


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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.๒๕๖๓ โดยมีการเจรจาตอรองตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลกับผูบริหารระดับสูง
ที่ดูแลหนวยงาน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เปนท่ีเรียบรอยแลวนั้น 

ในการนี้ เพ่ือเปนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ 
๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 3๐ กันยายน 2563) ของหนวยงาน กลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการ สำนักสารนิเทศ จึงไดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้ เพื่อใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานรับทราบผลการ
ดำเนินงาน และเปนประโยชนตอการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนตอไป 
 
 

                                                   กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ 
              สำนักสารนิเทศ 

     3๐ กันยายน 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ข 

 

 
 
 
 
                   หนา 
 
-   ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(รอบ ๑๒ เดือน) สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑ 

มิติภายนอก  

🌠🌠 การประเมินประสิทธิผล  

ตัวชี้วัดท่ี ๑ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและภารกิจหลัก
หนวยงาน 

๓ 

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

7 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำขาวเชิงรุก 11 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการวิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข ๓๕ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข ๔๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม 
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) 

๔๙ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน ๕3 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.๒ ระดับความสำเร็จของการชี ้แจงประเด็นขาวที ่มีผลกระทบตอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๖๔ 

🌠🌠 การประเมินคุณภาพ  
 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใช 
ในการพัฒนาหนวยงานสวนกลาง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

๗๙ 

 
 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ค 

 

 
 
 
 

           หนา 

มิติภายใน  

🌠🌠 การประเมินประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน  
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 

๙7 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Management System : PMS) ของหน วยงานในส ังก ัดสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐๕ 

🌠🌠 การประเมินการพัฒนาองคการ  

ตัวช้ีวัดท่ี 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจางประจำป
งบประมาณของหนวยงาน 

๑๑๘ 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ๑๕๒ 

 

สารบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑ 
 

 
 

 

     ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

   รอบ    ๖   เดือน 
   รอบ  ๑๒   เดือน 

 
ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
 

หนวยวัด 
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. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และภารกิจหลักหนวยงาน 

ระดับ ๖0 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๐0๐๐ 

๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเป าหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี
ตามปกติ (Function Based) 

ระดับ ๓0 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๑.๑.๑ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
ขาวเชิงรุก 

ระดับ (๑0) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๑.๒ระดับความสำเร็จในการวิเคราะห
ขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข 

ระดับ (๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๑.๓ระดับความสำเร็จในการบริหาร
จ ัดการเฟชบุ กเพจกระทรวง
สาธารณสุข 

ระดับ (๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.50๐๐ 

๑.๒  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเป าหมายตาม
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ี
ไดร ับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 

Based) 

ระดับ ๓๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.50๐๐ 

๑.๒.๑ ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับ
การเผยแพรผานสื่อมวลชน 

ระดับ (๒๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐ 

๑.๒.๒ระดับความสำเร็จของการชี้แจง
ประเด็นขาวที ่มีผลกระทบตอ
ส ำ น ั ก ง า น ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

ระดับ (๑๐) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ  
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕๐๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒ 
 

 
 
 

 

     ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 สำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

   รอบ    ๖   เดือน 
   รอบ  ๑๒   เดือน 

 
ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
 

หนวยวัด 
น้ำหนัก
(รอยละ) 

เกณฑการใหคะแนน ผลการดำเนินงาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ผลการ 
ดำเนิน 
งาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คะแนน
ถวง

น้ำหนัก 

มิติภายนอก(น้ำหนกั: รอยละ 70)_ตอ 

การประเมินคุณภาพ(รอยละ ๑๐) 

๒. ระดับความสำเร็จของการนำผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ไปใชในการพัฒนาหนวยงานสวนกลาง
ในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ระดับ ๑๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕0๐๐ 

มิติภายใน  (น้ำหนัก : รอยละ 30) 

การประเมินประสิทธิภาพ (รอยละ ๑๕)  

๓. รอยละการเบิกจายงบประมาณและ
กอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน 
ในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวง
สาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

รอย
ละ 

๗.๕ ๙๒ ๙๔ ๙๖ ๙๘ ๑๐๐ ๙๙.๕๘ ๔.๒๒๐๐ ๐.๓๑๖๕ 

๔.  ระดับความสำเร็จการบริหารผลการ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร  ( Performance 
Management System : PMS) ของ
ห น  ว ย ง า น ใน ส ั ง ก ั ด ส ำ น ั ก ง าน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ 7.5 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

การพัฒนาองคการ (รอยละ ๑5) 
๕.  ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน

จัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณของ
หนวยงาน 

ระดับ 7.5 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

๖. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ
เปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 

ระดับ 7.5 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.3๗๕๐ 

น้ำหนักรวม  ๑๐๐        ๔.๙๔๑๕ 

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

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

ตำแหนง.......................................................................โทรศัพท.................................................................................. 
๐ ๒๕๙๑ ๘๕๓๙ , ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๐ ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ 

3๑ สิงหาคม 2563 
นางสาวศิริมา      ธีระศักด์ิ สำนักสารนิเทศ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 (กลุมภารกิจดานบริหาร)  โดยไดมีการเสนอตัวชี้วัด

ระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย

ณรงค  สายวงศ) เพื ่อพิจารณาและไดรับการอนุมัติเมื ่อวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๑ ระดบัความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ 

(Function Based) ๓ ตัวชี้วัด และตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที ่ไดร ับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) ๒ ตัวช ี ้วัด 

รายละเอียดดังนี้ -: 
 

 

 

ตัวชี้วดั น้ำหนักรอยละ 
๑.๑  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ (Function Based) 
30 

1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำขาวเชิงรุก 

1.1.2  ระดับความสำเร็จในการวิเคราะหขาวดานสาธารณสุข 
๑.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๐) 
(๑๐) 
(๑๐) 

๑.๒  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

๓0 
 

1.2.1 ระดับความสำเร็จของขาวที่ไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชน 

1.2.2 ระดับความสำเร็จของการชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(๒๐) 
(๑๐) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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

น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน หรืองานประจำตามหนาท่ี
ตามปกต ิ(Function Based) 
 

๐.๕๐ 
(๓๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

๑.๒   ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
นโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) 
 

๐.๕๐ 
(๓๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑
เทากับ  

๓.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวที่คาคะแนนระดับ 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. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง/
สำน ักงานปล ัดกระทรวง และ
ภารกิจหลักหนวยงาน 

 

๖๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๐๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 2562 – 3๐ กันยายน 
๒๕๖3 รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้ยอย ๓ ตัวไดแก ตัวชี้วัดที่ 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. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน 

๒. ผู ปฏ ิบ ัต ิงานมีความร ับผิดชอบและมีความเชี ่ยวชาญในการปฏิบ ัต ิงานดานงานขาวและ
ประชาสัมพันธ 

๓. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีกระจายท่ัวโลก
และในประเทศไทย และการรับมอบภารกิจดานการสื ่อสารประชาสัมพันธจากศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลไทย ใหมีการจัดศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือดำเนินการจัดแถลง
ขาวและรายงานสถานการณเกี ่ยวกับโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน ที ่กระทรวง
สาธารณสุขทำใหประชาชนและสื่อมวลชนใหความสนใจ เชื่อมั่นและชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆของกระทรวงสาธารณสุขไปสูกลุมเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน รวดเร็ว และทันเหตุการณ 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

๑. ขอส่ังการและมาตรการเรงดวนของประเทศไทยเพ่ือแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (๑๔ ขอ) เมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ขอ ๒. ที่ให
ส วนราชการและหนวยงานอื ่นของรัฐ ระงับหรือเล ื ่อนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรม
หลักสูตร หรือประชุมทั้งภายในและนอกประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVD0-19) และประเทศเฝาระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดฯ ทำใหหนวยงานตองมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ และยกเลิกโครงการประชุม/ฝกอบรมบางโครงการที่มีการรวม
กลุมเปาหมายจำนวนมาก เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคดังกลาว 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 
 

หลักฐานอางอิง : 
 

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

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗ 
 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 

  รอบ  ๑๒  เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด   :    ๑.๑ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ (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 : 

        ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ 

(Function Based) หมายถึง  การดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจำงานตามหนาที่ปกติ หรืองาน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรีเปนตัวชี้วัดท่ี

หนวยงานกำหนดมาจากภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ/ของหนวยงาน โดยใหหนวยงาน

คัดเลือกตัวชี้วัดท่ีตองการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองาน

ประจำตามหนาที่ตามปกติ (Function Based) มาจัดทำคำรับรองฯ น้ำหนักรอยละ 20 ใหเกลี่ยน้ำหนักไดตาม

ความเหมาะสมในแตละตัวชี้วัด และสงตัวชี้วัดพรอมรายละเอียด (KPI Template) ใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

วิเคราะหความเหมาะสมเบื้องตนเพื่อเสนอใหคณะทำงานประเมินผลฯ พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดเพ่ือ

หนวยงานจะไดดำเนินการตอไป 

        สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับดูแลของ

นายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดานบริหาร)  โดยไดมีการเสนอตัวชี้วัด

ระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย

ณรงค  สายวงศ) เพื ่อพิจารณาและไดรับการอนุมัติเมื ่อวันอังคารที ่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2  โดยใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๑ ระดบัความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ในการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน หรืองานประจำตามหนาที่ตามปกติ 

(Function Based) จำนวน ๓ ตัวชี้วัดไดแก-: 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย : (ตอ) 

๑.๑.๑  ระดับความสำเร็จของการจัดทำขาวเชิงรุก (น้ำหนักรอยละ ๑๐) 

    ๑.๑.๒  ระดับความสำเร็จในการวิเคราะหขาวดานสาธารณสุข (น้ำหนักรอยละ ๑๐) 
๑.๑.๓  ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข (น้ำหนักรอยละ ๑๐) 

  

ขอมูลผลการดำเนินงาน  :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ชื่อ 
น้ำหนัก 
รอยละ 
(Wi) 

ผลการดำเนนิงาน 
∑( Wi xSMi) 

∑Wi 

คะแนน     
ท่ีไดรับ 
(SMi) 

คะแนนถวง
น้ำหนกั 

(Wi x SMi) 
๑.๑.๑   ระดับความสำเร็จของการจัดทำขาว

เชิงรุก 

 

๐.๓๔ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๗๐๐๐ 

๑.๑.๒   ระดับความสำเร ็จในการจ ัดทำ
รายงานวิเคราะหขาว 

๐.๓๓ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

๑.๑.๓   ระดับความสำเร ็จในการจ ัดทำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส“สาร สธ.” 

๐.๓๓
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑.๑
เทากับ  

๕.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวที่คาคะแนนระดับ 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. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.๑ ระดับความสำเร ็จของร อยละ
เฉลี ่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุ
เป  าหมายตามภารก ิ จหล ัก/
แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
หร ื อ ง านประจำตามหน  า ท่ี
ตามปกติ (Function Based) 

 

๓๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 2562 – 3๐ กันยายน 
๒๕๖3) รายละเอียดตามตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ซึ่งประกอบดวยตัวชี้ยอย ๓  ตัวไดแก ตัวชี้วัดที่ ๑.๑.1, 1.1.2,1.1.3  
ตอจากนี ้
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

๑. ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานของหนวยงาน 

๒. ผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานงานขาวและประชาสัมพันธ 
๓. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่กระจายทั่วโลก

ทั้งในประเทศเพื่อบาน และในประเทศไทย และการรับมอบภารกิจดานการสื่อสารประชาสัมพันธ
จากศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลไทย ใหมี
การจัดศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือ
ดำเนินการจัดแถลงขาวและรายงานสถานการณเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขทำใหประชาชนและสื่อมวลชนใหความสนใจ เชื่อมั่น และชวยเผยแพรขอมูล
ขาวสารตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขไปสูกลุมเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน รวดเร็ว และทันเหตุการณ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- จากปญหาสถานการณการแพร ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVD0-19) ท้ัง
ภายในประเทศและทั่วโลก ทั้งขอสั่งการและมาตรการเรงดวนของประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (๑๔ ขอ)  เมื่อวันท่ี   
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ขอ ๒. ที่ใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐ ระงับหรือเลื่อนการเดินทางไป
ศึกษา ดูงาน อบรมหลักสูตร หรือประชุมทั้งภายในและนอกประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD0-19) และประเทศเฝาระวังตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดฯ ทำให
หนวยงานตองมีการปรับเปลี ่ยนแผนงาน/โครงการ และยกเลิกโครงการประชุม/ฝกอบรมบาง
โครงการที่มีการรวมกลุมเปาหมายจำนวนมาก เพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
ดังกลาวและการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 
หลักฐานอางอิง : 

 

-     หลักฐานตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ (1.1.๑ – ๑.๑.๓)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด    :     ๑.1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำขาวเชิงรุก 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

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

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

คำอธิบาย  :  
 

  การจัดทำขาวเชิงรุก หมายถึง กระบวนการดำเนินงานจัดทำขาวเชิงรุก ของกลุมภารกิจดานขาว
และสื่อมวลชนสัมพันธ  สำนักสารนิเทศ ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 1.) การวางแผนจัดทำขาวเชิงรุกรายเดือน 
เกี่ยวกับนโยบายสำคัญเรงดวนของผูบริหาร กิจกรรมวันสำคัญทางสาธารณสุขและการใหความรูคำแนะนำดาน
สุขภาพตามสถานการณในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  บริการรักษาพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ และ
การคุมครองผูบริโภค 2.) การเขียนขาวเชิงรุก 3.) การสงขาวเผยแพร และ 4.) การติดตามประเมินผล การ
เผยแพรขาวผานสื่อมวลชน 

  ระดับความสำเร็จในการจัดทำขาวเชิงรุก หมายถึง การดำเนินงานตามกระบวนการดำเนินงาน
จัดทำขาวเชิงรุก และสามารถผลิตขาวเชิงรุกไดตามจำนวนท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  

 

 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑ - สำนักสารนิเทศ โดยกลุ มภารกิจดานขาวและสื ่อมวลชนสัมพันธ ไดมอบหมาย
บุคลากรติดตามสถานการณที ่เกี ่ยวกับดานการแพทย และสาธารณสุข หรือมี
ผลกระทบตอสุขภาพ จับประเด็น วิเคราะหประเด็น และวางแผนจัดทำขาวเชิงรุก
รายเดือน พรอมมอบหมายผูรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำขาวเชิงรุกตามแผนฯท่ี
วางไว 

๒ - ผูรับมอบหมายดำเนินการเขียน (ราง) ขาวเชิงรุก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความรู
และคำแนะนำดานสุขภาพ และสง (ราง) ขาวใหผูบริหาร/นักวิชาการ ตรวจสอบ
ความถูกตองกอนเผยแพร ตามข้ันตอนการเขียนขาว 

- สงขาวเชิงรุกเผยแพรผานสื ่อมวลชน 4 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือพิมพออนไลน วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนใน 3 ชองทาง คือ  
1.) ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (healthmoph5@gmail.com) 
2.) ทางโทรสาร และ 
3.) ทางสื่อใหม 5 ชองทาง ไดแก   ไลนกลุมนักขาว , 

เว็บไซตสำนักสารนิเทศ (http://pr.moph.go.th/ipeg) , 
เว็บไซตกระทรวงสาธารณสุข (http://www.moph.go.th) 
รัฐบาลไทย (http://www.thaigov.go.th) และ  
เว็บไซตสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (http://www.ega.or.th)   

๓ -   สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดจัดระบบติดตาม
ประเมินผลขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน 4 ประเภท (หนังสือพิมพ
รายวัน หนังสือพิมพออนไลน วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน) โดยมอบหมาย
ผู ร ับผิดชอบเฝาระวังติดตามประเมินผล (Monitor) การเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารดานสาธารณสุข 1 คน เพ่ือติดตามประเมินผลเฉพาะชองทางสื่อหลัก ไดแก  
โทรทัศนชองหลัก 8 สถานี (3, 5 , 7 , 9 , TPBS , TNN , NBT , ไทยรัฐทีวี) และ
หนวยงานภายนอกเฝาระวังติดตามประเมินผลการเผยแพรขาว/ตัดขาว/และคนหา
ขาว (เว็บไซตนิวสเซ็นเตอร) จากหนังสือพิมพ, เว็บไซตสำนักขาว และสื่อสังคม
ออนไลนที่เผยแพรในแตละวัน และไดจัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพรขาวเปนราย
เดือนสงผูบริหารตามลำดับ 

mailto:healthmoph5@gmail.com
http://pr.moph.go.th/iprg),%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://pr.moph.go.th/iprg),%20%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.ega.or.th/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน  : (ตอ) 

 

 

 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ - ในรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) ที่ผานมา สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดาน
ขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดดำเนินการผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกตามขั้นตอน
ที่ ๑ – ๓ ครบทุกขั้นตอน และมีผลการดำเนินงานผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกได
เดือนละไมนอยกวา ๖ – ๘ ขาว (เกณฑ : ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละ     
ไมนอยกวา ๔ ขาว) 
 

๕ - ในรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563) ที่ผานมา สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดาน
ขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดดำเนินการผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกตามขั้นตอน
ที่ ๑ – ๓ ครบทุกขั้นตอน และมีผลการดำเนินงานผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกได
เดือนละไมนอยกวา ๖ – ๘ ขาว (เกณฑ : ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละ     
ไมนอยกวา ๔ ขาว) 
 

เกณฑการใหคะแนน  : 
 

:   การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน  : (ตอ) 
 

:   การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563)_(ตอ) 

 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 

๑ - วางแผนจัดทำขาวเชิงรุกรายเดือน และมอบหมายผูรับผิดชอบ เทากับ  
๑ คะแนน 

๒ - ดำเนินการเขียนขาวเชิงรุก สงขาวเชิงรุกใหผู บริหาร/นักวิชาการ
ตรวจสอบความถูกตอง  

- สงขาวเผยแพรทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  และไลนกลุมนักขาว ใน
สื่อมวลชน 4 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพ
ออนไลน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 

 

เทากับ  
๑ คะแนน 

 

๓ - ติดตามประเมินผลขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน
ท้ัง  ๔ ประเภท 

เทากับ  
๑ คะแนน 

๔ - ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละไมนอยกวา  ๔ ขาว 

* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ขาว ตอ ๐.๒๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 

๐.๒๐ 
คะแนน 

๐.๔๐ 
คะแนน 

๐.๖๐ 
คะแนน 

๐.๘๐ 
คะแนน 

๑ 
คะแนน 

๐ ขาว ๑ ขาว ๒ ขาว ๓ ขาว ๔ ขาว 

 
 
 

 
 
 
 
 

เทากับ  
๑ คะแนน 

๕ - ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละไมนอยกวา  ๔ ขาว 

* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ขาว ตอ ๐.๒๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังน้ี 

เกณฑการใหคะแนน 

๐.๒๐ 
คะแนน 

๐.๔๐ 
คะแนน 

๐.๖๐ 
คะแนน 

๐.๘๐ 
คะแนน 

๑ 
คะแนน 

๑ ขาว ๒ ขาว ๓ ขาว ๔ ขาว ๕ ขาว 

 
 
 
 
 
 

เทากับ  
๑ คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

1.1.1 ระดับความสำเร็จในการ
จัดทำขาวเชิงรุก 

 

10 ระดับ 
๕ 

5.0000 0.5000 
 
 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 

ระดับ 1 : 

ในรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดติดตาม
สถานการณ ขอมูลขาวสาร เหตุการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับดานการแพทยและสาธารณสุข หรือที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพที่นำเสนอผานสื่อมวลชนในทุกประเภทและทุกชองทาง เพื่อจับประเด็น วิเคราะหประเด็น แลวนำมา
วางแผนจัดทำขาวเชิงรุกรายเดือนๆ ละ ๕ – ๘ ขาว และมอบหมายผูรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำขาวเชิงรุก
ตามแผนฯ ที่วางไว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความรูและคำแนะนำดานสุขภาพ เพื่อสรางความรอบรูดาน
สุขภาพ (Health Literacy) แกประชาชน ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  การ
ฟนฟูสุขภาพ การคุมครองผูบริโภค และภาวะวิกฤตภัยสุขภาพตางๆ รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ระดับ  2 : 

เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายดำเนินการเขียน (ราง) ขาวเชิงรุก ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใหความรูและ
คำแนะนำดานสุขภาพ และสง (ราง) ขาวใหผู บริหาร/นักวิชาการ ตรวจสอบความถูกตองกอนเผยแพร ตาม
ขั้นตอนการเขียนขาว สงขาวเชิงรุกเผยแพรผานสื่อมวลชน 4 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพ
ออนไลน วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนใน 3 ชองทาง คือ  

1.) ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (healthmoph5@gmail.com) 
2.) ทางโทรสาร และ 

              ๓.)  ทางสื่อใหม ใน 5 ชองทาง ไดแก  
- ไลนกลุมนักขาว 
- เว็บไซตสำนักสารนิเทศ (http://pr.moph.go.th/iprg)  
- เว็ปไซดกระทรวงสาธารณสุข (http://www.moph.go.th) 
- เว็บไซตรัฐบาลไทย (http://www.thaigov.go.th) และ  
เว็บไซตสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส_สรอ. (http://www.ega.or.th) 

 
 
 
 

mailto:healthmoph5@gmail.com
http://pr.moph.go.th/iprg),%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.ega.or.th/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

ระดับ 3 : 

                   สำนักสารนิเทศ ไดจัดระบบติดตามประเมินผลขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนใน 
4 ประเภท ประเภทหนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนใน โดยมอบหมาย
ผูรับผิดชอบเฝาระวังติดตามประเมินผล (Monitor) การเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารดานสาธารณสุข 1 คน 
เพื่อติดตามประเมินผลเฉพาะชองทางสื่อหลัก ไดแก  โทรทัศนชองหลัก 8 สถานี ( 3, 5 , 7 , 9 , TPBS , TNN , 
NBT , ไทยรัฐทีวี) และหนวยงานภายนอกเฝาระวังติดตามประเมินผลการเผยแพรขาว/ตัดขาว/และคนหาขาว 
(เว็บไซตนิวสเซ็นเตอร) จากหนังสือพิมพ, เว็บไซตสำนักขาว และสื่อสังคมออนไลนที่เผยแพรในแตละวัน และได
จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพรขาวเปนรายเดือนสงผูบริหารตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๒๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 

ระดับ ๔ : 

ในรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) ที่ผานมา สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดดำเนินการผลิต
และเผยแพรขาวเชิงรุกตามข้ันตอนท่ี ๑ – ๓ ครบทุกข้ันตอน และมีผลการดำเนินงานผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุก
ไดเดือนละไมนอยกวา ๖ – ๘ ขาว (เกณฑ : ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละไมนอยกวา ๔ ขาว) 

 

ระดับ ๕ : 

ในรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 
กันยายน 2563) ที่ผานมา สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ไดดำเนินการผลิต
และเผยแพรขาวเชิงรุกตามข้ันตอนท่ี ๑ – ๓ ครบทุกข้ันตอน และมีผลการดำเนินงานผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุก
ไดเดือนละไมนอยกวา ๖ – ๘ ขาว (เกณฑ : ผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกเดือนละไมนอยกวา ๕ ขาว) โดยมี
รายละเอียดขาวเชิงรุกท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนท้ัง 4 ประเภท ตามตารางตอไปนี้ 
 
 

ผลงานขาวเชิงรุกท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชนท้ัง 4 ประเภท 
ในรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) 

 

 
 
 

ลำดับ ประเด็นขาว เปาหมาย 
ขาวท่ีเผยแพร 

(ตอเดือน) 

จำนวนขาว 
ท่ีไดรับการเผยแพร 

หมายเหตุ 

 เดือนตุลาคม ๒๕๖2  

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 – ๓ ขาว 11 ขาว 
2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 2 – ๓ ขาว 4 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 16 ขาว 

    

 เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖2  

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 – ๓ ขาว 19 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 9 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 2 – ๓ ขาว 10 ขาว 

    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

ผลงานขาวเชิงรุกท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชนท้ัง 4 ประเภท 
ในรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)_ตอ 

 
 

 
 
 

ลำดับ ประเด็นขาว เปาหมาย 
ขาวท่ีเผยแพร 

(ตอเดือน) 

จำนวนขาว 
ท่ีไดรับการเผยแพร 

หมายเหตุ 

 เดือนธันวาคม ๒๕๖2  

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 4 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 2 – ๓ ขาว 8 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 19 ขาว 

4 เทศกาลปใหม 1 – 2 ขาว 14 ขาว 

    

 เดือนมกราคม ๒๕๖3  

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 – ๓ ขาว 29 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 14 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 12 ขาว 

4 เทศกาลปใหม 1 – 2 ขาว 1 ขาว 

    

 เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖3  

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2 – ๓ ขาว 19 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 7 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 6 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 19 ขาว 

    

 เดือนมีนาคม ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 15 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 5 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 9 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 31 ขาว 

    



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

ผลงานขาวเชิงรุกท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชนท้ัง 4 ประเภท 
ในรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)_ตอ 

 

 
 

ลำดับ ประเด็นขาว เปาหมาย 
ขาวท่ีเผยแพร 

(ตอเดือน) 

จำนวนขาว 
ท่ีไดรับการเผยแพร 

หมายเหตุ 

 เดือนเมษายน ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 15 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 18 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 28 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 30 ขาว 

5 เทศกาลสงกรานต 1 – 2 ขาว 3 ขาว 

    

 เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 4 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 17 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 33 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 31 ขาว 

    

 เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 9 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 17 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 17 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 30 ขาว 

    

 เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1 – 2 ขาว 14 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1 – 2 ขาว 2 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 – 2 ขาว 11 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2 – ๓ ขาว 19 ขาว 

5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 

1 – 2 ขาว 1 ขาว 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

ผลงานขาวเชิงรุกท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชนท้ัง 4 ประเภท 
ในรอบ ๑๒ เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)_ตอ 

 

 
* หมายเหตุ : ขอมูลผลการดำเนินงานผลิตและเผยแพรขาวเชิงรุกถึง ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ลำดับ ประเด็นขาว เปาหมาย 
ขาวท่ีเผยแพร 

(ตอเดือน) 

จำนวนขาว 
ท่ีไดรับการเผยแพร 

หมายเหตุ 

 เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1-2 ขาว 15 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1-2 ขาว 6 ขาว 

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1-2 ขาว 8 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2-3 ขาว 23 ขาว 

    

 เดือนกันยายน ๒๕๖๓    

1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 1-2 ขาว 29 ขาว 

2 ใหความรูประชาชนในการปองกันโรค 1-2 ขาว 5 ขาว  

3 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1-2 ขาว 14 ขาว 

4 สถานการณโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 2-3 ขาว 30 ขาว 

    

รวมจำนวน 63–111 ขาว 710 ขาว  

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

     -    ผูบริหารใหความสำคัญในการจัดทำขาวเชิงรุก ชวยประสานอำนวยความสะดวกในการหาขอมูล การ
ตรวจความถูกตองของขาว และการขออนุมัติเผยแพรขาวจากผูบริหารระดับสูง ตลอดจนเจาหนาท่ี
ชวยกันติดตามผลการเผยแพรขาวเชิงรุกผานชองทางสื่อตางๆ 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน : 
 

- การจัดทำขาวเชิงรุกอาจไมเปนไปตามแผนฯ เนื่องจากมีเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีเปนกระแสขาว ณ ปจจุบันเขา
มาแทรกแซง เชน ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงจำเปนตองมีการปรับ
แผนการผลิตขาวเชิงรุกใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

-     ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

- แผนจัดทำขาวเชิงรุกรายเดือนของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
- เอกสาร/หลักฐานการมอบหมายงานเขียนขาวเชิงรุกใหเจาหนาท่ี 
- ตัวอยาง (ราง) ขาวเชิงรุกท่ีมีการตรวจสอบและแกไข 
- หลักฐานการสงขาวเชิงรุกเผยแพรใหสื่อมวลชน 
- หลักฐานการเผยแพรขาวเชิงรุกผานสื่อมวลชน 
- เอกสารรายงานผลการดำเนินงานขาวเชิงรุก รอบ ๖ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 

๒๕๖2 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) ท่ีเสนอผูบริหาร และสง กพร.สป. 
- เอกสารรายงานผลการดำเนินงานขาวเชิงรุก รอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 

๒๕๖2 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖3) ท่ีเสนอผูบริหาร และสง กพร.สป. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๕ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๑.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการวิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข     

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางเยาวภา  จันทรเหมือน  

๒. นางสาวอุบลวรรณ     ตันตระกูล 

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

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

คำอธิบาย : 
 

- ขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข หมายถึง ขาวสารที่เกี ่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุขและ
สุขภาพอนามัย ที่เผยแพรผานชองทางสื่อตางๆ ไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และเว็บไซต
สื่อสังคมออนไลนท่ีเก่ียวของ 

- การวิเคราะหขอมูล หมายถึง การสืบคนและรวบรวมขอมูลจากสื่อตางๆ คัดแยกประเภทตาม
ลักษณะผลกระทบ จัดทำเปนสรุปขาวประจำวัน, นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานดานขาวและ
ประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข ประจำสัปดาห และจัดทำเปนรายงานสรุปวิเคราะหขาว
ประจำเดือน 

- ระดับความสำเร็จในการวิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข หมายถึง ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินการวิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข ของสำนักสารนิเทศ  และจัดทำ
รายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน โดยดำเนินการตามเกณฑท่ีกำหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม
และวิเคราะหข อมูลขาวสารดานสาธารณสุขที ่ เผยแพรผ านสื ่อมวลชน
ประจำวัน จัดทำเปนสรุปขาวประจำวันสงใหกับผูบริหารและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
  

2 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม
และวิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขที ่สำคัญในรอบสัปดาห และ
นำเสนอในที ่ประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุข พรอมจัดทำรายงานสรุปขาวประจำสัปดาหเสนอผูบริหารและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

3 สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม 
วิเคราะหขาวประจำวัน / ประจำสัปดาห และจัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาว
ประจำเดือน เสนอผูบริหารและผูเก่ียวของตามลำดับ 
  

๔ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม 
วิเคราะหขาวประจำวัน/ประจำสัปดาห ดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ – ๓ และมี
รายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือนจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ (เกณฑ :     
๗ ฉบบั) 
 

๕ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม 
วิเคราะหขาวประจำวัน/ประจำสัปดาห ดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ – ๓ และมี
รายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือนจำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ (เกณฑ :   
๑๒ ฉบับ) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

:  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คาคะแนนท่ีได 

1 รวบรวม วิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข เพื่อจัดทำ
รายงานสรุปขาวประจำวัน 
 

เทากับ 
1 คะแนน 

2 รวบรวม ว ิเคราะหข าวประจำวัน เพื ่อนำเสนอที ่ประชุม
คณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ พรอมจัดทำรายงาน
สรุปขาวประจำสัปดาห  
 

เทากับ 
1 คะแนน 

3 รวบรวม วิเคราะหขาวประจำวัน/ประจำสัปดาห และจัดทำ
รายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน  
 

เทากับ 
1 คะแนน 

๔ จัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน จำนวนไมนอย
กวา ๗ ฉบับ 

* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ฉบบั ตอ ๐.๒๐ คะแนน 
โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 

๐.๒๐ 
คะแนน 

๐.๔๐ 
คะแนน 

๐.๖๐ 
คะแนน 

๐.๘๐ 
คะแนน 

๑ 
คะแนน 

๓ ฉบับ ๔ ฉบับ ๕ ฉบับ ๖ ฉบับ ๗ ฉบับ 

 
 

เทากับ 
1 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน คาคะแนนท่ีได 

๕ จัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน จำนวนไมนอยกวา 
๑๒ ฉบับ 

* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ฉบับ ตอ ๐.๒๐ คะแนน 
โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 

๐.๒๐ 
คะแนน 

๐.๔๐ 
คะแนน 

๐.๖๐ 
คะแนน 

๐.๘๐ 
คะแนน 

๑ คะแนน 

8 ฉบับ 9 ฉบับ 10 ฉบับ 11 ฉบับ 12 ฉบับ 

 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.1.2 ระด ับความสำเร ็จในการ
วิเคราะหขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุข     

10 ระดับ  
๕ 

๕.๐๐๐๐ 0.5000 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ ๑ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ในฐานะเลขานุการคณะทำงานดาน

ขาวและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวม วิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณสุขที่เผยแพรผาน

