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บทสรุปผลการปฏิบัติราชการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555 

 ในปีงบประมาณ 2555  ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  ได้ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน 13 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 รับทราบกรอบตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นเจ้าภาพ ชี้แจงตัวชี้วัด และก าหนดกรอบและ
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555 พร้อมรับเอกสาร/คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
กรอบการประเมินผลฯ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขั้นที่ 2  การจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (เบื้องต้น) ปีงบประมาณ 2555 ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  เพ่ือจัดส่งให้กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ  โดยจัดประชุมข้าราชการทุกคน เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 

ขั้นที่ 3  การเจรจาตัวช้ีวัดตามค ารับรองของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 
2555 ระหว่างอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์(นายแพทย์สม
ชัย ภิญโญพรพาณิชย์ และนายแพทย์สุชาติ  เลาบริพัตร)   

ขั้นที่ 4  การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  เพ่ือจัดส่งให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 
มกราคม 2555 

ขั้นที่ 5  การประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ และและเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนาม
ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 

ขั้นที่ 6  การประชุมถ่ายทอดตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
เพ่ือถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ในส านักสารนิเทศฯรับทราบและแบ่งบทบาทภารกิจในการรับผิดชอบ  เมื่อวันจันทร์ที่ 
13 กุมภาพันธ์ 2555 

ขั้นที่ 7  การจัดพิธีลงนามค ารับรองและช้ีแจงรายละเอียดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ระหว่างผู้อ านวยการฯ (นายแพทย์สุชาติ  เลาบริพัตร) กับหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มเม่ือวัน
ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 

ขั้นที่ 8  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและปรับปรุง
ตัวช้ีวัดของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยเชิญวิทยากร (คุณเกศินี จันทสิริยากร) จากกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มาบรรยายและให้ค าแนะน า เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2555 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 
2555 

ขั้นที่ 9 การจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านัก
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555 พร้อมจัดส่งให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ ตามหนังสือบันทึกของกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ ที่ สธ 0717.03/56 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 
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ขั้นที่ 10 การลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของผู้บริหาร ระหว่าง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  (นายแพทย์สมชัย      ภิญโญ
พรพาณิชย์   และนายแพทย์สุชาติ  เลาบริพัตร) เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2555 

ขั้นที่ 11 การก าหนดชื่อผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และช่ือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล/รายงานผลตาม
ตัวช้ีวัด ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ซึ่งทุกกลุ่มได้จัดส่งรายชื่อไว้ที่กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ (หนังสือ ที่ สธ 
0717.03/55  ลงวันที่ 8 มนีาคม  2555 และ ที่ สธ 0717.03/73 ลงวันที่ 29 มนีาคม 2555) โดยมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อตัวชี้วัด ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรฯ 1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นายเชาวนร์ัตน์    จิตต์ว่องไว 
3.นางลัดดา  ปิยเศรษฐ ์

1.น.ส.เพ็ญพิชา  รุ่งเรือง 
2.นายทวิช  เทียนค า 

ระดับความส าเร็จการประชาสัมพนัธ์หมายเลขสายด่วนฯ 1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นายเชาวนร์ัตน์    จิตต์ว่องไว 

 

1.นายเชาวรัตน์   จิตต์ว่องไว 
2.นางบัวงาม       ไชยสิทธ์ิ 
3.นายณัฐวุฒิ      คูหาแก้ว 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารกรมสนับสนุนฯ 1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 
 

1.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 
2.น.ส.สิรลิักษณ์   จุท่ิน 
3.น.ส.กฤติยา     อินถา 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารส านักสารนเิทศฯ 1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 
 

1.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 
2.น.ส.สิรลิักษณ์   จุท่ิน 
3.น.ส.กฤติยา     อินถา 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าตน้ทุนต่อหน่วยฯ 1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 

1.น.ส.กฤติยา     อินถา 
2.น.ส.ศิริพร     พรมนิวาส 

ร้อยละความส าเรจ็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
งบประมาณ 2555 ของส านักสารนิเทศฯ 

1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นางศุภัคนิจ     วิษณุพงษ์พร 

1.น.ส.สิรลิักษณ์  จุทิ่น 
2.นายณัฐวุฒิ    มงคลจักรวาล 

ร้อยละของฐานข้อมลูที่จ าเป็นมีการน าเข้าระบบ
Internet/Tntranet ของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

1.ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศฯ 
2.นางลัดดา  ปิยเศรษฐ ์
3.นางศุภัคนิจ   วิษณุพงษ์พร 

1.นายนภดล     เที่ยงกมล 
2.น.ส.กฤติยา    อินถา 

ขั้นที่ 12 การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2555 ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มด าเนินงาน โดย
บูรณาการภารกิจของงานและบูรณาการตัวชี้วัดเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นไป ตามยุทธศาสตร์ 4 ปี (2556 – 2559) ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2555 เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ด าเนินงาน และให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนและคู่มือปฏิบัติงาน (เล่มสีฟ้า) 

ขั้นที่ 13 การประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการฯ ในภาพรวมของส านักสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์เพ่ือจัดส่งให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยก าหนดผู้รับผิดชอบไว้ดังนี้ 
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การด าเนินงาน รายช่ือผู้ก ากับดูแล รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

- การรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 
เดือน ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส่งกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางศุภัคนิจ   วิษณุพงษ์พร 
 

1.น.ส.สิริลักษณ์   จุทิ่น 
2.น.ส.กฤติยา   อินถา 

- การประเมินผลและวิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 
เดือน ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ส่งกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

นางศุภัคนิจ   วิษณุพงษ์พร 
 

1.น.ส.สิริลักษณ์   จุทิ่น 
 

- การจัดท าเอกสาร(เล่ม)รายงานผลการด าเนินงานตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2555(ผลงานรอบ 12 เดือน)  

นางศุภัคนิจ   วิษณุพงษ์พร 
 

1.น.ส.สิริลักษณ์   จุทิ่น 
2.น.ส.กฤติยา   อินถา 

 

ขั้นที่ 14 การก ากับและติดตามการด าเนินงาน ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ โดยผู้อ านวยการส านัก
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ด าเนินภารกิจ
ภายใต้ค ารับรองและตัวชี้วัด โดยผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลที่มีรายชื่อในข้อ 10 จะต้องด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่มงานในระบบSmart ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ตรวจสอบผลการรายงาน 
และเร่งรัดการรายงานในกรณีที่กลุ่มงานไม่ได้รายงานผลในระบบ 
ผลการด าเนินงาน  

ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินภารกิจตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ครบทุกตัวชี้วัด ทั้งมิติภายนอกและมิติภายใน รวม 8 ตัวชี้วัด ซึ่ง
จ าแนกเป็นมิติภายนอก 4 ตัวชี้วัด  มิติภายใน 4 ตัวชีว้ัด ดงันี้ 

มิติภายนอก 
- ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทัศนคติที่ดี

ต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(ได้รับมอบหมายจากกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน) 
- ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วนให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

มิติภายใน 
- ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมก าหนด 
- ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART) 
- ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
- ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ าเป็นมีการน าเข้าระบบInternet/Intranet ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2555 (ครบรอบ 12 เดือน) ส านักสารนิเทศฯได้ประเมินตนเอง พบว่าสามารถ
ด าเนินงานได้คะแนน 4.0500 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็มมี 6  ตัวชี้วัด ยกเว้น ตัวชี้วัดที่ 1.4.2 ( ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ) ผลที่ได้ คือ 2 คะแนน ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.2000 
คะแนน  และตัวชี้วัดที่ 3 (ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) ผลที่ได้ คือ       
4 คะแนน ค่าถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 0.6000 คะแนน สาเหตุที่ตัวชี้วัดทั้งสองไม่ได้คะแนนเต็ม เป็นผลสืบเนื่องมาจาก 

1) ตัวชี้วัดความพึงพอใจ เป็นการวัดในเชิงคุณภาพ กระบวนการ/วิธีการวัดประเมินผล เป็นการวัด โดยใช้
หลักและวิธีการวิจัยเต็มรูปแบบ ซึ่งส านักสารนิเทศฯได้ด าเนินการโดยจัดจ้างบุคคลจากภายนอก (ภาคเอกชน) ให้เป็น
ผู้ด าเนินการวิจัย ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงเกิดจากข้อมูลความเป็นจริงที่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ให้ข้อมูล จึงไม่สามารถจะก าหนดผลลัพธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพก าหนดไว้ได้ 

2) การวัดความพึงพอใจ  เป็นการวัดงานบริการ/สินค้าของทุกส านัก/กอง (17 ส านัก/กอง) ที่ให้บริการ/ผลิต
สินค้าแก่ลูกค้า ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงขึ้นกับบริการ/สินค้าของทุกส านัก/กอง (17 ส านัก/กอง) ส านัก
สารนิเทศและประชาสัมพันธ์เป็นเพียงเจ้าภาพ/คนกลางในการวัดและประเมินผลการให้บริการของทุกส านัก/กองซึ่ง
เป็นข้อตกลงกันร่วมกันว่า การวัดความพึงพอใจในภาพรวมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ค่าเฉลี่ยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้คะแนนเท่าไรทุกหน่วยงานจะได้ค่าคะแนนเท่ากับที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับ 

3) ชื่อตัวชี้วัด “ร้อยละของระดับความพึงพอใจฯ” ไม่เอ้ือต่อเจ้าภาพที่จะได้รับคะแนนในด้านการบริหาร
จัดการกระบวนงานให้สัมฤทธิผล 

 
ปัญหาอุปสรรค 

จากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความพึงพอใจในงานบริการ/สินค้าของทุกส านัก/กอง พบปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ระยะเริ่มต้นของกระบวนการวิจัยพบความยุ่งยากเป็นอย่างยิ่ง อันเนื่องจากแต่ละส านัก/กองไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่อง กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของส านัก/กอง (17 ส านัก/กอง)  

2) ตัวแทนจากส านัก/กองที่ส่งเข้ามาเป็นกรรมการและถูกแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินผล ไม่สามารถให้
ข้อมูลหรือตัดสินใจแทนผู้บริหารของส านัก/กองได้  ท าให้ใช้เวลามากและยุ่งยากในการจัดกลุ่มเป้าหมายวิจัย    

3) ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่แท้จริงของส านัก/กอง (17 ส านัก/กอง) ก็ได้  
4) ระยะเวลาในการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมการก่อนเก็บข้อมูลมีระยะเวลาสั้น ท าให้การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วย

ความเร่งรีบ 
5) งบประมาณในการด าเนินการวิจัยมีจ าน้อยท าให้การได้มาซึ่งข้อมูลไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 

 

ข้อเสนอแนะ  

1) การให้คะแนนแก่หน่วยงานเจ้าภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจะให้คะแนนแก่หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในระดับความส าเร็จของกระบวนงานว่า ได้ด าเนินการครบถ้วนตาม KPI 
ด้วย โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรให้โอกาสแก่หน่วยงานเจ้าภาพให้สามารถเขียนชื่อตัวชี้วัดเป็นแบบ “วัด
ระดับผสมกับการวัดค่าคะแนนเป็นร้อยละ” ไม่ควรน าค่าคะแนนร้อยละจากผลงานวิจัยของทั้งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพมาคิดเป็นคะแนนการปฏิบัติงานของเจ้าภาพเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่คนท างาน 
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2) การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรจะให้ทุกส านัก/
กอง กันงบประมาณหรือโอนงบประมาณให้เจ้าภาพเพ่ือด าเนินในกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้เต็มที่ การวิจัยสามารถด าเนินงานในเชิงลึกให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งข้ึน 

3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ควรจะร่วมเป็นเจ้าภาพในทุกขั้นตอน เช่น การสืบหาผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 
การจัดจ้างผู้ประเมิน การร่วมทุนในการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ การร่วมทุนในการจัดประชุม การร่วมทุนในการผลิต
เอกสารรูปเล่มเป็นต้น 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด น้ าหนัก 

๑. มิติภายนอก  ๖๐ 
การประเมินประสิทธิผล 
(ผลลัพธ์และผลผลิต) 
(ร้อยละ ๕๐) 

๑. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/นโยบายส้าคัญ/พิเศษของรัฐบาล /ตาม
ยุทธศาสตร์กรม/ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของกรม 

๔๐ 

๑.๑ ตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ    
 

 

๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี วัดตามค้ารับรองฯระดับกรม (รวม ๒ มิติ) ๑๐ 
๑.๓ ตัวชี วัดตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

 

๑.๔ ตัวชี วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์ส้านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ (ไม่น้อยกว่า
ประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ ตัวชี วัด) 

  ๑.๔.๑  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีทัศนคติที่ดีต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  1.4.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)  

  ๑.๔.3  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วนให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ 

 
 

15 
 

15 
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๒.ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

 

การประเมินคุณภาพ 
(ร้อยละ ๑๐) 

๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ส านักสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์) 

๑๐ 

๒. มิติภายใน ๔๐ 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๔. ระดับความส้าเร็จการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ท่ี
กรมก้าหนด  

๑๐ 

๕. ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ 
SMART)  

๑๐ 

การพัฒนาองค์การ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๖. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) 

๑๐ 

๗. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ้าเป็นมีการน้าเข้าระบบ Internet /Intranet ของกรม ๑๐ 
 รวมน้ าหนัก ๑๐๐ 
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กรอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย   
ปี 2555 

หน่วยงานเจ้าภาพ เจ้าภาพร่วม หมายเหตุ 

 มิติภายนอก      

1 1.2 ค่าคะแนนภาพรวมตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯระดับ
กรม (รวม ๒ มิติ) 

10 - - - หน่วยงาน
ได้คะแนน
เท่ากรมฯ 

(Fix) 
2 1.4.1 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์องค์กรให้ผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยีมีทัศนคติทีด่ีต่อกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

15 ระดับ 5 ก.ข่าวและ
ประชาสมัพันธ์
+ ก.นวัตกรรม

การสื่อสาร 

ก.ลูกค้า
สัมพันธ์ 

 

3 1.4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

15 ร้อยละ 85 ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร ์

ทุกกลุ่ม
งาน 

 

4 1.4.3 ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์
หมายเลขสายด่วนให้ผูร้ับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียรับรู ้

10 ระดับ 5 ก.ลูกคา้สมัพันธ์ -  

5 3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) 

10 ร้อยละ 85 ก.ลูกค้าสมัพันธ์ -  

 มิติภายใน      

6 ๔. ระดับความส าเร็จการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมก าหนด  

10 ระดับ 5 ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร ์

ก.บริหาร
ทั่วไป 

 

7 ๕. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)  

10 ร้อยละ 95 ก.บริหารทั่วไป ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร ์

 

8 6.ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

10 ร้อยละ 80 ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร ์

ก.บริหาร
ทั่วไป 

 

9 7. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ าเป็นมีการน าเข้าระบบ 
Internet / Intranet  ของส านัก/กรมฯ 

10 ร้อยละ 100 ก.นวัตกรรม     
การสื่อสาร 

ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร ์
+ ก.ลูกค้า
สัมพันธ์ 

 

 รวม 100     
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ตารางสรุปการส่งรายงานผลการการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่ว
ยวัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน
งาน 

