  
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 
เรื่อง ของขวัญจากสธ.เพ่ือคนไทยสุขภาพดี รับปใหม 2564 

4. ฉบับท่ี 4 เดือนมกราคม 2564   
เผยแพรทางเว็บไซต เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564 
เรื่อง วัคซีนโควิด 19 เพ่ือคนไทย 
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๒๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหการผลิตสื่อในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทำไดสะดวก
รวดเร็ว และมีความนาสนใจ 

- ปจจุบันประชาชนนิยมไดรับขอมูลขาวสารผานอุปกรรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ไมมี 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  
 

๑. ภาพหนาเว็บไซตแสดงชองทางการเผยแพร E-book@MOPH 

๒. ตัวอยาง E-book@MOPH 

๓. ภาพหนาจอการเผยแพร E-book@MOPH ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 
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๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด   :    ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
สำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา        ธีระศักดิ ์

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางสาวธัญญา        พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร        คงเมือง 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร         คงเมือง 
๓.  นางสาวพัทธวรรณ จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย : 

                 ตัวช้ีวัดตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

หมายถึง การดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) หนวยงานกำหนดตัวชี้วัดนี้จากนโยบายของผูบริหารของกระทรวง

สาธารณสุข ไดแก นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขท่ีสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

โดยตรง หรือนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดูแล

ควบคุม กำกับหนวยงาน มอบหมายใหหนวยงานดำเนินการ โดยใหแตละหนวยงานจัดทำตัวชี้วัดการบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) ดังกลาวมา

กำหนดเปนตัวชี้วัดท่ี ๑.2 น้ำหนักรอยละ 30 จะกำหนดตัวชี้วัดก่ีตัวก็ไดตามความเหมาะสม สงใหกลุมพัฒนา

ระบบบริหารวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องตน เพ่ือเสนอใหคณะทำงานติดตามและประเมินผล ฯ พิจารณา

ความเหมาะสม และหากไมเหมาะสมและไมสามารถตกลงกันไดก็จะนำสูการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
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๒๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ระหวางคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ และหนวยงานเพ่ือใหไดขอสรุปตอไป 

          สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับดูแลของ

นายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย)  โดยไดมีการ

เสนอตัวชี้วัดระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักด์ิ) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทยไพศาล  ดั่นคุม) เพ่ือพิจารณาและไดรับการอนุมัติเม่ือวันอังคารท่ี  13 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖3  

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง

น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 

Based) จำนวน ๒ ตัวชี้วัดไดแก-: 

๑.๒.๑  ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. (น้ำหนักรอยละ 20) 
๑.๒.๒  รอยละของจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข  
            ท่ีไดรับการเผยแพร (น้ำหนักรอยละ 10) 

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน  :    
 

 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ชื่อ 
น้ำหนัก 
รอยละ 
(Wi) 

ผลการดำเนนิงาน 
∑( Wi xSMi) 

∑Wi 

คะแนน     
ท่ีไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ำหนกั 

(Wi x SMi) 
๑.๒.๑   ระดับความสำเร็จในการบริหาร

จัดการเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว 
สธ. 

๐.๖๗ 
(๒๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๓๕๐๐ 

๑.๒.๒   ร อ ย ล ะ ข อ ง จ ำ น ว น กิ จ ก ร ร
ป ระช าสั ม พั น ธ ต ามน โยบ ายแล
ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข  
ท่ีไดรับการเผยแพร 

๐.๓๓ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑.2
เทากับ  

๕.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวท่ีคาคะแนนระดับ ๓  และกำหนดชวงปรับเกณฑการให
คะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ -: 
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๒๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
๑ ∑ (Wi x SMi) =  ๑ 
๒ ∑ (Wi x SMi) =  ๒ 
๓ ∑ (Wi x SMi) =  ๓ 
๔ ∑ (Wi x SMi) =  ๔ 
๕ ∑ (Wi x SMi) =  ๕ 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 1.2  

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ส ำ คั ญ เร ง ด ว น ห รื อ ภ าร กิ จ ท่ี ได รั บ
มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 
 

๓๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
๒๕๖4) รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้ยอย ๒ ตัวไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.1, 1.๒.2 ตอจากนี้ 
 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติท้ังในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน 

- ผูปฏิบั ติงานมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ งานดานงานขาวและ
ประชาสัมพันธ 

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- (ไมมี) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 

หลักฐานอางอิง : 
 

-     หลักฐานตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ (1.๒.๑ – ๑.๒.๒)  
 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 

  รอบ  ๑๒  เดือน 
 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๑.2.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกแฟนเพจเหย่ียวขาว สธ. 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา      ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางเพชรพราว  ลาภไพศาล 
๒.  นางสาวประไพพิมพ รัตนคเชนทร 
3.  นางสาวประภาวดี     ศิริโพธิ์ 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร         คงเมือง 
3.  นางสาวพัทธวรรณ     จนิดามณีรัตน 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  :  ๐ ๒๕๙๐ ๑313 ,1408 

คำอธิบาย :  
เฟซบุ กแฟนเพจเห ย่ียวข าว สธ. หมายถึง เพจเหยี่ ยวข าว สธ. บน  facebook ท่ี  

www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-106039914623210  
การบริหารจัดการเฟซบุกแฟนเพจ หมายถึง การดูแล ควบคุม กำกับ ใหมีการเผยแพรขอมูล 

สื่อประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข กิจกรรมผูบริหารระดับสูง และติดตอสื่อสาร
กับผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. ทางกลองขอความ ซ่ึงดำเนินการโดยสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหมีผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจเพ่ิมข้ึน 

ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกแฟนเพจเหย่ียวขาว สธ. หมายถึง การท่ี
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดูแล ควบคุม กำกับ ใหมีการเผยแพรขอมูลความรู 
/ สื่อประชาสัมพันธ ผานทางเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. และทำใหมีผูติดตามเฟซบุกเพจตามเกณฑท่ี



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

กำหนด  
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

1 - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดแตงตั้ง
คณะทำงานดานสื่อสารประชาสัมพันธสนับสนุนการจัดทำเพจ “เหยี่ยว
ขาว สธ.”จำนวน 13 คน มีผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เปนประธาน 
และมอบหมายเจาหนาท่ี 1 คน คือ นางสาวประภาวดี  ศิริโพธิ์ ทำหนาท่ี
เปนผูบริหารจัดการ (Admin) เฟสบุคแฟนเพจ 

 

 ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

1 
(ตอ) 

 -   สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดจัดทำ         
เฟซบุคแฟนเพจ เพจเหยี่ยวขาว สธ. (www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-
สธ-106039914623210) เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธ
การจัดกิจกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข กิจกรรมผูบริหารระดับสูง   
สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลน และใหประชาชนหรือ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีใชสื่อสังคมออนไลนไดนำไปเผยแพรตอในฐานะ 
Influencer การเผยแพรขอมูลขาวสารสูกลุมเปาหมายของตนเองใน        
วงกวาง  

2  -  สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูเปนคณะทำงานฯ และผูบริหาร (Admin) 
นำขอมูลความรู สื่อประชาสัมพันธ เผยแพรในเฟสบุคแฟนเพจ “เหยี่ยว
ขาว สธ.” เปนประจำทุกวันทำการ โดยในรอบ 6 เดือนปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีการเผยแพรขอมูล
ความรูและสื่อประชาสัมพันธผานเฟสบุคแฟนเพจ “เหยี่ยวขาว สธ.” 
จำนวนท้ังส้ิน 362 เรื่อง 

-   เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดำเนินงานมีการติดตอสื่อสารใหขอมูล และ
ตอบขอซักถามทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกท่ีติดตามเพจ “เหยี่ยวขาว 
สธ” โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมานี้มีการตอบขอซักถามทางกลองขอความ 
1 ครั้ง  

3 - สำนักสารนิเทศสำนักสารนิเทศมีการดำเนินงาน โดยเจาหนาท่ีผูไดรับ

http://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%98-106039914623210
http://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%98-106039914623210


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมายใหทำหนาท่ีเปนผูบริหาร (Admin) ติดตามและเฝาระวังเพจเปน
ประจำทุกวันทำการ มีการติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุคแฟนเพจ 
“เหยี่ยวขาว สธ.”ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซ่ึงจะทำใหมี
ผูติดตาม และมีการนำไปเผยแพรตอเพ่ิมข้ึน จากวันท่ีเริ่มเปดเพจเฟซบุก
เหยี่ยวขาว สธ. จนถึงปจจุบัน ในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ท่ีผานมามีผูติดตามเฟซบุก
แฟนเพจเหย่ียวขาว สธ. จำนวน 573 คน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

: การประเมินรอบ  6  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม        
25๖3   –  31 มีนาคม 2564) 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

เกณฑการใหคะแนน : 
  

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - กำหนดเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน  

- ดำเนินการจัดทำ วางระบบ ดูแล และพัฒนาเฟซบุกแฟนเพจ
ใหมีความนาสนใจ  

เทากับ  
   1 คะแนน 

2 - ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร สื่อประชาสัมพันธ กิจกรรม
ดานการแพทยและสาธารณสุข กิจกรรมผูบริหารระดับสูง  
ลงในเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. เปนประจำทุกวันทำการ 

- ติดตอสื่อสารทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกเพจท่ีติดตาม 
เฟซบุกเพจเหยี่ยวขาว สธ.เปนประจำทุกวันทำการ 

เทากับ 
2 คะแนน 

 
 

3 ดำเนินการข้ันตอนท่ี ๑ – ๒ และมีผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจ
เหยี่ยวขาว สธ.จำนวน ไมนอยกวา ๓๐๐ คน 

เทากับ  
2 คะแนน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   :  
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 1.2.1 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ
เฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ. 

15 ระดับ ๕ 
  

๕.๐๐๐๐ 0.7500 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ 1  
 

        สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดแตงต้ังคณะทำงานดานสื่อสาร
ประชาสัมพันธสนับสนุนการจัดทำเพจ “เหยี่ยวขาว สธ.”จำนวน 13 คน มีผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เปน
ประธาน และมอบหมายเจาหนาท่ี 1 คน คือ นางสาวประภาวดี  ศิริโพธิ์ ทำหนาท่ีเปนผูบริหารจัดการ (Admin) 
เฟสบุคแฟนเพจ การจัดทำเฟซบุคแฟนเพจ เพจเหยี่ยวขาว สธ. (www.facebook.com/เหยี่ยวขาว-สธ-
106039914623210) เพ่ือเปนชองทางในการเผยแพรประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมดานการแพทยและ
สาธารณสุข กิจกรรมผูบริหารระดับสูง สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ผานสื่อสังคมออนไลน และใหประชาชนหรือ
บุคลากรสาธารณสุขท่ีใชสื่อสังคมออนไลนไดนำไปเผยแพรตอในฐานะ Influencer การเผยแพรขอมูลขาวสารสู
กลุมเปาหมายของตนเองในวงกวาง 

 

ระดับ 2 
 

                  สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูเปนคณะทำงานฯ และผูบริหาร (Admin) นำขอมูลความรู              
สื่อประชาสัมพันธ เผยแพรในเฟสบุคแฟนเพจ “เหยี่ยวขาว สธ.” เปนประจำทุกวันทำการ โดยในรอบ 6 เดือน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีการเผยแพรขอมูลความรูและสื่อ
ประชาสัมพันธผานเฟสบุคแฟนเพจ “เหยี่ยวขาว สธ.” จำนวนท้ังส้ิน 362 เรื่อง และมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานมีการติดตอสื่อสารใหขอมูล และตอบขอซักถามทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกท่ีติดตามเพจ 
“เหยี่ยวขาว สธ” โดยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมานี้มีการตอบขอซักถามทางกลองขอความ 1 ครั้ง  
 

ระดับ 3 
 

          สำนักสารนิเทศสำนักสารนิเทศมีการดำเนินงาน โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปน
ผูบริหาร (Admin) ติดตามและเฝาระวังเพจเปนประจำทุกวันทำการ มีการติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุค 
แฟนเพจ “เหยี่ยวขาว สธ.”ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซ่ึงจะทำใหมีผูติดตาม และมีการนำไป
เผยแพรตอเพ่ิมข้ึน จากวันท่ีเริ่มเปดเพจเฟซบุกเหยี่ยวขาว สธ. จนถึงปจจุบัน ในรอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ท่ีผานมามีผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจเหย่ียวขาว สธ. 
จำนวน 573 คน 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

1. แนวโนมการใชโซเชียลมีเดีย พบวา เฟซบุคเปนแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลนท่ีคนไทยและท่ัวโลก
นิยมใชมากเปนอันดับ 1   

2. เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนำมาใชในการถายภาพ ทำใหสามารถเผยแพรภาพ วิดีโอกิจกรรมตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทำใหสาธารณชนเขาถึงไดงายและทันเหตุการณ 

  

http://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%98-106039914623210
http://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%98-106039914623210
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๓๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ในบางพ้ืนท่ี มีปญหาเรื่องการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเนต ทำใหการนำขอมูลและภาพข้ึนเผยแพรใน
สื่อสังคมออนไลนลาชา   

 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

     -     ไมมี 
 
 

หลักฐานอางอิง  : 
 

1. เอกสาร/หลักฐาน/หนังสือ/คำสั่งท่ีแสดงใหเห็นวามีการมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงาน เฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.   