สือ่มวลชนประจำวัน จัดทำเปนสรุปขาวประจำวันสงใหกับผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๓๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๒ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสาร
ดานสาธารณสุขที ่สำคัญในรอบสัปดาห และนำเสนอในที ่ประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ 
กระทรวงสาธารณสุข พรอมจัดทำรายงานสรุปขาวประจำสัปดาหเสนอผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

ระดับ ๓ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม วิเคราะหขาวประจำวัน / 
ประจำสัปดาห และจัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน เสนอผูบริหารและผูเก่ียวของตามลำดับ 

 
ระดับ 4 : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม วิเคราะหขาวประจำวัน/

ประจำสัปดาห ดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ – ๓ และในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 

๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ที่ผานมา มีรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือนจำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ  (ไม

นอยกวา ๙ ฉบับ ตามเกณฑ) 

ระดับ 5 : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร รวบรวม วิเคราะหขาวประจำวัน/

ประจำสัปดาห ดำเนินการขั้นตอนที่ ๑ – ๓ และในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 

๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ที่ผานมา มีรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือนจำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ  (ไม

นอยกวา ๑๒ ฉบับ ตามเกณฑ) 

 

โดยในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3)     

ที่ผานมา สำนักสารนิเทศไดรวบรวมขาวที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยที่เผยแพรผานสื่อมวลชน จัดทำสรุปขาว

ประจำวันสงใหกับผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน 366 ฉบับ รวบรวมประเด็นขาวสำคัญในรอบ

สัปดาห นำเสนอที่ประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำรายงานสรุป

ขาวประจำสัปดาหจำนวน 34 ฉบับ และจัดทำรายงานสรุปวิเคราะหขาวประจำเดือน จำนวน 12 ฉบับ         

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)  รอบ    ๖  เดือน 
 รอบ  ๑๒  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

๑. ผูบริหารใหความสำคัญตองานดานขอมูลขาวสาร มีการตั้งคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธท่ีมี

องคประกอบจากทุกหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ ทำใหการทำงานในภาพรวมมีความเปนเอกภาพ 

และมีการประสานการดำเนินงานรวมกันเปนเครือขาย 

๒. มีการรวบรวมขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน ทำใหสามารถดำเนินการไดอยางครอบคลุม รวดเร็ว

และทันสถานการณ    

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ปจจุบันขอมูลขาวสารมีความซับซอนขึ้น และมีชองทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะชองทางสื่อสังคม
ออนไลน ทำใหการรวบรวมขอมูลขาวสารอาจไมครบถวน หรือลาชา  

 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  
 

1. ตัวอยางการรวบรวมขาวรายเดือน 

2. ตัวอยางรายงานการประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ  

3. ตัวอยางรายงานสรุปขาวประจำสัปดาห 

4. ตัวอยางรายงานสรุปขาวประจำเดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๑ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :  ๑.๑.๓  ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข 

 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑. นางเยาวภา  จันทรเหมือน  

๒. นางสาวอุบลวรรณ     ตันตระกูล 

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

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

คำอธิบาย : 
 

• การบริหารจัดการเฟซบุกเพจ หมายถึง การดูแล ควบคุม กำกับ ใหมีการเผยแพรขอมูลความรู/
สื่อประชาสัมพันธ และติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจของกระทรวงสาธารณสุขทางกลอง
ขอความซ่ึงดำเนินการโดยสำนักสารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหมีผูติดตาม
ขอมูลขาวสารความรูทางเฟซบุกเพจเพ่ิมข้ึน 

• เฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง  www.facebook.com/fanmoph 

• ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง การท่ีสำนัก
สารนิเทศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถดูแล ควบคุม กำกับ ใหมีการเผยแพร
ขอมูลความรู/สื่อประชาสัมพันธ ผานทางเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข และทำใหมีผูติดตาม
เฟซบุกเพจเพ่ิมข้ึนตามเกณฑท่ีกำหนด โดยเปรียบเทียบฐานขอมูลผูติดตามเฟซบุกเพจกระทรวง
สาธารณสุข ณ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน 119,596 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/fanmoph


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 - สำนักสารนิเทศ  โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร 
ไดจัดทำเฟซบุกเพจ“กระทรวงสาธารณสุข” (www.facebook.com/fanmoph) 
เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลความรูดานสุขภาพ รวมถึงสื่อ
ประชาสัมพันธตางๆ ผานสื่อสังคมออนไลน เพื่อใหบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปที่ใชสื ่อสังคมออนไลนไดนำไปเผยแพรตอเปนวง
กวาง โดยมอบหมายเจาหนาท่ี 2 คน ทำหนาที ่ เป นผู บร ิหาร 
(Admin) เฟซบุกเพจ ดังนี้ 
๑. นางเยาวภา  จันทรเหมือน  นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
๒. นางสาวณัฏฐภัสสร เปรมปรีดิ์  นักประชาสัมพันธชำนาญการ  

 
2 - สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาที ่ผู ไดรับมอบหมายใหทำหนาที ่เปน

ผูบริหาร(Admin)เฟซบุกเพจนำขอมูลความรูและสื่อประชาสัมพันธ
เผยแพรลงในเฟซบุกเพจ“กระทรวงสาธารณสุข” เปนประจำทุกวัน
ทำการ โดยในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3        
(๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ไดมีการความรูและสื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพรผานเฟซบุ กเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” 
จำนวนท้ังสิ้น 2,917 เรื่อง 
 

3 - สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผู ไดรับมอบหมายใหทำหนาที ่เปน
ผูบริหาร (Admin) เฟซบุกเพจ ติดตามและเฝาระวังเพจเปนประจำ
ทุกว ันทำการ โดยมีการติดตอสื ่อสารกับผู ต ิดตามเฟซบุ กเพจ 
“กระทรวงสาธารณสุข” ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ 
ซึ่งจะทำใหมียอดผูติดตามเพิ่มขึ้น และสงผลใหจำนวนของการนำไป
เผยแพรตอมีจำนวนมากข้ึนตามลำดับ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

4 - สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปนผูบริหาร (Admin) 
เฟซบุ กเพจ ต ิดตามและเฝ าระว ังเพจเป นประจำทุกว ันทำการ โดยมีการ
ติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” ทางกลองขอความ 
(Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซ่ึงจะทำใหมียอดผูติดตามเพ่ิมข้ึน และสงผลใหจำนวนของ
การนำไปเผยแพรต อมีจำนวนมากขึ ้นตามลำดับ โดยในรอบ 6 เด ือน ของ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 31 มีนาคม ๒๕๖3) ท่ีผานมา มี
ผ ู ต ิดตามเฟซบุ กเพจกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 161,259 คน เพิ ่มข้ึน 
41,663 คน จากปงบประมาณ 2562 ที่มีผูติดตาม  119,596  คน  คิดเปน 
รอยละที่เพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 34.84 และในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ที่ผานมา มีผูติดตามเฟ
ซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4๖๐,๕๗๑ คน  เพิ่มขึ้น 3๔๐,๙๗๕ คน จาก
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีผูติดตาม 119,596 คน คิดเปนรอยละที่เพิ่มข้ึน
เทากับรอยละ 28๕.๑๑  (เกณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐) 

แทนคาสูตร : 
=      4๖๐,๕๗๑ - 119,596   x  ๑๐๐ 
             119,596 
=      28๕.๑๑ % 
 
 

๕ - สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปนผูบริหาร (Admin) 
เฟซบุ กเพจ ต ิดตามและเฝ าระว ังเพจเป นประจำทุกว ันทำการ โดยมีการ
ติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” ทางกลองขอความ 
(Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซ่ึงจะทำใหมียอดผูติดตามเพ่ิมข้ึน และสงผลใหจำนวนของ
การนำไปเผยแพรตอมีจำนวนมากขึ้นเกินเปาหมายที่คาดไวหลายเทา โดยในรอบ 
12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน 
๒๕๖3) ท่ีผานมา มีผูติดตามเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4๖๐,๕๗๑ คน  
เพิ่มขึ้น 3๔๐,๙๗๕ คน จากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีผูติดตาม 119,596 
คน คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับรอยละ 28๕.๑๑ (เกณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๕) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

:  การประเมินรอบ 12  เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 25๖2 –  

30 กันยายน ๒๕๖3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 มอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน ดูแล และพัฒนา

เฟซบุกเพจใหมีความนาสนใจ 
เทากับ  

1 คะแนน 

2 นำขอมูลความรู/สื่อประชาสัมพันธเผยแพรในเฟซบุกเพจกระทรวง
สาธารณสุขเปนประจำทุกวันทำการ 

เทากับ  
1 คะแนน 

3 ติดตอสื่อสารทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกเพจที่ติดตามเฟซบุก
เพจกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุกวันทำการ 

เทากับ  
๑ คะแนน 

4 - รอยละของผูติดตามเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน  
(รอยละ ๑๐) 

สูตรการคำนวณ : 

 จำนวนผูติดตามเพจ ป 2563 – จำนวนผูติดตามเพจ ป 2562  

       จำนวนผูติดตามเพจ ปงบประมาณพ.ศ. 2562  
 
* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑ ตอ ๐.๑๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให

คะแนน  

เกณฑการใหคะแนน 
๐.๖๐ 

คะแนน 
๐.๗๐ 

คะแนน 
๐.๘๐ 

คะแนน 
๐.๙๐ 

คะแนน 
๑ 

คะแนน 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ ๖ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ ๗ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ ๘ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ ๙ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๐ 

 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

 

x 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๕ - รอยละของผูติดตามเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุขท่ีเพ่ิมข้ึน 

(รอยละ ๑๕) 

สูตรการคำนวณ : 

 จำนวนผูติดตามเพจ ป 2563 - จำนวนผูติดตามเพจ ป 2562  

       จำนวนผูติดตามเพจ ปงบประมาณพ.ศ. 2562  
 
* ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑ ตอ ๐.๑๐ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการให

คะแนน  

เกณฑการใหคะแนน 
๐.๖๐ 

คะแนน 
๐.๗๐ 

คะแนน 
๐.๘๐ 

คะแนน 
๐.๙๐ 

คะแนน 
๑ 

คะแนน 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๑ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๒ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๓ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๔ 
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ๑๕ 

 

 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.๑.๓ ระด ับความสำเร ็จในการ

บริหารจัดการเฟซบุ กเพจ

กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐ ระดับ  

๕ 

๕.๐๐๐๐ ๐.๕0๐๐ 

x 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ 1 : 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ท่ี
ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร ไดจัดทำ เฟซบุกเพจ “กระทรวง
สาธารณสุข” (www.facebook.com/fanmoph) เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลความรู ดานสุขภาพ 
รวมถึงสื่อประชาสัมพันธตางๆ ผานสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหบุคลากรและประชาชนท่ัวไปท่ีใชสื่อสังคมออนไลนได
นำไปเผยแพรตอเปนวงกวาง โดยมอบหมายเจาหนาท่ี  2 คน ทำหนาท่ีเปนผูบริหาร (Admin) เฟซบุกเพจ ดังนี้ 

๑. นางเยาวภา          จันทรเหมือน  นักประชาสัมพันธชำนาญการพิเศษ 
๒. นางสาวณัฏฐภัสสร  เปรมปรีดิ์      นักประชาสัมพันธชำนาญการ 

 
ระดับ ๒ : 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปนผูบริหาร(Admin) เฟซบุกเพจ นำ
ขอมูลความรูและสื่อประชาสัมพันธเผยแพรลงในเฟซบุกเพจ“กระทรวงสาธารณสุข” เปนประจำทุกวันทำการ 
โดยในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30  กันยายน ๒๕๖3) ไดมีการ
ความรูและสื่อประชาสัมพันธเผยแพรผานเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” จำนวนท้ังสิ้น 2,917 เรื่อง 
 

ระดับ ๓ : 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปนผูบริหาร (Admin) เฟซบุกเพจ ติดตาม
และเฝาระวังเพจเปนประจำทุกวันทำการ โดยมีการติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” 
ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหมียอดผูติดตามเพิ่มขึ้น และสงผลใหจำนวนของการนำไป
เผยแพรตอมีจำนวนมากข้ึนตามลำดับ  

 
ระดับ 4 : 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปนผูบริหาร (Admin) เฟซบุกเพจ ติดตาม
และเฝาระวังเพจเปนประจำทุกวันทำการ โดยมีการติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” 
ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหมียอดผูติดตามเพิ่มขึ้น และสงผลใหจำนวนของการนำไป
เผยแพรตอมีจำนวนมากข้ึนตามลำดับ โดยในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 
31 มีนาคม ๒๕๖3) ที่ผานมา มีผู ติดตามเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 161,259 คน เพิ่มข้ึน 
41,663 คน จากปงบประมาณ 2562 ที่มีผูติดตามจำนวน 119,596 คน  คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นเทากับ  
รอยละ 34.84 และในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน 
๒๕๖3) ท่ีผานมา มีผูติดตาม เฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 4๖๐,๕๗๑ คน  เพ่ิมข้ึน 3๔๐,๙๗๕ คน  
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ 4 : (ตอ) 

จากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีผูติดตาม 119,596 คน คิดเปนรอยละที่เพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 28๕.๑๑
(เกณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐) 

แทนคาสูตร : 

=      4๖๐,๕๗๑ - 119,596   x  ๑๐๐ 
             119,596 
=      ๒๘๕.๑๑% 
 

ระดับ ๕ : 

สำนักสารนิเทศ โดยเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีเปนผูบริหาร (Admin) เฟซบุกเพจ ติดตาม
และเฝาระวังเพจเปนประจำทุกวันทำการ โดยมีการติดตอสื่อสารกับผูติดตามเฟซบุกเพจ “กระทรวงสาธารณสุข” 
ทางกลองขอความ (Inbox) อยางสม่ำเสมอ ซึ่งจะทำใหมียอดผูติดตามเพิ่มขึ้น และสงผลใหจำนวนของการนำไป
เผยแพรตอมีจำนวนมากขึ้นตามลำดับ  และในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 
๒๕๖2 – 30 กันยายน ๒๕๖3) ท่ีผานมา มีผูติดตาม เฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน 4๖๐,๕๗๑ คน  
เพิ่มขึ้น 3๔๐,๙๗๕ คน จากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่มีผูติดตาม 119,596 คน คิดเปนรอยละที่เพิ่มข้ึน
เทากับรอยละ 28๕.๑๑ (เกณฑเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๕) 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

๑. ทัศนคติความพอใจของคนไทยตอการใชสื่อสังคมออนไลน พบวา คนไทยใหความนิยมในการใชสื่อ

สังคมออนไลนประเภทเฟซบุกมากเปนอันดับ ๑  

๒. การผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบดิจิทัล ชวยใหไดรับความสนใจ รวมถึงเปนสื่อที่สามารถนำไป  

เผยแพรตอผานชองทางสื่อสังคมตางๆไดงาย   

 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- การผลิตสื่อประชาสัมพันธดิจิทัล ตองใชเวลาในการออกแบบ รวมท้ังตองผานกระบวนการตรวจสอบ

หลายข้ันตอน ทำใหไมสามารถเผยแพรไดรวดเร็วเทาท่ีควร  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  
 

๑. ตารางการมอบหมายเจาหนาที่ผู รับผิดชอบงาน กลุมภารกิจดานวิเคราะหและประมวลขาวสาร 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

๒. Print Screen ตัวอยางการเผยแพรขอมูลและสื่อประชาสัมพันธในเฟซบุกเพจกระทรวงสาธารณสุข 

๓. Print Screen ตัวอยางการติดตอสื่อสารทางกลองขอความกับผูใชเฟซบุกเพจ ในเฟซบุกเพจกระทรวง

สาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๔๙ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ชื่อตัวชี้วัด   :  ๑.๒  ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบาย  

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 : 

 

-  ตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) 

หมายถึง การดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวนหรือภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) หนวยงานกำหนดตัวชี้วัดนี้จากนโยบายของผูบริหารของกระทรวง

สาธารณสุข ไดแก นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

โดยตรง หรือนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือนโยบายของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล

ควบคุม กำกับหนวยงาน มอบหมายใหหนวยงานดำเนินการ โดยใหแตละหนวยงานจัดทำตัวชี้วัดการบรรลุ

เปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda Based) ดังกลาวมา

กำหนดเปนตัวชี้วัดที่ ๑.2 น้ำหนักรอยละ 30 จะกำหนดตัวชี้วัดกี่ตัวก็ไดตามความเหมาะสม สงใหกลุมพัฒนา

ระบบบริหารวิเคราะหความเหมาะสมเบื้องตน เพื่อเสนอใหคณะทำงานติดตามและประเมินผล ฯ พิจารณา

ความเหมาะสม และหากไมเหมาะสมและไมสามารถตกลงกันไดก็จะนำสูการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ระหวางคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ และหนวยงานเพ่ือใหไดขอสรุปตอไป 

-  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหนึ่งภายใตการกำกับดูแลของ

นายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุมภารกิจดานบริหาร)  โดยไดมีการเสนอ

ตัวชี้วัดระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ (นางสาวศิริมา  ธีระศักดิ์) กับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

(นายแพทยณรงค  สายวงศ) เพ่ือพิจารณาและไดรับการอนุมัติเม่ือ วันอังคารท่ี  19  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖2   

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย :  (ตอ) 

 

โดยในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 นี้ สำนักสารนิเทศมีตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ยถวง
น้ำหนักในการบรรลุเปาหมายตามนโยบายสำคัญเรงดวนหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ (Agenda 
Based) จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ไดแก -: 

๑.๒.๑  ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน (น้ำหนักรอยละ ๒๐)  

๑.๒.๒  ระดับความสำเร็จของการชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(น้ำหนักรอยละ ๑๐)  

 
ขอมูลผลการดำเนินงาน  :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ท่ี 

ชื่อ 
น้ำหนัก 
รอยละ 
(Wi) 

ผลการดำเนนิงาน 
∑( Wi xSMi) 

∑Wi 

คะแนน     
ท่ีไดรับ 
(SMi) 

คะแนน
ถวง

น้ำหนกั 
(Wi x SMi) 

๑.๒.๑   ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับ
การเผยแพรผานสื่อมวลชน 

๐.๖๗ 
(๒๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๓.๓๕๐๐ 

๑.๒.๒   ระดับความสำเร็จของการชี ้แจง
ประเด ็นข าวท ี ่ม ีผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๐.๓๓ 
(๑๐) 

ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๖๕๐๐ 

  ∑Wi = ๑ คาคะแนนของตัวชี้วัดท่ี ๑.๑
เทากับ  

๕.๐๐๐๐ 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

กำหนดคาเปาหมายของแตละตัวชี้วัดไวที่คาคะแนนระดับ ๓  และกำหนดชวงปรับเกณฑการใหคะแนน 
+/- 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. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 

 
  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.๒ ระดับความสำเร็จของรอยละเฉลี่ย
ถวงน้ำหนักในการบรรลุเปาหมาย
ตามนโยบายสำค ัญเร งด วนหรือ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ 
(Agenda Based) 

 

๓๐ ระดับ 
๕ 

๕.๐๐๐๐ ๑.๕๐๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน 
๒๕๖3) รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้ยอย ๒ ตัวไดแก ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒.1, 1.๒.2 ตอจากนี้ 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

๑. ผู บริหารระดับสูงและผู บริหารหนวยงานใหความสำคัญมอบเปนนโยบายถือปฏิบัติทั ้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค พรอมกำหนดตัวชี้วัดและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงาน
ของหนวยงาน 

๒. ผู ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบและมีความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติงานดานงานขาวและ
ประชาสัมพันธ 

๓. ปญหาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท่ีกระจายท่ัว
โลกและในประเทศไทย และการรับมอบภารกิจดานการสื่อสารประชาสัมพันธจากศูนยบริหาร
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลไทย ใหมีการจัดศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการจัด
แถลงขาวและรายงานสถานการณเก่ียวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน ท่ีกระทรวง
สาธารณสุขทำใหประชาชนและสื่อมวลชนใหความสนใจ เชื่อม่ันและชวยเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆของกระทรวงสาธารณสุขไปสูกลุมเปาหมายเพ่ิมมากข้ึน รวดเร็ว และทันเหตุการณ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- ขอสั่งการและมาตรการเรงดวนของประเทศไทยเพื่อแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี (๑๔ ขอ) เม่ือวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ขอ 
๒. ท่ีใหสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐ ระงับหรือเลื่อนการเดินทางไปศึกษา ดูงาน อบรม
หลักสูตร หรือประชุมทั้งภายในและนอกประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโร
นา 2019(COVD0-19) และประเทศเฝาระวังตามที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดฯ ทำให
หนวยงานตองมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ และยกเลิกโครงการประชุม/ฝกอบรมบาง
โครงการที่มีการรวมกลุมเปาหมายจำนวนมาก เพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
ดังกลาว 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- (ไมมี) 
 
หลักฐานอางอิง : 
 

-     หลักฐานตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ (1.๒.๑ – ๑.๒.๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๓ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๑.2.๑ ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชน 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา      ธีระศักดิ์ 

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

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

คำอธิบาย :  
 

-  ขาว  หมายถึง เอกสารขาว ท่ีผลิตโดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ  สำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในรูปของขาวเพื่อสื่อมวลชน ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการใหความรู และ
คำแนะนำดานสุขภาพ นโยบายใหมของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข การประชาสัมพันธเชิงรุกตามนโยบาย
และยุทธศาสตรในภาพรวม / ผลงานของกระทรวงสาธารณสุข ใน  5  มิติ ไดแกการสงเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรคเชนโรคตามฤดูกาล โรคไมติดตอ โรคท่ีถายทอดทางพันธุกรรม โรคจากการประกอบอาชีพ เปนตน 
บริการรักษาพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพและการคุมครองผูบริโภค  ท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤตฉุกเฉินตางๆ 
ไดแก การเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหมที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ  ภัยพิบัติ รวมทั้งขาวการใหขอเท็จจริง
เกี ่ยวกับขาวที ่ปรากฏทางสื ่อมวลชนและมีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน บริการทางการแพทย  หรือ
ภาพลักษณของกระทรวงสาธารณสุข 

-  ไดรับการเผยแพร  หมายถึง ขาวที่ผลิตโดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ สำนัก
สารนิเทศ ท่ีไดรับการยอมรับใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชนผานสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ 

-  สื ่อมวลชน  หมายถึง  สื ่อมวลชนที ่สำนักสารนิเทศสงขาวใหเพื ่อเผยแพรไปสู ประชาชน
กลุมเปาหมายใน ๔ ประเภท ไดแก หนังสือพิมพรายวัน  หนังสือพิมพออนไลน วิทยุกระจายเสียง และ
โทรทัศน ประกอบดวย -: 

1. หนังสือพิมพรายวัน  ท้ังฉบับภาษาไทยและอังกฤษ จำนวน ๑8 ฉบับ ไดแก  ไทยรัฐ เดลินิวส  
มติชน  ผูจัดการรายวัน  คมชัดลึก ขาวสด  แนวหนา สยามรัฐ บางกอกโพสตเดอะเนชั่นโพสต
ทูเดย  กรุงเทพธุรกิจ โลกวันนี้ ไทยโพสตM2F สยามกีฬา บางกอกทูเดย และพิมพไทย   

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย : (ตอ) 

 
๒.   หนังสือพิมพออนไลน จำนวน  12 เว็บไซต  ไดแก ไทยรัฐ , เดลินิวส , ผูจัดการ , มติชน , 

ขาวสด , คมชัดลึก , บานเมือง , สยามรัฐ , แนวหนา , กรุงเทพธุรกิจ , โลกวันนี้ , และ
ฐานเศรษฐกิจ 

๑. วิทยุกระจายเสียง ๓  สถานี  ไดแก กรมประชาสัมพันธ , สำนักขาวไทย , และไอเอ็นเอ็น 
๒. โทรทัศน ๘  สถานี ไดแก  สถานีวิทยุโทรทัศนไทยทีวีสีชอง ๓ , สถานีวิทยุโทรทัศน

กองทัพบกชอง ๕ , สถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ , สถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน , สถานี
วิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  กรมประชาสัมพันธ (สทท. / NBT) , สถานีโทรทัศนไทย     
พีบีเอส , สถานีโทรทัศนผานดาวเทียมทีเอ็นเอ็น , และสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมไทยรัฐ
ทีวี ระหวางวันจันทร – ศุกร ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. 

-  ระดับความสำเร็จของขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชน หมายถึง  การดำเนินงานผลิตขาว
ของสำนักสารนิเทศ  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ จนไดร ับการยอมรับจากสื ่อมวลชนในการนำเอาขาวไปเผยแพรประชาสัมพันธสู
สาธารณชนโดยผานชองทางตางๆโดยในสวนของคะแนนที่ระดับ 4 และระดับ 5 ตองมีการคำนวณผลเปนเชิง
ปริมาณดวย คือ “รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานส่ือมวลชนครบท้ัง 4 ประเภท ” ซ่ึงสำนัก
สารนิเทศ ไดมีการเก็บขอมูลผลการดำเนินงานในอดีตยอนหลัง 3 ปท่ีผานมา พบวา คาคะแนนผลลัพธของการ
ดำเนินงานยังไมมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพร เทากับ รอยละ 17.68 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพร เทากับ รอยละ 17.75 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพร เทากับ รอยละ ๒1.71 
* โดยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ผลการดำเนินงาน รอยละของขาวที่ผลิตไดและไดรับการ

เผยแพรผานสื่อมวลชนครบทั้ง 4 ประเภท มีจำนวนเพิ่มสูงมากเนื่องจาก มีผูบริหารระดับสูงทางการเมืองและ
ทีมงานเขาปฏิบัติหนาที่ จึงมีประเด็นขาวใหมๆ ที่อยูในกระแสความนาสนใจของสื่อมวลชน เชน  ประเด็นการ
เปดเสนีกัญชาทางการแพทย การแบนสารเคมีอันตรายทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งทำใหผลงานขาวที่สำนัก
สารนิเทศผลิตไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบท้ัง 4 ประเภท เพ่ิมจำนวนมากข้ึนกวาปกติเปนปแรก 

*  ดังนั้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ การใชฐานขอมูลเพื่อนำมาเปนเกณฑในการกำหนดคา
คะแนนรอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบท้ัง 4 ประเภท จึงใชฐานขอมูลยอนหลัง 
3 ป รวมกันและหารดวย 3 เพ่ือเปนคาเฉลี่ยในการกำหนดเกณฑคะแนนเชิงปริมาณของระดับท่ี 4 และ 5 
                  
                  =     (17.68 % + 17.75 % + 21.71 %) 
                                         3 
                  =     19.04 % 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   

 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 - ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓0
กันยายน 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ ไดผลิตขาวตามขั้นตอนที่กำหนด 
ประกอบดวย การสืบคนขอมูล/ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาขอมูลทำขาว, 
การเขียน (ราง) ขาว, การตรวจความถูกตองของ (ราง) ขาว โดยหัวหนากลุมภารกิจ
ดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ/นักวิชาการที่เกี่ยวของ นำมาปรับแก และเสนอ 
ผอ.สำนักสารนิเทศพิจารณากอนเผยแพรผานสื่อมวลชน 

 

2 - สำนักสารนิเทศ ไดสงขาวใหสื่อมวลชนครบทั้ง 4 ประเภท (หนังสือพิมพรายวัน 
หนังส ือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง) ผ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โทรสาร และไลนกลุมนักขาว 

 

3 - สำนักสารนิเทศ ไดจัดระบบติดตามประเมินผลขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพร
ผานสื่อมวลชนประเภท หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และ
วิทยุกระจายเสียง โดยมอบหมายใหนายชนะพล นิลพัตร เปนผูรับผิดชอบเฝาระวัง
ติดตามประเมินผล (Monitor) การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
สาธารณสุขทางสื่อโทรทัศนชองหลัก 8 สถานี (3 , 5 , 7 , 9 , TPBS , TNN , NBT 
, ไทยรัฐทีวี)  และใชหนวยงานภายนอกเฝาระวังติดตามประเมินผลการเผยแพร
ขาว/ ตัดขาว/ และคนหาขาว (เว็บไซตนิวสเซ็นเตอร) จากหนังสือพิมพ , เว็บไซต
สำนักขาว และสื่อสังคมออนไลนที่เผยแพรในแตละวัน พรอมบันทึกขอมูลในสมุด
ทะเบียนขาวท่ีสงในแตละวัน  

- โดยจัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพรขาวรอบ ๖ เดือน เสนอตอผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศ ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๒/๒๙๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานดานขาว รอบ ๖ เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
โดยในรอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๑ 
มีนาคม 2563) ที่ผานมานี้  สำนักสารนิเทศไดดำเนินการผลิตขาวจำนวนทั้งสิ้น 
295 ขาว  ซึ่งทุกขาวที่ผลิตมีการดำเนินการครบทั้ง ๕ ขั้นตอนตามที่กำหนด โดย
ขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบทั้ง 4 ประเภท (หนังสือพิมพ
รายวัน หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง) มีจำนวน 101 ขาว 
คิดเปนรอยละ 34.86 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 

 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ 
(ตอ) 

- และจัดทำรายงานสร ุปผลการเผยแพร ข าว ในรอบ ๑๒ เด ือน เสนอตอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๒/๑๒๖๙ ลงวันท่ี 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานดานขาว รอบ ๑๒ เดือน 
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
(๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) นี้ สำนักสารนิเทศไดดำเนินการผลิต
ขาวจำนวนท้ังสิ้น 843 ขาว ซ่ึงทุกขาวท่ีผลิตมีการดำเนินการครบท้ัง ๕ ข้ันตอน
ตามท่ีกำหนด โดยขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ4 ประเภท 
(หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง) มี
จำนวน 309 ขาว คิดเปน   รอยละ 36.65 

 

๔ - รอยละของขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบทั้ง 4 ประเภท 

(เกณฑรอยละ ๑๘.๕๐)  

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ ๔ ประเภท 

    จำนวนขาวท่ีผลิตท้ังหมดในชวงระยะเวลาท่ีรายงาน (๑๒ เดือน) 

แทนคาสูตร : 

=     309 
       843 

=   36.65 
 

๕ - รอยละของขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบทั้ง 4 ประเภท 

(เกณฑรอยละ ๑๙)  

แทนคาสูตร :  

=     309 

       843 

=   36.65 
 

x ๑๐๐ 

x ๑๐๐ 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

:  การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - ผลิตขาวตามขั ้นตอนที่กำหนด ประกอบดวย การสืบคน

ขอมูล/ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาขอมูลทำขาว, 
การเขียน (ราง) ขาว, การตรวจความถูกตองของ (ราง) ขาว, 
และเผยแพรผานสื่อมวลชน 
 

เทากับ  
๑ คะแนน 

2 - สงขาวใหสื่อมวลชนใน 4 ประเภท ไดแก หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง ผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส และไลนกลุมนักขาว 

 

เทากับ  
๑ คะแนน 

3 - ติดตามประเมินผลขาวที ่ผลิตและไดรับการเผยแพรผาน
สื่อมวลชนประเภท หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน 
โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง และจัดทำรายงานสรุปผล
การเผยแพรขาวรอบ 12 เดือน 

 

เทากับ  
๑ คะแนน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๔ - รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ   ท้ัง 4 

ประเภท (รอยละ ๑๘.๕)  

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ ๔ ประเภท 
              จำนวนขาวท่ีผลิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 * ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๐.๑ ตอ ๐.๑๐ คะแนน โดยกำหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 
๐.๖๐

คะแนน 
๐.๗๐ 

คะแนน 
๐.๘๐ 

คะแนน 
๐.๙๐ 

คะแนน 
๑ 

คะแนน 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๑ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๒ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๓ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๔ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๕ 
 
 

เทากับ  
๑ คะแนน 

๕ - รอยละของขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ   ท้ัง 4 
ประเภท (รอยละ ๑9.0)  

สูตรการคำนวณ : 

จำนวนขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ ๔ ประเภท 
              จำนวนขาวท่ีผลิตท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 * ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๐.๑ ตอ ๐.๑๐ คะแนน โดยกำหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 

 

เกณฑการใหคะแนน 
๐.๖๐

คะแนน 
๐.๗๐ 

คะแนน 
๐.๘๐ 

คะแนน 
๐.๙๐ 

คะแนน 
๑ 

คะแนน 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๖ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๗ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๘ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๘.๙ 
เพิ่มขึ้น 

รอยละ ๑๙ 
 
 

เทากับ  
๑ คะแนน 

 x ๑๐๐ 

 x ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๕๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   :  
 