ค่า
คะแนน
ที่ได้ 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

๑. มิติภายนอก   
การประเมินประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ ๕๐) 
 ๑. ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักในการบรรลุเป้า 
หมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/นโยบายส้าคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล/ตามยุทธศาสตร์กรม/ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของกรม 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

40 1 2 3 4 5 N/A   

๑.๑ ตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์กรมฯ    - - - - - - - - - - 
๑.๒ ค่าคะแนนภาพรวมตัวชี วัดตามค้ารับรองฯระดับกรม (๒ มิต)ิ - 10 1 2 3 4 5 N/A - - 
๑.๓ ตัวชี วัดตามนโยบายรัฐบาล/รัฐมนตรี/กรม/ตามที่ได้รับมอบหมาย   - - - - - - - - - - 
๑.๔ ตัวชี วัดตามแผนที่ยุทธศาสตร์ส้านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
(ไม่น้อยกว่าประเด็นยุทธศาสตร์ละ ๑ ตัวชี วัด) 

 
 

         

๑.๔.๑  ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมีทัศนคติที่ดีต่อกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

15 1 2 3 4 5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5 0.7500 

1.4.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

ร้อย
ละ 

10 6
5 

70 75 80 85 72.5 2 0.2000 

๑.๔.3  ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วน
ให้ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียรับรู้ 

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

10 1 2 3 4 5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5 0.5000 

๒.ระดับความส้าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ 

- - - - - - - - - - 

การประเมินประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต) (ร้อยละ 1๐) 
๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ส านักสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์) 

ร้อย
ละ 

15 6
5 

70 75 80 85 81 4 0.6000 

๑. มิติภายใน  
การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๒๐) 
๔. ระดับความส้าเร็จการจัดท้าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่กรมก้าหนด  

ระดับ
ความ 
ส าเร็จ 

10 1 2 3 4 5 ขั้นตอน
ที่ 5 

5 0.5000 

๕. ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ใน
ระบบ SMART)  

ร้อย
ละ 

10 8
5 

87
.5 

90 92
.5 

95 99.09 5 0.5000 

การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ ๒๐) 
๖. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ร้อย
ละ 

10 6
0 

65 70 75 80 80 5 0.5000 

๗. ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ้าเป็นมีการน้าเข้าระบบ Internet 
/Intranet ของกรม 

ร้อย
ละ 
 

10 8
0 

85 90 95 10
0 

100 5 0.5000 

รวม 4.0500 
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ประเด็นประเมินผล  :  มิติภายนอก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                                 รอบ 12 เดือน 
                                                                                                                                    
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.4.1  ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีทัศนคติที่ดีต่อกรม
สนับสนุนบริการสขุภาพ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :   
น.ส.เพ็ญพิชชา  รุ่งเรือง 
นายทวิช  เทียนค า 

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖๑๒ โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖๑๒ 
ค าอธิบายความหมายตัวชี้วัด : 

การเสริมสร้าง หมายถึง  กิจกรรมหรือกระบวนการที่เพิ่มพูนให้ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทัศนคติที่ดีต่อ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ภาพลักษณ์ขององค์กร  หมายถึง  ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในกรมฯ ที่ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ และคุ้มค่า ใน
ความรู้สึก 

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กร หมายถึง กระบวนการเพิ่มพูน สร้างสรรค์ ส่งเสริมเพื่อสร้างความประทับใจ การจดจ า 
การเพิ่มจ านวนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสื่อผ่านกิจกรรมที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายบทบาท/ภารกิจ และผล
การด าเนินงานของกรมฯ ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้ ท้ังนี้ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าใจ เข้าถึงถึงบริการ และมีทัศนคติที่ดีต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง กิจกรรมที่ด าเนินการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรม ตาม
นโยบาย บทบาท/ภารกิจและผลการด าเนินงานของกรมฯ ตลอดจนส านัก/กองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ที่ส าคัญให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการกรมฯ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้รับทราบและ
เข้าถึงบริการด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้บริการกรมฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและสื่อมวลชน ได้รับรู้เข้าใจและมี ความพึง
พอใจต่อองค์กร พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกิจกรรมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
2. กิจกรรมวิเคราะห์และประมวลผลข่าวสาร 
3. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
4. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ระดับ
คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ศึกษา/วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของกรมฯ/จัดตั้งคณะท างาน 
๒ จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร/ผู้บริหารเห็นชอบ 
๓ ด าเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนการประชาสัมพันธ์ (4 กิจกรรม) 
๔ ประเมินทัศนคติของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๕ น าผลสรุปมาทบทวน/ปรับปรุง กระบวนการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เพื่อวางแผนในปีถัดไป 

 
เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ในขั้นตอนที่ 4 

  จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีทัศนคติที่ดีต่อกรมฯ   X 100 
    จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 

ผลการประเมินทัศนคติ ในขั้นตอนท่ี 4 เท่ากับ  3.96 คะแนน หรอืร้อยละ 79.2 อยู่ในระดับคะแนน ที่ 1.00 
 
เกณฑ์การให้คะแนน ในขั้นตอนที่ 4 : การวัดทัศนคติที่ดีต่อกรม 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
0.20 ร้อยละ 50 
0.40 ร้อยละ 55 
0.60 ร้อยละ 60 
0.80 ร้อยละ 65 
1.00 ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่
ได้ 