2. เอกสาร/หลักฐาน/Print Screen ท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบและรูปแบบของเฟซบุกเพจเหยี่ยวขาว สธ.   
3. เอกสาร/หลักฐาน/Print Screen ท่ีแสดงใหเห็นถึงขอมูลขาวสาร สื่อประชาสัมพันธ กิจกรรมดาน

การแพทยและสาธารณสุข และกิจกรรมผูบริหารระดับสูงท่ีเผยแพรในเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.   
4. เอกสาร/หลักฐาน/Print Screen ท่ีแสดงใหเห็นถึงการติดตอสื่อสารทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกท่ี

ติดตามเฟซบุกเพจเหยี่ยวขาว สธ.   
5. เอกสาร/หลักฐาน/Print Screen ท่ีแสดงใหเห็นถึงจำนวนผูติดตามเฟซบุกแฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.

จำนวนไมนอยกวา ๓๐๐ คน 
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๓๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๑.2.๒  รอยละของจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของ

กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการเผยแพร  
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาวกัญญวรา      ศิริสมบูรณเวช 
3.  วาท่ีรอยตรีเสนห       แกวอุดร 
4.  นางสาวสุพัตรา        ธนประโยชนศักดิ์ 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร         คงเมือง  
3.  นางสาวพัทธวรรณ     จนิดารัตนมณี  

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๓,๑๔๐๘ 

คำอธิบาย : 
 

 กิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข  หมายถึง 
การใหบริการขอมูลขาวสารหรือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข แกประชาชนหรือ
ผูเก่ียวของ ท่ีดำเนินการผลิตและเผยแพรโดยสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตาม
แผนปฏิบัติราชการท่ีวางไวในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนการประชาสัมพันธภายใน
และภายนอกองคกร ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน สื่อกิจกรรม สื่อใหม และอ่ืนๆ เพ่ือ
สรางความรับรูความเขาใจท่ีถูกตอง เก่ียวกับนโยบายยุทธศาสตร นวัตกรรม ผลการดำเนินงานดานการบริหาร 
ดานการบริการ และดานวิชาการสาธารณสุข ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงสาธารณสุข สูประชาชนกลุมเปาหมาย อันจะชวยสรางความสนใจและเจตคติท่ีดีตอกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือใหเกิดการยอมรับ สนับสนุน และใหความรวมมือรวมใจในกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุข อยางตอเนื่องและยั่งยืน  

การเผยแพร  หมายถึง รูปแบบหรือชองทางการสื่อสาร และกระบวนการตางๆ ดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ท่ีสำนักสารนิเทศใชเพ่ือเผยแพรกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตร
ตางๆของกระทรวงสาธารณสุขไปสูกลุมเปาหมาย ท้ังท่ีมีการจัดซ้ือจัดจางและเผยแพรดวยตนเอง โดยชอง
ทางการเผยแพรของสำนักสารนิเทศ ประกอบดวย -: 

๑. ส่ือบุคคล/ส่ือประเภทการพูด (Spoken Word) ไดแก การพูดท่ัวๆไป การกลาวสุนทร
พจน การกลาวปราศรัย การใหโอวาท การอบรม การสอนงาน การพูดโทรศัพท การ
บรรยาย การอภิปราย การประชุมชี้แจง การพบปะ พูดคุย และการเยีย่มเยียน 
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๓๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย :(ตอ) 
 2. ส่ือส่ิงพิมพ (Print Media) ไดแก หนังสือพิมพ (Newspaper)  แผนปลิวหรือใบปลิว 

(leaflets)  แผน พับ  (Folders)  แผน โฆษณ า (Poster)  เอกสารแนะนำประกอบ 
(Brochures)  หนังสือเผยแพรเลมเล็กๆ (Pamphlets)  หนังสือเวียน (Circle Letters)  
จดหมายข าว  (Newsletter)  หนั งสื อ เลม เล็ ก  (Booklets)  นิ ตยสาร (Magazines)  
วารสาร (Journals) หนังสือคูมือสำหรับแจกผูสื่อขาว (Press Kits) และหนังสือรายงาน
ประจำป (Year Books, Annual Reports) 

๓.  ส่ืออิเล็กทรอนิกท่ีเปนมัลติมีเดีย (Electronic Media) ไดแก วิทยุ , โทรทัศน 
๔.  ส่ือประเภทกิจกรรม (activities) ไดแก การจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม การแถลงขาว 

การสาธิต การจัดริ้วขบวน การจัดนิทรรศการ การจัดแขงขันกีฬา การจัดแสดง การจัด
กิจกรรมทางศาสนาการศึกษา และการจัดกิจกรรมการกุศลตางๆ  

5.  ส่ือใหม (New Media)  ไดแก  เว็บไซต (Web site)  อินเทอรเน็ต (Internet)  อีเมล  
(E-mail)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)  สื่อสังคมออนไลน (Social Media)_ประเภท 
เฟซบุค (Facebook) , บล็อค (Blog) , ทวิตเตอร (Twitter) , ไลน (Line) , ลิงเคดอิน 
(LinkedIn) , ยูทูป (YouTube)  , เว็บเอ็กซ (Webex) , และ อินสตาแกรม (Instagram) 

๖.  ส่ือประเภทอ่ืนๆ ไดแก แผนปายโฆษณา (Build board)  ปายผา (Banner)   แบรนด
แอมบาสเดอร (brand ambassador) ขององคกร  ของแจก/ของท่ีระลึก (Gift / 
Souvenir)  บอรดประชาสัมพันธ (Bulletin Board)  การตัดขาวหนังสือพิมพ (Press 
Clipping)  และกลองแสดงความคิดเห็น (Suggestion Box) 

รอยละของจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีไดรับการเผยแพร หมายถึง การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปรียบเทียบระหวาง จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตร
ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อชองทางตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  กับ จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีผลิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๔ โดยใชสูตรคำนวณออกมาเปนคารอยละ 
 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
                   ในรอบ  6  เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม ๒๕64) 
ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศไดรับมอบหมายใหทำกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงรุก ตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงสาธารณสุข จำนวนท้ังส้ิน 101,726 ช้ิน และไดรับการเผยแพรผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ ไดแก 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ สื่อใหม ตามหลักฐานการเผยแพรทางสื่อและสัญญาจาง ครบท้ัง 101,726  ช้ิน 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
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๓๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
แทนคาในสูตร  : 
 
         =          101,726 
   101,726  
        =            ๑๐๐ % 
 
เกณฑการใหคะแนน : 
 

   การใหคะแนนจะพิจารณาจากจำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อชองทางตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกรตามท่ีกำหนด  
เทียบกับ จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีไดรับการอนุมัติใหผลิตท้ังหมดใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ไดแก 

- การวัดผลรอบ ๖ เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ใหเทียบกับจำนวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับการอนุมัติให
ดำเนินการผลิต ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 25๖๓ ถึง วันท่ี ๓๑ มีนาคม 256๔ 
 

: การประเมินรอบ  6  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม        
25๖3   –  31 มีนาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

60 70 80 90 100 

 
      จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรฯท่ีไดรับการเผยแพร                                               

                                            จำนวนกิจกรรมประชาสมัพันธตามนโยบายและยุทธศาสตรฯท่ีผลิตท้ังหมด 
 
 
 
 

x  ๑๐๐ 

×   ๑๐๐ 
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๓๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 1.2.2 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการชี้แจง
ประเด็ นข าว ท่ี มี ผลกระทบต อ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

15 ระดับ ๕ 
 

๕.๐๐๐๐ 0.7500 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

                   ในรอบ  6  เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม๒๕63 – 31 มีนาคม ๒๕64) 
ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดทำโครงการประชาสัมพันธตาม
นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข และนำเสนอโครงการเพ่ือผานการอนุมัติจำนวนท้ังสิ้น          
๔ โครงการ  จำนวนท้ังสิ้น 101,726 ชิ้น ดังนี้ -: 
 

            1.โครงการเผยแพรขาวสารนโยบายและยุทธศาสตรและองคความรูดานสุขภาพผาน
ส่ือมวลชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ) ผลการดำเนินงาน  
มีดังนี้ -: 

- ผลิตขาวแจก จำนวน 427 เรื่อง 
- จัดแถลงขาวกิจกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข และ สถานการณโรคโควิดประจำวัน  
    จำนวน 139 ขาว 
- ผลิตภาพกิจกรรมผูบริหาร จำนวน 186 เรื่อง   
- จัดทำและบริหารจัดการเฟสบุค “แฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.” มีผูติดตามจำนวน 573 คน           

(ณ วันท่ี 5 มกราคม 2564) 
- ผลิตอินโฟกราฟก/key message/ One Page กิจกรรมผูบริหาร และสถานการณโรคโควิด

ประจำวัน จำนวน 747 เรื่อง 
- ผลิตคลิปวิดีทัศน จำนวน 105 เรื่อง  
- ผลิตปฏิทินขาว จำนวน 45 เรื่อง  
- ชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข ตามท่ีไดรับมอบหมายใน IA/IR 

Chat จำนวน 7 ครั้ง ดังนี้ -: 
1.) ประเด็นขอสงสัยรัฐบาลเปดประเทศ โดยไมชี้แจงขอมูลใหประชาชนทราบ 
2.) ประเด็นปญหาสารเคมีจำกัดศัตรูพืชในผักผลไมเกินมาตรฐาน 
3.) ประเด็นขอวิจารณการบริหารสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 บกพรอง 
4.) ประเด็นขอวิจารณวัคซีนไวรัส โควิด 19 ท่ีรัฐบาลไทยสั่งซ้ือมีประสิทธิภาพนอย 
5.) ประเด็นขอสงสัยกรณีทีมพัฒนาแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ประกาศยุติบทบาท 
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๓๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

6.) ประเด็นขอรองเรียนของบริษัทเอกชนตอการนำเขาวัคซีนปองกันไวรัสโควิด 19 ไมมีความ 
เปนธรรม 

7.) ประเด็นขอวิจารณการฉีควัคซีน ใหบุคลากร VIP ท่ีไมอยูในเง่ือนไขการไดรับวัคซีน          
กลุมแรกและประเด็นขอสงสัยในแผนการนำเขาและการกระจายวัคซีนโควิด 19 

2. โครงการประชาสัมพันธของขวัญปใหม เพ่ือคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน กระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ (โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ) ผลการ
ดำเนินงาน มีดังนี้ -: 

-   ผลิตสปอตโทรทัศนความยาวไมนอยกวา ๓๐ วินาที จำนวน  ๑ ตอน 
-   เผยแพรสปอตโทรทัศน ทางสถานีโทรทัศนท่ีไดรับความนิยม 

         ๑.) ระหวางวันจันทร - ศุกร  จำนวน 15 ครั้ง 
๒.) ระหวางวันเสาร – อาทิตย จำนวน ๕ ครั้ง 

-   ดำเนินการผลิตสกูปพิเศษการแถลงขาวสงมอบของขวัญปใหม จำนวน ๑ ตอน เทศกาลสงทายปเกา
ตอนรับปใหม ประจำปพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๖๔ ของกระทรวงสาธารณสุข ความยาวไมนอยกวา ๗ นาที 
พรอมเผยแพรสกูปทางสถานีโทรทัศนไดรับความนิยมจำนวน ๑ ครั้ง ระหวางวันเสาร - อาทิตย   

-   ผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อใหม จำนวน ๖ ครั้ง 

     3. โครงการจัดจางประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองสูสังคมไทยในสถานการณ การแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ) ผล
การดำเนินงาน มีดังนี้ -: 

1.)  ดำเนินการจัดทำเฟซบุกเพจ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจดานสุขภาพในสถานการณการแพรระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จำนวนไมนอยกวา ๑  แหง 
  โดยมีการเขาถึงโพสต (Reach) ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง 

2.) ดำเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ  จำนวนไมนอยกวา ๑๐๐  ชิ้นงาน                
 ผานเฟซบุกเพจ  

  - สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบกราฟฟก จำนวนไมนอยกวา ๒๐  ชิ้นงาน 
          - สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวนไมนอยกวา ๕  ชิ้นงาน 