 

 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.2.๑ ระดับความสำเร็จของขาวท่ี
ไ ด  ร ั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร  ผ  า น
สื่อมวลชน 

 

20 ระดับ ๕ 
 (รอยละ 36.65) 

๕.๐๐๐๐ 1.00๐๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ 1 : 

ในรอบ  12  เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) 
นี้ สำนักสารนิเทศ ไดผลิตขาวตามนโยบาย ยุทธศาสตร และผลงานของกระทรวงสาธารณสุข ดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสุขภาพ และการคุมครองผูบริโภค ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤตฉุกเฉินตางๆ เชน โรคระบาด โรคอุบัติใหม ภัยพิบัติ รวมทั้งการใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับขาวที่ปรากฏ
ทางสื่อมวลชนที่มีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน หรือการบริการของสถานบริการในสังกัด โดยทุกขาวที่ผลิต 
มีการดำเนินการครบท้ัง ๕ ข้ันตอนท่ีกำหนด ประกอบดวย   

1.) การสืบคนขอมูล/ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาขอมูลทำขาว    
2.) นำขอมูลท่ีไดมาเขียนเปนรางขาว สรางประเด็นขาวใหดึงดูด นาสนใจ   
3.) นำรางขาวเสนอหัวหนาฝายขาว/ ผอ.สำนักฯ และนำมาปรับแก   
4.) สงรางขาวใหนักวิชาการ/ผูบริหารท่ีเก่ียวของตรวจสอบความถูกตองของขาว และนำมาปรับแก 
5.) เสนอขาวที่ผานการตรวจสอบแลวใหผูบริหารที่เปนผูใหขาวพิจารณาจากนั้นแจงใหหัวหนากลุม

ภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ/ ผอ.สำนักสารนิเทศเพื่อทราบกอนสงใหสื่อมวลชนเพ่ือ
เผยแพร 

ระดับ  ๒ : 

สำหรับการสงขาวเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธนั้น สำนักสารนิเทศดำเนินการสงขาวใหกับสื่อมวลชน
ใน 4 ประเภท (ไดแก หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง)  3 ชองทาง  
คือ -:  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 

 

ระดับ ๒ : (ตอ) 

1.) ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส (healthmoph5@gmail.com) โดยมีรายชื่อสื่อมวลชนและที่อยู
จดหมายอิเลคทรอนิคสเพื ่อการติดตอทั ้งสิ้น 190 อีเมลแอดเดรส ซึ ่งแยกกลุ มตามประเภทสื ่อ (ทั ้งสื่อ
ภายในประเทศและสื่อตางประเทศ) ไดเปน สื่อออนไลน หนังสือพิมพ บก.หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ และ
โทรทัศน 

2.) ทางโทรสาร ตามทะเบียนหมายเลขโทรสารของหนวยงาน สถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ สำนักขาวตางๆ และ  

3.) ทางส่ือใหม (ไลนกลุมนักขาว) มีจำนวนสมาชิกท้ังสิ้น 442 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
“นักขาว สธ.แจงหมาย” มีสมาชิกจำนวน 377 คน และ กลุม “นักขาวสธ.#๒” มีสมาชิกจำนวน 150 คน ซ่ึง
ขาวที่ผลิตทั้งหมดนี้จะนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตสำนักสารนิเทศ (http://pr.moph.go.th/iprg)  เว็บไซต
กระทรวงสาธารณสุข(http://www.moph.go.th)  และเว็บไซดรัฐบาลไทย (http://www.thaigov.go.th) 
เว็บไซตสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องคการมหาชน(สรพ.) (http://www.ega.or.th) และ แอปพลิเคชัน        
G-News 

ระดับ ๓ : 

สำนักสารนิเทศ ไดจัดระบบติดตามประเมินผลขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชน
ประเภท หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง มอบหมายผูรับผิดชอบเฝา
ระวังติดตามประเมินผล (Monitor) การเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข ๑ คน  คือ    
นายชนะพล นิลพัตร โดยเลือกติดตามประเมินผลเฉพาะชองทางสื่อหลัก ไดแก โทรทัศนชองหลัก ๘ สถานี 
(ไดแก ชอง ๓ , ๕ ,๗ , ๙ , TPBS , TNN , NBT , ไทยรัฐทีวี)  และใชหนวยงานภายนอกเฝาระวังติดตาม
ประเมินผลการเผยแพรขาว/ ตัดขาว/ และคนหาขาว (เว็บไซตนิวสเซ็นเตอร) จากหนังสือพิมพ ,เว็บไซตสำนัก
ขาว และสื่อสังคมออนไลนท่ีเผยแพรในแตละวัน  พรอมบันทึกขอมูลในสมุดทะเบียนขาวท่ีสงในแตละวันและได
จัดทำรายงานสรุปผลการเผยแพรขาวเปนรายเดือนเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ รายละเอียดดังนี้ 

 
สรุปผลการดำเนินงานขาวท่ีไดรับการเผยแพร 

ของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

เดือน / ป จำนวนขาวแจก จำนวนขาวท่ีไดรับการเผยแพร 
ผานส่ือมวลชนท้ัง  ๔ สาขา(รอยละ) 

ตุลาคม     ๒๕๖2 45 12 (26.66) 
พฤศจกิายน  ๒๕๖2 55 13 (23.63) 
ธันวาคม      ๒๕๖2 50 10 (20.00) 

mailto:healthmoph5@gmail.com
http://www.thaigov.go.th/
http://www.ega.or.th/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

สรุปผลการดำเนินงานขาวท่ีไดรับการเผยแพร 
ของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รอบ 12 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖2 – 30 กันยายน 2563) 
 
 
 
 

 

ระดับ ๔ :  

โดยในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน ๒๕๖3)  
ท่ีผานมานี้ ไดดำเนินการผลิตขาวจำนวนท้ังสิ้น 843 ขาว  ซ่ึงทุกขาวท่ีผลิตมีการดำเนินการครบท้ัง ๕ ข้ันตอน
ตามที่กำหนด โดยขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื ่อมวลชนครบ 4 ประเภท (หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง) มีจำนวนท้ังส้ิน 309 ขาว คิดเปนรอยละ 36.65   
          * หมายเหต ุ: ตัดยอด ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๓ 

สูตรการคำนวณ : 

 

 

 
 

 
 

เดือน / ป จำนวนขาว
แจก 

จำนวนขาวท่ีไดรับการเผยแพร 
ผานส่ือมวลชนท้ัง  ๔ สาขา(รอยละ) 

มกราคม  2563 71 29 (40.85) 
กุมภาพันธ  2563 65 43 (66.15) 
มีนาคม  2563 74 37 (50.00) 

เมษายน  2563 107 43 (40.19) 

พฤษภาคม  2563 95 44 (46.32) 

มิถุนายน  2563 78 30 (38.46) 

กรกฎาคม  2563 52 16 (30.77) 

สิงหาคม  2563 58 13 (22.41) 

กันยายน  2563 93 19 (20.43) 

รวม   843 309 (36.65)  

 จำนวนขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ ๔ ประเภท 

     จำนวนขาวท่ีผลิตท้ังหมดในชวงระยะเวลาท่ีรายงาน (๑๒ เดือน) 
x ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 

 
ระดับ ๔ : (ตอ) 

แทนคาสูตร : 

=     309 
       843 

=   36.65  (เกณฑรอยละ ๑๘.๕) 
 

 

ระดับ ๕ :  

โดยในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน ๒๕๖3)  
ท่ีผานมานี้ ไดดำเนินการผลิตขาวจำนวนท้ังสิ้น 843 ขาว  ซ่ึงทุกขาวท่ีผลิตมีการดำเนินการครบท้ัง ๕ ข้ันตอน
ตามที่กำหนด โดยขาวที่ผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื ่อมวลชนครบ 4 ประเภท (หนังสือพิมพรายวัน 
หนังสือพิมพออนไลน โทรทัศน และวิทยุกระจายเสียง) มีจำนวนท้ังส้ิน 309 ขาว คิดเปนรอยละ 36.65 

สูตรการคำนวณ : 

 

 

 

 

แทนคาสูตร : 

=     309 
       843 

=   36.65  (เกณฑรอยละ ๑๙.๐๐) 
 

 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

๑. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามคูมือระบบงานขาวเพ่ือสื่อมวลชน ทำใหขาวท่ีผลิตมี
ความถูกตอง เปนท่ีเชื่อถือของสื่อมวลชน 

๒. สัมพันธภาพที่ดีระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกับสื่อมวลชน ทำใหขาวที่ผลิตไดรับการสนับสนุนให
เผยแพรสูสาธารณชน 

 
 

x ๑๐๐ 

 จำนวนขาวท่ีผลิตและไดรับการเผยแพรผานสื่อมวลชนครบ ๔ ประเภท 

     จำนวนขาวท่ีผลิตท้ังหมดในชวงระยะเวลาท่ีรายงาน (๑๒ เดือน) 
x ๑๐๐ 

x ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ    ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

๓. มีการสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยูในกระแสความ
สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูรับผิดชอบดานสุขภาพของประชาชนชาว
ไทยทุกคน ไดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข และจัดแถลงขาวประจำวันเกี่ยวกับ
สถานการณของผูปวย ผูติดเชื้อ กลุมเสี่ยง มาตรการในการตรวจคัดกรอง ควบคุมโรค และการดูแล
รักษาผูปวย ตั้งแตวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน รวมทั้งมีการถายทอดสดทาง
สถานีโทรทัศน NBT การแถลงขาวของกระทรวงสาธารณสุข ทำใหขาวที่ผลิตโดยสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนนำไปเผยแพรขอมูลขาวสาร        
สูสาธารณชนอยางตอเนื่องและเปนวงกวาง 

 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

1. นักวิชาการ/ผูบริหารที่เกี่ยวของ มีภารกิจมาก จึงทำใหตรวจขาวชา สงผลใหการสงขาวเผยแพรแก
สื่อมวลชนลาชาและทำใหขาวไมไดรับการลงเผยแพร  

2. การติดตามประเมินผลทางโทรทัศน มีขอจำกัดในเรื่องเวลาการติดตามขาว เฉพาะชวงขาวภาคเที่ยง
จนถึงขาวภาคค่ำ และมีเจาหนาที่ประจำ 1 คน ปฏิบัติงานเฉพาะวันราชการ ไมสามารถติดตามผลได
ครบถวนทุกชวงเวลา 

3. ทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานดานสุขภาพอื่นๆ มีการผลิตและเผยแพรขาวของ
หนวยงานตนเองเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธขอมูลขาวสารสูสาธารณะ ทำใหขอมูลขาวสารดานสุขภาพ   
มีจำนวนมากในขณะท่ีชองทางเผยแพรขาวของสื่อมวลชนมีจำกัด 

 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 
     -     ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  : 
 

1. ตัวอยางเอกสาร (ราง) ขาวท่ีผานการตรวจจากผอ.สำนัก/นักวิชาการท่ีเก่ียวของ/ผูบริหารระดับสูง 
2. ตัวอยางรายงานการสงขาวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และไลนกลุมนักขาว 
3. เอกสารหลักฐานการเฝาติดตามการเผยแพรขาวผานสื่อมวลชน (จอมอนิเตอร/ขาวตัด) 
4. รายงานสรุปผลการเผยแพรขาวรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 5 มีนาคม 2563) 
5. รายงานสรุปผลการเผยแพรขาวรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 –  30 กันยายน 2563) 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๔ 
 

 
ตัวช้ีวัด ม.๔๔ 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 

  รอบ  ๑๒  เดือน 
 
ชื ่อตัวชี ้วัด    :   ๑.2.๒  ระดับความสำเร็จของการชี ้แจงประเด็นขาวที ่มีผลกระทบตอสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  : 
๑.  นางเพชรพราว  ลาภไพศาล 
๒.  นางสาวประไพพิมพ รัตนคเชนทร 
3.  นางสาวลักษณวิไล    ยุทธสุทธิพงศ 
ผูรายงาน/ช้ีแจง  : 
๑.  นางสาวธัญญา         พฤกษยาชีวะ 
๒.  นางสาววราพร         คงเมือง  
3.  นางสาวพัทธวรรณ     จนิดารัตนมณี  

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

คำอธิบาย : 
 

 การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันตอสถานการณ หมายถึง การจัดกิจกรรมแถลงขาวเพื่อสื่อมวลชน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบในดาน
ลบของหนวยงานคือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือกระทรวงสาธารณสุข (ในภาพรวม) ผาน
ระบบการรายงาน GNews Ticket ซ่ึงรับผิดชอบโดยสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ี
ไดรับมอบหมายในกลุมไลน IA Chat จากสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการสรางความรับรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองสูสาธารณชนและกลุมเปาหมาย 

 
 ระดับความสำเร็จการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันตอสถานการณหมายถึง การดำเนินการชี้แจง

ประเด็นขาวครบท้ัง  ๔ ประเด็นการประเมิน คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ -: 
๑. ทันเวลา(1๐คะแนน)  โดยใหชี้แจง 3 รูปแบบ คือ 

* เง่ือนไข : 
- ชี้แจงประเด็นขาวภายในเวลา ๑ วัน  
- ชี้แจงประเด็นขาวภายในเวลามากกวา ๑ วัน (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วนั) 
- ชี้แจงประเด็นขาวภายในเวลา ๑ วัน และ ชี้แจงประเด็นขาวภายในเวลามากกวา ๑ วัน   

(3 วัน/ 5 วัน/ 7 วนั) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย : (ตอ) 
 

* เง่ือนไข : 
- การนับเวลานับทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ หากชี้แจงประเด็นไมทันภายในระยะเวลาท่ี

กำหนดจะไมไดรับคะแนนในการประเมิน ประเด็นขาว (๐ คะแนน) *** 
 

๒. คุณภาพเนื้อหา(๔๐คะแนน) การพิจารณาใหคะแนนคุณภาพเนื้อหาการชี้แจงประเด็นขาว
ประกอบดวยท้ัง ๓ หัวขอ ไดแก   
- ท่ีมาท่ีไป(เรื่องเดิม) ของปญหา       ๕  คะแนน 
- ขอเท็จจริง สภาพท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน     ๕  คะแนน 
- การแกไขปญหา (ตอบโจทยขอสงสัยได)             ๓๐  คะแนน 
* เง่ือนไข : 
- เนื้อหาในการชี้แจงตองมีเนื้อหาครบทั้ง ๓ หัวขอ หากมีการชี้แจงไมครบถวนจะไมไดรับ 

คะแนนในประเด็นนี้   
- สงประเด็นการชี้แจงขาวในระบบการรายงาน GNews Ticket 

  
๓. วิธีการช้ีแจง (๒๐คะแนน) มี ๒ กรณี ดังนี้ 

♣ กรณีช้ีแจงภายใน 1 วัน  ประกอบดวย 
- มีการแถลงขาวแกสื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อข้ึนไป  ๑๐  คะแนน 
- มีการชี้แจงผาน Facebook live   ๑๐  คะแนน 
♣ กรณีช้ีแจงภายในเวลามากกวา 1 วัน (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน) ประกอบดวย 
- มีการแถลงขาวแกสื่อมวลชน 2 ประเภทสื่อข้ึนไป    ๕  คะแนน 
- มีการชี้แจงผาน Facebook live     ๕  คะแนน 
- จัดทำ Clip Video เผยแพร     ๑๐  คะแนน 

(สามารถนำ Facebook live มาตัดตอเปนคลิปได) 
* เง่ือนไข : 
- การชี้แจงจะตองมีเนื้อหาครบท้ัง ๓ หัวขอตามประเด็นการประเมินคุณภาพเนื้อหา 
- หากมีการแถลงขาวแกสื่อมวลชนไมถึง ๒ ประเภทสื่อ จะไมไดรับการใหคะแนนในสวนนี้ 
- หากมีการแถลงขาวแกสื่อมวลชน ๒ ประเภทสื่อข้ึนไป พรอมจัดทำ Facebook Live จะได

คะแนนท้ังในสวนของการแถลงขาวและการชี้แจงผาน Facebook Live ดวย 
- สงหลักฐานวิธีการชี้แจงเปนเอกสารชั้นความลับ ใหจัดสงเอกสารมายังกรมประชาสัมพันธ 

ผานทางไปรษณียอีเล็กทรอนิกส (E-mail) spokesman@prd.go.th และใหสงหลักฐาน
ภายในระยะเวลา ๒ วัน หลังการชี้แจง 

 
 
 

mailto:spokesman@prd.go.th%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย : (ตอ) 
 

๔. ชองทางการเผยแพร(๓๐คะแนน) มีดังนี้ 

- เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน และ GNews  1๐ คะแนน 
- เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก เชน เว็บไซดสื่อ   1๐ คะแนน  

เว็บพันทิป เว็บกระปุก ฯลฯ หรือโซเชียลมีเดียภายใน 
และภายนอก ไดแก Facebook Instagram Twitter 
Line Youtube 

- เผยแพรผานโทรทัศน หรือ วิทยุ หรือ สื่อสิ่งพิมพ  1๐ คะแนน 
 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 - ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน ๒๕๖3) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศและกลุ มภารกิจดานขาวและสื ่อมวลชนสัมพันธ ได ต ิดตาม
สถานการณขาวจากสำนักโฆษกทางไลนกลุม IA Chat ทุกวันทำการเวลา 
10.00 น. เพื่อรับมอบประเด็นขาวและระยะเวลาที่ตองดำเนินการชี้แจง
ประเด็นขาวผลกระทบตอกระทรวงสาธารณสุข จากคณะกรรมการกำหนด
ประเด็นการชี้แจงขาวทันเหตุการณ มีประเด็นขาวท่ีเกี่ยวของกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีตองดำเนินการช้ีแจงท้ังหมดจำนวน ๗ เรื่อง 

 
๒ - ผู อำนวยการสำนักสารนิ เทศ ได ร ับมอบประเด ็น/นโยบายจากรอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยณรงค  
สายวงศ) จัดประชุมเพื่อวิเคราะหประเด็นขาวรวมกันกลุมภารกิจดานขาว
และสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อหาแนวทางการชี ้แจงตอบโตขาว จัดทำขาว
เผยแพรตอสื่อมวลชน พรอมจัดทำรายงานการชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบ
ตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอตอโฆษกกระทรวงสาธารณสุข/
ผูบริหารระดับสูง และจัดสงรายงานทางไลนกลุม IR Chat และชี้แจงขาวใน
ระบบการรายงาน GNews Ticket ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกขาว 
(ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ จัดการ
แถลงขาว จัดทำขาวเผยแพรสื่อมวลชน และจัดทำ Facebook Live เพ่ือ
ชี้แจงประเด็นขาวตามจำนวนและระยะเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 

 
4 - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ จัดสงขาว

ชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/
หรือ กระทรวงสาธารณสุข ครบท้ัง ๓ ชองทาง คือ 
(๑) เว็บไซตของหนวยงาน และ GNews 
(๒) เว็บไซตภายนอก โซเชียลมีเดียภายในและภายนอก 
(๓) เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 

- พรอมสงหลักฐานวิธ ีการชี ้แจงใหกรมประชาสัมพันธ  ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  (E-mail) spokesman@prd.go.th และ ภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนด (คือ ๒ วัน หลังการชี้แจง) 

 
5 - ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

(๑ ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ 
ไดร ับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขใหจ ัดแถลงขาวและ
ดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวนท้ังสิ้น 7 เรื่อง ดังนี้  
1.) ผลสำรวจประชาชนกรณีการใชจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.

2563 วันท่ี 21 ตุลาคม 2562  
2.) การจัดการปญหาหนากากอนามัยท่ีใชแลว วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 
3.) ขอวิจารณการไมเชื ่อมั่นในการรับมือโคโรนาไวรัส Covid-19 ของ

ประเทศไทย วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 
4.) ขอกังวลกรณีชาวจีนเขาประเทศไทยผานชองทางดานไมเปนทางการ 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 
5.) ปญหาการขาดแคลนหนากากอนามัย วันท่ี 2 มีนาคม 2563 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 

 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

5 
(ตอ) 

๖.) ขอสังเกตกรณีการพบตัวเลขผูติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยนอย วันท่ี 14 
มีนาคม 2563 และ 

๗.) ขอวิจารณกรณี ครม.ดึงงบบัตรทอง 2,400 ลานบาทคืน วันท่ี 23 เมษายน 
2563 

- สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ จัดทำรายงานผล
การชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน เสนอผูบริหารรับทราบ พรอมนำสงตอกรมประชาสัมพันธ และ
ก.พ.ร.สป. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
 

: การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖2        
– 30 กันยายน 2563) 
 

 
 
 

 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - มีการติดตาม เฝาระวังสถานการณขาวจากสำนักโฆษกทางไลนกลุม 

IA Chat ทุกวันทำการ ณ เวลา 10.00 น. พรอมรับมอบประเด็นขาว
และระยะเวลาที ่ตองดำเนินการชี ้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุข 
จากคณะกรรมการผ ู กำหนดการช ี ้แจงประเด็นสำคัญที ่ท ันตอ
สถานการณ 

เทากับ  
1 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๖๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๒ - มีการวิเคราะหประเด็นขาว ประสานผูบริหาร/ผูเก่ียวของหาแนว

ทางการชี้แจงตอบโตขาว พรอมจัดทำรายงานการชี้แจงประเด็น
ขาวผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ 
กระทรวงสาธารณสุข ระบุเรื่องเดิม/ขอเท็จจริง/การแกไขปญหา  

- พรอมสงประเด็นการชี ้แจงขาวในระบบการรายงาน GNews 
Ticket 
 

เทากับ 
0.5คะแนน 

 
 

เทากับ 
0.5คะแนน 

3 - มีการจัดการแถลงขาว จัดทำขาวเผยแพรสื่อมวลชน และจัดทำ 
Facebook Live เพ ื ่อช ี ้แจงประเด ็นข าวตามจำนวนและ
ระยะเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
 

เทากับ 
1 คะแนน 

4 - มีการส งข าวช ี ้แจงประเด ็นข าวผลกระทบตอสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพรใน  ๓ ชองทาง คือ 
(๑) เว็บไซตของหนวยงาน และ GNews 
(๒) เว็บไซตภายนอก โซเชียลมีเดียภายในและภายนอก 
(๓) เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 

- สงหลักฐานวิธีการชี้แจงใหกรมประชาสัมพันธ  ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส(E-mail) spokesman@prd.go.th และ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด (๒ วัน หลังการชี้แจง) 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
 
 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

5 - มีการจัดทำรายงานผลการชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวง
สาธารณสุข รอบ  ๖ เดือน เสนอผูบริหาร 

- มีการรายงานผลการชี ้แจงประเด ็นข าวที ่ม ีผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวง
สาธารณส ุข รอบ  ๖ เด ือน และ ๑๒  เด ือน  ท ี ่ส  งกรม
ประชาสัมพันธ และ ก.พ.ร.สป. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
เทากับ  

๐.๕ คะแนน 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน   : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 

(รอยละ) 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คาคะแนน

ท่ีได 
คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๑.2.2ระดับความสำเร็จของการ
ช ี ้ แจงประเด ็นข  าวท ี ่ มี
ผลกระทบต อกระทรวง
สาธารณสุข 

 

10 ระดับ ๕ 
(ข้ันตอนท่ี 5) 

 

๕.๐๐๐๐ 0.5๐0๐ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ 1 : 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ท่ี
ผานมานี้ ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ในฐานะผูประสานงานหลักและไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุขใหเปนผู ร ับผิดชอบดูแลเรื ่องงานขาวผลกระทบของกระทรวงสาธารณสุข และของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดติดตามเฝาระวังสถานการณขาวผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากสำนักโฆษก ทางไลนกลุม IA Chat เพื่อรับมอบประเด็นขาวและระยะเวลาที่ตองดำเนินการชี้แจงประเด็น
ขาวผลกระทบตอกระทรวงสาธารณสุข จากคณะกรรมการกำหนดประเด็นการชี้แจงขาวทันเหตุการณ ทุกวันทำ
การเวลา 10.00 น. พบวา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดตอบรับทราบในไลนกลุม เพื่อรับทราบ
ประเด็นขาว (IA Chat) ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) จำนวน
ท้ังส้ิน ๗ ประเด็น และทุกประเด็นตองดำเนินการภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 

 

ระดับ  ๒ : 

ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดรับมอบประเด็น/นโยบายจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ
โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยณรงค  สายวงศ) จัดประชุมเพ่ือวิเคราะหประเด็นขาวรวมกันกลุมภารกิจ
ดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ เพื่อหาแนวทางการชี้แจงตอบโตขาว จัดทำขาวเผยแพรตอสื่อมวลชน พรอม
จัดทำรายงานการชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เสนอตอโฆษกกระทรวง
สาธารณสุข/ผูบริหารระดับสูง และจัดสงรายงานทางไลนกลุม IR Chat และสงประเด็นการชี้แจงขาวในระบบ
การรายงาน GNews Ticket ทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) ครบทุกขาว  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๓ : 

ในรอบ  12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน  2563) ท่ี
ผานมานี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีประเด็นขาวท่ีไดรับมอบหมายใหดำเนินงานชี้แจงประเด็นขาวท่ีมี
ผลกระทบจำนวนท้ังส้ิน ๗ เรื่อง โดยสำนักสารนิเทศไดมีการจัดแถลงขาวของผูบริหารตอสื่อมวลชน จัดทำขาว
เผยแพรแกสื่อมวลชน และจัดทำ Facebook Live เพ่ือช้ีแจงประเด็นขาวตามจำนวนและภายในระยะเวลาท่ี
ไดรับมอบหมาย คือ ๒๔ ช่ัวโมง ครบทุกประเด็น ดังนี้ -:   

๑.  ประเด็นผลสำรวจประชาชนกรณีการใชจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 รับมอบ
ประเด็นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 สำนักสารนิเทศ ไดจัดการแถลงขาวในวันที่ 22 ตุลาคม 2563  (เวลา 
11.00 น.) โดยมีนายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานการแถลงขาว พรอมจัดทำขาวแจก “สธ.ดูแลสุขภาพประชาชน เนนลดเหลื่อมล้ำ ลดแออัด ลดรอคอย 
ลดภาระคาใชจายประชาชน” พรอมจัดทำ Facebook Live เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 

๒. ประเด็นการจัดการปญหาหนากากอนามัยที่ใชแลว รับมอบประเด็นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 
2563 ไดจัดการแถลงขาวในประเด็นดังกลาว ในการแถลงขาวสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 (เวลา 11.00 น.) โดยมีนายแพทยณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานการแถลงขาว จัดทำขาวแจก พรอมจัดทำ Facebook 
Live และผลิตสื่ออินโฟกราฟกเผยแพรใหความรูประชาชนเรื่อง “การเลือกใชและวิธีการจัดการหนากากอนามัย
ท่ีใชแลว” 

๓. ประเด็นขอวิจารณการไมเชื่อมั่นในการรับมือโคโรนาไวรัส COVID-19 ของประเทศไทย รับ
มอบประเด็นเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 ไดจัดการแถลงขาวประเด็นดังกลาว ในการแถลงขาวสถานการณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ 2563  (เวลา 11.00 น.) โดยมีนายแพทยโสภณ 
เอ่ียมศิริถาวร ผูอำนวยการสำนักโรคติดตอท่ัวไป เปนประธาน จัดทำขาวแจก และจัดทำ Facebook Live 

๔. ประเด็นขอกังวลกรณีชาวจีนเขาประเทศไทยผานชองทางดานไมเปนทางการ รับมอบประเด็น
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563  ไดจัดการแถลงขาวประเด็นดังกลาว ในการแถลงขาวสถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 (เวลา 11.00 น.) มีนายแพทยโสภณ เอี่ยมศิริถาวร 
ผูอำนวยการสำนักโรคติดตอท่ัวไป กรมควบคุมโรค เปนประธาน จัดทำขาวแจก และจัดทำ Facebook Live  

๕. ประเด็นปญหาการขาดแคลนหนากากอนามัย รับมอบประเด็นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได
จัดการแถลงขาวประเด็นดังกลาว ในการแถลงขาวสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันท่ี      
2 มีนาคม 2563 (เวลา 11.00 น.) โดยมีนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานการแถลงขาว จัดทำขาวแจก และจัดทำ Facebook Live  
  
  
               



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

6. ประเด็นขอสังเกตกรณีการพบตัวเลขผูติดเช้ือโควิด 19 ในประเทศไทยนอย  วันท่ี 14 มีนาคม 
2563 ไดจัดการแถลงขาวประเด็นดังกลาว ในการแถลงขาวสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำ
วันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. มีนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน
ประธานการแถลงขาว นายแพทยสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค รวมแถลงขาว จัดทำขาว
แจก    Facebook Live  วิดีโอคลิป และ 

๗. ประเด็นขอวิจารณกรณี ครม. ดึงงบบัตรทอง 2,400 ลานบาทคืน วันที่ 23 เมษายน 2563 
เวลา 13.00 น. ไดจัดการแถลงขาวประเด็นดังกลาว โดยมีนายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เปนประธานการแถลงขาว จัดทำขาวแจก Facebook Live และจัดทำวิดีโอคลิป  

ระดับ ๔ : 

ในการชี้แจงประเด็นขาวที่มีผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง ๗ เรื่องนี้ สำนัก
สารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ สามารถดำเนินการไดภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับ
ประเด็น และไดดำเนินการตามเกณฑระยะเวลาที่กำหนดไว ประกอบดวย การรับประเด็นและชี้แจงประเด็น
ผานระบบ IA/IR Chat สงรายงานการชี้แจงในระบบรายงาน GNews Ticket จัดการแถลงขาวโดยมีสื่อมวลชน
รวมทำขาวในแตละครั้งมากกวา 2 ประเภทข้ึนไป โดยไดมีการสงขาวชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและของกระทรวงสาธารณสุขผาน Facebook Live เพจกระทรวงสาธารณสุข 
@fanmoph ซึ่งไดรับการเผยแพรครบทุกชองทางที่กำหนด สวนวิดีโอคลิปเผยแพรผาน youtube ชอง moph 
channel พรอมสงหลักฐานวิธ ีการชี ้แจงใหกรมประชาสัมพันธ  ทางไปรษณีย อ ิเล ็กทรอนิกส(E-mail) 
spokesman@prd.go.th ภายใน ๒ วันหลังการชี้แจง รายละเอียดดังตอไปนี้ -:  
    ๑.) ประเด็นผลสำรวจประชาชนกรณีการใชจายงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2563 สงขาวเผยแพร
ในชองทางดังตอไปนี้ -: 
1. แถลงขาวสื่อมวลชน  https://bit.ly/2x373ly  
2. Facebook Live      https://www.facebook.com/fanmoph/videos/541111313368356/ 

3. วิดิโอคลิป            https://www.youtube.com/watch?v=gt1AyKY48iM&feature=youtu.be 

4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/2x373ly  

5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก        https://bit.ly/2PhEJDl 
6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 

 
 
 
 
 

 

-  วิทยุ สวพ.FM 91 https://bit.ly/2W9lvkK 
-  มติชน ออนไลน https://bit.ly/33YzgFw 
-  หนังสือพิมพเดลินิวส https://bit.ly/32OXwcU 
-  ขาวค่ำ #NBT 2HD https://bit.ly/2BGwMzF 

mailto:spokesman@prd.go.th
https://bit.ly/2x373ly
https://www.facebook.com/fanmoph/videos/541111313368356/
https://www.youtube.com/watch?v=gt1AyKY48iM&feature=youtu.be
https://bit.ly/2x373ly
https://bit.ly/2PhEJDl
https://bit.ly/2W9lvkK
https://bit.ly/33YzgFw
https://bit.ly/32OXwcU
https://bit.ly/2BGwMzF


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
ระดับ ๔ : (ตอ) 

2.) ประเด็นการจัดการปญหาหนากากอนามัยท่ีใชแลว สงขาวเผยแพรในชองทางดังตอไปนี้ -: 
1. แถลงขาวสื่อมวลชน  https://bit.ly/2UqxNpX 
2. Facebook Live      https://www.facebook.com/fanmoph/videos/2789507581088445/ 

3. Clip Video เผยแพร https://youtu.be/IV2-CBwilIM 

4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/2UqxNpX 

5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก         https://bit.ly/2Otqfif และ  https://bit.ly/3beYynk 

6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 
 
 
 
 
 

 3.) ประเด็นขอวิจารณการไมเชื่อมั่นในการรับมือโคโรนาไวรัส COVID-19 ของประเทศไทย สงขาว