ค่าคะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

 ร้อยละของระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร กรมสนับสนุน
บริการสขุภาพ 

15 ขั้นตอนท่ี 5 5 0.5 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
1. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

ที ่ สื่อ/ช่องทาง เป้าหมาย ผลงาน รายละเอียด 
1 สื่อหนังสือพิมพ ์ 24 ครั้ง 28 ครั้ง - เผยแพร่ข่าวการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี 12-31 ต.ค.55 

ผ่านทาง นสพ.แนวหน้า 3 ครั้ง นสพ.บ้านเมือง 4 ครั้ง นสพ.สยามรฐั 2 ครั้ง นสพ.ไทย
โพสต์ 1 ครั้ง  นสพ.มติชน 3 ครั้ง รวม 13 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เรื่องสบส.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สีส่ีครึ่งหน้า ทาง
นสพ.สยามรัฐ 1 ครั้ง  
- เผยแพร่ข่าว press tour นสพ.สยามรัฐ 1 ครั้ง 
- เผยแพร่ข่าว Medical hub นสพ.บ้านเมือง นสพ.ไทยรัฐ นสพ.พมิพ์ไทย ฉบับละ 1 ครั้ง 
รวม 3 ครั้ง 
- เผยแพร่ข่าวงานกาชาด นสพ.มติชน จ านวน 2 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ.สยามรัฐ เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้าน 5 โรคเรื้อรัง  วันท่ี 
29 ม.ิย. 55  1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ. เรื่องจับคลินิกท าแท้งเถื่อน 1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ. เรื่องซูโดอีเฟรดีน 1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ. เรื่องจับคลินิกเสรมิความงาม 1 ครั้ง  
- เผยแพร่บทความทางนสพ. เรื่องหมอเถื่อน 1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ. เรื่องMedecal hub Expo 1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ.สยามรัฐเรื่องงานกาชาด 1 ครั้ง 
- เผยแพร่บทความทางนสพ. สยามรัฐ เรื่องตรวจเยีย่มตลาดสดน่าซือ้  1 ครั้ง 
 

2 สื่อโทรทัศน์ 24 ครั้ง 54 ครั้ง - เผยแพร่ข่าวการออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างวันท่ี12-31 ต.ค.55 ผ่าน
ทาง สถานทีโทรทัศน์ช่อง 3 รายการ 180 วินาทีข่าว จ านวน 3 ครัง้  ช่อง 5 รายการ 5 
ข่าวทันข่าว จ านวน 3 ครั้ง  รวม 6 ครั้ง 
- เผยแพรส่กู๊ปข่าวการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ ทางรายการข่าว 3 มิติ รวม 1 ครั้ง 
- เผยแพร่รายการเกี่ยวกับสุขภาพ และวันอสม. ผ่าน ช่อง 5 ช่อง 3 ช่อง 9  ช่องทีวีพูล 
รวม 45 ครั้ง 
- เผยแพร่ข่าว Medecal hub ทางสื่อโทรทัศน์ช่อง THAI PBS และ ช่อง จ านวน 2 ครั้ง  

3 สื่อวิทย ุ 44 ครั้ง 138 
ครั้ง 

- เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  
(สวศ.) และเครือข่ายวิทยุชุมชนท่ัวประเทศ เป็นสปอตโฆษณา ละครวิทยุ และ รายการ
ชมรมสร้างสุขภาพ (ออกอากาศทุกวันจันทร์,พุธ ,ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น. ทาง) เช่น 
เรื่อง วัน อสม., ข่าวสารด้านสุขภาพ, การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
 

4 ทีวีออนไลน ์ -  97
เรื่อง 

- เผยแพร่ทางเว็บไซต ์: www.thaihealthtv.tv   
เริ่มเผยแพร่ 3 มี.ค. 55 - 30 ก.ย. 55 ทุกวันท าการ เช่น สปอตโฆษณากิจกรรมของ
กรมฯ, สารคดีให้ความรู้เรื่องสุขภาพ, สุขบัญญตัิ, กองวิศวกรรมการแพทย,์ ศูนย์ one 
stop service 

5 เว็บไซต์กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
 
 

- 129 
ครั้ง 

1. สบส.เร่งเดินเครื่องจัดสมัมนา เหลียวหน้า แลหลัง ป้องกันและแกไ้ขจากผลกระทบ
วิกฤตมหาอุทกภัย 54  22 มี.ค.55 
2. นพ.สุวัช เซียศริิวัฒนา ตรวจเยีย่ม ส านักสารนิเทศฯ และกองสุขศึกษา  14 มีนาคม 
2555 ณ ห้องประชุม 2 กองสุขศึกษา อาคาร 4 ช้ัน 5 
3. จับคลินิกเถื่อนรับฉีดหน้าเด้ง  11 มี.ค.55 