    - สื่ออ่ืนๆ จำนวนไมนอยกวา  ๗๕  ชิ้นงาน 

     -  บันทึกเทปสัมภาษณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในรายการคุยใหจบขาว 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน เวิรคพอยท ประเด็น เปดประเทศ “ฝาวิกฤตโควิด”ในวันท่ี  5 ตุลาคม                
พ.ศ.๒๕63 

    -  การจางบันทึกเทปคำปราศรัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข ครบรอบปท่ี  ๗8 ความยาว ๓ นาที เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63  เวลา ๒๐.๑๐ 
น. เผยแพรทางสถานี โทรทัศน โมเดิรนไนน ทีวี  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห งประเทศไทย                      
กรมประชาสัมพันธ  
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๓๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

    คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
    -  แถลงขาว งานเปดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด “Smart living with COVID-19” โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  
    -  สัมภาษณสด นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑ ในรายการ “บายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง ๙ MCOT HD  ประเด็น : “การเตรียมความพรอมกอนฉีดวัคซีนโควิด” เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

๓.  โครงการวิเคราะหสถานการณขาวเพ่ือการส่ือสารประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร) ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ -: 

- จัดทำรายงานสรุปขาวประจำวันทุกวันทำการ 149 ครั้ง 
- จัดประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ทุกสัปดาห จำนวน 26 ครั้ง 
- จัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน จำนวน 6 ครั้ง 

4. โครงการรณรงคประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ 2564  

(โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร) ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ -: 
-    กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธความรูดานสุขภาพใหกับประชาชนผูใชบริการรถไฟฟา ณ สถานีตางๆ 

บนเสนทางรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม ภายใตแนวคิด “สถานีรถไฟฟาสายสุขภาพ (MRT Healthy 
Station)” 
  ๑.) วันอังคารท่ี 27 ต.ค.63 เวลา 10.30 - 12.00 น. ในงานวันภู มิปญญาแหงชาติ  สถานี      

ตลาดบางใหญ 
  ๒.) วันศุกรท่ี 21 ธ.ค.63 เวลา 15.30  - 17.30 น. ในงานสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบ 

รอบ 78 ปประชาสัมพันธใหความรูสุขภาพ ณ ตลาดบางใหญ 
  3.) วันพฤหัสบดีท่ี 25 ก.พ. 64 เวลา 15.00 - 17.00 น. รณรงคมาตรการ D-M-H-T-T ปองกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีลาดพราว 
    -   จัดทำอินโฟกราฟฟก 8 ชิ้น  
    -   จัดทำคลิปวีดิทัศนความรูสุขภาพทางแพลตฟอรม Youtube 3 ชิ้น 
    -   จัดทำคลิปวีดิทัศนความรูสุขภาพทางแพลตฟอรม TikTok 16 ชิ้น 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ไมมี 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ไมมี 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  

- ตัวอยางเอกสารการผลิตขาวแจก  
- ตัวอยางการจัดแถลงขาวกิจกรรมดานการแพทยและสาธารณสุข และ สถานการณโรคโควิดประจำวัน  
- Print Screen เฟสบุค “แฟนเพจเหยี่ยวขาว สธ.  
- ตัวอยางการผลิตอินโฟกราฟก/key message/ One Page กิจกรรมผูบริหาร  
- ตัวอยางคลิปวิดีทัศน  
- ตัวอยางการผลิตปฏิทินขาว  
- เอกสารชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักปลัดกระทรวง สาธารณสุข ตามท่ีไดรับมอบหมายใน 

 IA/IR Chat  
  -  ตัวอยางสปอตโทรทัศนและชองทางการเผยแพร 
 -  เอกสารการผลิตสกูปพิเศษการแถลงขาวสงมอบของขวัญปใหม  
 -  เอกสารผลิตและเผยแพรขาวประชาสัมพันธผานสื่อใหม  
 -  เอกสารการจัดจางดำเนินการจัดทำเฟซบุกเพจ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจดานสุขภาพใน 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
       -  ประเด็นการสัมภาษณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในรายการ            

คุยใหจบขาว ทางสถานีวิทยุโทรทัศนเวิรคพอยท ประเด็น เปดประเทศ “ฝาวิกฤตโควิด” เผยแพร เม่ือ
วันท่ี วันท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ.๒๕63 

      -   เอกสารการจัดจางคำปราศรัยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันสถาปนากระทรวง
สาธารณสุข เผยแพรทางสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนนทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย                      
กรมประชาสัมพันธ  เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 

      -  เอกสารการแถลงขาว งานเปดประเทศปลอดภัย เศรษฐกิจไทยไปรอด “Smart living with COVID-
19” โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563  

    -  สัมภาษณสด นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑ ในรายการ “บายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน 
ชอง ๙ MCOT HD  ประเด็น : “การเตรียมความพรอมกอนฉีดวัคซีนโควิด” เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2564 

- ตัวอยางเอกสารรายงานสรุปขาวประจำวันทุกวันทำการ  
- เอกสารการประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข  
- เอกสารรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน  
-   เอกสารการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธความรูดานสุขภาพใหกับประชาชนผูใชบริการรถไฟฟา  ณ 

สถานีตางๆ บนเสนทางรถไฟฟาสายฉลองรัชธรรม ภายใตแนวคิด “สถานีรถไฟฟาสายสุขภาพ (MRT 
Healthy Station)” 

    -   ตัวอยางการจัดทำอินโฟกราฟฟก  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๑ 
 

 
มิติภายนอก 

การประเมินคุณภาพ 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 

  รอบ  ๑๒  เดือน 
 
ช่ือตัวช้ีวัด    :    ๒.  ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการหนวยงาน สวนกลาง

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางศิริมา        ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางสาวธัญญา      พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร      คงเมือง 
3.  นางสาวพัทธวรรณ  จินดารัตนมณี   
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา       พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร       คงเมือง 
3.  นางสาวพัทธวรรณ  จินดารัตนมณี   

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท:  ๐ ๒๕๙๐ ๑๓๑๑ – ๓ 

คำอธิบาย  : 
 

บริการ/กิจกรรม/ผลงานตามกระบวนงานหลัก/พันธกิจหลักของสำนักสารนิเทศ หมายถึง 
กิจกรรมและบริการดานสื่อสารประชาสัมพันธท่ีสงมอบใหผูรับบริการ ๔ บริการหลัก ไดแก            ๑.) โครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค      ๒.) ขาวเพ่ือ
สื่อมวลชน ๓.) รายงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวันและ ๔.) รายงานสรุปวิเคราะหขาวกระทรวง
สาธารณสุขประจำเดือนและประจำป  
  ผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ หมายถึง ลูกคาหรือผูท่ีไดรับบริการ กิจกรรม โครงการ หรือ
ผลผลิตท่ีสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สงมอบใหตามพันธกิจหลักของหนวยงานท้ัง
โดยตรงหรือผานชองทางตางๆ (ท้ังรายบุคคลและองคกร) ประกอบดวย -: 

- ผูบริหารระดับสูงฝายการเมือง 
- ผูบริหารระดับสูงฝายขาราชการประจำ 
- เครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง (ระดับกรม) 
- เครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขสวนภูมิภาค (สสจ./รพศ./รพท.) 
- ผูรับบริการจากหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข (สำนัก/กอง/กรม) 
- ผูรับบริการจากหนวยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  
- สือ่มวลชน 
- ประชาชนท่ัวไป 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย  : (ตอ) 
 

ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ประกอบดวย -: 
1) ความพึงพอใจดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ 
2) ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ี/บุคลากรท่ีใหบริการ 
3) ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
4) ความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการในภาพรวม 

 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึง ระดับความสำเร็จของสำนักสารนิเทศ
ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีดำเนินการในป พ.ศ. 
2564 เพ่ือทราบถึงรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ท่ีมีตอหนวยงาน  
หมายเหตุ :   

1)  สำนักสารนิเทศเปนผูสำรวจความพึงพอใจและประสานผูรับบริการตอบแบบสอบถามให
ครบถวน    

2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและประมวลผลสำรวจ
รายหนวยงาน     

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

๑ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดแจงในท่ี
ประชุมสำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือทบทวน 
วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลัก กระบวนงานหลัก และผลผลิตท่ีสงมอบให
ผูรับบริการของสำนักสารนิเทศมติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอแนะของ 
กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ปรับลดกิจกรรมและบริการดาน
สื่อสารประชาสัมพันธท่ีสงมอบใหผูรับบริการเหลือ ๓ บริการหลัก คือ-:   

๑.)  การพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข 
ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

๒.)  ขาวเพ่ือสื่อมวลชน  
๓.)  รายงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน ประจำเดือน และ

ประจำป 
พรอมใหทบทวนและรวบรวมขอมูลผูรับบริการฯ สงใหกลุมภารกิจดาน
ยุทธศาสตรและอำนวยการ (คุณวราพร) รวบรวม เพ่ือสงแบบสำรวจความพึง
พอใจใหกลุมผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ 6 เดือน) 

2 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลผูรับบริการของหนวยงาน พรอมกำหนดประชากร ขนาด
ตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชหลักเกณฑและระเบียบวิธีการวิจัย  

๑. ประชากร (Population) หมายถึง ผูรับบริการท้ังหมดของสำนักสารนิเทศ 
ท่ีเก่ียวกับ ๓ บริการหลัก ในปบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ณ วันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวนท้ังสิ้น ๓๑๓ คน รายละเอียดดังนี้ -: 

- ผูรับบริการงานพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวง
สาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๒๖๐ คน 

- ผูรับบริการงานขาวเพ่ือสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) 
จำนวน ๒๐ คน 

- ผู รับบริการงานสรุปข าวกระทรวงสาธารณ สุขประจำวัน 
ประจำเดือน และประจำป จำนวน ๓๓ คน 

๒. ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) เนื่องจากกลุมประชากรของ
ผูรับบริการของสำนักสารนิเทศมีจำนวนประชากรแนนอน จึงใชสูตร
วิธีการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือประมาณคาสัดสวนของ
ประชากร ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดยยอมรับ
ใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอยางได 5% ของขนาดของกลุมตัวอยาง 

สูตรการคำนวณ : 
 
        n    =             N     
                           1 + Ne2 
 
n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได (error) 
แทนคาสูตร :  
       n    =           ๓๑๓     
                   1 + ๓๑๓ (๐.๐๕)2 
      
       n    =     ๑๗๕.๖๐ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

2 
(ตอ) 

*  ขนาดของกลุมตัวอยางผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ ในการเก็บขอมูล
สำรวจความพึงพอใจตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีดำเนินการในป พ.ศ. 
2564 จำนวนท้ังส้ิน  ไมนอยกวา ๑๗๖ กลุมตัวอยาง 

 
3 - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดพิจารณา

แบบสอบถามกลางท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารกำหนด และมีการปรับแกขอ
คำถามบางขอเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน สำนักสารนิเทศ 
โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ เริ่มดำเนินการจัดสงแบบ
สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานเม่ือวันท่ี ๒ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ในกลุมตัวอยางผูรับบริการงานพัฒนาศักยภาพเครือขาย
ประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
ผูรับบริการงานขาวเพ่ือสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) ตามหนังสือ 
ดังนี้ -: 

๑. บันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๓๐๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง
อธิบดีทุกกรม เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๑๗๐  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง
ผูอำนวยการเขตสุขภาพ/นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอำนวยการ
โรงพยาบาลศูนย/ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป/ผูอำนวยการองคการ
เภสัชกรรม/ผูอำนวยการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง ขอ
ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุ
รภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/๒๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง
สื่อมวลชน เรื่อง ขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

: การประเมินรอบ 6  เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3– 
31 มีนาคม 2564) 

 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - หนวยงานทบทวนภารกิจหลักของหนวยงาน กระบวนงานหลัก

ตามพันธกิจ/บริการ/กิจกรรม/   โครงการ หรือผลผลิตท่ีสงมอบ
ใหผูรับบริการ 

เทากับ  
1 คะแนน 

2 - วิเคราะหขอมูลผูรับบริการของหนวยงาน พรอมกำหนดประชากร 
ขนาดตัวอยางและวิธีการสุม ตัวอยาง โดยใชหลักเกณฑและ
ระเบียบวิธีการวิจัย 

เทากับ  
 2 คะแนน 
 

3 -   พิจารณาแบบสอบถามกลางท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารกำหนดให
โดยอาจปรับขอคำถามใหสอดคลอง กับภารกิจหลักของหนวยงาน 

-   ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลัก
ของหนวยงาน 

เทากับ  
2 คะแนน 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 2 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการสำรวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน
สวนกลางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑๐ 5.0000 
 