เผยแพรในชองทางดังตอไปนี้ -: 

1. แถลงขาวสื่อมวลชน  https://bit.ly/2wa17r4  
2. Facebook Live      https://www.facebook.com/fanmoph/videos/169199054529001/ 

3. วิดิโอคลิป            https://www.youtube.com/watch?v=SWSSlkN0bsA&feature=youtu.be 

4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/138865/  

5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก         https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/26625 

6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

-  วิทยุ INN https://bit.ly/2vUv7GZ 

-  มติชน https://bit.ly/2OxESkJ 
-  ชอง 7 https://bit.ly/2v7wTEk 
-  NBT https://bit.ly/31skwyL 

-  เนชั่น สุดสัปดาห https://www.nationweekend.com/content/image_news/6755  

-  ขาวจริง สปริงนิวส https://www.springnews.co.th/truth/619162 

-  ไทยรัฐ ออนไลน https://www.thairath.co.th/news/politic/1775193 

-  กรุงเทพธุรกิจ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/866964 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
ระดับท่ี ๔ : (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 

๔.) ประเด็นขอกังวลกรณีชาวจีนเขาประเทศไทยผานชองทางดานไมเปนทางการ สงขาวเผยแพรใน
ชองทางดังตอไปนี้ -: 

1. แถลงขาวสื่อมวลชน    https://bit.ly/2TpLF1N 
2. Facebook Live        https://www.facebook.com/fanmoph/videos/2789507581088445/ 
3. วิดิโอคลิป  https://drive.google.com/file/d/1cBNusfwOSAzioF0kHVWZoBrJxddg7cYc/view 
4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/2TpLF1N 

5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก  https://bit.ly/2SYPtIi และ  https://bit.ly/3a3sQbf   

6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-  ขาวค่ำ #ThaiPBS https://www.youtube.com/watch?v=XkD21ZWvoNo 

-  ขาวค่ำ #NBT https://www.youtube.com/watch?v=xzSO-r468nE 

-  ขาวเชา 7 สี #ชอง 7 https://news.ch7.com/detail/395882 

-  ขาวไทยพีบีเอส https://news.thaipbs.or.th/content/289101 

-  วิทยุ สวพ.FM 91 http://www.fm91bkk.com/fm91-news05190263  

-  เดลินิวส https://www.dailynews.co.th/politics/759279 

-  ผูจัดการออนไลน https://mgronline.com/qol/detail/9630000018466 

-  คม ชัด ลึก https://bit.ly/2v4qNFa 

-  ไทยรัฐ https://bit.ly/2uskpad 

-  ไทยโพสต https://www.thaipost.net/main/detail/58032 

-  กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/2HV2HiG 

-  TNN ชอง 16 https://www.youtube.com/watch?v=qKPI18G2N2g 

-  Thai PBS https://news.thaipbs.or.th/content/289229 
-  ชอง 7 https://news.ch7.com/detail/396700 
-  สำนักขาวไทย https://bit.ly/2HQsjNB  

https://www.innnews.co.th/social/news_606352/ 
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https://bit.ly/2SYPtIi
https://bit.ly/3a3sQbf
https://www.youtube.com/watch?v=XkD21ZWvoNo
https://www.youtube.com/watch?v=xzSO-r468nE
https://news.ch7.com/detail/395882
https://news.thaipbs.or.th/content/289101
http://www.fm91bkk.com/fm91-news05190263
https://www.dailynews.co.th/politics/759279
https://mgronline.com/qol/detail/9630000018466
https://bit.ly/2v4qNFa
https://bit.ly/2uskpad
https://www.thaipost.net/main/detail/58032
https://bit.ly/2HV2HiG
https://news.thaipbs.or.th/content/289229
https://news.ch7.com/detail/396700
https://bit.ly/2HQsjNB
https://www.innnews.co.th/social/news_606352/


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
ระดับ ๔ : (ตอ) 

๕.) ประเด็นปญหาการขาดแคลนหนากากอนามัย  สงขาวเผยแพรในชองทางดังตอไปนี้ -: 

1. แถลงขาวสื่อมวลชน  https://bit.ly/2Tbvnue 
2. Facebook Live      https://www.facebook.com/fanmoph/videos/530808490881982/ 
3. วิดิโอคลิป              https://bit.ly/3cs8dY8 
4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/3ao9n5j 

5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก  https://bit.ly/2vwDcSc  และ   https://bit.ly/2TeTVCC 

6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ       

 
๖.) ประเด็นขอสังเกตกรณีการพบตัวเลขผูติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทยนอย  สงขาวเผยแพรใน

ชองทางดังตอไปนี้ -: 

1. แถลงขาวสื่อมวลชน  https://bit.ly/2vkCGGW 
2. Facebook Live      https://bit.ly/2wZndMM 
3. วิดิโอคลิป            https://bit.ly/3aYZY4b 
4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/2vkCGGW  
5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก  https://bit.ly/2Qf634W และ https://bit.ly/2vUJ9c5 
6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 
 

-  เดลินิวส https://www.dailynews.co.th/politics/760550 
-  ผูจัดการออนไลน https://mgronline.com/qol/detail/9630000021096 
-  กรุงเทพธุรกิจ https://bit.ly/2TmglCh 
-  TNN ชอง 16 https://www.youtube.com/watch?v=tjab9SodkFM 
-  Thai PBS https://news.thaipbs.or.th/content/289431 
-  สำนักขาวไทย https://www.mcot.net/viewtna/5e5caf4ee3f8e40af841e229 

https://www.innnews.co.th/social/news_611579/ 
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200302160635341  

-  เดลินิวส  https://bit.ly/2vXqSLj 
-  คม ชัด ลึก   https://bit.ly/33fu5C2  
-  ไทยรัฐ https://bit.ly/38OqnjR 

https://bit.ly/2Tbvnue
https://www.facebook.com/fanmoph/videos/530808490881982/
https://bit.ly/3cs8dY8
https://bit.ly/3ao9n5j
https://bit.ly/2vwDcSc
https://bit.ly/2TeTVCC
https://bit.ly/2vkCGGW
https://bit.ly/2wZndMM
https://bit.ly/3aYZY4b
https://bit.ly/2vkCGGW
https://bit.ly/2Qf634W
https://bit.ly/2vUJ9c5
https://www.dailynews.co.th/politics/760550
https://mgronline.com/qol/detail/9630000021096
https://bit.ly/2TmglCh
https://www.youtube.com/watch?v=tjab9SodkFM
https://news.thaipbs.or.th/content/289431
https://www.mcot.net/viewtna/5e5caf4ee3f8e40af841e229
https://www.innnews.co.th/social/news_611579/
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200302160635341
https://bit.ly/2vXqSLj
https://bit.ly/33fu5C2
https://bit.ly/38OqnjR


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

ระดับ ๔ : 
(ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.) ประเด็นขอวิจารณกรณี ครม. ดึงงบบัตรทอง 2,400 ลานบาทคืน  สงขาวเผยแพรในชองทาง
ดังตอไปนี้ -: 
1. แถลงขาวสื่อมวลชน     https://bit.ly/2yykgE3 
2. Facebook Live         https://bit.ly/3eLNXSn 
3. Clip Video เผยแพร    https://bit.ly/3bxSAh4 

4. เผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน   https://bit.ly/2yykgE3 
5. เผยแพรผานเว็บไซตภายนอก  https://bit.ly/2XZD9dI  และ  https://bit.ly/352VMPk 
6. เผยแพรผานโทรทัศน หรือวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  ไทยโพสต   https://bit.ly/33g7HZ8 
-  มติชน https://bit.ly/2IJhM7l 
- CULA https://bit.ly/3d0671W 
- กรุงเทพธุรกิจ   https://bit.ly/39UNpa8 
- MGR https://bit.ly/33jfllA  
- INN https://bit.ly/33fxnVU  
- ชอง 7   https://bit.ly/38OuSef  
- ชอง 3 https://bit.ly/2ILGNPt 
- ชอง 8 https://www.youtube.com/watch?v=KTnC-oqps50  
- NBT  https://www.youtube.com/watch?v=kpqxPOZiXQE 
- สยามรัฐ https://bit.ly/38LVJaZ   
- สวพ.91 https://bit.ly/2QeLzcd   

-  สำนักขาวไทย https://bit.ly/2wYhx6a 
-  ไทยรัฐ https://www.youtube.com/watch?v=n1t2Yg9akaE 
-  Newtv https://bit.ly/3ax63Va 
-  Dailynews https://bit.ly/2yDHOXZ 
-  Matichon https://bit.ly/2Y2LGwg 
-  Brighttv    https://bit.ly/3eLSTH9 
- Bangkokbiznews https://bit.ly/2S3ef8W 

https://bit.ly/2yykgE3
https://bit.ly/3eLNXSn
https://bit.ly/3bxSAh4
https://bit.ly/2yykgE3
https://bit.ly/2XZD9dI
https://bit.ly/352VMPk
https://bit.ly/33g7HZ8
https://bit.ly/2IJhM7l
https://bit.ly/3d0671W
https://bit.ly/39UNpa8
https://bit.ly/33jfllA
https://bit.ly/33fxnVU
https://bit.ly/38OuSef
https://bit.ly/2ILGNPt
https://www.youtube.com/watch?v=KTnC-oqps50
https://www.youtube.com/watch?v=kpqxPOZiXQE
https://bit.ly/38LVJaZ
https://bit.ly/2QeLzcd
https://bit.ly/2wYhx6a
https://www.youtube.com/watch?v=n1t2Yg9akaE
https://bit.ly/3ax63Va
https://bit.ly/2yDHOXZ
https://bit.ly/2Y2LGwg
https://bit.ly/3eLSTH9
https://bit.ly/2S3ef8W


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
ระดับ  ๕ : 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ท่ี
ผานมานี ้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักสารนิเทศ ไดดำเนินการชี ้แจงประเด็นขาวที ่มี
ผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครบท้ัง ๗ ประเด็น และทุกประเด็นสามารถดำเนินการไดตาม
เกณฑที่กำหนดไวแลวเสร็จภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลังรับประเด็น และสงหลักฐานวิธีการชี้แจงใหกรม
ประชาสัมพันธ ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) spokesman@prd.go.th ภายใน ๒ วันหลังการชี้แจง 
โดยสำนักสารนิเทศไดจัดทำรายงานผลการชี ้แจงประเด็นขาวที ่มีผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ และสง 
ก.พ.ร.สป. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดท้ัง ๒ รอบการประเมิน 

 
*หมายเหตุ :  สำนักสารนิเทศ ในฐานะตัวแทนผูบริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ขององคกรที่มีผลการดำเนินงานสรางความรับรู ความเขาใจในนโยบายของรัฐผานการชี้แจง
ประเด็นสำคัญ (ID IA IR Chat) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใน“ระดับดีเดน” ไดรับเชิญใหเขารวม
นำเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ประจำป ๒๕๖๓ (การ
ชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันตอสถานการณ) ID IA IR Chat ของกระทรวงสาธารณสุข ตอนายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจ
แกประชาชน ประจำป ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หองเมยแฟร บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม 
เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ำ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

๑. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและปฏิบัติตามคูมือระบบงานชี้แจงขาวไดอยางรวดเร็วและถูกตอง  
๒. โฆษกกระทรวงใหความสำคัญในการติดตาม ตรวจสอบประเด็นขาวที ่มีผลกระทบตอสำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำใหสามารถตอบโตและชี้แจงประเด็นไดอยางรวดเร็ว 
๓. ประเด็นชี้แจงสวนใหญเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ซึ่งทางศูนยปฏิบัติการดานขาวของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการเฝาระวังและเตรียมการใหขอมูลท่ี
ถูกตองแกประชาชนในการแถลงขาวประจำวันไวแลว 

 
 
 
 
 

mailto:spokesman@prd.go.th


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ไมมี 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  :  
 

1. เอกสาร ภาพถาย บันทึก รายงานตาง ๆ เก่ียวกับการมอบหมายประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุข 

2. เอกสาร ภาพถาย บันทึกตาง ๆ เก่ียวกับการจัดทำรายงานการชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสขุ 

3. หลักฐาน เอกสาร ภาพถายการสงรายงานในระบบ GNews Ticket 
4. หลักฐาน เอกสาร ภาพถาย บันทึกตาง ๆ เก่ียวกับการจัดแถลงขาวและ การทำ Facebook Live เพ่ือ

ชี้แจงประเด็นขาวตามจำนวนและระยะเวลาท่ีไดรับมอบหมาย 
5. หลักฐาน เอกสาร ภาพถาย บันทึก รายงานตาง ๆ เก่ียวกับการชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุขท่ีไดรับการเผยแพรทางเว็บไซต
ของหนวยงาน และ GNews เว็บไซตภายนอก โซเชียลมีเดียภายในและภายนอก และสื่อโทรทัศน หรือ
วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ 

6. หลักฐานการชี้แจงประเด็นขาวผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ กระทรวง
สาธารณสุขท่ีใหกรมประชาสัมพันธทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(E-mail) spokesman@prd.go.th 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

7. หลักฐาน เอกสาร รายงานผลการชี้แจงประเด็นขาวท่ีมีผลกระทบตอสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุข รอบ  ๖ เดือน และรอบ 12 เดือน ท่ีเสนอผูอำนวยการ
สำนักสารนิเทศ 

8. หลักฐาน เอกสาร ภาพถายกิจกรรมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือเชิญเขารวม
ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน ประจำป ๒๕๖๓ เม่ือ
วันศุกรที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หองเมยแฟร บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ำ 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๗๙ 
 

 

มิติภายนอก 
การประเมินคุณภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :    ๒.  ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการ

พัฒนาหนวยงานสวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
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  : 

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมี
ตอคุณภาพการใหบริการ/คุณภาพกิจกรรม/คุณภาพผลงานตามพันธกิจหลักของหนวยงาน สวนกลางใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซึ่งสำรวจโดยกลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถสงมอบบริการท่ีดีใหกับผูรับบริการ โดยสำนักสารนิเทศมีบริการ/กิจกรรม/ผลงานตาม
กระบวนงานหลัก/พันธกิจหลักท่ีสงมอบใหผูรับบริการ 4 บริการหลัก  ไดแก  1.) โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  2.) ขาวเพ่ือสื่อมวลชน     3.) 
รายงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน และ  4.) รายงานสรุปวิเคราะหขาวกระทรวงสาธารณสุข
ประจำเดือน และประจำป ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการรายดานเรียงลำดับจากระดับมาก
ท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด ดังนี้ -: 

1. ขาวเพ่ือส่ือมวลชน  
พบวา   ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 76.84 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

พบวา   ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก  คิดเปนรอยละ 80.73  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย  : (ตอ) 

3. รายงานสรุปขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำวัน  
พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   คิดเปนรอยละ 80.73 

4. รายงานสรุปวิเคราะหขาวกระทรวงสาธารณสุขประจำเดือน และประจำป พบวา 

พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก   คิดเปนรอยละ 87.00 

 

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการพัฒนาหนวยงาน หมายถึง หนวยงานสวนกลาง

ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำผลการสำรวจความพึงพอใจของผู ร ับบริการฯ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปใชในการพัฒนาหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ จำนวน 2 กระบวนงาน โดยพิจารณาเลือกกระบวนงานที่มีผล

ความพึงพอใจต่ำสุดไปพัฒนาอันดับแรก สำหรับหนวยงานที่ไมมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ใหเลือกกระบวนงานตามพันธกิจหลักของหนวยงาน จำนวน 2 กระบวนงาน 

นำไปพัฒนาฯ (กรณีมีผลสำรวจความพึงพอใจเพียงกระบวนงานเดียวใหเลือกกระบวนงานตามพันธกิจ

เพิ ่มเติมอีก 1 กระบวนงาน) โดยสำนักสารนิเทศไดเลือก กระบวนงานขาวเพื ่อสื ่อมวลชน และ

กระบวนงาน โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ท้ังสวนกลางและ

สวนภูมิภาค เพ่ือทำแผนพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

- ระดับความสำเร็จของการนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการไปใชในการพัฒนาหนวยงาน

สวนกลาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง ระดับความสำเร็จของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ไปใชในการพัฒนาหนวยงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการฯท่ีเพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีหนวยงานไดดำเนินการพัฒนากระบวนงานนั้นๆ แลว 

 

หมายเหตุ  :  

1) หนวยงานเปนผู สำรวจ โดยใหหนวยงานประสานผูร ับบริการตอบแบบสอบถามผานระบบ 

Online ใหครบถวน 

2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหและประมวลผลสำรวจ

รายหนวยงาน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑ - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำ
คำสั่งสำนักสารนิเทศ ที่ 35/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนดหนาที่ร ับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ จัด
ประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมตางๆและ
ติดตามประเมินผล  

- ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานไดมีการจัด
ประชุมคณะทำงานและคัดเลือกกระบวนงานทีห่นวยงานตองนำมาพฒันา 
จำนวน 2 กระบวนงาน (ที่มีคาคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 2 อันดับแรก
มาพัฒนา) ไดแก กระบวนงานขาวเพื่อสื่อมวลชน และ กระบวนงาน
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มาใชในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 
2 - สำนักสารนิเทศ ไดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะหปจจัยและสาเหตุ

ความไมพึงพอใจตอกระบวนการใหบริการทั้ง ๒ กระบวนงาน มาจัดทำ
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที ่ประชุมคณะทำงานฯ พรอมจัดสง
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลาที่กำหนด ตามบันทึก
ขอความ ดวนที่สุด ที่ สธ 0223/1895 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
เรื่อง ขอสงแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

3 - ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 
30 กันยายน 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดาน
ยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการและ
จัดทำรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(รอบ ๑๒ เดือน) ของสำนักสารนิเทศ เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ 
รับทราบ ใน ๒ กระบวนงาน คือ -:  
๑.) กระบวนงานเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข (สวน

ภูมิภาค) กิจกรรมท่ีไดมีการดำเนินการดังนี้ -: 
๑.๑  จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายนักประชาสัมพันธ 

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณพ.ศ.2563 (สวน
ภูมิภาค) ๑ โครงการ  ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

๑.๒   ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตามโครงการฯ ในประเด็น ดังนี ้
1. วิทยากร - ปนี้ไดมีการคัดเลือกวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ และ

มีประสบการณท่ีหลากหลายท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
2. พิธีกร – ปนี้ไดติดตอประสานงานพิธีกรผูทรงคุณวุฒิของ

กระทรวงสาธารณสุขที ่มีประสบการณดานการสื ่อสาร
ประชาสัมพันธ และมีผลการดำเนินการรวมกับเครือขาย
กระทรวงสาธารณสุข มานานคือ ดร.นิต ิน ันท พันทวี 
ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

3. เนื้อหา – ปนี้ ไดจัดทำหลักสูตร โดยนำเอาขอเสนอแนะ
จากแบบประเมินโครงการของปที ่ผ านมาจัดทำหัวขอ
หลักสูตรในปนี้  ดังนี้ 
-   การสรางภาพลักษณองคกร 
-   เทคนิคการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
-   เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล  Infographic & 

Key message  
-   การสรางการรับรูแกประชาชน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

3 
(ตอ) 

4.   สถานที่ – ปนี้ ไดติดตอประสานงานเลือกสถานที่ที่มีความ
พรอมในการรับรองเครือขายจำนวนมาก ทั้งหองประชุม 
หองพัก หองน้ำ เพียงพอ สะอาดและถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยสำหรับเขารวมโครงการ คือ โรงแรมที เค พาเลส 
และคอนเวนชั่น กทม. 

๑.๓  จัดทำระบบลงทะเบียนเขารวมโครงการแบบออนไลน โดย
ผูเขารวมโครงการสามารถเขาระบบผานลิงค และ QR Code 
กรอกขอมูลการลงทะเบียนดวยตนเองทำใหหนวยงานไดขอมูลท่ี
ถูกตอง ครบถวน สามารถนำไปใชงานตอไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ 
ผูเขารวมโครงการฯ ยังสามารถตรวจเช็คผลการลงทะเบียนไดอีก
ดวย 

๑.๔   จัดทำคำสั่งแตงตั้งผู ประสานงานเครือขายประชาสัมพันธเขต
สุขภาพท่ี 1 – 12 

๑.๕   พัฒนาระบบการติดตอสื ่อสารและการประสานงานระหวาง
หนวยงานในสวนกลางกับเครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวง
สาธารณสุขในสวนภูมิภาคทางสื่อใหม (แฟนเพจ/เฟสบุก/ไลน
กลุม/ทวิตเตอร/ยูทูป) เพ่ือความรวดเร็วท่ัวถึงและทันเหตุการณ 

๑.๖   ผลิตทำเนียบเครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขใน
รูปแบบหนังสืออิเทคทรอนิกส (E-BOOK) 

๑.๗   สำรวจขอมูลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงาน
เครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค)  
จากการเก็บขอมูลในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้นของกลุม
ตัวอยางในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ ้น 224 คน และกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 196 ตัวอยาง (คิด
เปนรอยละ 87.11) ในการวิเคราะหแปลผล พบวา คาคะแนน
เฉลี ่ยความพึงพอใจ ของผู เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายนักประชาสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในภาพรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยความ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

3 
(ตอ) 

พึงพอใจเทากับ 4.36 (หรือรอยละ 87.30) ประเด็นที่กลุม
ตัวอยางพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
การประชุม คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.40 (หรือ
รอยละ 88.10) รองลงมา คือ ประเด็นความรู ที ่ไดร ับ คา
คะแนนเฉลี่ยความพอพอใจเทากับ 4.39 (หรือรอยละ 87.76) 
ประเด็นประโยชนดานการนำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน คา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.38 (หรือรอยละ 87.70) 
และประเด็นดานการประสานงานคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด เทากับ 4.28 (หรือรอยละ 85.61) ตามลำดับ 

๒.) กระบวนงานขาวเพ่ือส่ือมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) กิจกรรม
ท่ีไดมีการดำเนินการดังนี้ -: 
๒.๑   สงบุคลากรของกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ เขา

รับการฝกอบรมหลักสูตรภายในประเทศ จำนวน 1 คน คือ นาง
เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหนง นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ
พิเศษ ชื ่อหลักสูตร "การสรางสรรคประเด็นขาวเพื ่องาน
ประชาสัมพันธ" 

๒.๒  จัดระบบการพัฒนาบุคลากรดานงานขาวดวยระบบการสอนงาน
แบบพี่สอนนอง (Job Instruction) และฝกปฏิบัติงานปกติในท่ี
ทำงาน (On Job Training)  โดยม ีการควบค ุมกำก ับและ
ตรวจสอบโดยหัวหนากลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ 
และผูอำนวยการสำนักสารนิเทศกอนเผยแพรขาวทุกครั้ง 

๒.๓   จัดประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ ของกระทรวง
สาธารณสุข เปนประจำทุกวันศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น. 
เพื ่อรวมปรึกษาหารือวิเคราะหขาวรวมกับกลุ มภารกิจดาน
วิเคราะหและประชาสัมพันธจากกรมวิชาการทุกกรม (9 กรม) 
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาระบบงานขาวใหมี
คุณภาพดียิ่งข้ึน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

3 
(ตอ) 

๒.๔   เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ( COVID-19) ตั้งแตชวงเดือนมกราคม 2563  มาจนถึง
ปจจุบัน ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมการประชุม/รวมกลุมตางๆได 
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเรงดวน ขอ 
1.14 ใหสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐขอความรวมมือจาก
ผูประกอบการภาคเอกชนใหหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ี
มีการรวมตัวของประชาชนประชนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงตอ
การแพรระบาดของโรคโดยไมจำเปน จึงยังไมมีการจัดกิจกรรม
สือ่มวลชนสัมพันธ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ 

-   พรอมกันนี้ไดจัดสงรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (รอบ ๖ เดือน) ของสำนักสารนิเทศ ใหกลุ มพัฒนาระบบบริหาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามบันทึก
ขอความ ท่ี สธ 0223/๓๙๓ ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอสงรายงาน
ความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ ๖ เดือน)  

 
๔ - สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดติดตามให

กลุมผูรับบริการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงานฯ ผานระบบ Online ไดครบถวน
ตามที่กลุ มพัฒนาระบบบริหารกำหนด ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม (ภายหลังที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ใน 2 กระบวนการหลัก ดังนี้-: 
๑.) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข  

(สวนภูมิภาค) จำนวน  ๑๙๖ กลุมตัวอยาง 
๒.) ขาวเพื ่อส ื ่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๓๒ กลุม

ตัวอยาง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

- สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำ
รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด (คือ
ภายในวันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๘๒๓ 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื ่อง สงรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัต ิการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พรอมกันนี้ ไดสงผลการ
สำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/
ผลงานของหนวยงานฯ (ขอมูลดิบ) ใหกลุมพัฒนาระบบริหาร เพ่ือรวบรวม
วิเคราะหและประมวลผลตอ ตามบันทึกขอความท่ีที่ สธ 0223/822 ลง
ว ันที ่  19 มิถ ุนายน 2563 เร ื ่อง ส งผลสำรวจความพึงพอใจของ
ผู ร ับบริการตอคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน
สวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

 
๕ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดนำผลการ

สำรวจความพึงพอใจของผู ร ับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ (วิเคราะหขอมูลดวยตนเองของหนวยงาน) พบวา-: 

๑.) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวง
สาธารณสุข (สวนภูมิภาค) ผลสำรวจความพึงพอใจของเครือขาย
ประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขที่เขารวมโครงการฯ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทากับ รอยละ ๘๗.๒๗ เมื ่อเทียบกับ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เทากับ รอยละ ๘๐.๗๓) เพิ่มขึ้น รอยละ 
๘.๑๑ (เกณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

๒.) ขาวเพ่ือส่ือมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) ผลสำรวจความ      พึง
พอใจในบริการขาวเพื่อสื่อมวลชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เทากับ รอยละ ๘๕.๐๐ เมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เทากับ 
รอยละ ๗๖.๘๔) เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.62 (เกณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕) 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

: การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖2 – 
30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ4 ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - หนวยงานแตงตั้งคณะทำงาน/มอบหมายผูรับผิดชอบดำเนินการ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน 
- หนวยงานนำผลการสำรวจและขอเสนอแนะจากการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู ร ับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และสำหรับหนวยงานท่ีไมมีผลสำรวจความพึงพอใจฯให
ว ิ เคราะหกระบวนงานจากพันธกิจหลักของหนวยงานมา
วิเคราะหเพื ่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

เทากับ  
1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
2 - นำผลการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (กำหนดรายละเอียดระยะเวลาของแต
ละกิจกรรมในแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพฯ ใหแลวเสร็จใน
เดือนมิถุนายน 2563) และสงแผนปฏิบัติการฯ ใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร ภายในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

 
 
 
 

3 - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/
กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน 

- รายงานความกาวหนาผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 
2563 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

 

4 - หนวยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายใน
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 

- หนวยงานดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู ร ับบริการตอ
คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานในกระบวนงานที่หนวยงาน
นำไปพัฒนาฯ ไดตั้งแตเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ผานระบบ 
online ท่ี กล ุ  มพ ัฒนาระบบบร ิ หา ร  จ ั ดทำ ให  ใ นร ู ปแบบ
อิเล ็กทรอนิกส โดยใชข อมูลประชากรและกลุ มตัวอยางของ
กระบวนงานที่เลือกจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- หนวยงานติดตามใหผูรับบริการตอบแบบสอบถามใหครบถวนตาม
จำนวนกลุมตัวอยางท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหาร กำหนดใหแลวเสร็จ 
ภายในวันที ่ 21 สิงหาคม 2563 และแจงใหกลุ มพัฒนาระบบ
บริหารทราบ เพื่อดำเนินการวิเคราะหและประมวลผลการสำรวจ
ตอไป 

 

เทากับ  
1 คะแนน 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๘๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๕ 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผู ร ับบริการฯ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สำหรบัหนวยงานท่ีมีผลสำรวจความพึงพอใจฯ ปท่ีผานมา 

กระบวนงานท่ี 1 รอยละความพึงพอใจฯ ท่ีเพ่ิมข้ึน  

คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

 

กระบวนงานท่ี 2 รอยละความพึงพอใจฯท่ีเพ่ิมข้ึน 

คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 4 

เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 5 

 
 

คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำ 
คะแนนท่ีไดในกระบวนงานท่ี 1 + คะแนนท่ีไดจากกระบวนงานท่ี 2 
 

 
 

เทากับ  
1 คะแนน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๕ 

(ตอ) 
- สำหรับหนวยงานท่ีไมมีผลการสำรวจความพึงพอใจฯ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหใชผลการสำรวจความ
พึงพอใจฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเกณฑการ
ใหคะแนนดังนี้ 

กระบวนงานท่ี 1 รอยละความพึงพอใจฯ  

คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 

 

 
กระบวนงานท่ี 2 รอยละความพึงพอใจฯ 

คะแนน 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

รอยละ 65 รอยละ 70 รอยละ 75 รอยละ 80 รอยละ 85 

 
คำนวณคะแนนภาพรวมโดยนำ 

คะแนนท่ีไดในกระบวนงานท่ี 1 + คะแนนท่ีไดจากกระบวนงานท่ี 2 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๒. ระดับความสำเร็จของการนำผล
การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู ร ับบริการไปใชในการพัฒนา
หนวยงานสวนกลาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 

๑๐ 5.0000 
 

5.0000 ๐.5000 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  :  
 
             ระดับ ๑ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 
35/2562 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกำหนด
หนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ 
จัดประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมตางๆและติดตามประเมินผล  

ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานไดมีการจัดประชุมคณะทำงานและคัดเลือก
กระบวนงานท่ีหนวยงานตองนำมาพัฒนาจำนวน 2 กระบวนงาน (ท่ีมีคาคะแนนความพึงพอใจต่ำสุด 2 อันดับ
แรกมาพัฒนา) ไดแก กระบวนงานขาวเพื่อสื่อมวลชน และกระบวนงานจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มาใชในการจัดทำแผนปฏิบัติ
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
   
   
     
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
             ระดับ ๒ : 

สำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อวิเคราะหปจจัยและสาเหตุความไมพึงพอใจตอ
กระบวนการใหบริการทั ้ง ๒ กระบวนงาน มาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมคณะทำงานฯ พรอมจัดสงแผนปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สงใหกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลาท่ีกำหนด ตามบันทึกขอความ ดวนท่ีสุด          ท่ี 
สธ 0223/1895 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื ่อง ขอสงแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/
กิจกรรม/ผลงานของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 
             ระดับท่ี ๓ : 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ท่ี
ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการและจัดทำรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/
กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ๑๒ เดือน) ของสำนักสารนิเทศ เสนอผูอำนวยการ
สำนักสารนิเทศ รับทราบ ใน ๒ กระบวนงาน คือ -:  

๑. กระบวนงานเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค) กิจกรรมที่ไดมีการ
ดำเนินการดังนี้ -: 
๑.๑   จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายนักประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ประจำป

งบประมาณพ.ศ.2563 (สวนภูมิภาค) ๑ โครงการ  ระหวางวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
๑.๒   ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมตามโครงการฯ ในประเด็น ดังนี ้

๑.   วิทยากร - ปนี้ไดมีการคัดเลือกวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณท่ีหลากหลาย
ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. พิธีกร – ปนี้ไดติดตอประสานงานพิธีกรผูทรงคุณวุฒิของกระทรวงสาธารณสุขที่มี
ประสบการณดานการสื่อสารประชาสัมพันธ และมีผลการดำเนินการรวมกับเครือขาย
กระทรวงสาธารณสุข มานานคือ ดร.นิตินันท พันทวี ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓. เนื้อหา – ปนี้ ไดจัดทำหลักสูตร โดยนำเอาขอเสนอแนะจากแบบประเมินโครงการของ
ปท่ีผานมาจัดทำหัวขอหลักสูตรในปนี้  ดังนี้ 
-   การสรางภาพลักษณองคกร 
-   เทคนิคการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
-   เทคนิคการผลิตและเผยแพรสื่อดิจิทัล  Infographic & Key message  
-   การสรางการรับรูแกประชาชน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

              
ระดับ ๓ : (ตอ) 

4.   สถานท่ี – ปนี้ ไดติดตอประสานงานเลือกสถานท่ีท่ีมีความพรอมในการรับรองเครือขาย
จำนวนมาก ทั้งหองประชุม หองพัก หองน้ำ เพียงพอ สะอาดและถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยสำหรับเขารวมโครงการ คือ โรงแรมที เค พาเลส และคอนเวนชั่น กทม. 