http://www.thaihealthtv.tv/


                              รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการ ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.รณรงค์ตรวจคดักรองเบาหวาน ความดัน ราชบุร ี ๗ มี.ค.๕๕ 
5.ระบบบริการรักษาพยาบาลฉุุกเฉิน ร่วมกัน 3 กองทุน 21 มีนาคม 2555 
6. 20 มีนา วัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 20 มีนาคม 2555 
7.เบื้องหลังการจัดงาน วันอสม.แห่งชาติ ปี 55 19 มีนาคม 2555 
8.เลี้ยงแสดงความยินดี วันอสม.แห่งชาติ ปี 55  19 มีนาคม 2555 
9.สัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อสม.ดเีด่นท่ัวประเทศ ปี 55  19 ม.ีค.55 
10.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติ  วันท่ี 1 
มีนาคม 2555 
11.ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนสุขภาพคนไทย ปี 55 ๒๗ ก.พ. ๕๕ 
12.ประะชุมเครือข่ายนวัตกรรมการสาธารณสุขมลูฐาน  21 กุมภาพันธ์ 55 
13.ลงนามค ารับรองกรม สบส. (MOU)  วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
14.อบรมหลักสตูร "การจัดการสขุภาพในภาวะวิกฤต" ให้ อสม. พร้อมรับภัยพิบัติฉุกเฉิน
ในพื้นที่ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 
15.สธ.จัดประชุมคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2555 
16.วันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 "โครงการประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพสุขศาลาพระราชทาน น าร่องที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไลป่้า 
 อ าเภอสังขละบรุ ีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแห่งแรก" 
17.ต้อนรับรองอธิบดีกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ น าโดย นพ.สมชยั ภิญโญพรพาณิชย ์
อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรม เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 
18.ประชุมโครงการ "ประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ กับ BSC KPIs กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันจันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 
19.ร่วมเดิน-วิ่งการกุศล เทดิพระเกียรติพระบรมราชชนก เฉลิมฉลอง 120 ปี วันเสาร์ที่ 
28 มกราคม 2555 
20.โครงการพัฒนาจริยธรรมบคุลากรส านักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ วันท่ี 16 
มกราคม 2555 
21.โครงการน าสื่อมวลชนศึกษาดงูาน ณ จังหวัดเชียงใหม ่ระหว่างวนัท่ี 18-19  
มกราคม 2555 
22.ตรวจ คลินิกวุฒิศักดิ ์
23.จับคลินิกเถื่อน คลองหลวง  วันน้ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 
24.สบส.จับคลินิกเถื่อนย่านรามค าแหง  วันท่ี 12 มกราคม 2555 
25.การขับเคลื่อนชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อการจัดการสุขภาพชุมชน...ลดเสี่ยง ลดโรค วันท่ี 
25-26 มีนาคม 2555  
26.สวัสดีปีใหม่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 4 มค 55 
27.จับหมอเถื่อนรับเพิ่มขนาดจู ๋จบัหนุ่มรับเพิม่ขนาดจู ๋วันน้ี 5 ม.ค.55 
28.จับหมอเถื่อนย่านล าลูกกา  29 ธ.ค.54  
29.ต้อนรับและแสดงความยินดี รองอธิบดี กรม สบส. วันท่ี ๒๖ ธ.ค. 54 
30.มอบนโยบายและลงนามค ารบัรอง 23 ธ.ค.๕๔ 
31.จับสาวใหญ่รับท าแท้งเถื่อน  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 
32.อธิบดีกรม สบส.ร่วมงาน  “อสม.เขม้แข็ง ออกแรง สุขภาพด”ี (แข็ง แรง ดี)   
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
33.ท าบุญทอดผา้ป่าสามัคคี 17 ธ.ค.54 
34. งานขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันท่ี 16 ธ.ค.54 