5.0000 ๐.5000 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  :  
 
             ระดับ ๑ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดแจงในท่ีประชุมสำนัก
สารนิเทศ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจหลัก กระบวนงานหลัก และ
ผลผลิตท่ีสงมอบใหผูรับบริการของสำนักสารนิเทศมติท่ีประชุม เห็นชอบตามขอเสนอแนะของกลุมภารกิจดาน
ยุทธศาสตรและอำนวยการ ปรับลดกิจกรรมและบริการดานสื่อสารประชาสัมพันธท่ีสงมอบใหผูรับบริการเหลือ 
๓ บริการหลัก คือ-:   

๑.)  การพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 
๒.)  ขาวเพ่ือสื่อมวลชน  
๓.)  รายงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน ประจำเดือน และประจำป 

พรอมใหทบทวนและรวบรวมขอมูลผูรับบริการฯ สงใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ 
(คุณวราพร) รวบรวม เพ่ือสงแบบสำรวจความพึงพอใจใหกลุมผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ 
   

ระดับ ๒ : 
 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ผูรับบริการของหนวยงาน พรอมกำหนดประชากร ขนาดตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง โดยใชหลักเกณฑและ
ระเบียบวิธีการวิจัย  

๑. ประชากร (Population) หมายถึง ผูรับบริการท้ังหมดของสำนักสารนิเทศ ท่ีเก่ียวกับ        
๓ บริการหลัก ในปบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ณ วันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวนท้ังสิ้น 
๓๑๓ คน รายละเอียดดังนี้ -: 
- ผูรับบริการงานพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ท้ัง

สวนกลางและสวนภูมิภาค จำนวน ๒๖๐ คน 
- ผูรับบริการงานขาวเพ่ือสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๒๐ คน 
- ผูรับบริการงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน ประจำเดือน และประจำป 

จำนวน ๓๓ คน 
๒. ขนาดของกลุมตัวอยาง (Sample Size) เนื่องจากกลุมประชากรของผูรับบริการของ

สำนักสารนิเทศมีจำนวนประชากรแนนอน จึงใชสูตรวิธีการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยาง
เพ่ือประมาณคาสัดสวนของประชากร ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) 
โดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนจากตัวอยางได 5% ของขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
ระดับ ๒ : (ตอ) 
 
            สูตรการคำนวณ : 
   
                     n    =             N     
                                             1 + Ne2 
 

 
n = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ  
N = ขนาดของประชากร  
e = ความคาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได (error) 
แทนคาสูตร :  
 
       n    =           ๓๑๓     
                   1 + ๓๑๓ (๐.๐๕)2 
      
       n    =     ๑๗๕.๖๐ 
 

*  ขนาดของกลุมตัวอยางผูรับบริการของสำนักสารนิเทศ ในการเก็บขอมูลสำรวจความพึงพอใจตามภารกิจหลัก
ของหนวยงานท่ีดำเนินการในป พ.ศ. 2564 จำนวนท้ังส้ิน  ไมนอยกวา ๑๗๖ กลุมตัวอยาง 

 
             ระดับ ๓ : 

               สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดพิจารณาแบบสอบถามกลาง
ท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารกำหนด และมีการปรับแกขอคำถามบางขอเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลักของ
หนวยงาน  

              สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ เริ่มดำเนินการจัดสงแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามภารกิจหลักของหนวยงานเม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ในกลุมตัวอยาง
ผูรับบริการงานพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค และ
ผูรับบริการงานขาวเพ่ือสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) ตามหนังสือ ดังนี้ -: 

1. บันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๓๐๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีทุกกรม เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 

 
ระดับ ๓ : (ตอ) 

๑. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๑๗๐  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงผูอำนวยการเขตสุขภาพ/
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย/ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป/
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม/ผูอำนวยการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/
ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/๒๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงสื่อมวลชน เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/
ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ไมมี 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ไมมี   
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  : 
 

1. รายงานการประชุมสำนักสารนิเทศ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
2. สรุปผลขอมูลผูรับบริการของหนวยงานท่ีจะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ของปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
3. บันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๓๐๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงอธิบดีทุกกรม เรื่อง ขอ

ความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/
กิจกรรม/ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
หลักฐานอางอิง  : (ตอ) 
 

๓. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/ว ๑๗๐  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงผูอำนวยการเขตสุขภาพ/
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูอำนวยการโรงพยาบาลศูนย/ผูอำนวยการโรงพยาบาลท่ัวไป/
ผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม/ผูอำนวยการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/
ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๔. หนังสือราชการท่ี สธ ๐๒๒๓/๒๖  ลงวันท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงสื่อมวลชน เรื่อง ขอความ
อนุเคราะหตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุรภาพการใหบริการ/กิจกรรม/
ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๐ 
 

 
มิติภายใน 

การประเมินประสิทธิภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๓.  รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางสาวดวงธิดา       กุญชปภัสรา 
๒. นางสาวชัญญานี       เวียงศิริ 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร คงเมือง  
๓.  นางสาวพัทธวรรณ    จินดารัตนมณี  

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย  :  
 การเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน หมายถึง การท่ีหนวยงาน

สามารถเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ประกอบดวย งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบ
รายจายอ่ืนภาพรวม ในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรร
ประจำปงบประมาณพ.ศ.2564 ไมรวมงบประมาณท่ีมีแผนการจัดสรรใหภูมิภาค (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
ระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จะนำยอดงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลงแลวมาเปนฐานในการ
คำนวณ).เพ่ือประเมินผลความสามารถในการเบิกจายเงินของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายของรัฐบาล
ตามท่ีเกณฑกำหนดหรือไม โดยใชขอมูลผลการเบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS.ท่ีกองบริหารการคลัง
ยืนยันอยางเปนทางการ มาเปนฐานขอมูลการประเมินผล 

การกอหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซ้ือจัดจางท่ีไดดำเนินการลงนามในสัญญาจางหรือ ออก
ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง และไดดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 

ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ หมายถึง การมีความพรอม มีการวางแผนการใช
จายเงินงบประมาณและการเบิกจายตามแผน รวมท้ังมีกระบวนการเรงรัด ติดตาม แกปญหา เพ่ือใหการใชจาย
งบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงคเปาหมายยุทธศาสตรของหนวยงาน และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัด
สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมายถึงการท่ีหนวยงานสามารถ
เบิกจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประกอบดวย งบดำเนินงานงบลงทุนงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืนรวม
กอหนี้ผูกพันในระบบ.GFMIS ภาพรวมในรอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
หนวยงานไดรับท้ังหมด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564)     
ท่ีผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น  5,800,900 บาท (หาลานแปดแสนเการอย
บาทถวน) สามารถเบิกจายงบประมาณ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 4,469,162.81 บาท (สี่ลานสี่แสนหกหม่ืนเกาพัน
หนึ่งรอยหกสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค) รวมรายการผูกพัน(รายงาน ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564) คิดเปน 
รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของหนวยงานเทากับ 77.04% 

สูตรการคำนวณ : 
 
เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีหนวยงานเบิกจายในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

               วงเงินงบประมาณรายจายท่ีหนวยงานไดรับท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แทนคาในสูตร 
 
=                  4,469,162.81 
                    5,800,900 
 

=        77.04% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๓ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 
-   รอยละการเบิกจายงบประมาณและ

กอหนี้ผูกพันภาพรวมของ
หนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

46.43 65.47 77.04 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรรวมใน
รอบ 6,12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับการจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะนำยอดงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง
แลวมาเปนฐานในการคำนวณ) 
  

x ๑๐๐ 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 
 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

46 48 50 52 54 

 
 
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 3 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน  
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

 รอยละการเบิกจายงบประมาณ
และกอหนี้ผูกพันภาพรวมของ
หนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 

7.5 ระดับ 5 
(รอยละ 
77.04) 

5.0000 0.3800 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 
                ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564)   
ท่ีผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 5,800,900 บาท (หาลานแปดแสนเการอยบาท
ถวน) แยกเปน 3 หมวด ดังนี้ -: 

๑.  หมวดงบดำเนินงาน ประกอบดวย-: 
๑.๑  งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรร เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,844,900 

บาท (สองลานแปดแสนสี่หม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน)  
1.2 งบดำเนินงาน (สนับสนุน) เพ่ิมเติม ไดรับจัดสรร เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  
1.3 งบดำเนินงาน เพ่ิมเติม ไดรับจัดสรร เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 จำนวน 500,000 

บาท (หาแสนบาทถวน)  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
1.4  งบดำเนินงาน (สนับสนุน) ไดรับจัดสรร เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2564 จำนวน 

500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  
1.5  งบดำเนินงาน เพ่ิมเติม ไดรับจัดสรร เม่ือวัน ท่ี  8 กุมภาพันธ 2564  จำนวน 

1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน)  
1.6 งบดำเนินงาน เพ่ิมเติม ไดรับจัดสรร เม่ือวันท่ี  11 กุมภาพันธ 2564  จำนวน 

300,000 บาท (สามแสนบาทถวน)  
1.7 คาเชาบาน ไดรับจัดสรร ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2563  จำนวน  51,000 บาท   
      (หาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
1.8 คาเชาบาน ไดรับจัดสรร ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 จำนวน  51,000 

บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
1.9 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรร  ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 จำนวน  

54,000 บาท (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) ท่ี

ผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมท้ังสิ้น  5,800,900 บาท (สี่หาหม่ืนแปดรอยเการอย
บาทถวน) สามารถเบิกจายงบประมาณ เปนเงินรวมท้ังสิ้น 4,469,162.81 บาท (สี่ลานสี่แสนหกหม่ืนเกาพัน
หนึ่งรอยหกสิบสองบาทแปสิบเอ็ดสตางค) รวมรายการผูกพัน (รายงาน ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2564) คิดเปน       
รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของหนวยงานเทากับ 77.04% 
 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- เจาหนาท่ีทุกฝายใหความรวมมือดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว  
- มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การเบิกจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  
- กองบริหารการคลัง โดยฝายตรวจสอบและฝายงบประมาณ ใหการสนบัสนุนในดานขอมูล ระเบียบ 

วิธีการเบิกจายและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเปนอยางดี 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :   
 

- ไมมี 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
-  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
 

1. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุดท่ี สธ 0206.03/2829 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (ไมรวม
รายจายประจำข้ันต่ำ/รายการผูกพัน) ครั้งท่ี 1/2564 (ไตรมาส 1-2 ) จำนวน 2,844,900 
บาท (สองลานแปดแสนสี่หม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน) 

2. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุดท่ี สธ 0206.03/3098 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (สนับสนุน) 
เพ่ิมเติม จำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

3. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/3090 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2563 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) 
จำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

4. หนังสือกองบริหารการคลัง ท่ี สธ 0206.03/114 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564 เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (สนับสนุน) จำนวน 
จำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) 

5. หนังสือกองบริหารการคลัง ท่ี สธ 0206.03/253 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) จำนวน 
จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

6. หนังสือกองบริหารการคลัง ท่ี สธ 0206.03/273 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง การ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน (เพ่ิมเติม) จำนวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

7. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/2679 ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน คาเชาบาน    
(ครั้งท่ี 1 ) จำนวน 51,000 บาท (หาหม่ืนพันบาทถวน) 

8. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/2895 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 งบดำเนินงาน คาเชาบาน    
(ครั้งท่ี 2 ) จำนวน 51,000 บาท (หาหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 

9. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/ว 2706 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 
เรื่อง แจงการจัดสรรเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการสวนกลาง งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 54,000 บาท (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
 

 
 

 

  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๔. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 

System : PMS) ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   
๑.  นางสาวธัญญา        พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร        คงเมือง 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร คงเมือง  
๓.  นางสาวพัทธวรรณ    จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313, 1408 

คำอธิบาย :  
 
                   การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS)  หมายถึง  
กระบวนการดำเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมายโดย
การเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและบุคคลเขาดวยกัน โดยผานกระบวนการ
กำหนดเปาหมายท่ีชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติราชการอยางตอเนื่อง 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนด และมีการนำผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารผลการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกำกับและติดตามระบบ
บริหารผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการเปนไปตามหลักเกณฑหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

       หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานในราชการบริหาร
สวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 
22 หนวยงาน 

       ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System 
: PMS)  หมายถึง  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีถูกตองตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง) โดย
ดำเนินการตามเกณฑท่ีกำหนด 

 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 

 

 

ระดับ 
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

๑ - ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 
2564) ท่ีผานมา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุม
ภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการไดจัดทำแผนยุทธศาสตร ทำแผนท่ียุทธศาสตร 
(Strategy Map) และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยมี
ระบบในการแปลงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาสูผลผลิต กิจกรรม แผนงาน/
โครงการ โดยมีการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการ (สำนัก) สูระดับฝาย
และระดับบุคคล กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำรูปเลมเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สงมอบใหทุก
กลุมภารกิจถือปฏิบัติ  