๑.๓   จัดทำระบบลงทะเบียนเขารวมโครงการแบบออนไลน โดยผูเขารวมโครงการสามารถเขา
ระบบผานลิงค และ QR Code กรอกขอมูลการลงทะเบียนดวยตนเองทำใหหนวยงานได
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สามารถนำไปใชงานตอไดอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ผูเขารวมโครงการฯ 
ยังสามารถตรวจเช็คผลการลงทะเบียนไดอีกดวย 

๑.๔   จัดทำคำสั่งแตงตั้งผูประสานงานเครือขายประชาสัมพันธเขตสุขภาพท่ี 1 – 12 
๑.๕   พัฒนาระบบการติดตอสื ่อสารและการประสานงานระหวางหนวยงานในสวนกลางกับ

เครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขในสวนภูมิภาคทางสื่อใหม (แฟนเพจ/
เฟสบุก/ไลนกลุม/ทวิตเตอร/ยูทูป) เพ่ือความรวดเร็วท่ัวถึงและทันเหตุการณ 

๑.๖   ผลิตทำเนียบเครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบหนังสืออิเทคทรอนิกส  
(E-BOOK) 

๑.๗   สำรวจขอมูลความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการงานเครือขายประชาสัมพันธ
กระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค)  จากการเก็บขอมูลในครั้งนี้ มีผูเขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้น
ของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ มีจำนวนท้ังสิ้น 224 คน และกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามใน
ครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 196 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 87.11) ในการวิเคราะหแปลผล (ของ
หนวยงานเอง) พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายนักประชาสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยู
ในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.36 (หรือรอยละ 87.30) ประเด็น
ที่กลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุม คา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.40 (หรือรอยละ 88.10) รองลงมา คือ ประเด็น
ความรู ที ่ไดรับ คาคะแนนเฉลี ่ยความพอพอใจเทากับ 4.39 (หรือรอยละ 87.76) 
ประเด็นประโยชนดานการนำความรูไปใชในการปฏิบัติงาน คาคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 4.38 (หรือรอยละ 87.70) และประเด็นดานการประสานงานคาคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจนอยท่ีสุด เทากับ 4.28 (หรือรอยละ 85.61) ตามลำดับ 

๒.  บริการงานขาวเพ่ือส่ือมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) กิจกรรมท่ีไดมีการดำเนินการดังนี้ -: 
๒.๑   สงบุคลากรของกลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ เขารับการฝกอบรมหลักสูตร

ภายในประเทศ จำนวน 1 คน คือ นางเพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหนง นักวิชาการเผยแพร
ชำนาญการพิเศษ ชื่อหลักสูตร "การสรางสรรคประเด็นขาวเพ่ืองานประชาสัมพันธ" 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 

             ระดับ ๓ : (ตอ) 

๒.๒  จัดระบบการพัฒนาบุคลากรดานงานขาวดวยระบบการสอนงานแบบพี ่สอนนอง (Job 
Instruction) และฝกปฏิบัติงานปกติในที่ทำงาน (On Job Training) โดยมีการควบคุมกำกับ
และตรวจสอบโดยหัวหนากลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ และผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศกอนเผยแพรขาวทุกครั้ง 

๒.๓   จัดประชุมคณะทำงานดานขาวและประชาสัมพันธ ของกระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุกวัน
ศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น. เพื่อรวมปรึกษาหารือวิเคราะหขาวรวมกับกลุมภารกิจดาน
วิเคราะหและประชาสัมพันธจากกรมวิชาการทุกกรม (9 กรม) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และพัฒนาระบบงานขาวใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

๒.๔   เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ตั้งแต
ชวงเดือนมกราคม 2563  มาจนถึงปจจุบัน ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมการประชุม/รวมกลุม
ตางๆได ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเรงดวน ขอ 1.14 ใหสวนราชการ
และหนวยงานอ่ืนของรัฐขอความรวมมือจากผูประกอบการภาคเอกชนใหหลีกเลี่ยง หรือเลื่อน
การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนประชนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงตอการแพร
ระบาดของโรคโดยไมจำเปน จึงยงัไมมีการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ 

พรอมกันนี้ไดจัดสงรายงานความกาวหนาผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) ของสำนักสารนิเทศ ใหกลุม
พัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 16 มีนาคม 
2563) ตามบันทึกขอความ ท่ี สธ 0223/๓๙๓ ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอสงรายงานความกาวหนา
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (รอบ ๖ เดือน) 

ระดับท่ี ๔ : 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดติดตามใหกลุมผูรับบริการตอบ
แบบสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงานฯ ผานระบบ 
Online ไดครบถวนตามท่ีกลุมพัฒนาระบบบริหารกำหนด ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม – สงิหาคม (ภายหลัง
ที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563) ใน 2 กระบวนการหลัก ดังนี้-: 

๑.)  โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค) จำนวน  
๑๙๖ กลุมตัวอยาง 

๒.) ขาวเพ่ือสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๓๒ กลุมตัวอยาง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 

ระดับ ๔ : (ตอ) 

สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สงใหกลุมพัฒนาระบบบริหาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด (คือภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ตาม
บันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๘๒๓ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื ่อง สงรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
พรอมกันนี้ ไดสงผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของ
หนวยงานฯ (ขอมูลดิบ) ใหกลุมพัฒนาระบบริหาร เพ่ือรวบรวมวิเคราะหและประมวลผลตอ ตามบันทึกขอความ
ท่ีท่ี สธ 0223/822 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง สงผลสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพ
การใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงานสวนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ระดับ ๕ : 

สำนักสารนิเทศ ไดนำผลการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (วิเคราะหขอมูลดวยตนเอง
ของหนวยงาน) ดังนี้-: 

กลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ สำนักสารนิเทศ ไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอ กระบวนงานท่ี 1 : กระบวนงานเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุข (สวนภูมิภาค) 
ผานระบบ Online โดยใชขอมูลประชากรและกลุมตัวอยางจากผูเขารวม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขาย
นักประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งสิ้น 196 ตัวอยาง ในการวิเคราะหแปลผล พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายนักประชาสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูใน
ระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.36 (หรือรอยละ 87.27) เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เทากับรอยละ ๘๐.๗๓ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๘.๑๑ (เกณฑเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕) 

กลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ สำนักสารนิเทศ ไดดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตอกระบวนงานที่ 2 :  กระบวนงานขาวเพื่อสื่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) ผานระบบ 
Online โดยใชขอมูลประชากรและกลุ มตัวอยางที ่ เปนสื ่อมวลชน (สายกระทรวงสาธารณสุข) ที ่ตอบ
แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 32 ตัวอยาง ในการวิเคราะหแปลผล พบวา คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผูรับบริการฯ ในภาพรวมท้ัง 2 ดาน อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.25(หรือรอยละ 
๘๕.๐๐) เม่ือเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทากับรอยละ ๗๖.๘๔ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.62 (เกณฑเพ่ิมข้ึน 
รอยละ ๕) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ไมมี 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :    
 

- ไมมี   
 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง  : 
 

1. คำสั่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 35/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน 

2. รายงานการประชุมสำนักสารนิเทศ 
3. ตามบันทึกดวนที่สุด ที่ สธ 0223/1895 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการ

พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. บันทึกขอความท่ี สธ 0223/๓๙๓ ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอสงรายงานความกาวหนา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ๖ เดือน) 

5. บันทึกขอความที่ สธ 0223/822 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง สงผลการสำรวจความ     
พึงพอใจของผูรับบริการตอคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน สวนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. บันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓/๘๒๓ ลงวันที ่ 19 มิถุนายน 2563 เรื ่อง สงรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๗ 
 

 

มิติภายใน 
การประเมินประสิทธิภาพ 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๓.  รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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  :  

•  การเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวมของหนวยงาน หมายถึง การที่หนวยงานสามารถ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรภาพรวมในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณท่ี
หนวยงานไดรับการจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจะนำยอดงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงแลวมาเปนหลักฐานในการคำนวณ) เพ่ือ
ประเมินผลการเบิกจายเงินของหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายของรัฐบาลตามเกณฑกำหนดหรือไม โดยใช
ขอมูลการเบิกจายรวมกอหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ที่กองบริหารการคลังยืนยันอยางเปนทางการมาเปน
ฐานขอมูลการประเมินผล 

•  การกอหนี้ผูกพัน หมายถึง การจัดซื้อจัดจางที่ไดดำเนินการลงนามในสัญญาจางหรือออกใบสั่งซื้อ/
ใบสั่งจาง และไดดำเนินการจัดทำ PO ในระบบ GFMIS 

•  ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ หมายถึง การมีความพรอม มีการวางแผนการใชจายเงิน
งบประมาณ และการเบิกจายตามแผน รวมทั้งมีกระบวนการเรงรัด ติดตาม แกปญหา เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณบรรลุผลตามวัตถุประสงคเปาหมายยุทธศาสตรของหนวยงาน และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  

• รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หมายถึง การที่หนวยงานสามารถเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรภาพรวมในรอบ ๑๒ เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หนวยงานไดรับการ
จัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ท่ี
ผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  2๓,๕๖๒,๕00 บาท (ยี่สิบสามลานหาแสน
หกหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) สามารถเบิกจายงบประมาณไดเปนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๓,๑๙๕,๐๑๔.๐๖ บาท 
(ยี่สิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันสิบสี่บาทศูนยหกสตางค) รวมรายการผูกพันทั้งหมด (รายงาน ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2563) คิดเปน รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของหนวยงานเทากับ           
รอยละ 9๘.๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดท่ี  ๓ 
ผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖1 ๒๕๖2 ๒๕๖3 

-   รอยละการเบิกจายงบประมาณและกอหนี้
ผูกพันภาพรวมของหนวยงาน ในสังกัด
สำน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

99.61 91.04 98.44 

เกณฑการใหคะแนน : 
การใหคะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจายงบประมาณท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรรวมใน

รอบ 6 , 12 เดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณที่หนวยงานไดรับการจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงระหวางปหรือไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจะนำยอดงบประมาณท่ีเปลี่ยนแปลง
แลวมาเปนฐานในการคำนวณ) 

  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๒ ตอ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 

ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

92 94 96 98 100 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๙๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน : 
  

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน  
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๓. รอยละการเบิกจายงบประมาณ
และกอหนี้ผูกพันภาพรวมของ
หนวยงาน ในสังกัดสำนักงาน
ปล ั ดกระทรวงสาธารณสุข 
ประจำป  งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

7.5 
 

รอยละ  
98.44 

๔.๒๒๐๐ ๐.๓๑๖๕ 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563) ท่ี
ผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  2๓,๕๖๒,๕00 บาท (ยี่สิบสามลานหาแสน
หกหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจนถึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  ดังนี้ -: 

๑.๑  งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 3,942,500 บาท 
(สามลานเกาแสนสี่หม่ืนสองพันหารอยบาทถวน)  

๑.2  งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จำนวน 2,523,200 บาท 
(สองลานหาแสนสองหม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 

1.3 งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2,550,000 บาท 
(สองลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

1.4 งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,000,000 บาท 
(สองลานบาทถวน) 

1.5 งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1,400,000 
บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน) 

1.๖ งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จำนวน  600,000 บาท 
(หกแสนบาทถวน) 

1.7 งบดำเนินงาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 จำนวน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน) 
            1.8 งบดำเนินงาน ไดจัดสรรครั้งที ่ 8 เมื ่อวันที ่ 9 กันยายน 2563 จำนวน 500,000 บาท        
(หาแสนบาทถวน) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

1.9 งบดำเนินงาน ไดจัดสรรครั้งท่ี 9 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 จำนวน 250,000 บาท (สอง
แสนหาหม่ืนบาทถวน) 

1.10 งบดำเนินงาน ไดจัดสรรครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 จำนวน 500,000 บาท 
(หาแสนบาทถวน)  

1.11 คาเชาบาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 102,000 บาท 
(หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) 

1.12 คาเชาบาน ไดรับจัดสรรครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2563 จำนวน 102,000 บาท 
(หนึ่งแสนสองพันบาทถวน) 

1.13 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 จำนวน 27,000 
บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

1.๑4 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 9,000 
บาท (เกาพันบาทถวน) 

1.๑5 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 จำนวน 9,000 
บาท (เกาพันบาทถวน) 

๑.๑6 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 จำนวน 9,000 
บาท (เกาพันบาทถวน) 

๑.๑7 เงินสมทบประกันสังคม ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2563 จำนวน 54,000 
บาท (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

๑.๑8 คาเชายานพาหนะ ไดรับจัดสรรเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จำนวน 30,300 บาท (สาม
หม่ืนสามรอยบาทถวน) 

๑.๑9 งบกลาง (COVD -19) ไดร ับจัดสรรครั ้งที ่ 1 เมื ่อวันที ่ 25 มีนาคม 2563 จำนวน  
7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 

๑.20 งบกลาง (COVD -19) ไดรับจัดสรรครั้งท่ี 2 (คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เม่ือ
วันท่ี 15 เมษายน 2563 จำนวน  300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

๑.21 งบกลาง (COVD -19) ไดรับจัดสรรครั้งที่ 3 (คาอาหารกลางวัน) เมื ่อวันที่ 30 เมษายน   
2563 จำนวน  565,600 บาท (หาแสนหกหม่ืนหารอยบาทถวน) 

๑.22 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน) ไดรับจัดสรร เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 
จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

1.23 งบลงทุน (โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน) ไดรับจัดสรร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
จำนวน 128,400 บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

โดยสรุป ในในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 
กันยายน 2563) ที่ผานมา สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น  2๓,๕๖๒,๕00 บาท 
(ยี่สิบสามลานหาแสนหกหมื่นสองพันหารอยบาทถวน) สามารถเบิกจายงบประมาณไดเปนเงินรวมทั้งส้ิน 
๒๓,๑๙๕,๐๑๔.๐๖ บาท (ยี่สิบสามลานหนึ่งแสนเกาหมื่นหาพันสิบสี่บาทศูนยหกสตางค) รวมรายการผูกพัน
ทั้งหมด (รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) คิดเปนรอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของหนวยงานเทากับ รอยละ 9๘.๔๔ 
 
สูตรการคำนวณ : 
 
  เงินงบประมาณรายจายภาพรวมท่ีหนวยงานเบิกจายในรอบ ๑๒ เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

                   วงเงินงบประมาณรายจายท่ีหนวยงานไดรับท้ังหมดในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แทนคาในสูตร 
 
       =         23,195,014.06  
                  23,562,500.00 
 

       =          98.44% 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- เจาหนาท่ีสำนีกสารนิเทศทุกกลุม/ฝาย ใหความรวมมือดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว  
- มีการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การเบิกจายงบประมาณอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง  
- กองบริหารการคลัง โดยฝายตรวจสอบและฝายงบประมาณ ใหการสนบัสนุนในดานขอมูล ระเบียบ 

วิธีการเบิกจายและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเปนอยางดี 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :   
 

- ไมมี 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- ไมมี 
 

x ๑๐๐ 

X ๑๐๐ 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
 

1. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุดที่ สธ 0206.03/2587 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562เรื่อง 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบดำเนินงาน   
(ไมรวมรายจายประจำขั ้นต่ำ/รายการผูกพัน) ครั ้งที ่ 1/2563 (ไตรมาส 1 - 2 ) จำนวน 
3,942,500 บาท (สามลานเกาแสนสี่หม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) 

2. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุดที่ สธ 0206.03/2531 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบดำเนินงาน 
(รวมรายจายประจำข้ันต่ำ/รายการผูกพัน)  คาเชาบาน จำนวน 102,000 บาท (หนึ่งแสนสองพัน
บาทถวน) 

3. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/ว.2563 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2562เรื่อง 
แจงโอนจัดสรรประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS เงินสมทบประกันสังคมสวนของ
นายจางของพนักงานราชการ จำนวน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

4. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/ว.3005 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562
เรื่อง การจัดสรรงบสมทบประกันสังคมของพนักงานสวนกลาง งบประมาณรายจายป 2563 
จำนวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) 

5. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/ว.132 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 
เรื ่อง การจัดสรรงบสมทบประกันสังคมของพนักงานสวนกลาง งบประมาณรายจายป 2563 
จำนวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) 

6. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/ว.206 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 
เรื ่อง การจัดสรรงบสมทบประกันสังคมของพนักงานสวนกลาง งบประมาณรายจายป 2563 
จำนวน 9,000 บาท (เกาพันบาทถวน) 

7. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/535 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
แจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,523,200 บาท (สอง
ลานหาแสนสองหม่ืนสามพันรอยบาทถวน) 

8. หนังสือกองบริหารการคลัง ท่ี สธ 0206.03/1990 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง แจงโอน
จัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 500,000 บาท  (หา
แสนบาทถวน) 

9. หนังส ือจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน ดวนที ่ส ุด ที ่  สธ 0209.06/17581 ลงวันท่ี               
9 กันยายน 2563 เรื่องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมเติม จำนวน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน)  

10. หนังสือจากกองบริหารการคลัง ที่ สธ 0206.03/ว343 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่องแจง
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 250,000 บาท 
(สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

๑๑. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/541 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 เรื่อง
แจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 102,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหม่ืนบาทถวน) 

๑๒. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/609 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2563 เรื่อง
แจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS จำนวน 
7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) 

๑๓. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/774 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 
เรื่องแจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS จำนวน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) 

๑๔. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/755 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 
เรื่องแจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1,550,000 บาท 
(หนึ่งลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๑๕. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.02/ว623 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
เรื่องแจงการจัดสรรเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานราชการสวนกลาง งบประมาณรายจาย
ป 2563 จำนวน 54,000 บาท (หาหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

๑๖. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/2531 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 
เรื ่อง การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน งบ
ดำเนินงาน (รวมรายจายประจำขั้นต่ำ/รายการผูกพัน) คาเชารถยนต จำนวน 30,300 บาท 
(สามหม่ืนสามรอยบาถวน) 

๑๗. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/ว 968 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง แจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2,550,000 บาท 
(สองลานหาแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

๑๘. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/ว 908 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 
เรื่อง แจงโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบ GFMIS จำนวน 
565,000 บาท (หาแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

๑๙. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/2910 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
เรื่อง แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนงานฯ 
(เพ่ิมเติม) จำนวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) 

๒๐. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี สธ 0206.03/1698 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1,400,000 
บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน 

๒๑. หนังสือกองบริหารการคลัง ดวนที่สุด ที่ สธ 0206.03/1763 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 
เรื่อง แจงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 600,000 
บาท (หกแสนบาทถวน) 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

๒๒. หนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ 0206.03/1850 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่องแจง
โอนเปลี่ยนแปลงรายจายปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 128,400 บาท (หนึ่งแสนสอง
หม่ืนแปดพันสี่รอยบาทถวน) 

๒๓. หนังสือกองบริหารการคลัง ที่ สธ 0206.03/2306 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่องแจง
โอนจัดสรรเงินงบประมาณจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 500,000 บาท    
(หาแสนบาทถวน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๕ 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๔. ระดับความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management 

System : PMS) ของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

ผูจัดเก็บขอมูล  :   
๑.  นางสาวธัญญา        พฤกษยาชวีะ 
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 :  
 

• การบร ิหารผลการปฏ ิบ ัต ิราชการ (Performance Management System : PMS)  หมายถึง  
กระบวนการดำเนินการอยางเปนระบบ เพ่ือผลักดันใหผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการบรรลุเปาหมาย
โดยการเชื่อมโยงเปาหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองคกร หนวยงานและบุคคลเขาดวยกัน โดยผาน
กระบวนการกำหนดเปาหมายที่ชัดเจน การพัฒนาผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการอยางตอเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีกำหนด และมีการนำผล
การประเมินไปใชประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดมาตรฐานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง) 
เพื่อเปนเครื่องมือในการกำกับและติดตามระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงาน
ราชการเปนไปตามหลักเกณฑหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 

 

• หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง หนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน 24 
หนวยงาน 

 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย : (ตอ) 
 

• ระดับความสำเร็จการบริหารผลการปฏิบัติราชการ (Performance Management System : PMS)  
หมายถึง  ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกตองตามหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง) 
โดยดำเนินการตามเกณฑท่ีกำหนด 

 
ขอมูลผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ 12 เดือน) 

๑ - ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 
30 กันยายน 2563) ท่ีผานมา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขโดยกลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการไดมีการ
ทบทวนยุทธศาสตร ว ิส ัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จ ัดทำแผนท่ี
ยุทธศาสตร (Strategy Map) แปลงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 
มาสูผลผลิต กิจกรรม แผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 โดยมีระบบในการ โดยมีการถายทอด
ตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการ (สำนัก) สูระดับกลุม/ฝายและระดับ
บุคคล โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำรูปเลม
เอกสารแผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 สงมอบใหทุกกลุมภารกิจเพ่ือถือปฏิบัติ  

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือชี้แจงทำความเขาใจ
เกี ่ยวกับมาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการ
ประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ และของ
พนักงานราชการ ใหบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคนรับทราบ ในที่ประชุม
ประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๒ - ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพ่ือชี้แจงและถายทอดตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของสำนัก
สารนิเทศใหแกบุคลากรในหนวยงานรับทราบโดยทั่วกัน และมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักใหแตละกลุมภารกิจฯ ในการประชุมสำนัก
สารนิเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พรอมท้ัง
มอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมภารกิจถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย
จากระดับหนวยงานสูบุคคลโดยมีการจัดทำหนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล มีการเจรจาตัวชี ้ว ัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการและภารกิจหลัก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  

- หัวหนากลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจมีการจัดประชุมเจรจาตัวชี้วัด และคา
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
กับเจาหนาที่ในกลุมภารกิจแตละคนกอนมีการลงนามในหนังสือ คำรับรองการ
ปฏิบัตริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายบุคคล) 

- สำนักสารนิเทศ มีการจัดทำขอตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
เปนลายลักษณอักษรในบุคลากรใน ๓ ระดับ คือ ระดับหนวยงาน (ระดับสำนัก/
กอง) ระดับกลุมภารกิจ  และระดับบุคคล โดยมีการตกลงและใหความเห็นชอบ
ในการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกันระหวางผูอำนวยการกับหัวหนา
กลุมภารกิจฯ และ หัวหนากลุมภารกิจฯ กับขาราชการผูปฏิบัติงานโดยมีการ
เจรจาตกลงเกี ่ยวกับรายละเอียดตัวชี ้ว ัดและเปาหมาย รวมถึงเกณฑการ
ประเมินผลความสำเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) 
ของบุคลากรแตละคนในสำนักสารนิเทศ พรอมมีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ในหนวยงาน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 
31 มีนาคม 2563) เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น. 
ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และ รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น. ณ หองประชุม
สำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 

 
 
 

ระดับ การดำเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ - สำนักสารนิเทศ มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการโดยให

บุคลากรทุกระดับจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและผลการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 รอบ ๖ เดือนและรอบ 12 เดือน  

สงหัวหนากลุมภารกิจพิจารณาและนำเสนอผูอำนวยการตามลำดับ เพ่ือติดตาม กำกับ 

ใหการดำเนินงานแตละระดับบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว พรอมนำเสนอผลและคา

คะแนนการปฏิบัติราชการของหนวยงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖3) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  

โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศไดแจงติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ  และ

ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในไลนกลุม 

“ทีม สสน.”(ผู อำนวยการกับหัวหนากลุ มภารกิจ) และไลนกลุ ม “สารนิเทศ”

(ผูอำนวยการกับเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศทุกคน) 

- หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาฝายในสำนักสารนิเทศ ผูทำหนาที่เปนผูประเมินของ

สำนักสารนิเทศมีการใหคำปรึกษาแนะนำแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดวยระบบการสอน

งานแบบพี่สอนนอง (Job Instruction) และฝกปฏิบัติงานปกติในที่ทำงาน (On Job 

Training) มีการควบคุมกำกับและตรวจสอบโดยหัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาฝาย 

เพ่ือปรับปรุง แกไข พัฒนางานใหถูกตองและมีคุณภาพเพ่ือนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

๔ -   หัวหนากลุม/ฝายของสำนักสารนิเทศ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ

ใหประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 รอบ ๖ เดือน(ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) 

และรอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563) ของ

ผู ใตบังคับบัญชาของตนเองในเบื ้องตนและนำเสนอผลตอผู อำนวยการสำนัก

สารนิเทศเพ่ือใหคะแนนประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในลำดับตอไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๐๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 

 

 
 

ระดับ การดำเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

- ในรอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ถึง 3๐ กันยายน 2563) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ

เปนผูลงนามพิจารณาผลการประเมินดังกลาวใหแก ขาราชการจำนวน 2๑ คน และ 

พนักงานราชการจำนวน ๑๒ คน (รวม ๓๓ คน) พรอมประเมินสมรรถนะรายบุคคล

ของขาราชการและพนักงานราชการแตละคน และใหลงนามรับทราบผลการประเมิน 

โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานบุคลากรของหนวยงานเปนผูรวบรวมแบบ

สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย คาคะแนนผลสัมฤทธิ์

ของงาน และ คาคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลักและสมรรถนะ

เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ) พรอมจัดทำรายงานบัญชีแจงผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ สงกองบริหาร

ทรัพยากรบุคคลและกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพื ่อพิจารณาเลื ่อนเงินเดือน

ขาราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตาม

บันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๓๔๒ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอนำสงบัญชีแจง

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพื ่อพิจารณาเลื ่อนเงินเดือน

ขาราชการ รอบการประเมินครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และ 

รอบประเมินครั้งท่ี 2 ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึกขอความ

ที่ สธ ๐๒๒๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอนำสงบัญชีแจงผลการ

ประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบ

การประเมินครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับผลการ

ประเมินตำแหนงพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ ผูรับผิดชอบงานบุคลากรได

สงผลการประเมินใหเจาหนาที่งานบุคลากรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพ่ือ

พิจารณาตามโครงสรางของกองยุทธศาสตรและแผนงานในภาพรวมตอไป 

- ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕๖๓) ท่ีผาน

มานี้ ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศทุกคนเห็นดวยกับผลการ

ประเมินท่ีไดรับพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการ

ของตนเอง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 

 

ระดับ การดำเนินงานในแตละข้ันตอน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ - ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 กันยายน ๒๕๖๓) ท่ีผาน
มานี้ ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศจำนวน ๓๓ คน (ขาราชการ 
2๑ คน และ พนักงานราชการ ๑๒ คน) เห็นดวยกับผลการประเมินที่ไดรับพรอมลง
ลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของตนเองครบทุกคน 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

 

สูตร =  ขาราชการ/พนักงานราชการในหนวยงานลงลายมือช่ือรับทราบผลการประเมิน 

                       ขาราชการ/พนักงานราชการในหนวยงานท้ังหมด 
 

แทนคาสูตร    =       ๓๓ 

                           ๓๓ 
                  =     ๑๐๐ % 
หมายเหตุ :  

๑. จำนวนขาราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในรอบการประเมินครั้งท่ี ๑ 
(วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เทากับ ๓๔ คน (ขาราชการ 
22 คน และ พนักงานราชการ ๑๒ คน) 

๒. จำนวนขาราชการและพนักงานราชการตามปฏิบัติจริงในรอบการประเมินครั้งท่ี 2 
(ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงว ันที ่ 30 กันยายน 2563) เทากับ ๓๓ คน 
(ขาราชการ 2๑ คน และ พนักงานราชการ ๑๒ คน) 

 

เกณฑการใหคะแนน :  

- การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

X 100 

X 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 - หนวยงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงระบบในการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมาย

จากองคการสูระดับหนวยงานและระดับบุคคล เพื่อผลักดัน

ให เก ิดความสำเร ็จตามยุทธศาสตร และเป าหมายของ

หนวยงานท่ีตั้งไว 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
 

 - หนวยงานมีการชี้แจง/ทำความเขาใจมาตรฐานการบริหารผล

การปฏิบัติราชการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของขาราชการและการประเม ินผลการปฏิบัต ิงานของ

พน ักงานราชการ ในส ังก ัดสำน ักงานปล ัดกระทรวง

สาธารณสุข (ราชการบริหารสวนกลาง) ใหกับบุคลากรใน

สังกัดรับทราบโดยท่ัวกัน (เอกสารแนบ 5 ตามภาคผนวก) 

 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 

2 - ผูประเมินและผูร ับการประเมินของหนวยงาน นำตัวชี ้วัด 
เปาหมาย ระดับความสำเร็จของงานที่กำหนดรวมกันตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการฯ และพฤติกรรมที่คาดหวัง มาลง
นามร ับทราบร วมก ัน จำนวนสองรอบ โดย รอบสอง          
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ใหแลวเสร็จ ภายใน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ 
1. กรณีมีตัวชี้วัด เปาหมายและระดับความสำเร็จของงานเปน
การตกลงดำเนินการทั้งป ใหจัดทำขอตกลงและลงนามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการรวมกันทั ้งสองฝาย ครั ้งเดียวใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2562   
2. กรณีจัดทำขอตกลงและลงนามฯ แลวเสร็จ หลังจากวันท่ี
กำหนด หักคะแนนวันละ 0.1 คะแนน 

 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
3 - หน วยงานม ีระบบการต ิดตามความก าวหน าผลการ

ดำเนินงาน และประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปาหมาย
ในแตละระดับตามขอตกลง เพื ่อติดตาม กำกับ ใหมีการ
ดำเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

- ผูประเมินของหนวยงานมีการใหคำปรึกษาแนะนำเพ่ือการ
ปรับปรุง แกไข พัฒนาเพ่ือนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 

๔ - หนวยงานประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตาม
ขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคลในรอบ 12 เดือน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563) และนำผลการประเมินไป
ใชประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทน 

- ผูประเมินและผูรับการประเมินของหนวยงานรวมกันทำการ
วิเคราะหผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
หรือสมรรถนะ เพื ่อนำมาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลใน
ภาพรวมของหนวยงาน รอบ 12 เดือน 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

 
 
 
 

เทากับ  
๐.๕ คะแนน 

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 
 
ห ม า ย เห ตุ  จ ำ น ว น ข  า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ น ั ก ง า น ร า ช ก า รต า ม ป ฏ ิ บ ั ต ิ จ ริ ง 
ในแตละรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

เทากับ  
๑ คะแนน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน         
ถวงน้ำหนัก 

๔. ระดับความสำเร ็จของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการ 
(Performance Management 
System : PMS) ของหนวยงาน
ในส ั ง ก ั ดส ำน ั ก ง า นปลั ด 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

7.5 ระดับ 5 5.๐๐๐๐ 0.3750 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 
ระดับ ๑ : 

-   ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563)   ท่ี
ผานมา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการไดมี
การทบทวนยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จัดทำแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) แปลงยุทธศาสตร 
เปาประสงค และกลยุทธ มาสู ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน/โครงการ เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 โดยมีระบบในการ โดยมีการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายจากองคการ (สำนัก) สูระดับ
กลุม/ฝายและระดับบุคคล โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดทำรูปเลมเอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 สงมอบใหทุกกลุมภารกิจเพ่ือถือปฏิบัติ  

-   ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพื่อชี้แจงทำความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการและแนวทางการประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการ และของ
พนักงานราชการ ใหบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคนรับทราบ ในท่ีประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ 

ระดับ ๒ : 

-   ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ จัดประชุมหนวยงานเพื่อชี้แจงและถายทอดตัวชี้วัดตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของสำนักสารนิเทศ ใหแกบคุลากรในหนวยงานรับทราบโดยท่ัวกัน 
และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสำนักใหแตละกลุมภารกิจฯ ในการประชุมสำนักสารนิเทศ 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 พรอมท้ังมอบหมายใหหัวหนากลุมภารกิจทุกกลุมภารกิจ
ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากระดับหนวยงานสูบุคคล โดยมีการจัดทำหนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล มีการเจรจาตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการและภารกิจหลัก ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๒ : (ตอ) 

-  หัวหนากลุมภารกิจแตละกลุมภารกิจมีการจัดประชุมเจรจาตัวชี้วัด และคาเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการและภารกิจหลัก ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 กับเจาหนาที่ในกลุมภารกิจแตละคนกอนมีการลงนามใน
หนังสือคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รายบุคคล) 