http://203.157.7.36/news_index.php?sub=news_show&art=1231
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35.Bangkok Mediplex เยี่ยมคารวะอธิบดีกรม สบส. 16 ธ.ค. 54  
36.การประชุม การให้ความช่วยเหลือฟ้ืนฟู เยียวยา เจา้หน้าท่ีกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพหลังน้ าลด เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 54 
37. มหกรรม "ซ่อมบ้าน หลังน้ าลด" ๑๓-ธันวาคม 54 
38.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมท าบุญตักบาตร7เช้า 7 วันเนือ่งในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 8 ธันวาคม2554 
39. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ธันวาคม 2554 
40. "๕ ธันวามหาราช"    ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
41. “รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคล” เร่งฟื้นฟูเยยีวยาผู้ประสบ 
อุทกภัย จังหวัดนครปฐม  วันท่ี 1 ธันวาคม 2554 
42. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมท าบุญตักบาตร7เช้า 7 วัน  เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันท่ี 8 ธันวาคม 
2554 
43. "ท าดี วิถีพุทธ ท าสิ่งที่มีประสทิธิผล อย่างคนมีประสิทธิภาพ"  29 พ.ย.54 
44. สบส.ร่วมพิธีวันคลา้ยวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข  พร้อมปล่อยคาราวาน
สาธารณสุขรวมพลัง คืนสุขภาพดสีู่ประชาชน  วันท่ี 27 พ.ย. 2554  
45.สบส.ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูเมืองกรุงเก่าหลังประสบภัยน้ าท่วม 26 พฤศจิกายน 2554 
46.สบส.จับมือพด.มอบน้ าหมักชีวภาพช่วยอสม.ฟื้นฟูชุมชนหลังน้ าลด  24 พฤศจิกายน 
2554 
47. สบส.รับมอบข้าวสารอาหารแห้ง  23 พฤศจิกายน 2554 
48.กรม สบส.มอบเวชภัณฑ์ อสม.บางกรวย จ.นนทบุร ี วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
49.อธิบดี สบส.น าทีม ตรวจสอบความเสยีหาย  รพ.พระนครศรีอยธุยา  
หลังประสบภยัน้ าท่วม 
21 พฤศจิกายน 2554   ณ รพ.พระนครศรีอยุธยา 
50. Big cleaning day นิคมอุสาหกรรมบางปะอิน "รวมพลังคืนพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน" (วันน้ี 21 พ.ย.54) 
51. “Big cleaning day” ณ อบต.หัวไผ่ จ.อ่างทอง  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
52.เยี่ยม อสม. ต.มหาดไทย  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
53. ข้อแนะน าในการดูแลรถยนตห์ลังน้ าท่วม   พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
54. สบส. ร่วมกับ รพ. บางระก า ฟ้ืนฟูชุมชนหลังน้ าลด 16 พ.ย.2554 
55. สบส.แนะวิธีตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้างอาคาร หลังน้ าลด พฤศจิกายน 2554 
56.กรม สบส. ร่วมกับ สสจ.นครสวรรค ์ ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ต าบลบางพระหลวง  
พฤศจิกายน 2554 
57.แบบการสร้างส้วมลอยน้ าส าหรับผู้ประสบอุทกภัย  โดยความร่วมมือระหวา่ง 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข   
พฤศจิกายน 2554 
58.สบส.น าทีมมอบเวชภณัฑ์และของช่วยเหลือ อสม.ต.บางขะแยง  พฤศจิกายน 2554 
59.มอบกระเป๋าครภุัณฑ์การแพทย์ ๖,๐๐๐ ชุด ให้ อสม.สระบรุ ี๑๑ พ.ย.๕๔ 
60. สบส. น าเครือข่าย อสม. เร่งฟื้นฟูหลังน้ าลด  วันท่ี 10 พฤศจิกายน 54 
61.สบส.ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามคัคีกระทรวงสาธารณสุข ประจ าป ี2554 วันท่ี 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
62.ทอดกฐินสามัคคี โดย กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  ณ วัดศรีวโนภาสสถิตย์พร  
ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2554 
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63.สบส.ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลืออสม.ผู้ประสบภยัน้ าท่วม  
จ.นนทบุร ี เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2554 
64. สบส.รับมอบเรือช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ าท่วม จากอีซซูุ  สบส.รับมอบเรือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัน้ าท่วม จากอีซูซ ุวันน้ี 4 พ.ย. 2554 
65. สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมัน มอบเงินช่วยเหลือเจา้หนา้ที่กรม สบส.  
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 
66.สบส.มอบเวชภณัฑ์ อสม. ปากเกร็ด  วันน้ี 1 พ.ย.54 
67. มอบถุงบรรจุยาสามญัประจ าบ้านให้แก่ อสม. เพื่อน าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
น้ าท่วม และเยีย่มให้ก าลังใจผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงวายุภักษ์ร่วมใจ วัดต าหนักใต้   
จ.นนทบุรี  25 ต.ค.54 
68. สช.กระเป๋ายาสามญัประจ าบา้น อสม. วันน้ี (25 ต.ค.54) 
69. สบส. น าทีมหมอนวดไทยใหบ้ริการผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์พกัพิงฯ สธ. ต.ค.54 
70. สบส.รับมอบสิ่งของช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย   ต.ค.54 
71.สบส. จับมือขนส่ง เปดิสายด่วน  รับแจ้งเหตุรักษาพยาบาลไม่เปน็ธรรม เป้าแรก 
หมอชิต  21 ตุลาคม 2554  