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือชี้แจงทำความเขาใจมาตรฐาน
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ เก่ียวกับการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการ และพนักงานราชการ ในการประชุมสำนักสารนิเทศ ครั้งที่ 
1/2564 เม่ือวันท่ี   2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 

๒ - ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือถายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของหนวยงาน แกบุคลากรใน
หนวยงานใหรับทราบโดยท่ัวกัน และมอบหมายความรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนัก
ใหแตละกลุมภารกิจฯ ในการประชุมสำนักสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่   
2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พรอมท้ังมอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมภารกิจ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและสูบุคคลโดยจัดทำ
หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล มีการเจรจาตัวชี้วัด และคา
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หัวหนา
กลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจมีการจัดประชุมเจรจาตัวชี้วัด และคาเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กับเจาหนาท่ีในกลุม
ภารกิจแตละคนกอนมีการลงนามในหนังสือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รายบุคคล) สำนักสารนิเทศ มีการจัดทำขอตกลงคำรับรอง
การปฏิบัติราชการระดับบุคคลเปนลายลักษณอักษรในบุคลากรใน ๓ ระดับ คือ 
ระดับหนวยงาน(ระดับสำนัก/กอง)  ระดับกลุมภารกิจ  และระดับบุคคล โดยมีการ
ตกลงและใหความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกันระหวาง 
 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

๒ 
(ตอ) 

ผูอำนวยการกับหัวหนากลุมภารกิจฯ  และ หัวหนากลุมภารกิจฯกับขาราชการ
ผูปฏิบัติงานโดยมีการเจรจาตกลงเก่ียวกับรายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมาย 
รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสำเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI 
Template) ของบุคลากรแตละคนในสำนักสารนิเทศ พรอมมีการจัดพิธีลงนามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2563  (เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น.) ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 
อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

๓ - สำนักสารนิเทศ มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการโดยให

บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและผลการ

ปฏิบัติราชการรายบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบ  ๖ เดือนแรก   

สงหัวหนากลุมภารกิจพิจารณาและนำเสนอผูอำนวยการตามลำดับ เพ่ือติดตาม 

กำกับ ใหการดำเนินงานแตละระดับบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว พรอมนำเสนอผล

และคาคะแนนการปฏิบัติราชการของหนวยงานในรอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม 

๒๕63 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4)  โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศไดแจงติดตาม

ความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการ

ประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ  และติดตามรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในไลนกลุม “ทีม สสน.”(ผูอำนวยการ

กับหัวหนากลุมภารกิจ) และไลนกลุม “สารนิเทศ”(ผูอำนวยการกับเจาหนาท่ี

สำนักสารนิเทศทุกคน) 

- หัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนาฝาย ผูทำหนาท่ีเปนผูประเมินของสำนักสารนิเทศมี

การใหคำปรึกษาแนะนำ เพ่ือปรับปรุง แกไข และพัฒนาบุคลากรในกำกับของ

ตนเอง โดยมีการลงนามรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการในสวน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะแกเจาหนาท่ี

ท่ีรับการประเมิน  

 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

๔ - หัวหนากลุม/ฝาย ของสำนักสารนิเทศ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนัก

สารนิเทศใหประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 

มีนาคม 2564) ของผูใตบังคับบัญชาของตนเองในเบื ้องต น  และรวมกัน

วิเคราะหผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเพ่ือนำเสนอผล

ตอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน

ลำดับตอไป 

- ในรอบ 6  เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการ
สำนักสารนิเทศเปนผูลงนามพิจารณาผลการประเมินดังกลาวใหแก ขาราชการ
จำนวน 2๑ คน และ พนักงานราชการจำนวน ๑๒ คน (รวม ๓๓ คน) พรอม
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลของขาราชการและพนักงานราชการแตละคน และ
ใหลงนามรับทราบผลการประเมินโดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน
บุคลากรของหนวยงานเปนผูรวบรวมแบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบดวย คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และ คาคะแนน
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ) พรอมจัดทำรายงานบัญชีแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ สงกองบริหารทรัพยากร
บุคคลและกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 
รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๓04 ลงวันท่ี 2 มีนาคม ๒๕๖4 เรื่อง ขอนำสงบัญชีแจง
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 
สำหรับผลการประเมินตำแหนงพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ ผูรับผิดชอบ
งานบุคลากรไดสงผลการประเมินใหเจาหนาท่ีงานบุคลากรของกองยุทธศาสตร
และแผนงาน เพ่ือพิจารณาตามโครงสรางของกองยุทธศาสตรและแผนงานใน
ภาพรวมตอไป 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

- ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม 2564)          
ท่ีผานมานี้ ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศทุกคนเห็นดวย
กับผลการประเมินที่ไดรับพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการประเมิน
การปฏิบัติราชการของตนเอง 
 

๕ - ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕๖4) ท่ี
ผานมานี้ ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศจำนวน ๓๓ คน 
(ขาราชการ 2๑ คน และ พนักงานราชการ ๑๒ คน)  เห็นดวยกับผลการประเมิน
ท่ีไดรับพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ตนเองครบทุกคน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

สูตรการคำนวณ : 
 
  จำนวนขาราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

                        จำนวนขาราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 

เกณฑการใหคะแนน 
0.20 คะแนน 0.40 คะแนน 0.60 คะแนน 0.80 คะแนน 1 คะแนน 
รอยละ 92 รอยละ 94 รอยละ 96 รอยละ 98 รอยละ 100 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ : จำนวนขาราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในรอบการประเมินวันท่ี        

1 ตุลาคม  2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  256๔ มีขาราชการ จำนวน ๒๑ คน (วาง ๒ อัตรา) 

พนักงานราชการ จำนวน  ๑๒ คน รวมท้ังสิ้น ๓๓ คน 

แทนคาสูตร : 

=      ๓๓  

        ๓๓ 

=     ๑๐๐ % 

 

X 100 

X 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

-   การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564) 

 

คาคะแนนท่ีได 

1 2 3 4 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๑ - หนวยงานจัดทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) เพ่ือแสดงให

เห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการสู
ระดับหนวยงานและระดับบุคคล เพ่ือผลักดันใหเกิดความสำเร็จตาม
ยุทธศาสตรและเปาหมายของหนวยงานท่ีตั้งไว (๐.๕ คะแนน) 

- หนวยงานมีการชี้แจง/ทำความเขาใจมาตรฐานการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของ
ขาราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหาร
สวนกลาง) ใหกับบุคลากรในสังกัดรับทราบโดยท่ัวกัน (เอกสารแนบ 
5 ตามภาคผนวก)  (๐.๕ คะแนน) 

 

๑ 

๒ - หนวยงานมีการถายทอดตัวชี้วัดจากหนวยงานถึงระดับบุคคล โดย
ต อ ง มี ค วาม เห็ น ช อบ ร วม กั น ระห ว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชาในการกำหนดตัวชี้วัด เปาหมาย เพ่ือใหไดผลการ
ปฏิบัติงานท่ีสนองตอบตอเปาหมายและทิศทางขององคกร โดยใหมี
การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เปนลายลักษณอักษรรวมกันท้ังสองฝาย ใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2563 
 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

-   การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564)_ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๒ 

(ตอ) 
- ผูประเมินและผูรับการประเมินของหนวยงาน นำตัวชี้วัด เปาหมาย 

ระดับความสำเร็จของงานท่ีกำหนดรวมกันตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการฯ และพฤติกรรมท่ีคาดหวังมาลงนามรับทราบรวมกัน 
จำนวนสองรอบ โดย รอบแรก(1 ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 
2564) ใหแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  (๐.๕ 
คะแนน) 

หมายเหตุ 
1.กรณีมีตัวชี้วัด เปาหมาย และระดับความสำเร็จของงานเปนการตก

ลงดำเนินการท้ังป ใหจัดทำขอตกลงและลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการรวมกันท้ังสองฝาย ครั้งเดียวใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 30 ธันวาคม 2563   

2. กรณีจัดทำขอตกลงและลงนามฯ แลวเสร็จ หลังจากวันท่ีกำหนด 
หักคะแนน วันละ 0.1 คะแนน 

 

 

๓ - หนวยงานมีระบบการติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงาน 
และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมายในแตละระดับ
ตามขอตกลง เพ่ือติดตาม กำกับ ใหมีการดำเนินการใหบรรลุ
เปาหมาย (๐.๕ คะแนน) 

- ผูประเมินของหนวยงานมีการใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือการ
ปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรอืสมรรถนะ (๐.๕ คะแนน) 
 

 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

-   การประเมินรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 –  
31 มีนาคม 2564)_ตอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๔ - หนวยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม

ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
31 มีนาคม 2564) และนำผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน (๐.๕ คะแนน) 

- หนวยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
31 มีนาคม 2564) และนำผลการประเมินไปใชประกอบการ
พิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน (๐.๕ คะแนน) 
 

๑ 

๕ - รอยละขาราชการ/พนักงานราชการในหนวยงานลงลายมือชื่อ
รับทราบผลการประเมิน 

เกณฑการใหคะแนน 

0.20 

คะแนน 

0.40 

คะแนน 

0.60 

คะแนน 

0.80 

คะแนน 

1  

คะแนน 

รอยละ  

92 

รอยละ  

94 

รอยละ  

96 

รอยละ  

98 

รอยละ 

100 

 
 

หมายเหตุ : จำนวนขาราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในแตละรอบ
การประเมินวันท่ี 1 ตุลาคม  2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2564 
 
 

๑ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 4 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน         
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จของการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ (Performance 
Management System : PMS) 
ของหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

7.5 ระดับ 5 
 

5.๐๐๐๐ 0.3800 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
 

ระดับ ๑ : 

ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 31 มีนาคม 2564) ท่ีผาน
มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการไดจัดทำ
แผนยุทธศาสตร ทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) และแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
โดยมีระบบในการแปลงยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาสูผลผลิต กิจกรรม แผนงาน/โครงการ โดยมีการ
ถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการ (สำนัก) สูระดับฝายและระดับบุคคล กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการ ไดจัดทำรูปเลมเอกสารแผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 สงมอบให
ทุกกลุมภารกิจถือปฏิบัติ  

ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือชี้แจงทำความเขาใจมาตรฐานการบริหารผล
การปฏิบัติราชการ เก่ียวกับการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ และพนักงานราชการ ใน
การประชุมสำนักสารนิเทศ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี  2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ระดับ ๒ : 

ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือถายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของหนวยงาน แกบุคลากรในหนวยงานใหรับทราบโดยท่ัวกัน และ
มอบหมายความรับผิดชอบตัวชี ้วัดระดับสำนักใหแตละกลุ มภารกิจฯ ในการประชุมสำนักสารนิเทศ ครั้งที ่ 
1/2564 เมื่อวันที่   2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 พรอมท้ังมอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมภารกิจถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายจากองคการสูระดับหนวยงานและสูบุคคลโดยจัดทำหนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล มีการเจรจาตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลักปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 หัวหนากลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจมีการจัดประชุมเจรจาตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 ระดับ ๒ : (ตอ) 

ราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 กับเจาหนาท่ีในกลุมภารกิจแตละคนกอนมีการลงนามใน
หนังสือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (รายบุคคล) สำนักสารนิเทศ มีการจัดทำ
ขอตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลเปนลายลักษณอักษรในบุคลากรใน ๓ ระดับ คือ ระดับหนวยงาน
(ระดับสำนัก/กอง)  ระดับกลุมภารกิจ  และระดับบุคคล โดยมีการตกลงและใหความเห็นชอบในการกำหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกันระหวางผูอำนวยการกับหัวหนากลุมภารกิจฯ และ หัวหนากลุมภารกิจฯกับ
ขาราชการผูปฏิบัติงานโดยมีการเจรจาตกลงเก่ียวกับรายละเอียดตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึงเกณฑการ
ประเมินผลความสำเร็จท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) ของบุคลากรแตละคนในสำนัก
สารนิเทศ พรอมมีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ีในหนวยงาน เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 
2563  (เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น.) ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับ ๓ : 

สำนักสารนิเทศ มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการโดยใหบุคลากรทุกระดับ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖4 รอบ ๖ เดือนแรก สงหัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนาฝายพิจารณาและนำเสนอผูอำนวยการตามลำดับ เพ่ือ

ติดตาม กำกับ ใหการดำเนินงานแตละระดับบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว พรอมนำเสนอผลและคาคะแนนการปฏิบัติ

ราชการของหนวยงานในรอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕63 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4)  โดยผูอำนวยการสำนัก

สารนิเทศไดแจงติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการประชุม

ประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ ในไลนกลุม “ทีม สสน.”(ผูอำนวยการกับหัวหนากลุมภารกิจ) และไลนกลุม 

“สารนิเทศ”(ผูอำนวยการกับเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศทุกคน) 

หัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนาฝาย ผูทำหนาท่ีเปนผูประเมินของสำนักสารนิเทศมีการใหคำปรึกษา

แนะนำ เพ่ือปรับปรุง แกไข และพัฒนาบุคลากรในกำกับของตนเอง โดยมีการลงนามรับทราบผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการในสวนผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะแกเจาหนาท่ีท่ีรับการประเมิน  

ระดับ ๔ :  

หัวหนากลุม/ฝาย ของสำนักสารนิเทศ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนักสารนิเทศให

ประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ ๖ เดือน 

(ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ของผูใตบังคับบัญชาของตนเองในเบื้องตน และรวมกัน

วิเคราะหผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการเพ่ือนำเสนอผลตอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ

ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในลำดับตอไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 ระดับ ๔ : (ตอ) 

ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ท่ี
ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศเปนผูลงนามพิจารณาผลการประเมินดังกลาวใหแก 
ขาราชการจำนวน 2๑ คน และ พนักงานราชการจำนวน ๑๒ คน (รวม ๓๓ คน) พรอมประเมินสมรรถนะ
รายบุคคลของขาราชการและพนักงานราชการแตละคน และใหลงนามรับทราบผลการประเมินโดยมอบหมายให
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานบุคลากรของหนวยงานเปนผูรวบรวมแบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประกอบดวย คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และ คาคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) พรอมจัดทำรายงานบัญชีแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ สงกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน เพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๓04 ลงวันท่ี 2 มีนาคม ๒๕๖4 เรื่อง ขอนำสงบัญชีแจงผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการของขาราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม 
๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) สำหรับผลการประเมินตำแหนงพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ ผูรับผิดชอบ
งานบุคลากรไดสงผลการประเมินใหเจาหนาท่ีงานบุคลากรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพ่ือพิจารณาตาม
โครงสรางของกองยุทธศาสตรและแผนงานในภาพรวมตอไป 

ระดับ ๕ 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – 30 กันยายน ๒๕๖4) ท่ีผานมานี้ ขาราชการ
และพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศจำนวน ๓๓ คน (ขาราชการ 2๑ คน และ พนักงานราชการ ๑๒ คน)  
เห็นดวยกับผลการประเมินท่ีไดรับพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของตนเอง
ครบทุกคน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 

สูตรการคำนวณ : 
 
                      จำนวนขาราชการ/พนักงานราชการท่ีลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

                                      จำนวนขาราชการ/พนักงานราชการท้ังหมด 
 

แทนคาสูตร : 

=      ๓๓  

        ๓๓ 

=     ๑๐๐ % 

 
 

X 100 

X 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- ไมมี 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :      
 

- ควรมีการพัฒนาองคความรูเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลใหแกขาราชการ/พนักงานราชการ 
ใหมทุกคนในองคกรอยางตอเนื่อง 

 
หลักฐานอางอิง :  

1. แผนท่ียุทธศาสตร (STRATEGY  MAP) ของสำนักสารนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖4 
2. แผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
3. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศกับรองปลัด 

กระทรวงสาธารณสุขท่ีกำกับดูแลหนวยงาน (นพ.ณรงค สายวงศ) 
4. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากลุมภารกิจฯกับผูอำนวยการสำนัก

สารนิเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
5. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูปฏิบัติงานกับหัวหนากลุมภารกิจฯประจำป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
6. ตัวชี้วัดระดับบุคคลและคำนิยามตัวชี้วัดของเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 
7. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศครั้งท่ี 1/๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 

2563 เพ่ือถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากของหนวยงานสูระดับบุคคล 
8. ภาพถายพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
9. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศครั้งท่ี 2/๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 

2564 เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
10. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคล รอบ ๖ เดือน ของเจาหนาท่ีสำนัก

สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
11. เอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือประกอบการเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการ และ

พนักงานราชการ สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (การประเมินผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบคุคล) รอบ ๖ เดือนแรก  

12. เอกสาร/หนังสือนำสงรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖3 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) 
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๖๗ 
 

มิติภายใน 
การพัฒนาองคการ 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ  

ของหนวยงาน 
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางสาวดวงธิดา       กุญชปภัสรา 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร คงเมือง  
๓.  นางสาวพัทธวรรณ    จินดารัตนมณี  

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย:  
                    การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดใหทุกหนวยงานจะตองดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ประจำปของหนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ท่ีดิน สิ่งกอสราง) วิเคราะหผลของแผนจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงาน รวมถึงงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ท่ีดิน สิ่งกอสราง) และการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการขอเผยแพรขอมูลผาน
เว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 
 การจัด ซ้ือจัดจ าง หมายถึง การดำเนิ นการเพ่ือให ได ม าซ่ึ งพั สดุ โดยการ ซ้ือจ าง                               
เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงานในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ท่ีเปนงบดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
           แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินส่ิงกอสราง) หมายถึง 
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนกลาง เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงกรณีหนวยงานโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณรายจาย (งบประมาณเหลือจายจากงบดำเนินงานเปนงบลงทุน) ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม ขอ 28  
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๖๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย:  (ตอ) 
                    แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) หมายถึง แบบ
สรุปการรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจำเดือน ตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง 
กำหนดขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวให
ประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ขอ 1 (5) บัญญัติวา หนวยงานภาครัฐตองสรุปผลการจัดหาพัสดุในแตละรอบเดือน ตามมาตรา 9 (8) ท่ี
เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 ท่ีมีมติใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการ
อยางเครงครัด เนื้อหาประกอบดวย (1) งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง (2) วงเงินจัดซ้ือจัดจาง (3) ราคากลาง (4) 
วิธีซ้ือหรือจาง (5) รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ (6) ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจาง 
(7) เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป และ(8) เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือขอตกลงในการซ้ือหรือจาง โดย
หนวยงานตองจัดทำและสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน เสนอผูบริหารของหนวยงาน
รับทราบ ณ วันสิ้นเดือน (โดยประมาณ) และขออนุญาตผูบริหารของหนวยงานนำแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ... (แบบ สขร. 1) ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
  รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน หมายถึง รายงานท่ีแสดงถึงการ
วิเคราะหผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ท่ีหนวยงานไดดำเนินการใช
จายจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 ความโปรงใสในการเขาถึงขอมูล ตามความรวมมือในการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open 
Government Partnership: OGP) หมายถึง การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน
ตองดำเนินการขออนุญาตตามแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหาร
สวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนว
ทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับหนวยงานในราชการ
บริหารสวนกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุกครั้งที่มีการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผาน
เว็บไซตของหนวยงาน จะตองมีแบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหาร
สวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกสข้ึน ประกอบดวย 
 หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง ท่ีจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของ
หนวยงาน หมายถึง ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง จัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของ
หนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือ        



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย:  (ตอ) 
จัดจางประจำปของหนวยงาน และ / หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยท่ีการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการท่ี
ประกอบดวย ความคุมคา ความโปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 

เหตุผล :  

1. เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางมีการ
จัดทำแผนการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหการจัดซ้ือ
จัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2. เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลางมีการ
ดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม เปนไปตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

3. เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 
ตุลาคม 2560 ท่ี เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐาน
ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไวใหประชาชนตรวจดูได 
ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องแนวทาง
การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับหนวยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

4. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนกลางมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบได โดย
สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐซ่ึงเปนมาตรการ
หนึ่งเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซ้ือจัดจางและการจัดซ้ือจัดจางมี
ความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ
คะแนน 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

1 - สำนักสารนิเทศ โดยฝายบริหารท่ัวไป ไดจัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ            
ท่ี  73 /2563  ลงวัน ท่ี  30  กันยายน  2563  เรื่ อ ง แต งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

-  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ไดประชุมรวม
พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และมอบหมายให ฝายบริหารท่ัวไป 
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พรอมทำ
หนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563 
เวลา ๑7.04 น.) ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/588 จากงาน
บริหารท่ัวไป ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน 
พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และสำเนา Print Screen ให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ 0223/1352 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 

2 - สำนั กสารนิ เทศ  ได รับ จั ดสรรเฉพาะงบดำเนิ น งานตามปกติ            
“ไมมีงบลงทุน”จึงไมมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เฉพาะงบลงทุน (คาคุรภัณฑ และ
ท่ีดินสิ่งกอสราง) 

- ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม 2563 ถึง ๓๑ มีนาคม 2564) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ 
โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ ไดมีการจัดทำ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖
4 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งท่ี ๑ พรอมมอบให
ฝายบริหารท่ัวไป ทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

2  
(ตอ) 

  เพื ่อ ขออน ุม ัต ิร าย งานแผนปฏ ิบ ัต ิก ารจ ัด ซื ้อ จ ัด จ า ง  ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) และขออนุญาตประกาศ
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/686 
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 
(ปรับแผนครั้งท่ี 1) พรอมสงหลักฐานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ         
จัดจาง ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  สำนักสารนิ เทศ (งบ
ดำเนิ น งาน ) ปรั บแผนครั้ ง ท่ี  ๑  แ ล ะส ำ เน า  Print Screen ให                  
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/1585 ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เรื่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) 

3  
 

- ไตรมาสท่ี ๑  รอบ 3 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวาง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563) ท่ีผานมานี้ สำนัก
สารนิเทศไมมีแผนและการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ป ระจ ำป งบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ 6 4  งบ ล ง ทุ น  (ค าค รุ ภั ณ ฑ                 
และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

- ไตรมาสท่ี ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2563 ถึง ๓๑ มีนาคม 2564) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 งบดำเนินงาน (ไตรมาส 1) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ
รับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จางฯ บนเว็บ ไซตของสำนักสารนิ เทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2564 เวลา ๑7.12 น.) ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/2 งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 
เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕64งบดำเนินงาน(ไตรมาส 1)  

- พรอมสงหลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบั ติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนนิงาน(ไตรมาส 1)  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
(รอบ 6 เดือน) 

3  
(ตอ) 

และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๔๐ สำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 
5 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนินงาน (ไตรมาส 1) 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

: การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม       
25๖3 –  31 มีนาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาคะแนนท่ีได 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 (1) กำหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

จัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑและท่ีดิน
สิ่งกอสราง) กรณีหนวยงานไดกำหนดแผนความ
ต อ งก า รค รุ ภั ณ ฑ แ ล ะ ท่ี ดิ น สิ่ ง ก อ ส ร า ง  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดรับงบประมาณ
ตามท่ีบรรจุไว ในเอกสารงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(2) จัดทำคำสั่งแตงต้ังผูรับผิดชอบของหนวยงานให
เสร็จสิ้น ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 

เทากับ 
๑ คะแนน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
2 (1) จัดทำแผนปฏิบั ติการจัด ซ้ือจัดจาง ประจำป  

งบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑและท่ีดินกอสราง)  

      (1 .1 ) เสนอผูบริหารอนุ มัติแผน ฯ พรอมขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการฯ เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) ข้ึนเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน ภายในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2563 (หนังสืออนุมัติแผน ฯ พรอมแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงาน
ใน ร าช ก า รบ ริ ห า รส ว น ก ล า งส ำ นั ก งา น
ปลัดกระทรวงสาธารณ สุข ภายใน วัน ท่ี  6 
พฤศจกิายน 2563) 

      (1.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ฯ  เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 
ตามข้ันตอนท่ี 2 (1) ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส
เทานั้น ประกอบดวย 

      - แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง  ป ร ะจ ำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และท่ีดิน ส่ิงกอสราง) 

      - Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการ
ต อ ต าน การทุ จริต  กระทรวงสาธารณ สุ ข ท่ี  
anti.corrup2563@gmail.com ภายใน วัน ท่ี  
13 พฤศจิกายน 2563 

2)  จัดทำแผนปฏิบั ติการจัด ซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี            
6 พฤศจิกายน 2563 

      (2 .1 ) เสนอผูบริหารอนุ มั ติแผน ฯ พรอมขอ
อนุญาตนำแผนปฏิบัติการ ฯ ข้ึนเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน (หนังสืออนุมัติแผน พรอม
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของ
หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

เทากับ 
2 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
2 

(ตอ) 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันท่ี
6 พฤศจิกายน 2563) 