-  สำนักสารนิเทศ มีการจัดทำขอตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับบุคคลเปนลายลักษณอักษรใน
บุคลากรใน ๓ ระดับ คือ ระดับหนวยงาน (ระดับสำนัก/กอง) ระดับกลุมภารกิจ  และระดับบุคคล โดยมีการตกลง
และใหความเห็นชอบในการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายรวมกันระหวางผูอำนวยการกับหัวหนากลุมภารกิจฯ 
และ หัวหนากลุมภารกิจฯ กับขาราชการผูปฏิบัติงานโดยมีการเจรจาตกลงเกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้ว ัดและ
เปาหมาย รวมถึงเกณฑการประเมินผลความสำเร็จที่สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม (KPI Template) ของ
บุคลากรแตละคนในสำนักสารนิเทศ พรอมมีการจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของเจาหนาที ่ใน
หนวยงาน เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น. ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 
3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ) เม่ือ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.3๐ – ๑2.3๐ น. ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ ชั้น 3 อาคาร 3       ตึก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ระดับ ๓ : 

-  สำนักสารนิเทศ มีระบบการติดตามความกาวหนาผลการปฏิบัติราชการโดยใหบุคลากรทุกระดับจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานและผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
รอบ ๖ เดือน และรอบ 12 เดือน  สงหัวหนากลุมภารกิจพิจารณาและนำเสนอผูอำนวยการตามลำดับ เพ่ือติดตาม 
กำกับ ใหการดำเนินงานแตละระดับบรรลุเปาหมายตามท่ีตั้งไว พรอมนำเสนอผลและคาคะแนนการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕62 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) และรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 
ถึง 30 กันยายน 2563 ) โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศไดแจงติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ และติดตามรายงานผลการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในไลนกลุม “ทีม สสน.”(ผูอำนวยการกับหัวหนากลุมภารกิจ) 
และไลนกลุม “สารนิเทศ”(ผูอำนวยการกับเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศทุกคน) 

-  หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาฝายในสำนักสารนิเทศ ผูทำหนาที่เปนผูประเมินของสำนักสารนิเทศ 
จัดใหคำปรึกษาแนะนำแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดวยระบบการสอนงานแบบพ่ีสอนนอง (Job Instruction) และฝก
ปฏิบัติงานปกติในที่ทำงาน (On Job Training) มีการควบคุมกำกับและตรวจสอบ โดยหัวหนากลุมภารกิจและ
หัวหนาฝายเพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนางานใหถูกตองและมีคุณภาพเพื่อนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของงานหัวหนากลุม
ภารกิจและหัวหนาฝายในสำนักสารนิเทศ ผูทำหนาท่ีเปนผูประเมินของสำนักสารนิเทศมีการใหคำปรึกษาแนะนำแก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดวยระบบการสอนงานแบบพ่ีสอนนอง (Job Instruction) และฝกปฏิบัติงานปกติในท่ีทำงาน 
(On Job Training) มีการควบคุมกำกับและตรวจสอบโดยหัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาฝาย เพื่อปรับปรุง แกไข 
พัฒนางานใหถูกตองและมีคุณภาพเพ่ือนำไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

ระดับ ๔ :  

-  หัวหนากลุม/ฝายของสำนักสารนิเทศ ไดรับมอบหมายจากผูอำนวยการสำนักสารนิเทศใหประเมินผล

การดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ ๖ เดือน (ระหวางวันท่ี      

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) และรอบ 12 เดือน (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ กันยายน 

2563 ) ของผูใตบังคับบัญชาของตนเองในเบื้องตนและนำเสนอผลตอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศเพื่อให

คะแนนประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนในลำดับตอไป 

-  ในรอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ กันยายน 

2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศเปนผูลงนามพิจารณาผลการประเมินดังกลาว

ใหแก ขาราชการจำนวน 2๑ คน และ พนักงานราชการจำนวน ๑๒ คน (รวม ๓๓ คน) พรอมประเมินสมรรถนะ

รายบุคคลของขาราชการและพนักงานราชการแตละคน และใหลงนามรับทราบผลการประเมินโดยมอบหมายให

เจาหนาที่ผู รับผิดชอบงานบุคลากรของหนวยงานเปนผูรวบรวมแบบสรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ประกอบดวย คาคะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน และ คาคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะหลัก

และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) พรอมจัดทำรายงานบัญชีแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ สงกองบริหารทรัพยากรบุคคลและกองยุทธศาสตรและ

แผนงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๓๔๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอนำสงบัญชีแจงผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการของขาราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และ รอบประเมินครั้งที่ 2 ถึงผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ตามบันทึก

ขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรื ่อง ขอนำสงบัญชีแจงผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – 30 

กันยายน ๒๕๖๓) สำหรับผลการประเมินตำแหนงพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศ ผูรับผิดชอบงานบุคลากรได

สงผลการประเมินใหเจาหนาที่งานบุคลากรของกองยุทธศาสตรและแผนงาน เพื่อพิจารณาตามโครงสรางของกอง

ยุทธศาสตรและแผนงานในภาพรวมตอไป 

ระดับ ๕ :   

ในรอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ กันยายน 
2563) ที่ผานมานี้ ขาราชการและพนักงานราชการของสำนักสารนิเทศจำนวน  ๓๓  คน (ขาราชการ 2๑ คน 
และ พนักงานราชการ ๑๒ คน) เห็นดวยกับผลการประเมินที่ไดรับพรอมลงลายมือชื่อรับทราบผลคะแนนการ
ประเมินการปฏิบัติราชการของตนเองครบทุกคน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

 
ระดับ ๕ : (ตอ)  

 
สูตร  =        ขาราชการ/พนักงานราชการในหนวยงานลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน 

                                 ขาราชการ/พนักงานราชการในหนวยงานท้ังหมด 
 
แทนคาสูตร    =         ๓๓ 

                             ๓๓ 

                  =       ๑๐๐ % 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

- ไมมี 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :      
 

- ควรมีการพัฒนาองคความรูเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคลใหแกขาราชการ/พนักงานราชการใหม
ทุกคนในองคกรอยางตอเนื่อง 

 
หลักฐานอางอิง :  

 

1. แผนท่ียุทธศาสตร (STRATEGY  MAP) ของสำนักสารนิเทศ พ.ศ. ๒๕๖3 
2. แผนปฏิบัติราชการสำนักสารนิเทศประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
3. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศกับรองปลัดกระทรวง

สาธารณสุขท่ีกำกับดูแลหนวยงาน (นพ.ณรงค สายวงศ) 
4. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางหัวหนากลุมภารกิจฯ กับผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
5. หนังสือลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูปฏิบัติงาน กับหัวหนากลุมภารกิจ/หัวหนาฝาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
6. ตัวชี้วัดระดับบุคคลและคำนิยามตัวชี้วัดของเจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
 
 

X 100 

X 100 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 
 

7. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศครั้งที่ 1/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เพ่ือถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายจากของหนวยงานสูระดับบุคคล 

8. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศครั้งท่ี 2/๒๕๖2 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 และ
หลักฐานแสดงถึงพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 

9. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศครั้งท่ี 3/๒๕๖3 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2562 เพ่ือ
ติดตามความกาวหนาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการใหขอเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงงานแตละกลุมงาน/ฝาย 

10. ตัวอยางเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับบุคคลรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ของ
เจาหนาท่ีสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

11. ตัวอยางแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ท่ี
กำหนดขอตกลงรวมกันและลงนามรับทราบเปนลายลักษณอักษรระหวางผูอำนวยการสำนักสารนิเทศกับ
ขาราชการและพนักงานราชการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน 

12. เอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ และพนักงาน
ราชการ สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (การประเมินผลการดำเนินงานตัวชี ้วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามขอตกลงและประเมินสมรรถนะรายบุคคล) รอบ ๖ และรอบ ๑๒ เดือน  

13. เอกสาร/หนังสือนำสงรายงานผลการปฏิบัต ิราชการตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ของสำนักสารนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๘ 
 

 

มิติภายใน 
การพัฒนาองคการ 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 

  รอบ  ๑๒  เดือน 
 
ช่ือตัวช้ีวัด    :   ๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ  

ของหนวยงาน 
 

ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด   :  
นางสาวศิริมา       ธีระศักดิ์ 

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

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

คำอธิบาย :  

• ความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางหมายถึง ทุกหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปของ
หนวยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560รวมถึงดำเนินการตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ 
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงาน และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
ของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยท่ี
การจัดซื ้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
หนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการที ่ประกอบดวย ความคุมคา ความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได 

• แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำปของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๑๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำอธิบาย :  (ตอ) 

• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดิน
สิ่งกอสราง) หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) รวมถึงกรณีหนวยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย 
(งบประมาณเหลือจายจากงบดำเนินงานเปนงบลงทุน) ตามระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมขอ 28 

• การจัดซ้ือจัดจาง หมายถึง การดำเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชาแลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

การประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 กำหนดใหทุกหนวยงานจะตองดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำป
ของหนวยงาน แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปของหนวยงาน เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดิน สิ่งกอสราง)วิเคราะหผลของแผนจัดซ้ือจัดจางประจำปของหนวยงานรวมถึงงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดิน สิ่งกอสราง)และการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชนรับทราบ รวมถึงหลักฐานการ
ขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการ
บริหารสวนกลาง 

• หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร
สวนกลาง จำนวน 24 หนวยงาน 

เหตุผล :  
1. เพื่อใหมีการวางแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจางและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให

การจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐมีความโปรงใส เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ตรวจสอบ

ได มุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนโดยสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งเพ่ือปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3. เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐถือ
ปฏิบัติและดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูล
ขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดเตรียมไว
ใหประชาชนตรวจดูได ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง 

4. เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีความคุมคาในการใชจายเงินงบประมาณ และสนับสนุนมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

1 ในรอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันท่ี        
1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ กันยายน 2563) ท่ีผานมานี ้
(1) ฝายบริหารทั่วไป สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 

31/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (คือภายใน
วันท่ี 30 ตุลาคม 2562) 

(๒)  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจาง ของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดประชุมรวมเพ่ือ
พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบหมายให ฝายบริหารท่ัวไป 
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พรอมทำหนังสือเสนอผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ
รับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา ๑๓.๔๗ น.) ตาม
บันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๖๔๔ จากงานบริหารทั่วไป ลงวันท่ี 
๒๖ กันยายน 256๒ เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมสงหลักฐาน
การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบดำเนินงาน และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ 
๐๒๒๓/๑๔๘๔ ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน 2562 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๒ 
 

(1) ในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวาง
วันที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง ๓๑ มีนาคม 2563) ที่ผานมานี ้ สำนัก
สารนิเทศ ไดรับจัดสรรเฉพาะงบดำเนินงานตามปกติ ไมมีงบลงทุน จึงไมมี
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ในรอบ ๖ เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
(2) ในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวาง

วันที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง ๓๑ มีนาคม 2563) ที่ผานมานี ้ สำนัก
สารนิเทศ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ ไดมีการ
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ ๑ พรอมมอบให
ฝายบริหารทั่วไป ทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขอ
อนุมัติรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) และขออนุญาตประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการ
จัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 บนเว็บไซตของสำนัก
สารนิเทศ ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๘๐๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ  

- พรอมส งหล ักฐานรายงานแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (งบดำเนินงาน) ปรับแผน      
ครั้งที่ ๑ และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓/๑๘๒๘ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลง
วันที ่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓  
 

ไตรมาสท่ี 1 (รอบ 3 เดือน) 

- ในรอบไตรมาสท่ี ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2562 ถึง ๓๑ มีนาคม 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ  
ไมมีแผนและการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  
 

ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) เสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 256๓ เวลา 
๑๖.๓๔ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๑๗๖ งานบริหารทั่วไป 
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒)  

- พรอมสงหลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน(ไตรมาส ๒) และสำเนา 
Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓/๔๔๐ งานบริหารทั ่วไป ลงวันท่ี       
๒๗ มีนาคม 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 ๔ ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน 
 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งท่ี ๒ 
โดยฝายบริหารทั่วไป ทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขอ
อนุมัติรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ปรับแผน ครั้งที่ ๒) และขออนุญาตประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
(เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 256๓ เวลา ๑๒.๕๒ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ 
๐๒๒๓.๔/๒๐๘ ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน 
ครั้งท่ี ๒)  

- พรอมสงหลักฐานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผนครั้งท่ี ๒) และสำเนา Print Screen ให
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี 
สธ ๐๒๒๓/๕๑๙ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๒) 

 
- ในไตรมาสที่ 3 สำนักสารนิเทศ มีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุน จึงได

จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ในไตรมาสท่ี ๓ พรอมจัดทำ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนัก
สารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั ้งที ่ ๓) โดยไดทำหนังสือเสนอ
ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื ่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) งบ
ดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) และขออนุญาต 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน (ตอ) 
 

เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๓ เวลา 
๑๕.๒๑ น.) ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓.๔/๒๙๒ ลงวันที ่ ๑๕ 
พฤษภาคม 256๓  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้ง 
ท่ี ๓) 

- พรอมส งหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัต ิการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) และ
สำเนา Print Screen ให ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการต อต านการทุจร ิต กระทรวง
สาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๖๕๔ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๓) 

 

- ในไตรมาสท่ี 3 สำนักสารนิเทศ มีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพ่ิม
อีก จึงไดจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง)พรอม
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕
63 สำนักสารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งที่ ๔) โดยไดทำหนังสือ
เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี 
๔) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) และ
ขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื ่อวันที ่ ๑๗ มิถุนายน  
256๓ เวลา ๑๕.๔๙ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๓๕๔ ลง
วันที่ ๑๖ มิถุนายน 256๓  เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ (ปรับ
แผน ครั้งท่ี ๔) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน (ตอ) 
 
- พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) และสำเนา Print 
Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความที ่ สธ ๐๒๒๓/๘๑๑ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ 
(ปรับแผน ครั้งท่ี ๔) 
 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน 
 
- ในไตรมาสที่ ๔ สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงิน

สำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพื่อเตรียมความพรอมปองกัน และ
แกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) เพ่ิมเติม และมีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพ่ิมเติมอีกจึงไดจัดทำ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) พรอมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ งบ
ดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) โดยไดทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) งบดำเนินงาน และงบ
ลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินส่ิงกอสราง) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซต
ของหนวยงาน (เมื่อวันที่   ๕ สิงหาคม 256๓ เวลา ๐๙.๔๓ น.) ตามบันทึก
ขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๔๔๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 256๓  เรื่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) 
สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งท่ี ๕  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน  (ตอ) 
 
- พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) และสำเนา Print 
Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๑๐๓๕ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม 256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้ง
ท่ี ๕) 
 

- ในไตรมาสที่ ๔ สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงิน
สำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน เพ่ือเตรียมความพรอมปองกัน และแกไข
ปญหาโรคติดตออุบัติใหม กรณีโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพ่ิมเติม (รอบท่ี ๒) และมีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพ่ิมเติมอีก จึงได
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง) พรอมจัดทำรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ 
งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) โดยไดทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๖) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของ
หนวยงาน (เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน 256๓ เวลา ๐๙.๓๕ น.) ตามบันทึกขอความท่ี 
สธ ๐๒๒๓.๔/๕๒๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 
ปรับแผน ครั้งท่ี ๖ 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

 ๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน  (ตอ) 
 
- พรอมสงหล ักฐานการรายงานแผนปฏิบัต ิการจัดซ ื ้อจ ัดจาง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) และ
สำเนา Print Screen ให ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการต อต านการทุจร ิต กระทรวง
สาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๒๑๒ ลงวันท่ี ๓ กันยายน
256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๖) 

 
- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๓) เสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผล
ตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจางฯ บนเว ็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน 256๓ เวลา 
๑๒.๔๗ น.) ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๓๗๕ งานบริหารท่ัวไป ลง
วันท่ี ๒๖ มิถุนายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัด
จางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน (ไตรมาส ๓)  

- พรอมสงหลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๓) และสำเนา Print 
Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตาม
บันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๘๗๒ งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
256๓ เร ื ่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจางประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน (ไตรมาส ๓) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน  (ตอ) 
 
- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๔) เสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื ่อวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ 
เวลา ๑๗.๑๗ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๖ งานบริหาร
ท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน   

- พรอมสงหลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจ ัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๔) และ
สำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณส ุข ตามบ ันท ึกข อความที ่  สธ ๐๒๒๓/๑๓๒๒ ลงว ัน ท่ี              
๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน พรอมจัดทำรายงาน
วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เฉพาะงบลงทุนฯ (ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

 
- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๔) เสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื ่อวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ 
เวลา ๑๗.๑๗ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๕  งานบริหาร
ท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมสง 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๒๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  (ตอ) 

  

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน  (ตอ) 
หลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๔) และสำเนา Print Screen ใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ 
๐๒๒๓/๑๓๒๑ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมจัดทำ
รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓) 

๕ สำนักสารนิเทศ โดยงานบริหารทั ่วไป จัดทำรายงานการวิเคราะหผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง (งบดำเนินงาน และงบลงทุน)  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาตเผยแพรรายงาน
การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เวลา ๑๘.๒๙ น.) 
ตามบันทึกขอความ… 
- ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๕๙ งานบริหารทั่วไป ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง การ

วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบลงทุน  พรอมสงหลักฐานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓/๑๙๕๙๑ ลงวันท่ี           
๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน  ภายในระยะกำหนด (วันท่ี ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๓)  

- ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๖๐๐ งานบริหารทั่วไป ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง การ
วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบดำเนินงาน  พรอมสงหลักฐานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 งบดำเนินงาน ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๙๕๙๑ ลงวันท่ี  
๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ภายในระยะกำหนด (วันท่ี       
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน :  
 

: การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คาคะแนนท่ีได 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
1 (1) หนวยงานกำหนดผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำ 

-   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  

-   และ/หรือแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) (0.50 คะแนน) 

(2) หนวยงานจัดทำคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบของหนวยงาน
เสร็จสิ ้นภายในวันที ่ 30 ตุลาคม 2562 (0.50 
คะแนน) 

 

เทากับ 
๑ คะแนน 

 

๒ (1) จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ 
และท่ีดินสิ่งกอสราง)  (ถามี) 

เทากับ 
๑ คะแนน 

 

 (2) จ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
2 

(ตอ) 
เกณฑการใหคะแนน 

 

แผนปฏิบตัิการจดัซ้ือจัดจาง คา 
คะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
  1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจางฯ (0.50 คะแนน) 

   1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ  (0.50 คะแนน) 

1 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ จัดจาง งบ
ดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

   2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕63 เฉพาะงบลงทุน(คาครุภัณฑ และที่ดินส่ิงกอสราง 
         2.1.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจางฯ  (0.25  คะแนน) 
         2.1.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  
          2.2.1 ขออนุมัติแผนจัดซ้ือจัดจางฯ (0.25  คะแนน) 
          2.2.2 เผยแพรขอมูลแผนฯ  (0.25  คะแนน) 

0.50 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓ - ไตรมาสท่ี 1 รอบ 3 เดือน 
หนวยงานรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน(คาครุภัณฑ และ
ท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

เทากับ 
๑ คะแนน 

 

 - ไตรมาสท่ี 2 รอบ 6 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏ ิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป
งบประมาณพ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ท่ีดิน สิ่งกอสราง) 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๓ 

(ตอ) 
- รายงานผลตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจ ัดจ าง ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 

 

แผนปฏิบตัิการจดัซ้ือจัดจาง คา 

คะแนน 

1. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน) 
    1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจางฯ ไตรมาส 2 
          พรอมเผยแพร (0.50 คะแนน) 
    1.2 สงหลักฐานให ศปท. (0.50 คะแนน) 
 

1 

2. กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณจัดซ้ือจัดจาง  
    งบดำเนินงาน และงบลงทุน 

 

    2.1 รายงานผลตามแผนจัดซ้ือจัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน  
          ไตรมาส  1 
           2.1.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซื ้อจัดจ างฯ 

พรอมเผยแพร   (0.15 คะแนน) 
            2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.   (0.15 คะแนน) 

0.30 

    2.2 รายงานผลตามแผนฯ เฉพาะงบลงทุน ไตรมาส 2 
           2.2.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ จัดจางฯ 
                    พรอมเผยแพร (0.15 คะแนน) 
           2.2.2 สงหลักฐานให ศปท.   (0.15 คะแนน) 

0.30 

2.3 รายงานผลตามแผนฯเฉพาะงบดำเนินงาน ไตรมาส 2 
            2.3.1 เสนอรายงานผลตามแผนจัดซ้ือ 
                     จัดจางฯ  พรอมเผยแพร (0.20 
                     คะแนน) 
            2.3.2 สงหลักฐานให ศปท.  
                     (0.20 คะแนน) 
 

0.40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๔ - ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63  เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง) 

เทากับ 
๑ คะแนน 

 

 - ไตรมาสท่ี 4 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ จัดจาง ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง 

 

 - รายงานผลตามแผนปฏิบ ัต ิการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 

แผนปฏิบตัิการจดัซ้ือจัดจาง คา

คะแนน 

1.  กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ  (งบดำเนินงาน) 
     1.1เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัดจางฯ ปงบประมาณ 

2563 พรอมเผยแพร (0.50 คะแนน) 
     1.2 สงหลักฐานให ศปท.  (0.50 คะแนน) 
 

1 

2. กรณีหนวยงานไดร ับจัดสรรงบประมาณจัดซื ้อ จัดจาง งบ
ดำเนินงาน และงบลงทุน (รวมถึงการแปลงงบเพื่อจัดซื้อจัดจาง
เปนงบลงทุน)  

 

     2.1 วิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัดจางฯ เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที่ดินส่ิงกอสราง) ปงบประมาณ 2563 

             2.1.1  เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซ้ือจัดจางฯ  พรอม
เผยแพร (0.25 คะแนน) 

             2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.  (0.25 คะแนน) 

0.50 

 2.2 ว ิเคราะหผลตามแผนจัดซื ้อจ ัดจ างฯ งบดำเนินงาน 
ปงบประมาณ 2563 

             2.2.1  เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัดจางฯพรอม
เผยแพร  (0.25 คะแนน) 

            2.2.2  สงหลักฐานให ศปท. (0.25 คะแนน) 
 

0.50 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๕ (1) วิเคราะหผลตาม 

-  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบลงทุน ฯ (ถามี) 

-  แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เกณฑการใหคะแนน 

 

แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง คา

คะแนน 
1.  กรณีหนวยงานได ร ับจ ัดสรรงบประมาณ  (งบ

ดำเนินงาน) 
     1.1  เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซื ้อจัดจางฯ 

ปงบประมาณ 2563 พรอมเผยแพร (0.50 
คะแนน) 

     1.2  สงหลักฐานให ศปท.  (0.50 คะแนน) 

1 

2.  กรณีหนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อ   จัด
จาง งบดำเนินงาน และงบลงทุน (รวมถึงการแปลง
งบเพ่ือจัดซื้อจัดจางเปนงบลงทุน)  

 

2.1  วิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัดจางฯ เฉพาะงบ
ลงทุน (คาครุภ ัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง) 
ปงบประมาณ 2563 
 2.1.1 เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัด

จางฯพรอมเผยแพร(0.25 คะแนน) 
             2.1.2 สงหลักฐานให ศปท.(0.25 คะแนน) 

0.50 

2.2 ว ิ เคราะหผลตามแผนจัดซ ื ้อจ ัดจ างฯ งบ
ดำเนินงาน ปงบประมาณ 2563 
2.2.1 เสนอวิเคราะหผลตามแผนจัดซื้อจัดจาง

ฯพรอมเผยแพร(0.25 คะแนน) 
2.2.2 สงหลักฐานให ศปท. (0.25 คะแนน) 

 

0.50 

 

เทากับ 
๑ คะแนน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน         
ถวงน้ำหนัก 

๕. ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจำป งบประมาณของ
หนวยงาน 

7.5 ระดับ ๕ ๕.๐๐๐๐ 0.3750 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : 

 
ระดับ ๑ : 

ในรอบ ๑๒ เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 3๐ 
กันยายน 2563) ท่ีผานมานี้ 

(1)  ฝายบริหารทั ่วไป สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำคำสั ่งสำนักสารนิเทศ ท่ี 31/2562 ลงวันท่ี           
30 กันยายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ของสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จตามระยะเวลาที ่กำหนด (คือภายในวันท่ี      
30 ตุลาคม 2562) 

(๒)  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไดประชุมรวมเพื ่อพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบหมายให ฝายบริหารทั่วไป เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ของสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พรอมทำหนงัสือเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและ
ขออนุญาตเผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 เวลา ๑๓.๔๗ น.) ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๖๔๔ จากงานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๖ กันยายน 256๒ เรื่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมสงหลักฐาน
การรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และ
สำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๔๘๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน 2562 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ 

  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๒ : 

(1) ในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
๓๑ มีนาคม 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ ไดรับจัดสรรเฉพาะงบดำเนินงานตามปกติ ไมมี
งบลงทุน จึงไมมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เฉพาะ
งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดินสิ่งกอสราง) ในรอบ ๖ เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(2) ในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
๓๑ มีนาคม 2563) ท่ีผานมานี้ สำนักสารนิเทศ โดยคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัด
จางฯ ไดมีการจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ ๑ พรอมมอบใหฝายบริหารทั่วไป ทำหนังสือเสนอ
ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื ่อขออนุมัติรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับแผน ครั้งที่ ๑) และขออนุญาตประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการ
จ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง ประจำป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ลงบนเว ็บไซต ของสำน ักสารน ิ เทศ 
http://pr.moph.go.th/iprg/ ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓.๔/๘๐๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๖๒ เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ พรอมสงหลักฐานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (งบดำเนินงาน) ปรับแผน ครั้งที่ ๑ และสำเนา Print 
Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ 
๐๒๒๓/๑๘๒๘ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  ลงวันท่ี   
๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖3 
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๑) และทางจดหมายอิเลคทรอนิกส anti.corrup2563@gmail.com 

 
ระดับ ๓ :   

ไตรมาสท่ี 1 (รอบ 3 เดือน) 

- ในรอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 
๓๑ มีนาคม 2563) ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศไมมีแผนและการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน สิ่งกอสราง)  

ไตรมาสท่ี 2 (รอบ 6 เดือน) 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ  สำนักงาน  

 

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


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม 256๓  เวลา ๑๖.๓๔ น.)  ตามบันทึกขอความท่ี 
สธ ๐๒๒๓.๔/๑๗๖ งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) 

- พรอมสงหลักฐานการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๔๔๐ งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๗ มีนาคม 
256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบ
ดำเนินงาน (ไตรมาส ๒) 

 

ระดับ ๔ :  

ไตรมาสท่ี 3 รอบ 9 เดือน 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั ้งที ่ ๒ โดยฝายบริหารทั ่วไป ทำหนังสือเสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขออนุมัติรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๒) และขออนุญาตประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ (เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
256๓ เวลา ๑๒.๕๒ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๒๐๘ ลงวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับ
แผน ครั้งที่ ๒) พรอมสงหลักฐานรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผนครั้งท่ี ๒) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๕๑๙ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ลงวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๒) 

- ในไตรมาสที ่ 3 สำนักสารนิเทศ มีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุน จึงไดจัดทำรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ที ่ดินสิ ่งกอสราง) ในไตรมาสที ่ ๓ พรอมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) โดยไดทำหนังสือ
เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ที่ดินสิ่งกอสราง) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
256๓ เวลา ๑๕.๒๑ น.)ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๒๙๒ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 256๓   

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 

ระดับ ๔ : (ตอ) 

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจดัซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนัก
สารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๓) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต  กระทรวงสาธารณสุข  ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๖๕๔  ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ 
(ปรับแผน ครั้งท่ี ๓) 

- ในไตรมาสที่ 3 สำนักสารนิเทศ มีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพิ่มอีก จึงไดจัดทำรายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และ
ท่ีดินสิ่งกอสราง)พรอมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 
สำนักสารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งที่ ๔) โดยไดทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนัก
สารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๔) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) 
และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 256๓ เวลา ๑๕.๔๙ น.) 
ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๓๕๔ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 256๓  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนกัสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้ง
ที่ ๔) พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63   
(งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ 
(ปรับแผน ครั ้งที ่ ๓) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๘๑๑ ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ รอบ ๑๒ เดือน 

- สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 
เพื่อเตรียมความพรอมปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพิ่มเติม และมีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพิ่มเติมอีกจึงไดจัดทำ
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (คา
ครุภัณฑ และที ่ด ินสิ ่งกอสราง) พรอมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งท่ี ๕) โดยไดทำหนังสือเสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๕) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๓๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๔ : (ตอ) 

สิ่งกอสราง) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม 256๓ เวลา 
๐๙.๔๓ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๔๔๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 256๓  เรื่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับ
แผน ครั้งที่ ๕ พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนัก
สารนิเทศ (ปรับแผน ครั ้งที ่ ๕) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๐๓๕ ลงวันท่ี ๔ สิงหาคม 256๓ เรื ่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๕) 

- สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 
เพื่อเตรียมความพรอมปองกัน และแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพ่ิมเติม (รอบท่ี ๒) และมีการแปลงงบดำเนินงานเปนงบลงทุนเพ่ิมเติมอีก จึงได
จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน    
(คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) พรอมจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 สำนักสารนิเทศ งบดำเนินงาน (ปรับแผน ครั้งท่ี ๖) โดยไดทำหนังสือเสนอ
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๖) งบดำเนินงาน และงบลงทุน (คาครุภัณฑ และท่ีดิน
สิ่งกอสราง) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื่อวันที่ ๓ กันยายน 256๓ เวลา 
๐๙.๓๕ น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๒๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงาน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 
ปรับแผน ครั้งที่ ๖ พรอมสงหลักฐานการรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 (งบลงทุน) และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๒๑๒ ลงวันท่ี ๓ กันยายน256๓ เรื ่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้ง 
ท่ี ๖) 

- ในไตรมาสที่ ๔ ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นี้ สำนักสารนิเทศ ไดรับการจัดสรรงบดำเนินงาน
เพิ่มเติม (ไมรวมรายจายประจำขั้นต่ำ/รายการผูกพัน) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จากงบเหลือจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองยทุธศาสตรและแผนงาน จึงไดทำหนังสือเสนอผูอำนวยการสำนัก
สารนิเทศ เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (งบดำเนินงาน) 
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๗) และขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน (เมื่อ
วันท่ี ๓ กันยายน 256๓ เวลา ๐๙.๓๕ น.) ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๒ ลงวันท่ี  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๔ : (ตอ) 

๒๔ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งท่ี ๗ และรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๗) และสำเนา Print Screen ใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๑๓๑๐  ลงวันท่ี  
๒๔ กันยายน256๓ เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้ง ท่ี ๗) 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๓) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 256๓ เวลา ๑๒.๔๗ น.) ตามบันทึกขอความ ท่ี 
สธ ๐๒๒๓.๔/๓๗๕ งานบริหารทั ่วไป ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน พรอมสงหลักฐาน
การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุน 
และสำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๘๗๒ งานบริหารทั่วไป ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 งบลงทุน 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๓) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 256๓ เวลา ๑๗.๑๗ น.) ตามบันทึกขอความ ท่ี 
สธ ๐๒๒๓.๔/๓๗๖ งานบริหารทั ่วไป ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมสงหลักฐานการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และ
สำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความที่ สธ ๐๒๒๓/๘๕๐ งานบริหารทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 งบดำเนินงาน 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๔ : (ตอ) 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๔) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เวลา  ๑๗.๑๗ น.) ตามบันทึกขอความท่ี   
สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๕ งานบริหารทั ่วไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื ่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน พรอมสงหลักฐานการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และ
สำเนา Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึก
ขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๑๓๒๑ งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และรายงานการ
วิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ณ วันท่ี          
๒๕ กันยายน 256๓) 

- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๔) เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางฯ บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เมื่อวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เวลา ๑๗.๑๗ น.) ตามบันทึกขอความ  
ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๖ งานบริหารทั ่วไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื ่อง รายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน พรอมสงหลักฐานการ
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน และสำเนา 
Print Screen ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี   
สธ ๐๒๒๓/๑๓๒๒ งานบริหารท่ัวไป ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติ
การจัดซื้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน และรายงานการวิเคราะหผลตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เฉพาะงบลงทุนฯ (ณ วันท่ี          
๒๕ กันยายน 256๓) 