     (2.2) จัดสงแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป 
งบ ป ระ ม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ 6 4  ใน รู ป เอ ก ส า ร
อิเล็กทรอนิกสเทานั้น ประกอบดวย 
- แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕64 
- Print Screen หลักฐานการเผยแพร และหนา
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูล สงศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี 
anti.corrup2563@gmail.com ภายในวันท่ี 
13 พฤศจิกายน 2563 

 

3 ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน (สิ้นท่ีวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563)  
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการจัดซ้ือจัด
จาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เฉพาะงบลงทุน 
(คาครุภัณฑและท่ีดิน สิ่งกอสราง) รอบ 3 เดือน ดังนี ้
๑) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ

การฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม ขออนุญาตนำรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐานแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณ สุ ขและ  Print Screen หลั กฐานการ
เผยแพร ภายในวันท่ี 4 มกราคม 2564 

(๒) สงหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลพรอมหนังสือนำสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตาน
ก า ร ทุ จ ริ ต ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ท่ี  
anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันท่ี 
7 มกราคม 2564 

เทากับ 
2 คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

3  
(ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม
2564 ) 
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) รอบ 6 เดือน ดังนี้ 
(๑) เสนอผูบริหารรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติ

การฯ (งบลงทุน) ฯ พรอม ขออนุญาตนำรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ (งบลงทุน) ข้ึนเผยแพรบน
เว็บไซตของหนวยงาน พรอมหลักฐานแบบฟอรม
การขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณ สุขและ Print Screen หลักฐานการ
เผยแพร ภายในวันท่ี 6 เมษายน 2564 

(๒) สงหนังสือตาม (1) และ Print Screen หลักฐาน
การเผยแพร และหนาแบบฟอรมการขอเผยแพร
ขอมูลพรอมหนังสือนำสง (ท้ังหมด) ในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเทานั้น ไปยังศูนยปฏิบัติการตอตาน
ก า ร ทุ จ ริ ต ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ท่ี  
anti.corrup2563@gmail.com  ภายในวันท่ี 
9 เมษายน 2564 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 5 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน         
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผน ป ฏิ บั ติ ก ารจั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง
ประจำปงบประมาณของหนวยงาน 
 

7.5 ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ 0.3750 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

ระดับ ๑ : 
ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 

2564) ท่ีผานมานี้  สำนักสารนิเทศ โดยฝายบริหารท่ัวไป ไดจัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 73/2563          
ลงวันท่ี  30 กันยายน 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ของ                 
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ท้ังนี้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ของ
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ไดจัดประชุมรวมกันเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 และมอบหมายให ฝายบริหารท่ัวไป             
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 พรอมทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบ และ
ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/588 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 เรื่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนินงาน พรอมสงหลักฐานการ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนินงาน และสำเนา Print 
Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๑352 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64                
สำนักสารนิเทศ 

ระดับ ๒ : 

          ในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 
2564) ท่ีผานมานี้  สำนักสารนิเทศ โดยฝายบริหารท่ัวไป ไดรับจัดสรรเฉพาะงบดำเนินงานตามปกติ           
ไมมีงบลงทุน จึงไมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง)  

          สำนักสารนิเทศ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ ไดมีการจัดทำรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน 
ครั้งท่ี ๑ พรอมมอบใหฝายบริหารท่ัวไป ทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพ่ือขออนุมัติรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) และขออนุญาตประกาศ
เผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ลงบนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
http://pr.moph.go.th/iprg/ ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/686 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน ๒๕๖3 
เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 
พรอมสงหลักฐานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 สำนักสารนิเทศ      
(งบดำเนินงาน) ปรับแผน ครั้งท่ี ๑ และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี  สธ ๐๒๒๓/๑585 ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี 17 พฤศจกิายน ๒๕๖3 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง            

 

http://pr.moph.go.th/iprg/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

   ระดับ ๒ : 

ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) และทางจดหมายอิเลคทรอนิกส 
anti.corrup2563@gmail.com ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 

ระดับ ๓:   
ไตรมาสท่ี ๑ รอบ 3 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 

๓๑ ธันวาคม 2563) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศไมมีแผนและการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ          
จัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  
             สำนักสารนิเทศ โดยฝายบริหารงานท่ัวไป ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนินงาน (ไตรมาส 1) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและ
ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/2 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 เรื่อง รายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕64 งบดำเนินงาน(ไตรมาส 1) พรอมสง
หลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  งบดำเนินงาน
(ไตรมาส 1) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๔๐ สำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 5 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  (งบดำเนินงาน ไตรมาส 1) 
            ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง ๓๑ 
มีนาคม 2564) สำนักสารนิเทศ อยูในระหวางการดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 งบดำเนินงาน (ไตรมาส 2)  
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- ผูบริหารใหความสำคัญและมอบเปนนโยบายเพ่ือดำเนินการใหรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวของ 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :     
- เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหหนวยงานตองมีการปรับ

แผนการปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางตลอดเวลาเพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินงานดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคอยางเหมาะสม และปรับลด/ยกเลิก
แผนงาน/โครงการบางอยางลง ทำใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนฯท่ีวางไว 

- สำนักสารนิเทศ เปนหนวยงานท่ีมีโครงสรางภายใน และไมมีบุคลากร/เจาหนาท่ีผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญเรื่องงานพัสดุโดยเฉพาะ เนื่องจากไมมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรดานงานบริหารท่ัวไป จึง
ควรมีการจัดสรรบุคลากรดานงานบริหารท่ัวไป (งานการเงินและงานพัสดุ) จากกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ซ่ึงเปนหนวยงานหลักตามโครงสรางกฎกระทรวง  

mailto:anti.corrup2563@gmail.com%20%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :   (ตอ)  
 
         สาธารณสุข) ใหกับสำนักสารนิเทศเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานและดำเนินการจัดซ้ือจัดจางไดอยาง 
          ถูกตองตามระเบียบ และปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ปจจุบัน สำนักสารนิเทศ อยูในระหวาง

การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมในตำแหนง นักวิชาการพัสดุ จาก กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกขอความ สำนักสารนิเทศ ท่ี สธ 0223/ 232 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 
2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนพนักงานราชการ 

- พัฒนาองคความรูและทักษะแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานพัสดุของหนวยงานเก่ียวกับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางเปนประจำอยางตอเนื่อง 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ควรมีการพัฒนาความรูและทักษะผูรับผิดชอบงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางอยาง   
ตอเนื่อง  

 
หลักฐานอางอิง :  
 

๑. สำเนาหนังสือคำสั่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 73/๒๕63 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 

๒. สำเนา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (งบดำเนินงาน) ของสำนัก
สารนิเทศ และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 
(เวลา 17.04 น.)  

๓. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒3.4/588 ลงวันท่ี  
30 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/1352 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักสารนิเทศ และสำเนา 
Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 2563 (เวลา ๑7.04 น.) 

๔. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒3.4/686 ลงวันท่ี  
17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปรับแผน ครั้งท่ี 1 สำนักสารนิเทศ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี  สธ 0223/1585 ลงวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักสารนิเทศ  (ปรับแผน ครั้งท่ี 1) และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี 18 พฤศจกิายน 2563 พฤศจิกายน 2563  (เวลา 13.20 น.) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

๕. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒3.4/2 ลงวันท่ี  4 
มกราคม 2564 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  

๖. ๒๕64 เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 1) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/40 ลงวันท่ี 4 มกราคม 
2564 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 1) และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี 4 มกราคม 2564  (เวลา 17.12 น.) 

๗. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป  ถึง ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ท่ี สธ ๐๒๒3.4/663  ลง
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
ตุลาคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/1475 ลงวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางใน
รอบเดือนตุลาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี 5 พฤศจกิายน 256๓ (เวลา 09.๕๖ น.) 

๘. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป  ถึง ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ท่ี สธ ๐๒๒3.4/720 ลงวันท่ี 
2 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
พฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/1685 ลง
วันท่ี 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
พฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ สำเนา Print Screen 
หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 256๓ (เวลา 16.01 น.) 

๙. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป  ถึง ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ท่ี สธ ๐๒๒3.4/1 ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2564 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/2 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2564 
เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 4 
มกราคม 2564 (เวลา 11.07 น.) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

๑๐.  สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป  ถึง ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ท่ี สธ ๐๒๒3.4/64  ลงวันท่ี 
29 มกราคม 2564 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/139 ลงวันท่ี 29 มกราคม 
2564  เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัด ซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางใน
รอบเดือนมกราคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 (เวลา 13.37 น.) 

๑๑. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป  ถึง ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ท่ี สธ ๐๒๒3.4/124  ลง
วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
กุมภาพันธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/270 ลงวันท่ี 
25 กุมภาพันธ 2564 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
กุมภาพันธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และ สำเนา Print Screen หนาเว็บ
ไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2564 (เวลา 13.22 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๑ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๖.  ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  วาท่ีรอยตรีเสนห       แกวอุดร 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร คงเมือง  
๓.  นางสาวพัทธวรรณ    จินดารัตนมณี 

โทรศัพท   :  ๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙, ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ โทรศัพท  : ๐ ๒๕๙๐ 1313,1408 

คำอธิบาย  : 
องคกร/หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

สวนกลางท่ีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
องคกรคุณธรรม หมายถึง องคกรท่ีมีผูนำและสมาชิกขององคกรแสดงเจตนารมณและมุงม่ันท่ีจะ

ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงามมาเปนหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริม
คุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ  

องคกรคุณธรรมตนแบบ หมายถึง องคกรคุณธรรมท่ีดำเนินการตามเกณฑการประเมินองคกร คุณธรรม 
ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ( พ.ศ. 2559 -2564) ท้ัง 9 ตัวชี้วัด จน ประสบ
ความสำเร็จ ท้ังในกระบวนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะทอนการมีคุณธรรม         คนมี
ความสุข องคกรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษมีความรูสามารถถายทอดและเปนแหลงเรียนรูใหกับองคกร
ตางๆได 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรม หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ท่ีมีเจตนารมณและมุงม่ันท่ีจะดำเนินการสงเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถี
วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามมาเปนหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ท้ังใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมคนมีความสุข องคกรมีคุณภาพ 
และคุณธรรมเชิงประจักษ มีองคความรูสามรถถายทอดและเปนแหลงเรียนรู ใหกับองคกรตางๆได 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

 
 
 

ระดับ ระดับการดำเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1 - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำคำสั่ง

สำนักสารนิเทศ ท่ี 101/๒๕๖3 เรื่อง แตงต้ังคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 เพ่ือขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ  พรอมสงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอต านการทุจริตกระทรวงสาธารณ สุข  ทางจดหมายอิ เลคทรอนิ กส  
moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 

-     คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนัก
สารนิเทศ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม 2563 

2 - ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศ จำนวน         
46 คน (คิดเปนรอยละ 100)  เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2563  เพ่ือแจงและ
ประกาศเจตนารมณในการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ตามประกาศสำนัก
สารนิเทศ  รายละเอียดดังตอไปนี ้
1. ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2564  
2. ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต “สำนักสารนิเทศ ใสสะอาด รวมตาน

ทุจริต” 
3. ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคาม

ทางเพศในการทำงาน สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือขับเคลื่อนสำนักสารนิเทศใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและรวมรณรงค           
ตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ พรอมสงประกาศดังกลาวใหศูนยปฏิบัติการ
ตอต านการทุจริตกระทรวงสาธารณ สุข  ทางจดหมายอิ เลคทรอนิ กส  
moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 

3 1) ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ มอบหมายใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศ เพ่ือรวมกันกำหนดคุณธรรม
เปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก”และ“ความดีท่ีอยากทำ” จำนวน 3 เรื่อง คือ  

mailto:moph.maral@gmail.com%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
mailto:moph.maral@gmail.com%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
mailto:moph.maral@gmail.com%20%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับ ระดับการดำเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 

(ตอ) 
1. มีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในหนวยงาน คือ มีความซ่ือตรง 

ซ่ือสัตยสุจริต รักษาความจริงความถูกตองและความเปนธรรมท้ังปวง กลา
ปฏิเสธการกระทำท่ีไมซ่ือตรงตางๆ(สอดคลองกับคุณธรรม ๔ ประการตามแผน
แมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2559 - 2564 คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต  จิตอาสา และขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
จรรยาขาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560) 

    2. มีความเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในหนวยงาน (สอดคลองกับคุณธรรม
เชิงสัมพันธท่ีมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใครครวญสวนรวม”) 

  3. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน(สอดคลองกับขอบังคับ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560) คือ รับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทำไป
แลว 

2)  รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
- 31 มีนาคม 2564) สำนักสารนิเทศไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำเร็จใน 
4 กิจกรรม คิดเปนผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ 
เทากับรอยละ 57.14  (4/7 x ๑๐๐) พรอมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกขอความ 
สำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒๓/342 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื ่อง ขอสง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักสารนิเทศ 
(รอบ ๖ เดือน) และไฟลขอมูลMicrosoft Word  ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
moph.moral@gmail.com  สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ 
สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารวม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม ของหนวยงาน
ในหลายรูปแบบ ท้ั งกิจกรรม ท่ีแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยในระดับหนวยงานและสวน
บุคคล โดยกิจกรรมท่ีบุคลากรสำนักสารนิเทศเขารวม มีดังนี้ -: 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 

 
 
 
 

ระดับ ระดับการดำเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3 

(ตอ) 
-  ทำบุญใสบาตรพระสงฆ เนื่องในวันมาฆบูชา เวลา 07.30 น. ท่ีวัดพุทธปญญา 
-  กิจกรรม “สวดมนต เจรญิสมาธิและสนทนาธรรม” ในชวงเชาและเย็นเนื่องใน

วันพระหรือวันสำคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 
-  การเขารวมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆของกระทรวงสาธารณสุข 

       - กิจกรรมการแตงกายผาไทยสัปดาหละ 2 ครั้ง 
       -  กิจกรรมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน 
       - กิจกรรมสงเสริมการมีวินัยตอตนเองในการท้ิงขยะ และคัดแยกขยะในหนวยงาน 

โดยแยกตามประเภท ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / ถังขยะเปยก (สีเขียว) / 
ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถังขยะท่ัวไป (สีฟา) 

       - สนับสนุนใหเจาหนาท่ีในหนวยงานลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม โดยการ
นำถุงผา/ภาชนะกลองใสอาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริไซเคิล) ของตนเองไปใส
อาหารและน้ำท่ีรานคา 

 - เนนย้ำแนวปฏิบัติในการสื่อสารและมารยาทท่ีดีงามในการอยูรวมกัน ซ่ึงแสดง

ถึงความออนนอมถอมตน ดวยการใชวลี 3 คำ ภายในหนวยงานจนเปน

วัฒนธรรมขององคกร คือ “สวัสดี”,“ขอบคุณ”,“ขอโทษ” และการกลาว

ทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแก  ผูอาวุโสกอนทุกเชาเม่ือมาปฏิบัติงาน 

๓.) ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิ เทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในท่ีประชุมประจำเดือนสำนักสารนิเทศ ครั้งท่ี 2/2564 
เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564  และมอบใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับหนวยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบฟอรมท่ี ๓) และแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 (แบฟอรมท่ี ๔) รอบ ๖ เดือนแรก ตามบันทึกท่ีสธ 0623/342 ลงวันท่ี 8 
มีนาคม 2564 ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสง
ไฟลขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Word ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณียอิเลคทรอนิกส moph.moral@gmail.com 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

: การประเมินรอบ 6 เดือนแรก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖3   
–  31 มีนาคม ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 - ระดับ 2 - ระดับ 3 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๑ - รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

(1) จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบัน
ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุขทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ภายใน
วันท่ี 4 ธันวาคม 2563  (๑ คะแนน) 
หมายเหตุ : กรณีจัดสงคำสั่งฯ ภายหลังจากเวลาท่ีกำหนด หัก
คะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีสอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายท่ี
กำหนด โดยมีการมอบหมายบุคลากรผูรับผิดชอบในแตบะ
กิจกรรม และจัดสงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ี ไดจาก
โปรแกรม Microsoft Word เทานั้น ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
moph.moral@gmail.com ภายในวันท่ี 4 ธันวาคม 2563  
(๑ คะแนน) 
หมายเหตุ : กรณีจัดสงคำสั่งฯ ภายหลังจากเวลาท่ีกำหนด        
หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

๒ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารองคกรและบุคลากรในสังกัด ไมนอยกวารอยละ 20 รวมกัน
ประกาศเจตนารมณเปนลายลักษณอักษร ดังนี้ 
 (1)  ประกาศเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่อนหนวยงานให เปน

องคกรคุณธรรมตนแบบ (0.1๕ คะแนน) 
 (2)  ประกาศเจตนารมณรวมกันในการตอตานการทุจริต(0.1๕ คะแนน) 
 (3)  ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศในการทำงาน (0.1๕ คะแนน) 
หมายเหตุ : 
 1) จัดสงหลักฐานการดำเนินการประกาศเจตนารมณ ฯ จำนวน 3 

ประกาศ ให ศูนยปฏิบั ติการตอตานการทุจริต กระทรวง
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  
moph.moral@gmail.com ภ ายใน วัน ท่ี  3 0  ธั น ว าค ม 
2563  

2) กรณีจัดสงหลักฐานตามขอ 1) ไมครบถวนภายในเวลาท่ีกำหนด 
หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
(ตอ) 

(1)  ผูบริหารองคกรและบุคลากรในสังกัด ไมนอยกวารอยละ 20 
รวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก และ ความ
ดีท่ีอยากทำ” ไมนอยกวา 1 เรื่อง โดยตองสอดคลองกับ (๑ คะแนน) 
(1.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 

ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) คือ พอเพียง วินัย  สุจริต 
จิตอาสา 

(1.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
(1.3) ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยา

ขาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2560 
(1.4) แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH 

Code of Conduct) 
(1.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ ท่ีมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ 

ใครครวญสวนรวม 
      

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
3 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารฯ  ไม น อยกว าร อยละ 2 0          
(๐.๔ คะแนน) 

(3 ) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริม คุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน จัดสงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกส ท่ีไดจากโปรแกรม Microsoft Word เทานั้น
ทางไป รษ ณี ย อิ เล็ กท รอนิ กส  moph.moral@gmail.com 
ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด   
(๐.๖ คะแนน) 

 
หมายเหตุ  :  กรณีจัดสงแบบรายงาน ฯ ภายหลังเวลาท่ีกำหนด      
หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 6 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 
 

7.5 ระดับ ๕ 
 

๕.๐๐๐๐ 0.3750 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ ๑ : 

           ในรอบ 6 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ท่ี
ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ            
ท่ี 101/๒๕๖3 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ลงวันท่ี             
4 ธันวาคม 2563 เพ่ือขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ  พรอมสงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี              
4 ธันวาคม 2563 ซ่ึงคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 
2563 

               ระดับ ๒ : 

              ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศ จำนวน  46 คน (คิดเปน        
รอยละ 100)  เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2563  เพ่ือแจงและประกาศเจตนารมณในการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 
ตามประกาศสำนักสารนิเทศ  รายละเอียดดังตอไปนี้ 

        1. ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
        2. ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต “สำนักสารนิเทศ ใสสะอาด รวมตานทุจริต” 
        3. ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน      

สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
เพ่ือขับเคลื่อนสำนักสารนิเทศใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและรวมรณรงคตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 
พรอมสงประกาศดังกลาวใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส 
moph.maral@gmail.com เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2563         

               ระดับ ๓ : 

                 ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ มอบหมายใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการจัดประชุม
บุคลากรสำนักสารนิเทศ เพ่ือรวมกันกำหนดคุณธรรมเปาหมายจาก “ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดีท่ี         
อยากทำ” จำนวน 3 เรื่อง  คือ -:  

1. มีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในหนวยงาน คือ มีความซ่ือตรง ซ่ือสัตยสุจริต รักษา
ความจริงความถูกตองและความเปนธรรมท้ัปวง กลาปฏิเสธการกระทำท่ีไมซ่ือตรงตางๆ 
(สอดคลองกับคุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2559 - 2564 คือ พอเพียง วินัย สุจริต  จิตอาสา และขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

2. มีความเสียสละในการปฏิบัติหนาท่ีราชการในหนวยงาน (สอดคลองกับคุณธรรมเชิงสัมพันธท่ีมี
หลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ น้ำใจ ใครครวญสวนรวม”) 

3. มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน าท่ีราชการใน(สอดคลองกับขอบังคับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2560) คือ รับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทำไปแลว 

               ในรอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 
มีนาคม 2564) สำนักสารนิเทศไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำเร็จใน 4 กิจกรรม คิดเปนผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการฯ เทากับรอยละ 57.14 (4/7 x ๑๐๐) พรอมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกขอความ สำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒๓/342 ลงวันที่ 8 มีนาคม 
2564 เรื ่อง ขอสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักสารนิเทศ (รอบ ๖ เดือน) และไฟลขอมูล
Microsoft Word ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com  สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการ
สำนักสารนิเทศ สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารวม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม ของหนวยงานในหลาย
รูปแบบ ท้ังกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทยในระดับหนวยงานและสวนบุคคล โดยกิจกรรมท่ีบุคลากรสำนักสารนิเทศเขารวม มีดังนี้ -: 

        - ทำบุญใสบาตรพระสงฆ เนื่องในวันมาฆบูชา เวลา 07.30 น. ท่ีวัดพุทธปญญา  
       -  กิจกรรม “สวดมนต เจริญสมาธิและสนทนาธรรม” ในชวงเชาและเย็นเนื่องในวันพระหรือวันสำคัญตางๆ 

ทางพระพุทธศาสนา 
       -  กิจกรรมบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน 

 -  การเขารวมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆของกระทรวงสาธารณสุข 
       -  กิจกรรมการแตงกายผาไทยสัปดาหละ 2 ครั้ง 
       -  กิจกรรมสงเสริมการมีวินัยตอตนเองในการท้ิงขยะ และคัดแยกขยะในหนวยงาน โดยแยกตามประเภท 

ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / ถังขยะเปยก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถังขยะท่ัวไป (สีฟา) 
       -  สนับสนุนใหเจาหนาท่ีในหนวยงานลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม โดยการนำถุงผา/ภาชนะกลองใส  

อาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริไซเคิล) ของตนเองไปใสอาหารและน้ำท่ีรานคา 
 -  เนนย้ำแนวปฏิบัติในการสื่อสารและมารยาทท่ีดีงามในการอยูรวมกัน ซ่ึงแสดงถึงความออนนอมถอมตน 

ดวยการใชวลี 3 คำ ภายในหนวยงานจนเปนวัฒนธรรมขององคกร คือ “สวัสดี”,“ขอบคุณ”,“ขอโทษ” 

และการกลาวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแก  ผูอาวุโสกอนทุกเชาเม่ือมาปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
              ระดับ ๓ : (ตอ) 

               ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ในท่ีประชุมประจำเดือนสำนัก
สารนิเทศ ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2564  และมอบใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ 
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (แบบฟอรมท่ี ๓) และแบบติดตามประเมินผล
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(แบฟอรมท่ี ๔) รอบ ๖ เดือนแรก ตามบันทึกท่ีสธ 0623/342 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสงไฟลขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Word ใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณียอิเลคทรอนิกส moph.moral@gmail.com 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ความรวมมือของบุคลากรในสำนักสารนิเทศทุกคน 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

-   ไมมี 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

-   ไมมี 
 

หลักฐานอางอิง :  
 

๑. รายงานการประชุมสำนักสารนิเทศ เพ่ือกำหนดคุณธรรมเปาหมายของสำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี        
2 ธันวาคม 2563 

๒. ภาพถายกิจกรรมการประชุม ฯ เพ่ือกำหนดคุณธรรมเปาหมายของสำนักสารนิเทศ 
๓. ภาพถายหนาจอ (Print Screen) การเผยแพรรายงานการประชุม ฯ บนเว็บไซตสำนักสารนิเทศ 
๔. คำสั่งสำนักสารนิเทศท่ี 101/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

สงเสริมคุณธรรม ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
๕. ภาพถายหนาจอ (Print Screen) การเผยแพรคำสั่ง ฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
๖. ภาพกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม โดยมีการดำเนินตามแผนฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

๗. ประกาศสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดำเนินงานองคกรคุณธรรมตนแบบ 
- ประกาศเจตนารมณรวมกันในการขับเคลื่นหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 
- ประกาศเจตารมณรวมกันในการตอตานการทุจริต 
- ประกาศเจตนารมณการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2563  

๘. ลายมือชื่อของเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศ รวมประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงาน
ดวยความโปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

๙. ภาพถายการรวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณฯ ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
๑๐. ภาพถายหนาจอ (Print Screen) การเผยแพรประกาศเจตนารมณ ฯ และภาพถายกิจกรรมประกาศ

เจตนารมณ ฯ บนเว็บไซตสำนักสารนิเทศ 
๑๑. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๑๒. ภาพถายหนาจอ (Print Screen) การเผยแพรแผนปฏิบัติการ ฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
๑๓. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๑๔. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๑๕. ภาพกิจกรรมตางๆ ของเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศ เก่ียวกับกิจกรรมท่ีสนับสนุนคุณธรรมภายใน

หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