 
ระดับ ๕ : 
๑. สำนักสารนิเทศ จัดทำรายงานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  งบลงทุน บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เม่ือวันท่ี  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

๕ ตุลาคม 256๓ เวลา ๑๘.๒๙น.) ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๕๙๙ งานบริหารท่ัวไป 
ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน พรอมสงหลักฐานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือ
จัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๑๙๕๙๑ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื่อง 
รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน 
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)  

รายละเอียดการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัต ิการจัดซื ้อจัดจาง (งบลงทุน) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ -: 

- สำนักสารนิเทศ ไดรับจัดสรรงบประมาณ เฉพาะงบลงทุน (คาครุภัณฑ และที่ดินสิ่งกอสราง) 
จำนวน ๕ โครงการ (จัดสรรงบประมาณมาจำนวน 3 ครั้ง) ซึ่งทุกโครงการดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวย วิธีเฉพาะเจาะจง (รอยละ ๑๐๐) รายละเอียดดังนี้ -: 
๑. โครงการที่ 1 , ๒ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,550,000 บาท ไดดำเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจายไปจำนวน 1,549,809.40 บาท คิดเปน 
รอยละการเบิกจายงบประมาณเทากับ รอยละ 99.99  

๒. โครงการที่ ๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 128,400 บาท ไดดำเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจายไปจำนวน 128,400 บาท คิดเปนรอยละการเบิกจาย
งบประมาณเทากับ รอยละ 100 

๓. โครงการที่ ๔ , ๕  ไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 588,900 บาท ไดดำเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เบิกจายไปจำนวน 588,900 บาท คิดเปนรอยละ
การเบิกจายงบประมาณเทากับ รอยละ ๑๐๐ 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด 
   หนวยงานไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป (งบลงทุน) ตองขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอื่น และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เหลือจายในชวงไตรมาสท่ี 4 เปนประจำทุกป  

   การดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง บางรายเปนงานท่ีตองกระทำเรงดวน สงผลใหเกิดความเสี่ยง
เกิดขอผิดพลาดในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางได 

   การสืบราคากลางจากผูมีอาชีพใชเวลานานเนื่องจากตองใชระยะเวลาในการคนหาและคิด
ราคา 

   เจาหนาท่ีพัสดุท่ีเก่ียวของมีขอมูลท่ีใชประกอบการจัดซ้ือจัดจางไมสมบูรณ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจำกัด _ ตอ 
   การจัดซื้อจัดจางตองดำเนินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 ทุกขั้นตอนตองดำเนินการในระบบ EGP ซึ่งระบบไมสามารถรองรับผู
เขาใชงานในระบบพรอมกันจำนวนมาก ทำใหการทำงานลาชา 

   สถานการณท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา : สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่เกิดขึ ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำใหการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว ตองมีการปรับแผน
หลายครั้ง 

๒. สำนักสารนิเทศ จัดทำรายงานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (งบดำเนินงาน) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศรับทราบและขออนุญาต
เผยแพรรายงานการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  งบดำเนินงาน บนเว็บไซตของสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 256๓ เวลา ๑๘.๒๙น.) ตามบันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๖๐๐ งาน
บริหารทั่วไป ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื่อง การวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง 
(งบดำเนินงาน และงบลงทุน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมสงหลักฐานการวิเคราะห
ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓/๑๙๕๙๒ ลง
วันท่ี ๕ ตุลาคม 256๓ เรื ่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

รายละเอียดการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง (งบดำเนินงาน) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ -: 
- สำนักสารนิเทศ ไดจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง (งบดำเนินงาน)  ประจำปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 ตามวงเงินท่ีไดจัดสรรจำนวน 21 โครงการ โดยไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางจำนวน 
1 วิธี  คือ วิธีเฉพาะเจาะจง ทั้ง ๒๑ โครงการ (ดำเนินการจัดซื ้อจัดจางรวม 85 ครั ้ง) 
งบประมาณที่ไดรวมทั้งสิ้น 17,130,609.19 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจางและเบิกจายไป
แลว 16,992,332.42 บาท และ กันงบประมาณเหลื่อมป เพื่อรอเบิกจายอีก 3 รายการ 
เปนเงิน 138,276.77 บาท รวมงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ที่ใชในการจัดซื้อจัดจาง
ท้ังส้ิน  17,130,609.19 บาท (รอยละ ๑๐๐) 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

๓. ในรอบ 12 เดือนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (๑ ตุลาคม ๒๕62 – 30 กันยายน 2563)   
ที่ผานมานี้ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัด
จางประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑) สงให
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เปนประจำทุกเดือนพรอม
สำเนา Print Screen การเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน 
(แบบ สขร. ๑) บนหนาเว็บไซดของสำนักสารนิเทศ https://pr.moph.go.th/  ครบทุกเดือน 

 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน : 
 

- ผู บริหารใหความสำคัญและมอบเปนนโยบายเพื ่อดำเนินการใหรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวของ 
 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
    

- เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหหนวยงานตองมีการปรับ
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมสอดคลองกับการดำเนินงานดานการ
สื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือปองกันควบคุมการแพรระบาดของโรคอยางเหมาะสม และปรับลด/ยกเลิก
แผนงาน/โครงการบางอยางลง ทำใหการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามแผนฯท่ีวางไว 

 
 ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

- สำนักสารนิเทศ เปนหนวยงานที่มีโครงสรางภายใน และไมมีบุคลากร/เจาหนาที่ผู มีความรูความ
เชี่ยวชาญเรื่องงานพัสดุโดยเฉพาะ เนื่องจากไมมีกรอบอัตรากำลังบุคลากรดานงานบริหารทั่วไป จึง
ควรมีการจัดสรรบุคลากรดานงานบริหารทั่วไป (งานการเงินและงานพัสดุ) จากกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ซึ่งเปนหนวยงานหลักตามโครงสรางกฎกระทรวง
สาธารณสุข) ใหกับสำนักสารนิเทศเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและดำเนินการจัดซื้อจัดจางไดอยาง
ถูกตองตามระเบียบ และปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิข้ึน 

- พัฒนาองคความรูและทักษะแกเจาหนาท่ีผู รับผิดชอบงานพัสดุของหนวยงานเกี่ยวกับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจางเปนประจำอยางตอเนื่อง  

 
 
 

https://pr.moph.go.th/%20%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : 
 

๑. สำเนาหนังสือคำสั่งสำนักสารนิเทศ ที่ 31/๒๕62 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การจัดซ้ือจัดจางประจำปงบประมาณของหนวยงาน ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 

๒. สำเนา เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบดำเนินงาน) ของสำนัก
สารนิเทศ และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
(เวลา 13.47 น.) 

๓. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/๖๔๔ ลงวันท่ี   
๒6 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผู อำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/1๔8๔ ลงวันท่ี ๒6 กันยายน 
2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักสารนิเทศ 
และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2563 (เวลา 
๑๓.๔๗ น.) 

๔. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/802 ลงวันที่  6 
ธันวาคม 2562 เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/1828 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 256๒ เรื่อง 
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักสารนิเทศ  (ปรับแผน ครั้งท่ี 1) 
และสำเนา Print Screen หนาเวบ็ไซดสำนกัสารนิเทศ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563  (เวลา 1๐.๒๘ น.) 

๕. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒3.4/๑๗๖ ลงวันท่ี  
27 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 2) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๔๔๐ ลงวันท่ี 27 มีนาคม 
2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เฉพาะงบดำเนินงาน (ไตรมาส 2) และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี 27 มีนาคม 2563  (เวลา 1๖.๓๔ น.) 

๖. สำเนาหนังสืองานบริหารท่ัวไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ท่ี สธ ๐๒๒๓.๔/๒๐๘ ลงวันท่ี  ๙ 
เมษายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั ้งที ่ 2 และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๕๑๙ ลงวันท่ี
๑๐ เมษายน 2563  เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ 2) และสำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๑๑ เมษายน 2563  (เวลา 1๒.๕๒ น.) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๗. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๒๙๒ ลงวันท่ี  
๑๕ พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ ๓ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๖๕๔ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๓) และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 2563  (เวลา 1๕.๒๑ น.) 

๘. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๓๕๔ ลงวันท่ี  
๑๖ มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั ้งที ่ ๔ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๘๑๑ ลงวันท่ี 
๑๖ มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๔) และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๑๗ มิถุนายน 2563 2563  (เวลา 1๕.๔๙ น.) 

๙. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๓๗๖ ลงวันท่ี  
๒๖ มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๓) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการ
ศูนย ปฏ ิบ ัต ิการตอต านการทุจร ิต กระทรวงสาธารณสุข ที ่  สธ 0223/๘๕๐ ลงวันท่ี              
๒๖ มิถุนายน 2563  เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน และ สำเนาPrint Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี      
๒๖ มิถุนายน 2563 (เวลา 1๗.๑๗ น.) 

๑๐. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๓๗๕ ลงวันท่ี  
๒๖ มิถุนายน 2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เฉพาะงบลงทุน และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๘๗๒ ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  เรื่อง 
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน และ 
สำเนาPrint Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 2563 (เวลา 1๒.๔๗ น.) 

๑๑. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๔๔๕ ลงวันท่ี   
๔ สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั ้งที ่ ๕ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๐๓๕ ลง
วันท่ี ๔ สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งท่ี ๕) และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๕ สิงหาคม 2563 2563  (เวลา ๐๙.๔๓ น.) 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๑๒. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๒๗ ลงวันท่ี  
๒ กันยายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (งบ
ดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั ้งที ่ ๖ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๒๑๒ ลง
วันท่ี ๓ กันยายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบตัิการจัดซ้ือจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๖) และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ 
ลงวันท่ี ๓ กันยายน 2563 2563  (เวลา ๐๙.๓๕ น.) 

๑๓. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๒ ลงวันท่ี  
๒๔ กันยายน 2563 เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
(งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ ปรับแผน ครั้งที่ ๗ และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๓๑๐      
ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน 2563 เรื ่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ปงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖3 สำนักสารนิเทศ (ปรับแผน ครั้งที่ ๗) และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซด 
สำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๒๔ กันยายน 2563 2563  (เวลา ๑๓.๐๐ น.) 

๑๔. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/๗25 ลงวันท่ี  
1 พฤศจิกายน 2562 เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ตุลาคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังส ือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๖๔๙ ลง
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน
ตุลาคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางในรอบเดือนตุลาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซด
สำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน 2562 (เวลา ๑๑.๒๔ น.)  

๑๕. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/๗๙๖ ลงวันท่ี  
3 ธันวาคม 2562 เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
พฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๘๑๓ ลง
วันท่ี ๔ ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
พฤศจิกายน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen 
หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๔ ธันวาคม 2562 (เวลา ๑๕.๐๘ น.) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๑๖. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๓  ลงวันท่ี     
๒ มกราคม 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๐ ลงวันท่ี ๒ มกราคม   
256๓ เร ื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจ ัดจ างในรอบเดือนธันวาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนธันวาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี ๘ มกราคม 256๓ (เวลา ๑๕.๕๖ น.) 

๑๗. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/๗๗ ลงวันท่ี     
4 กุมภาพันธ 256๓ เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
มกราคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๘๖  ลง
วันท่ี ๔ กุมภาพันธ 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
มกราคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางในรอบเดือนมกราคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บ
ไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ 256๓ (เวลา ๑๔.๔๑ น.) 

๑๘. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒3.4/๑๒๘ ลงวันท่ี  
๓ มีนาคม 256๓ เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
กุมภาพันธ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 0223/๓๓๒ ลงวันท่ี 
๕ มีนาคม 256๓ เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
กุมภาพันธปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเวบ็
ไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี    ๕ มีนาคม 256๓ (เวลา ๑๐.๑๕ น.) 

๑๙. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๒๐๗ ลงวันท่ี 
๑ เมษายน 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๔๖๖ ลงวันท่ี ๑ เมษายน 256
๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
มีนาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี  ๑๓ เมษายน 256๓ (เวลา ๑๔.๑๒ น.) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๔๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๒๐. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๒๗๕  ลงวันท่ี 
๕ พฤษภาคม 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๖๑๒ ลงวันท่ี  ๕ พฤษภาคม 
256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายนปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
เมษายนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 256๓ (เวลา ๑๕.๒๑ น.) 

๒๑. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๓๒๖ ลงวันท่ี 
๒ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
พฤษภาคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ท่ี สธ 0223/๗๔๓  ลงวันท่ี 
๒ มิถุนายน 256๓ เรื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
พฤษภาคม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือ
จัดจางในรอบเดือนพฤษภาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บ
ไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน 256๓ (เวลา ๑๐.๑๖ น.) 

๒๒. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๓๘๗ ลงวันท่ี 
๒ กรกฎาคม 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๘๙๓ ลงวันท่ี  ๒ กรกฎาคม 
256๓ เร ื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเน ินงานจัดซ ื ้อจ ัดจางในรอบเด ือนมิถ ุนายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนมิถุนายนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี ๒ กรกฎาคม 256๓ (เวลา ๐๙.๓๕ น.) 

๒๓. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๔๔๖ ลงวันท่ี 
๔ สิงหาคม 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรปุผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๐๔๗ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม 
256๓ เร ื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเน ินงานจัดซ ื ้อจัดจ างในรอบเด ือนกรกฎาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนกรกฎาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี ๕ สิงหาคม 256๓ (เวลา ๐๙.๔๓ น.) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๒๔. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๕๑๙ ลงวันท่ี 
๑ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๒๐๙  ลงวันท่ี ๓ กันยายน 
256๓ เร ื ่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเน ินงานจัดซ ื ้อจ ัดจ างในรอบเด ือนสิงหาคม 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจางใน
รอบเดือนสิงหาคมปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนัก
สารนิเทศ ลงวันท่ี ๓ กันยายน 256๓ (เวลา ๐๙.๓๕ น.) 

๒๕. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป  ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒3.4/๕๘๔ ลงวันท่ี
๓๐ กันยายน 256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกันยายน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๓๔๑ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
256๓ เรื่อง รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกันยายนปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (สขร.๑) พรอมรายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื ้อจัดจางในรอบเดือน
กันยายนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลง
วันท่ี ๓๐ กันยายน 256๓ (เวลา 9.11 น.) 

๒๖. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๕ ลงวันท่ี  
๒๕ กันยายน 2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน (ไตรมาส ๔) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการ
ศูนยปฏิบ ัต ิการตอตานการทุจร ิต กระทรวงสาธารณสุข ที ่ สธ 0223/๑๓๒๑ ลงวันท่ี            
๒๕ กัยายน 2563  เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบดำเนินงาน และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี    
๒๕ กันยายน 2563 (เวลา 1๗.๑๗ น.) 

๒๗. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๗๖ ลงวันท่ี  
๒๕ กัยายน 2563 เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส ๔) และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๓๒๒ ลงวันท่ี ๒๕ กัยายน 
2563  เรื่อง รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบ
ลงทุน และ สำเนาPrint Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๒๕ กันยายน 2563 (เวลา 
1๗.๑๗ น.) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง : (ตอ) 

๒๘. เอกสารการวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง (งบดำเนินงาน) สำนักสารนิเทศ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

๒๙. เอกสารการวิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจาง เฉพาะงบลงทุนฯ สำนัก
สารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  

๓๐. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๕๙๙ ลงวันท่ี  
๕ ตุลาคม 2563 เรื ่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบลงทุน และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๙๕๙๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
2563 เรื่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบลงทุน และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 
2563 (เวลา 1๘.๒๙ น.) 

๓๑. สำเนาหนังสืองานบริหารทั่วไป ถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ  ที่ สธ ๐๒๒๓.๔/๖๐๐ ลงวันท่ี  
๕ ตุลาคม 2563 เรื ่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 งบดำเนินงาน และ สำเนาหนังสือสำนักสารนิเทศ ถึงผูอำนวยการศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0223/๑๙๕๙๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม 
2563 เรื่อง รายงานวิเคราะหผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕63 งบดำเนินงาน และ สำเนา Print Screen หนาเว็บไซดสำนักสารนิเทศ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม 
2563 (เวลา 1๘.๒๙ น.) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๒ 
 

 

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  : 
๔. องคกร/หนวยงาน หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกรทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

สวนกลางท่ีจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563  
๕. องคกรคุณธรรม หมายถึง องคกรที่มีผูนำและสมาชิกขององคกรแสดงเจตนารมณและมุงมั่นที่จะ

ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเปนหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีสวนรวมรณรงคสงเสริม
คุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายตางๆ  

๖. องคกรคุณธรรมตนแบบ หมายถึง องคกรคุณธรรมที่ดำเนินการตามเกณฑการประเมินองคกร 
คุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2559 -2564) ทั้ง 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ 
คือ ระดับที่ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับที่ 2 องคกรคุณธรรม และระดับที่ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ จน
ประสบความสำเร็จ ทั้งในกระบวนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะทอนการมีคุณธรรม คน
มีความสุข องคกรมีคุณภาพ และคุณธรรมเชิงประจักษมีความรูสามารถถายทอดและเปนแหลงเรียนรูใหกับองคกร
ตางๆได 

๗. ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรม หมายถึง หนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ที่มีเจตนารมณและมุงมั่นที่จะดำเนินการสงเสริมคุณธรรม
และพัฒนาคุณธรรมในองคกร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเปนหลักในการดำรงชีวิต และสามารถดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ทั้งใน
กระบวนการพัฒนาและการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของคนท่ีสะทอนการมีคุณธรรมคนมีความสุข องคกรมีคุณภาพ 
และคุณธรรมเชิงประจักษ มีองคความรูสามรถถายทอดและเปนแหลงเรียนรู ใหกับองคกรตางๆได 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๑ ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1 ตุลาคม 2562  -  
31 มีนาคม 2563) ผูบริหารองคกรและบุคลากรในสังกัดทุกคน (รอยละ ๑๐0) 
รวมกันดำเนินการประกาศเจตนารมณ และ กำหนดคุณธรรมเปาหมายรวมกัน ดังนี้ -: 
- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคน  จำนวน 

๔๓ คน (คิดเปนรอยละ ๑๐๐) เพื ่อประกาศเจตนารมณในการเปนองคกร
คุณธรรมตนแบบ ตามประกาศสำนักสารนิเทศ เรื ่อง ประกาศเจตนารมณเปน
องคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความโปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ เมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื ่อขับเคลื ่อน
หนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและรวมรณรงคตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

- พรอมกำหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาท่ีอยากแก”  และ  “ความดีท่ีอยากทำ” 
จำนวน ๓ เรื่อง คือ -: 
๑. มีว ิน ัยในการปฏิบัต ิหนาที ่ราชการและคัดแยกขยะภายในหนวยงาน 

(สอดคลองกับคุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2559 - 2564 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) 

๒. ตรงตอเวลา ใชเวลาใหคุ มคา/มีประสิทธิภาพ  (สอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Code of Conduct)  

๓. เปนตัวอยางท่ีดีดานสุขภาพแกประชาชน (สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

 
๒ (๑.) ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดออกคำสั่งสำนักสารนิเทศ ที่ 45/๒๕๖2 เรื่อง 

แตงตั ้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี 2๘ พฤศจิกายน 2562 และ
มอบหมายใหคณะทำงานฯจัดทำแผนปฏิบัต ิการสงเสริมคุณธรรมสำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขับเคลื่อนแผนฯใหเปนรูปธรรม 
พรอมจัดสงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ตามเกณฑที่กำหนด เม่ือ
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

mailto:%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20moph.moral@gmail.com
mailto:%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%20%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C%20moph.moral@gmail.com


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๒ 
(ตอ) 

(๒.) คณะทำงานจัดทำและขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตร
และอำนวยการ ไดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรมของ
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และจัดสงแผนฯใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ดวยรูปแบบไฟลขอมูล 
Microsoft Word ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com 
ตามเกณฑที ่กำหนด เมื ่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ ่งประกอบดวย           
๑ โครงการและ ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้-: 
๑.) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกร

แหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๒.) กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนกัสารนิเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๓.) กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 

 
๓ (๑.) รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 - 31 มีนาคม 2563) สำนักสารนิเทศไดมีการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สำเร็จใน 2 กิจกรรม และไมไดดำเนินการ ๑ โครงการ (เนื่องจากมี
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และ
ขอสั ่งการนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเรงดวน ๑.ดานการปองกันโรค/
สุขภาพ (๑.๑๔) ใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ี
มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรคโดยไมจำเปนฯ) ค ิดเปนผลสำเร ็จของการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ เทากับรอยละ ๖๖.๖๗ (๒/๓ x ๑๐๐) พรอมจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขตามบันทึกขอความ สำนักสารนิเทศ ท่ี สธ๐๒๒๓/๑๒๓๒ ลงวันท่ี   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ 
(ตอ) 

๙ กันยายน ๒๕๖๓  เรื่อง ขอสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักสารนิเทศ (รอบ ๖ เดือน) และไฟลขอมูล
Microsoft Word ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -: 
๑.๑   แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม

สำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑.๒   แตงตั ้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ  ตามโครงการ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สู องคกรแหง
ความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๓   จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สงให ศปท.ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เม่ือ
วันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๔   เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแนวทางการดำเนินงานองคกร
คุณธรรมใหแกเครือขายประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขท้ังสวนกลาง
และสวนภูมิภาค และเครือขายสื่อมวลชนรับทราบทางไลนกลุม 

๑.๕   สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนา/อบรมดาน
คุณธรรมจริยธรรมอยางสม่ำเสมอ ทั้งแบบเปนทางการและสวนบุคคล 
และการเขารวมกิจกรรมตามโครงการของ ศปท.สป. 

๑.๖ ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เม่ือวันท่ี 2๑ พฤศจิกายน 2562 โดยมีเนื้อหา เก่ียวกับ -:  

- กรอบการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๖ ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ 
(ตอ) 

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกลุม
ภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ทำหนาท่ีเปนเลขานุการ 

- (ราง) ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานและ
บร ิหารงานด วยความโปร งใสของสำนักสารนิ เทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ ซ่ึงจะทำพิธีแจงแกบุคลากรทุกคนในสำนัก
สารนิเทศใหรับทราบและเผยแพรสูสาธารณะทางปายประกาศและ
เว็บไซดของหนวยงานภายในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- (ราง) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรมท่ีศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สงมาให 

- การจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก
สารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ในปนี้จะมีการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาองคกร การสรางสุข
ในองคกร การจัดกิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสราง
สุขในการทำงาน การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ 

- คำสั ่งแตงต้ังคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ตาม
โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สู
องคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๑.๗   สำนักสารนิเทศ สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารวม กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือ
สวนรวม ของหนวยงานในหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย
ในระดับหนวยงานและสวนบุคคล โดยกิจกรรมที่บุคลากรสำนักสารนิเทศ
เขารวมมีดังนี้ -: 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ 
(ตอ) 

- ทำบุญใสบาตรพระสงฆ ๓ รูป ทุกวันพุธ เวลา 07.30 น.ที่กรม

สุภาพจิต 

- ทำบุญใสบาตรพระสงฆ ๕ รูป ทุกเดือนๆละครั้ง (วันพฤหัสบดีแรก

ของเดือน เวลา 07.30 น.) 

- กิจกรรม “สวดมนต เจริญสมาธ ิและสนทนาธรรม” เนื่องในวันพระ

หรือวันสำคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกร 

- กิจกรรม “เปลี่ยนเงินทอนเปนเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม” ของสำนัก

สารนิเทศ ท่ีแสดงถึงการพัฒนาคุณธรรมดานความเมตตากรุณาและ

ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น ในการสนับสนุนสิ่งของและปจจัยแก

สถานสงเคราะห , โรงพยาบาล , และองคกรสาธารณกุศลตางๆ 

- การเขารวมงานพระราชพิธ ีและงานรัฐพิธ ีตางๆของกระทรวง

สาธารณสุข 

- การบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน 

- กิจกรรมสงเสริมการมีวินัยตอตนเองในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะ

ในหนวยงาน โดยแยกตามประเภท ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / 

ถังขยะเปยก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถังขยะทั่วไป (สี

ฟา) 

- สนับสนุนใหเจาหนาที่ในหนวยงานลดการใชถุงพลาสติกและกลอง

โฟม โดยการนำถุงผา/ภาชนะกลองใสอาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริ

ไซเคิล) ของตนเองไปใสอาหารและน้ำท่ีรานคา 

- เนนย้ำแนวปฏิบัติในการสื ่อสารและมารยาทที ่ด ีงามในการอยู

รวมกัน ซึ่งแสดงถึงความออนนอมถอมตน ดวยการใชวลี 3 คำ 

ภายในหนวยงานจนเปนว ัฒนธรรมขององคกร คือ “สวัสดี”,

“ขอบคุณ”,“ขอโทษ” และการกลาวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแก  

ผูอาวุโสกอนทุกเชาเม่ือมาปฏิบัติงาน 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 

 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๓ 
(ตอ) 

(๒.) สำนักสารนิเทศ โดยกลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ในฐานะ
เลขานุการคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนัก
สารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดสงหนังสือติดตามความกาวหนา
ของการดำเนินงานตามแผนงานฯ (รอบ ๖ เดือน) จากแตละกลุมภารกิจ/ฝาย 
ตามบันทึกขอความที ่ สธ ๐๒๒๓.๑/๑๔๖ ลงวันที ่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เรื ่อง 
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน) 
และทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เสนอผูอำนวยการรับทราบผล
การดำเนินงาน พรอมปรับแผนฯ 

(๓.) ทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(แบฟอรมท่ี ๓) และแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 (แบ
ฟอรมท่ี ๔) รอบ ๖ เดือนแรก เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 256๓ (ตามเกณฑท่ีกำหนด
ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม 256๓) ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข และสงไฟลขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Word ใหศูนยปฏิบัติการ
ต อต านการท ุจร ิต กระทรวงสาธารณส ุข ทางไปรษณีย อ ิ เลคทรอน ิกส  
moph.moral@gmail.com 

 

๔ (๑) ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดมอบหมายใหกลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและ
อำนวยการเปนเจาภาพหลักในการจัดกิจกรรมยกยองชมเชย นางสาวนลินี สุกใส 
ตำแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ กลุมภารกิจดานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ 
ซึ่งเปนผูมีคุณธรรมดานการมี “วินัย” ในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ พรอมมอบเกียรติ
บัตรและกลาวชมเชย เพ่ือเปนขวัญกำลังใจแกนางสาวนลินี สุกใส และใหบุคลากรคน
อ่ืนๆ ยึดเปนแบบอยางท่ีดี ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ และแจงในท่ีประชุมเรื่องการ
เสนอชื่อนางสาวนลินี สุกใส เขารวมกิจกรรมการคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน “Good 
Guy 2020” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการของศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๕๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๔ 
(ตอ) 

(๒) ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศ ประจำเดือน
เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม 2563 พรอมชี้แจงผลการประชุมของคณะทำงานจัดทำ
และขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่รวมประชุมเพื่อคัดเลือกพิจารณาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักสารนิเทศ
คัดเลือกมาเปนหลักในการปฏิบัติตนขององคกร มีดังนี้  

(2.1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวปฏิบัติในหนวยงานอันจะ
นำไปสู ชีวิตท่ีสมดุล ม่ังคั่ง และย่ังยืน 3 ขอ ไดแก 
-  พอประมาณ  
-  มีเหตุผล  
-  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง 

 (2.2) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4”  
-  เมตตา (ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุข) 
-  กรุณา  (ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข) 
-  มุทิตา  (ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี) 
-  อุเบกขา (การรูจักวางเฉย หรือการวางใจเปนกลาง) 

 
๕ ๑. รอบ ๑๒ เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – 3๐ กันยายน 2563) สำนักสารนิเทศไดมีการปรับแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสง
รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข เหลือเพียง 2 กิจกรรม ยกเลิก ๑ โครงการ (เนื่องจากมีสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และขอสั่งการ
นายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเรงดวน ๑.ดานการปองกันโรค/สุขภาพ (๑.๑๔) 
ใหสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของ
ประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโดยไม
จำเปน ฯ) คิดเปนผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

เทากับรอยละ ๖๖.๖๗ (เกณฑไมนอยกวารอยละ ๕๐) พรอมจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุขตามบันทึกขอความ สำนักสารนิเทศ ที่ สธ๐๒๒๓/๑๒๓๒ ลงวันที่    
๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักสารนิเทศ (รอบ ๑๒ เดือน) และไฟลขอมูล
Microsoft Word ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ -: 

๑. การดำเนินงานตามกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีการดำเนินงาน ดังนี้ -: 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคน(๔๓ คน) 
เพื่อประกาศเจตนารมณในการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ตามประกาศสำนัก
สารนิเทศ เรื่อง ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความ
โปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ในที ่ประชุม
ประจำเดือนของหนวยงาน เมื ่อวันที ่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื ่อขับเคลื ่อน
หนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและรวมรณรงคตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

- ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ มอบหมายใหกลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและ

อำนวยการ จัดทำคำสั่งสำนักสารนิเทศ ที่ 45/๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงาน

จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ลงวันที่ 2๘ พฤศจิกายน 

2562 เพื ่อขับเคลื ่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศใหเปน

รูปธรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

- คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุม

คณะทำงานฯครั้งท่ี 1/2562 เพ่ือจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ

สำนักสารนิเทศ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมนำเสนอในที่ประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน (วันที ่ 27 พฤศจิกายน 2562) ขอความเห็นชอบ 

พรอมทำบันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศพิจารณาลงนามอนุมัติในการ

ดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ พ.ศ. 

2563 ของสำนักสารนิเทศ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

- ผู อำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรใน
หนวยงานไดรับการพัฒนา/อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางสม่ำเสมอ 
ทั้งแบบเปนทางการและสวนบุคคล และการเขารวมกิจกรรมตามโครงการ
ของหนวยงานและของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน เขารวม
ก ิจกรรมสวดมนต   เจร ิญสมาธ ิ  และสนทนาธรรม ของสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
ทุกวันพฤหัสบดี , เขารวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ ๕ รูป ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เปนตน 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมหัวหนากลุมภารกิจ/ฝายเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อบุคลากรดีเดนของสำนักสารนิเทศ จำนวน 1 คน 
เขารับการพิจารณาในกิจกรรม “Good Guy 2020” ของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผูที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ คือ 
นางสาวนลินี สุกใส  ตำแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ซึ่งมีคุณธรรม
ดานการมี “วินัย” โดยผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดกลาวยกยอง ชมเชย 
พรอมมอบเกียรติบัตรใหแกนางสาวนลินี เพื่อเปนขวัญกำลังใจแกบุคลากร
คนดังกลาวในท่ีประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี          24 
กรกฎาคม 2563 พรอมกันนี้นางสาวนลินี สุกใส ไดรับคัดเลือกใหเขารับ
ประกาศเก ี ยรต ิค ุณ “Good Guy 2020” ตามประกาศสำน ักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2020” จากนายแพทย
สุขุม กาญจนพิมาย (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เม่ือวันท่ี         1 กันยายน 
2563 ณ หองประชุมศูนยปฏิบ ัต ิการต อต านการทุจร ิต กระทรวง
สาธารณสุข อาคาร ๗ ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

     



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 

 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม มีการดำเนินงานดังนี้ -: 
- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนใหเขารวมกิจกรรม

จิตอาสาเพื่อสวนรวม ในหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม
ไทย ในระดับหนวยงานและสวนบุคคล โดยที่บุคลากรของสำนักสารนิเทศได
เขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้ -: 

- รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆจำนวน ๓ รูป ทุกวันพุธเวลา 07.30น. 

ท่ีกรมสุภาพจิต 

- รวมกิจกรรมทำบุญใสบาตรพระสงฆจำนวน ๕ รูป ทุกเดือนๆ ละครั้ง (ในวัน

พฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 07.30 น.)  

- รวมกิจกรรม “สวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม”กับศูนยปฏิบัติการ

ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันพระหรือวันสำคัญตางๆ 

ทางพระพุทธศาสนา 

- มีเจาหนาท่ีของหนวยงานจำนวน ๒ – ๓ คน รวมรณรงคแตงกายดวยผาไทย

มาปฏิบัติราชการทุกวันศุกร 

- จัดกิจกรรม “เปลี ่ยนเงินทอนเปนเงินบุญ เกื ้อหนุนสังคม” ของสำนัก

สารนิเทศ ที่แสดงถึงการพัฒนาคุณธรรมดานความเมตตากรุณาและความ

เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา บุคลากร

สำนักสารนิเทศไดรวบรวมเงินบริจาคจำนวน 3,012 บาท นำไปซ้ืออุปกรณ

ทางการแพทย เพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่วัดไข เจล

แอลกอฮอลลางมือ และแอลกอฮอลฆาเชื้อ) บริจาคใหกับโรงเรียนปากพะยูน

พิทยาคาร จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และทางโรงเรียน

ไดทำหนังสือตอบขอบคุณกลับมาถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศดวย ตาม

บันทึกขอความที่ สธ 04242.94/ว 200 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง ขอบคุณ 

- จัดบุคลากรของหนวยงานเขารวมงานพระราชพิธี, เจาหนาท่ีผูบันทึกภาพนิ่ง

และภาพเคลื่อนไหวในงานรัฐพิธีตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน      

๘ ครั้ง ดังนี้ -: 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

๑.) พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2561 

๒.) พิธีถวายพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระ
บรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อด ุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ว ันชาต ิ  และว ันพ อแห งชาติ               
5 ธันวาคม 2562 

๓.) พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช”(วันจักรี) วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔.) พระราชพิธีฉัตรมงคล เนื่องในวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 แหงราชวงศจักรี และราชอาณาจักร
ไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕.) พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศล พิธีถวายสัตยปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวาง
พานพุม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  

๖.) พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พิธีถวายสัตยปฏิญาณ พิธีถวาย
เคร ื ่องราชส ักการะและวางพานพุ ม พิธ ีจ ุดเท ียนถวายพระพรชัย
มงคล  และกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหมใตรมพระบารมี…เราสรางไป
ดวยกัน” ถวายพระราชกุศล เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีส ินทรมหาวชิราลงกรณ    
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗.) พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศล พิธีลงนามลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา และวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

๘.) พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ  พิธพิีธีวางพวงมาลาถวายบังคม  กิจกรรม    

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. และพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรำลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เนื่อง

ในโอกาสวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน (บุคลากร ๓ – ๕ คน) 

- รวมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการ

สงเสริมการมีว ินัยของเจาหนาที ่ในการทิ ้งขยะ และคัดแยกขยะใน

หนวยงาน โดยแยกตามประเภท ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / ถังขยะ

เปยก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถังขยะท่ัวไป (สีฟา) 

- รวมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการ

นำถุงผา/ภาชนะกลองใสอาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริไซเคิล) ของตนเอง

ไปใสอาหารและน้ำท่ีรานคา เพ่ือลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม 

- จัดกิจกรรม “ลืมปบ...ปรับเลย” เพื่อสงเสริมการมีวินัยตอสวนรวมและ

องคกรตามนโยบายประหยัดพลังงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่ผานมา ไดรับเงินบริจาคจากการเสียคาปรับในการลืมปดคอมพิวเตอร 

และลืมติดบัตรประจำตัว จำนวน 2 ราย มาสมทบในกิจกรรมเปลี่ยนเงิน

ทอน เปนเงินบุญ เก้ือหนุนสังคม” ของสำนักสารนิเทศ 

- แนวปฏิบัติท่ีขาราชการและเจาหนาที่ของสำนักสารนิเทศทุกคนยึดถือใน

การสื ่อสารและมารยาทที ่ด ีงามในการอยู ร วมกันและใชวล ี 3 คำ 

(“สวัสดี”,“ขอบคุณ”,“ขอโทษ”) ภายในหนวยงานจนเปนวัฒนธรรมของ

องคกรการกลาวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแกผูอาวุโสกอนทุกเชาเมื่อมา

ปฏิบัติงาน กลาวคำขอบคุณเมื่อไดรับการชวยเหลือจากผูอื่น และกลาว

คำขอโทษเม่ือกระทำผิด  

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

(๒)   สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการจัดกิจกรรม
ถอดองคความรูจากการดำเนินงานองคกรคุณธรรมของหนวยงาน โดยจัด
ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ และเผยแพรองคความรูผ านทางเว็บไซตของสำนักสารนิเทศท่ี  
https://pr.moph.go.th/?url=pr/index/4/11/ 

(๓)  สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ในฐานะ
เลขานุการคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดเขารวมเขารวมกิจกรรม
ตางๆเพื่อถายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนองคความรูการดำเนินงาน
องคกรคุณธรรมรวมกับหนวยงานในสังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง ตามที่ศูนยปฏิบัติการตานการทุจริต 
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดข้ึน ไดแก -: 
-  กิจกรรม “Good Guy 2020” 
-  กิจกรรมผลิตคลิปวีดิทัศนผลการดำเนินงานองคกรคุณธรรม 

(๔)   สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ในฐานะ
เลขานุการคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดสงหนังสือติดตาม
ความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนงานฯ (รอบ ๑๒ เดือน) จากแตละ
กลุมภารกิจ/ฝาย ตามบันทึกขอความท่ี สธ ๐๒๒๓.๑/๕๐๗ ลงวันท่ี        ๒๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) และทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 
๑๒ เดือน เสนอผูอำนวยการรับทราบผลการดำเนินงาน พรอมทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน ในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (แบ
ฟอรมที่ ๓) และแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖3 (แบฟอรมท่ี ๔) รอบ ๑๒ เดือน 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

ขอมูลผลการดำเนินงาน : (ตอ) 
 

ระดับ 
 

การดำเนินงานในแตละระดับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
(รอบ ๑๒ เดือน) 

๕ 
(ตอ) 

เมื ่อวันที ่ ๙ กันยายน 256๓ (เกณฑกำหนดภายในวันที ่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๓) ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสง
ไฟลขอมูลจากโปรแกรม Microsoft Word ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการ
ท ุ จ ร ิ ต  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ท า ง ไ ป ร ษ ณ ี ย  อ ิ เ ล ค ท ร อน ิ ก ส  
moph.moral@gmail.com 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน :  
 

: การประเมินรอบ 12 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 25๖2 –  
30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ4 ระดับ 5 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๑ รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563) 

ผูบริหารองคกรและบุคลากรในสังกัด ไมนอยกวารอยละ 50 
รวมกันดำเนินการ 
(1) ประกาศเจตนารมณรวมกัน 
เปนลายลักษณอักษร ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 ดังนี ้
 (1.1) ประกาศเจตนารมณรวมกัน 
ในการขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ 
 (1.2) ประกาศเจตนารมณรวมกันในการตอตานการทุจริต 
 

เทากับ 
1 คะแนน 

mailto:moph.moral@gmail.com


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๑ 

(ตอ) 
(2) กำหนดคุณธรรมเปาหมาย 
จาก “ปญหาท่ีอยากแก” และ “ความดีท่ีอยากทำ” ไมนอยกวา 3 
เรื่อง โดยตองสอดคลองกับ 
 (2.1) คุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559-2564) คือ พอเพียง วินัย สุจริต  
จิตอาสา 
 (2.2) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 (2.3) ขอบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
จรรยาขาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

(2.4) แนวทางปฏิบตัิตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข 
(MOPH Code of Conduct) 

 (2.5) คุณธรรมเชิงสัมพัทธ ท่ีมีหลักการสำคัญ คือ “เกรงใจ 
น้ำใจ ใครครวญสวนรวม” 

 

 

2 (1) แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรมของหนวยงาน หรือทบทวนคำสั่ง ฯ และจัดสงใหศูนย
ปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com  
ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

เทากับ 
1 คะแนน 

(2) จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สอดคลองกับคุณธรรมเปาหมายท่ี
กำหนดโดยม ีการมอบหมายบ ุคลากรและหน  วยงาน
ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม และจัดสงใหศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกสที่ไดจากโปรแกรม Microsoft Word เทานั้น 
ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com  
ภายในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๓ (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลสำเร็จของการดำเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ไมนอยกวารอยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงาน 
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แกไข การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 

(3) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบ 6 เดือน จัดสงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข  ใ น ร ู ป แ บ บ ไ ฟ ล  ข  อ ม ู ล อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส   
ท ี ่ ได  จากโปรแกรม Microsoft Word เท  าน ั ้ น  ทางไปรษณ ี ย
อิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ภายในวันท่ี 16 มีนาคม 
2563 ตามแบบฟอรม ดังนี ้
 (3.1)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (3.2)แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 

เทากับ 
1 คะแนน 

๔ (1) จัดกิจกรรมยกยอง เชิดชู บุคลากร และโครงการหรือกิจกรรมดีเดน 
ดังนี ้
 (1.1) กิจกรรมยกยอง เช ิดช ู บ ุคลากรในสังก ัดที ่ทำความดี 
จนเปนแบบอยางได 
 (1.2) กิจกรรมประกาศยกยองโครงการ กิจกรรมดีเดน ในการสงเสริม
คุณธรรมเปาหมาย จนเปนแบบอยาง 

 

เทากับ 
1 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๖๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

เกณฑการใหคะแนน : (ตอ) 
 

 
 

ระดับ เกณฑการใหคะแนน 
คาคะแนน 

ท่ีได 
๔ 

(ตอ) 
(2) จัดการประชุมรวมกันกับบุคลากรในหนวยงานเพื ่อเพิ ่มประเด็น
คุณธรรมเปาหมายอยางนอย 2 มิติ จากมิติดังตอไปนี ้
 (2.1) การยึดม่ันในหลักธรรมทางศาสนา 

 (2.2) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2.3) วิถีวัฒนธรรม 

 

 

๕ (1) ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน 
ป ร ะ จ ำ ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 3  โ ด ย ม ี ผ ล ส ำ เ ร็ จ 
ของการดำเน ินก ิจกรรมตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ ฯ ไม น อยกว า 
รอยละ 50 

(2) จัดกิจกรรมถอดองคความรู จากการดำเนินงานองคกรคุณธรรม  
และเผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

(3) เขารวมกิจกรรมถายทอด ขยายผล และแลกเปลี ่ยนองคความรู 
การดำเนินงานองคกรคุณธรรมรวมกับหนวยงานในสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารสวนกลาง ตามท่ีศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนด 

(4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ
การสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน จัดสงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในรูปแบบไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสที ่ไดจากโปรแกรม 
Microsoft Word เ ท  า น ั ้ น  ท า ง ไ ป ร ษ ณ ี ย อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส  
moph.moral@gmail.com ภายในว ันท ี ่  15 ก ันยายน 2563  
ตามแบบฟอรม ดังนี ้
 (4.1) แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
ค ุณธรรมของหน วยงานในส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 (4.2) แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

เทากับ 
1 คะแนน 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวช้ีวัด 

น้ำหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ 
ดำเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงน้ำหนัก 

๖.  ระด ับความสำเร ็จ ในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร เ ป  น อ ง ค  ก ร
คุณธรรมตนแบบ 

 

7.5 ระดับ ๕ 
 

๕.๐๐๐๐ 0.3750 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : 
 

ระดับ ๑ : 

ในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1 ตุลาคม 2562  -  31 มีนาคม 2563) ผูบริหาร
องคกรและบุคลากรในสังกัดทุกคน (รอยละ ๑๐0) รวมกันดำเนินการประกาศเจตนารมณ และ กำหนดคุณธรรม
เปาหมายรวมกัน ดังนี้ -: 
- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคน  จำนวน ๔๓ คน (คิดเปนรอยละ 

๑๐๐) เพื ่อประกาศเจตนารมณในการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ตามประกาศสำนักสารนิเทศ เรื ่อง 
ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความโปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรม
ตนแบบและรวมรณรงคตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

- พรอมกำหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาท่ีอยากแก”  และ  “ความดีท่ีอยากทำ” จำนวน ๓ เรื่อง คือ -: 
๑. มีวินัยในการปฏิบัติหนาที ่ราชการและคัดแยกขยะภายในหนวยงาน (สอดคลองกับคุณธรรม           

๔ ประการ ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2559 - 2564 คือ พอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา) 

๒. ตรงตอเวลา ใชเวลาใหคุมคา/มีประสิทธิภาพ  (สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
กระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

๓. เปนตัวอยางที่ดีดานสุขภาพแกประชาชน (สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวง
สาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 

 
ระดับ ๒ : 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดออกคำส่ังสำนักสารนิเทศ ท่ี 45/๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันท่ี 2๘ พฤศจิกายน 2562 
และมอบหมายใหคณะทำงานฯจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ  : (ตอ) 
 

พ.ศ.๒๕๖๓ และขับเคลื่อนแผนฯใหเปนรูปธรรม พรอมจัดสงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ตามเกณฑที ่กำหนด เมื ่อว ันท่ี         
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

-   คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ไดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรมของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และจัดสงแผนฯใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
ดวยรูปแบบไฟลขอมูล Microsoft Word ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com ตาม
เกณฑท่ีกำหนด เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซ่ึงประกอบดวย ๑ โครงการและ ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้-: 

๑.) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

๒.) กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓.) กิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม 
 

ระดับ ๓ : 

-   รอบ 6 เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 
สำนักสารนิเทศไดมีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำเร็จใน 2 กิจกรรม และไมไดดำเนินการ ๑ โครงการ (เนื่องจากมีสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะ
เรงดวน ๑.ดานการปองกันโรค/สุขภาพ (๑.๑๔) ใหสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐเลื่อนการจัดกิจกรรม
ที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโดยไมจำเปนฯ) คิด
เปนผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เทากับรอยละ ๖๖.๖๗ (๒/๓ x ๑๐๐) พรอม
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกขอความ สำนักสารนิเทศ ท่ี 
สธ๐๒๒๓/๑๒๓๒ ลงวันที่๙ กันยายน ๒๕๖๓  เรื่อง ขอสงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนัก
ส า รน ิ เ ทศ  ( รอบ  ๖  เ ด ื อน )  และ ไฟล ข  อม ู ลMicrosoft Word ทาง ไปรษณ ี ย  อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส  
moph.moral@gmail.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -: 

๑.๑   แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี ๒๘ 
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๒ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

๑.๒   แตงตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ  ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี        ๒๗ 
พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๓   จัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สงให 
ศปท.ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

๑.๔   เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารแนวทางการดำเนินงานองคกรคุณธรรมใหแกเครือขาย
ประชาสัมพันธกระทรวงสาธารณสุขทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค และเครือขายสื่อมวลชนรับทราบ
ทางไลนกลุม 

๑.๕   สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนา/อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยาง
สม่ำเสมอ ท้ังแบบเปนทางการและสวนบุคคล และการเขารวมกิจกรรมตามโครงการของ ศปท.สป. 

๑.๖   ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริม
คุณธรรม ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี 2๑ พฤศจิกายน 2562 โดยมีเนื้อหา เก่ียวกับ -:  

-   กรอบการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ี ๖ ระดับความสำเร็จในการดำเนินการเปนองคกรคุณธรรม
ตนแบบ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ทำหนาท่ีเปน
เลขานุการ 

- (ราง) ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานและบริหารงานดวยความโปรงใส
ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ซึ่งจะทำพิธีแจงแกบุคลากรทุกคนใน
สำนักสารนิเทศใหรับทราบและเผยแพรสูสาธารณะทางปายประกาศและเว็บไซดของหนวยงาน
ภายในวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

- (ราง) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามแบบฟอรมท่ีศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข สงมาให 

- การจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในปนี้จะมีการเพิ่มกิจกรรมเกี่ยวกับ การพัฒนาองคกร การ
สรางสุขในองคกร การจัดกิจกรรมจิตอาสา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสรางสุขในการทำงาน 
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบตัิราชการประจำปงบประมาณ 

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๓ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๓ : (ตอ) 

๑.๗   สำนักสารนิเทศ สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนเขารวม กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสวนรวม ของหนวยงานใน
หลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และดำรงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทยในระดับหนวยงานและสวนบุคคล โดยกิจกรรมท่ีบุคลากรสำนักสารนิเทศเขารวม
มีดังนี้ -: 
- ทำบุญใสบาตรพระสงฆ ๓ รูป ทุกวันพุธ เวลา 07.30 น.ท่ีกรมสุภาพจิต 

- ทำบุญใสบาตรพระสงฆ ๕ รูป ทุกเดือนๆละครั้ง (วันพฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 07.30 น.) 

- กิจกรรม “สวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม” เนื ่องในวันพระหรือวันสำคัญตางๆ ทาง

พระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมรณรงคแตงกายดวยผาไทยทุกวันศุกร 

- กิจกรรม “เปลี่ยนเงินทอนเปนเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม” ของสำนักสารนิเทศ ที่แสดงถึงการพัฒนา

คุณธรรมดานความเมตตากรุณาและความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน ในการสนับสนุนสิ่งของและปจจัย

แกสถานสงเคราะห , โรงพยาบาล , และองคกรสาธารณกุศลตางๆ 

- การเขารวมงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีตางๆของกระทรวงสาธารณสุข 

- การบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน 

- กิจกรรมสงเสริมการมีวินัยตอตนเองในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะในหนวยงาน โดยแยกตาม

ประเภท ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) / ถังขยะเปยก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถัง

ขยะท่ัวไป (สีฟา) 

- สนับสนุนใหเจาหนาที่ในหนวยงานลดการใชถุงพลาสติกและกลองโฟม โดยการนำถุงผา/ภาชนะ

กลองใสอาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริไซเคิล) ของตนเองไปใสอาหารและน้ำท่ีรานคา 

- เนนย้ำแนวปฏิบัติในการสื่อสารและมารยาทที่ดีงามในการอยูรวมกัน ซึ่งแสดงถึงความออนนอม

ถอมตน ดวยการใชวลี 3 คำ ภายในหนวยงานจนเปนวัฒนธรรมขององคกร คือ “สวัสดี”,

“ขอบคุณ”,“ขอโทษ” และการกลาวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแก  ผู อาวุโสกอนทุกเชาเมื่อมา

ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๔ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๔ : 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดมอบหมายใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการเปนเจาภาพหลักใน
การจัดกิจกรรมยกยองชมเชย นางสาวนลินี สุกใส ตำแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ กลุมภารกิจดาน
ขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ ซ่ึงเปนผูมีคุณธรรมดานการมี “วินัย” ในท่ีประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมสำนักสารนิเทศ พรอมมอบเกียรติบัตรและกลาวชมเชย เพ่ือ
เปนขวัญกำลังใจแกนางสาวนลินี สุกใส และใหบุคลากรคนอื่นๆ ยึดเปนแบบอยางที่ดี ในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และแจงในที่ประชุมเรื่องการเสนอชื่อนางสาวนลินี สุกใส เขารวมกิจกรรมการคัดเลือกเปนบุคลากร
ดีเดน “Good Guy 2020” ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการของศูนยปฏิบัติการตอตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข  

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศ ประจำเดือนเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
2563 พรอมชี้แจงผลการประชุมของคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม 
สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที ่ร วมประชุมเพื ่อคัดเลือกพิจารณาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสำนักสารนิเทศคัดเลือกมาเปนหลักในการปฏิบัติ
ตนขององคกร มีดังนี้  

๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนแนวปฏิบัติในหนวยงานอันจะนำไปสู ชีวิตที่สมดุล มั่งคั่ง และ
ย่ังยืน 3 ขอ ไดแก 
-  พอประมาณ  
-  มีเหตุผล  
-  มีภูมิคุมกันท่ีดีในตนเอง 

 ๒. หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “พรหมวิหาร 4”  
-  เมตตา (ความปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุข) 
-  กรุณา  (ความปรารถนาใหผูอ่ืนพนทุกข) 
-  มุทิตา  (ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดี) 
-  อุเบกขา (การรูจักวางเฉย หรือการวางใจเปนกลาง) 

 

ระดับ ๕ : 

- รอบ ๑๒ เดือน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 3๐ กันยายน 

2563) สำนักสารนิเทศไดมีการปรับแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และสงรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข เหลือเพียง 2 กิจกรรม ยกเลิก ๑ โครงการ (เนื่องจากมีสถานการณการแพรระบาดของโรคติด 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๕ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และขอสั่งการนายกรัฐมนตรี : มาตรการระยะเรงดวน ๑.ดานการ
ปองกันโรค/สุขภาพ (๑.๑๔) ใหสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐเลื่อนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของ
ประชาชนจำนวนมากและอาจมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคโดยไมจำเปน ฯ) คิดเปนผลสำเร็จ
ของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ เทากับรอยละ ๖๖.๖๗ (เกณฑไมนอยกวารอยละ ๕๐) 
พรอมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สงใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขตามบันทึกขอความ 
สำนักสารนิเทศ ท่ี สธ๐๒๒๓/๑๒๓๒ ลงวันท่ี    ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอสงรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักสารนิเทศ (รอบ ๑๒ เดือน) และไฟลขอมูลMicrosoft Word ทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส moph.moral@gmail.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -: 
๑. การดำเนินงานตามกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีการดำเนินงาน ดังนี้ -: 
- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมบุคลากรสำนักสารนิเทศทุกคน(๔๓ คน) เพื่อประกาศ

เจตนารมณในการเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ตามประกาศสำนักสารนิเทศ เรื ่อง ประกาศ
เจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความโปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.256๓ ในท่ีประชุมประจำเดือนของหนวยงาน เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกรคุณธรรมตนแบบและรวมรณรงคตอตานการทุจริตในทุก
รูปแบบ 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ มอบหมายใหกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ จัดทำคำสั่ง

สำนักสารนิเทศ ท่ี 45/๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริม

คุณธรรม ลงวันที่ 2๘ พฤศจิกายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมสำนัก

สารนิเทศใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

- คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมคณะทำงานฯ

ครั้งท่ี 1/2562 เพ่ือจัดทำ (ราง) แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ เม่ือวันท่ี 21 

พฤศจิกายน 2562 เพื ่อเตรียมนำเสนอในที ่ประชุมประจำเดือนของหนวยงาน (วันที ่ 27 

พฤศจิกายน 2562) ขอความเห็นชอบ พรอมทำบันทึกเสนอผูอำนวยการสำนักสารนิเทศพิจารณา

ลงนามอนุมัติในการดำเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ พ.ศ. 

2563 ของสำนักสารนิเทศ 

 

 

 

mailto:moph.moral@gmail.com


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๖ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนา/
อบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางสม่ำเสมอ ทั้งแบบเปนทางการและสวนบุคคล และการเขารวม
กิจกรรมตามโครงการของหนวยงานและของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชน เขารวม
กิจกรรมสวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงสาธารณสุข ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ ทุกวันพฤหัสบดี , เขารวมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
พระสงฆ ๕ รูป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เปนตน 

- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดจัดประชุมหัวหนากลุมภารกิจ/ฝายเพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อ
บุคลากรดีเดนของสำนักสารนิเทศ จำนวน 1 คน เขารับการพิจารณาในกิจกรรม “Good Guy 
2020” ของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ผูที่ไดรับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
คือ นางสาวนลินี สุกใส  ตำแหนงนักวิชาการเผยแพรปฏิบัติการ ซ่ึงมีคุณธรรมดานการมี “วินัย” โดย
ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ ไดกลาวยกยอง ชมเชย พรอมมอบเกียรติบัตรใหแกนางสาวนลินี เพ่ือ
เปนขวัญกำลังใจแกบุคลากรคนดังกลาวในที่ประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 พรอมกันนี้นางสาวนลินี สุกใส ไดรับคัดเลือกใหเขารับประกาศเกียรติคุณ “Good 
Guy 2020” ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง รายชื่อบุคลากรสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ “Good Guy 2020” จากนายแพทยสุขุม กาญ
จนพิมาย (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2563 ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๗ ชั้น ๘ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสวนรวม มีการดำเนินงานดังนี้ -: 
- ผูอำนวยการสำนักสารนิเทศ สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนใหเขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสวนรวม ใน

หลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการดำรงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ในระดับหนวยงานและสวนบุคคล โดยที่บุคลากรของสำนักสารนิเทศไดเขารวม
กิจกรรมตางๆ ดังนี้ -: 

- รวมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆจำนวน ๓ รูป ทุกวันพุธเวลา 07.30น. ท่ีกรมสุภาพจิต 

- รวมกิจกรรมทำบุญใสบาตรพระสงฆจำนวน ๕ รูป ทุกเดือนๆ ละครั้ง (ในวันพฤหัสบดีแรกของเดือน 

เวลา 07.30 น.)  

- รวมกิจกรรม “สวดมนต เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม”กับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวง

สาธารณสุข เนื่องในวันพระหรือวันสำคัญตางๆ ทางพระพุทธศาสนา 

- มีเจาหนาท่ีของหนวยงานจำนวน ๒ – ๓ คน รวมรณรงคแตงกายดวยผาไทยมาปฏิบัติราชการทุกวันศุกร 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๗ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

- จัดกิจกรรม “เปลี่ยนเงินทอนเปนเงินบุญ เกื้อหนุนสังคม” ของสำนักสารนิเทศ ที่แสดงถึงการพัฒนา

คุณธรรมดานความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี

ผานมา บุคลากรสำนักสารนิเทศไดรวบรวมเงินบริจาคจำนวน 3,012 บาท นำไปซื้ออุปกรณทางการ

แพทย เพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ที่วัดไข เจลแอลกอฮอลลางมือ และแอลกอฮอลฆา

เชื้อ) บริจาคใหกับโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 และทาง

โรงเรียนไดทำหนังสือตอบขอบคุณกลับมาถึงผูอำนวยการสำนักสารนิเทศดวย ตามบันทึกขอความที่ สธ 

04242.94/ว 200 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอบคุณ 

- จัดบุคลากรของหนวยงานเขารวมงานพระราชพิธี, เจาหนาที่ผูบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในงาน

รัฐพิธีตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘ ครั้ง ดังนี้ -: 

๑. พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสารท่ี 13 ตุลาคม 2561 

๒. พิธีถวายพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน
พอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2562 

๓. พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะ งานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช”
วันจักรี) วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

๔. พระราชพิธีฉัตรมงคล เนื่องในวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปนพระมหากษัตริย รัชกาล
ท่ี 10 แหงราชวงศจักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๕. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พิธีถวายสัตย
ฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามลง
นามถวายพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  

๖. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พิธีถวายสัตยปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวาง
พานพุม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  และกิจกรรมจิตอาสา“ชีวิตวิถีใหมใตรมพระบารมี…เรา
สรางไปดวยกัน” ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พิธีลงนามลง
นามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแมแหงชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๘ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

๘. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ  พิธีพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม  กิจกรรม    จิตอาสาพระราชทาน 

๙๐๔ วปร. และพิธีจุดเทียนเพื่อนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว           ๒๓ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ 

- รวมกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือน (บุคลากร ๓ – ๕ คน) 

- รวมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการสงเสริมการมีวินัยของ

เจาหนาที่ในการทิ้งขยะ และคัดแยกขยะในหนวยงาน โดยแยกตามประเภท ดังนี้ ถังขยะรีไซเคิล (สี

เหลือง) / ถังขยะเปยก (สีเขียว) / ถังขยะอันตราย (สีแดง) / ถังขยะท่ัวไป (สีฟา) 

- รวมสนับสนุนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยการนำถุงผา/ภาชนะกลองใส

อาหาร/ปนโต/แกวน้ำ(แบบริไซเคิล) ของตนเองไปใสอาหารและน้ำที่รานคา เพื่อลดการใชถุงพลาสติก

และกลองโฟม 

- จัดกิจกรรม “ลืมปบ...ปรับเลย” เพื่อสงเสริมการมีวินัยตอสวนรวมและองคกรตามนโยบายประหยัด

พลังงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา ไดรับเงินบริจาคจากการเสียคาปรับในการลืมปด

คอมพิวเตอร และลืมติดบัตรประจำตัว จำนวน 2 ราย มาสมทบในกิจกรรมเปลี่ยนเงินทอน เปนเงิน

บุญ เก้ือหนุนสังคม” ของสำนักสารนิเทศ 

- แนวปฏิบัติที่ขาราชการและเจาหนาที่ของสำนักสารนิเทศทุกคนยึดถือในการสื่อสารและมารยาทที่ดี

งามในการอยูรวมกันและใชวลี 3 คำ (“สวัสดี”,“ขอบคุณ”,“ขอโทษ”) ภายในหนวยงานจนเปน

วัฒนธรรมขององคกรการกลาวทักทาย/สวัสดี ยกมือไหวแกผูอาวุโสกอนทุกเชาเม่ือมาปฏิบัติงาน กลาว

คำขอบคุณเม่ือไดรับการชวยเหลือจากผูอ่ืน และกลาวคำขอโทษเม่ือกระทำผิด 

(๒)  สำนักสารนิเทศ โดยกลุ มภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการจัดกิจกรรมถอดองคความรู จากการ
ดำเนินงานองคกรคุณธรรมของหนวยงาน โดยจัดประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ
เผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซตของสำนักสารนิเทศท่ี https://pr.moph.go.th/?url=pr/index/4/11/ 

(๓)  สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดเขารวมเขา
รวมกิจกรรมตางๆเพ่ือถายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนองคความรูการดำเนินงานองคกรคุณธรรมรวมกับ
หนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารสวนกลาง ตามที่ศูนยปฏิบัติการตาน
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดข้ึน ไดแก -: 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๗๙ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

คำช้ีแจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีไดดำเนินการ : (ตอ) 
 

ระดับ ๕ : (ตอ) 

-  กิจกรรม “Good Guy 2020” 
-  กิจกรรมผลิตคลิปวีดิทัศนผลการดำเนินงานองคกรคุณธรรม 

(๔)   สำนักสารนิเทศ โดยกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรและอำนวยการ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดทำและ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม สำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไดสงหนังสือ
ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงานตามแผนงานฯ (รอบ ๑๒ เดือน) จากแตละกลุมภารกิจ/ฝาย ตาม
บันทึกขอความที่ สธ ๐๒๒๓.๑/๕๐๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน) และทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน เสนอผูอำนวยการรับทราบ
ผลการดำเนินงาน พรอมทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงาน 
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (แบฟอรมที่ ๓) และแบบ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระดับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำป
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖3 (แบฟอรมท่ี ๔) รอบ ๑๒ เดือน เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน 256๓ (เกณฑกำหนดภายใน
วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และสงไฟลขอมูลจาก
โปรแกรม Microsoft Word ใหศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทางไปรษณีย
อิเลคทรอนิกส moph.moral@gmail.com 

 
 
ปจจัยสนับสนุนตอการดำเนินงาน  : 
 

- ความรวมมือของบุคลากรในสำนักสารนิเทศทุกคน 
 
 
อุปสรรคตอการดำเนินงาน :  
 

-   ปจจัยภายนอก ไดแก สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายในและภายนอกประเทศ ทำใหตองยุติการจัดกิจกรรมบางประเภทตามแผนงาน/โครงการ เชน 
การจัดประชุม/ฝกอบรม ที่ตองมีการรวมกลุมคนจำนวนมากเพราะอาจทำใหการแพรระบาดของโรค
กระจายตัวเพ่ิมมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปตอไป :  
 

-   ไมมี 
 
 

mailto:moph.moral@gmail.com


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สำนักสารนิเทศ  สำนกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

๑๘๐ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด)   รอบ   ๖  เดือน 
  รอบ  ๑๒  เดือน 

หลักฐานอางอิง :  
 

๑. คำสั่งสำนักสารนิเทศ ที่ 45/๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรม ลงวันท่ี 2๘ พฤศจิกายน 2562  

๒. คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานสงเสริมคุณธรรมสำนักสารนิเทศ ตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสำนักสารนิเทศ...สูองคกรแหงความสุข ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

๓. ประกาศสำนักสารนิเทศ เรื ่อง ประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความ
โปรงใสของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

๔. รายงานการประชุมประจำเดือนของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
๕. ลายมือชื่อของเจาหนาที่สำนักสารนิเทศ รวมประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงาน

ดวยความโปรงใสของสำนักสารนเิทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
๖. ภาพถายการรวมกิจกรรมประกาศเจตนารมณเปนองคกรคุณธรรมและบริหารงานดวยความโปรงใส

ของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
๗. แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
๘. แบบรายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๙. แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๑๐. ภาพถายกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของสำนักสารนิเทศ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