72.สบส.ตรวจเยี่ยมการเตรยีมความพร้อมรับมือน้ าท่วม  รพ.นครปฐม และ รพ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม  18 ต.ค.54 
73.ข้อปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดน้ าท่วม    ต.ค.54 
74.มอบเป้ช่วยชีพให้ อสม. เมื่อวันท่ี15ต.ค.54  
75.สบส.เตรียมรับมือสถานการณน์้ าท่วม เน้นย้ าให้โรงพยาบาลเตรยีม ยา เวชภณัฑ์ 
บุคลากร ให้เพียงพอ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๔ 
76. เตรยีมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ าท่วม  โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เมื่อ
วันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
77.สบส.ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยความคืบหน้า 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม14 ตุลาคม 2554 
78. อบรมความรู้การเป็นครผูู้รับมอบตัวศิษย์ สาขาการแพทย์แผนไทย โครงการอบรม
ความรู้การเป็นครรูับมอบตัวศิษย ์สาขาการแพทย์แผนไทย 15 ตค 54 
79. สธ.หารือเตรยีมความพร้อมยา้ยผู้ป่วย รับมือสถานการณ์น้ าท่วม  
สธ.หารือเตรยีมความพร้อมย้ายผูป้่วย รับมือสถานการณ์น้ าท่วม วันน้ี (12 ตุลาคม 
2554) 
80. สบส.ตรวจเยี่ยม รพ.ปทุมฯ เพื่อเตรียมรับมือน้ าท่วม วันที ่11 ตุลาคม 2554 
81. คณะผู้บริหารกรม สบส.ตรวจเยี่ยมและเตรยีมความพร้อม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
วันท่ี 11 ตุลาคม 2554  
82. สบส.ตรวจเยี่ยมรพ.บางใหญ่ เตรียมรับมือน้ าท่วม จ.นนทบุร ี สบส.ตรวจเยี่ยมรพ.
บางใหญ่ เตรียมรับมือน้ าท่วม จ.นนทบุรี วันท่ี 11 ตุลาคม 2554 
83. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตรวจ
เยี่ยมอสม.ที่ประสบอุทกภยัน้ าท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
84. สบส. ส ารวจสถานการณ์น้ าท่วม สบส.ส ารวจสถานการณ์น้ าท่วม พร้อมมอบ  
อุปกรณ์ยังชีพแก่ อสม. จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 
85 สธ. บุกจับ สกิน ดอกเตอร์ ที่เซ็นทรัล บางนา 22 พ.ค.55 
86  สบส. เร่งผลักดันกฎหมาย ควบคุมมาตรฐานสปาไทยท้ังในและต่างประเทศ ให้มี
มาตรฐานเป็นหนึ่งเดยีว 18 พ.ค.55 
87 สบส. ร่วมท าบุญ 9 พ.ค. 55 
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88  Mou การพัฒนางานสุขศึกษา 9 พ.ค. 55  
89 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจบริการสุขภาพส่วนภมูิภาค 3 พ.ค. 55 
90. ขอบคณุคณะท างาน อสม.แห่งชาติ ปี 55 2 พ.ค. 55 
91 ชมรมจรยิธรรม จัดฟังปาฐกถาธรรม 2 พ.ค. 55 
92 ประชุมถอดบทเรียนการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ปี 2555 2 พ.ค. 55 
93 ประชุม อสม.สัญจร ปี 2555 2 พ.ค. 55 
94 สธ.ร่วมกับ สปสช.ผนึกก าลังเสริมศักยภาพท้องถิ่น 28 เม.ย. 55 
95  ASEAN Community 21 เม.ย. 55 
96 สืบสานประเพณี ปีใหมไ่ทย วันสงกรานต์ 55 21 เม.ย. 55 
97 กรม สบส.จัดพิธรีดน้ าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 55 20 เม.ย. 55 
98 สบส. เร่ง เพ่ิมความรู้ อสม. 4 ภาค ให้เป็นนักจัดการสุขภาพ 20 เม.ย. 55 
99 ทิศทางสปาไทย สูต่ลาดโลก 19 เม.ย. 55 
100 จับหมอเถื่อนเพิ่มขนาดจู ๋19 เม.ย. 55 
101 สบส.เร่งเดินเครื่องจัดสัมมนา เหลียวหน้า แลหลัง ป้องกันและแก้ไขจากผล 
กระทบวิกฤตมหาอุทกภยั 54 19 เม.ย. 55 
102 อบรมบุคลากร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 19 เม.ย. 55 
103 การเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11 เม.ย. 55 
104 คืบหน้าสารตั้งต้น  ซูโด ฯ รพ.นวมินทร์ 1  3 เม.ย. 55 
105 ร้อง สบส. รพ.ท าลูกตาย 28 พ.ค. 55 
106 กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมดูงาน ก.พ.ร. 28 พ.ค. 55 
107 สบส. ร่วมงาน มติชนเฮลธ์แคร์ 26 พ.ค. 55 
108 สธ.จดัเวทีผู้บริหารพบผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจ ลดการกระท าผดิในการ 
เปิดสถานพยาบาล 15 ม.ิย. 55 
109 สบส.จับมือพันธมติรทุกภาคส่วน ร่วมหารือเพื่อบูรณาการการรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1 ม.ิย. 55 
110 สบส. ร่วมงาน มติชนเฮลธ์แคร์ 26 ม.ิย. 55 
111. กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมดูงาน ก.พ.ร. 28 ม.ิย. 55 
112 อสม.กา้วไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน  8 สิงหาคม 2555 
113  เปิดตัว มูลนิธิ อสม.14 สิงหาคม 2555 
114.สบส. เดินหน้าจดัเดิน-วิ่ง มุ่งหวังให้คนไทย ใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ครั้งท่ี 2  
14 สิงหาคม 2555 
115 จุลสารกรมสบส. ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2555 15 สิงหาคม 2555 
116 อสม.นครบาล นักจัดการสุขภาพชุมชนเมือง ครั้งท่ี 1 เน้นย้ า ป้องกัน แก้ไข 
 5 โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 17 สิงหาคม 2555 
117. อสม.นครบาล นักจัดการสขุภาพชุมชนเมือง ครั้งท่ี 2 เน้นย้ า ป้องกัน แก้ไข 
 5 โรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 17 สิงหาคม 2555 
118. อสม.นครบาล นักจัดการสขุภาพชุมชนเมือง รุ่น 3 เน้นย้ า ป้องกัน แก้ไข  
5 โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 17 สิงหาคม 2555 
119. อสม.นครบาล นักจัดการสขุภาพชุมชนเมือง รุ่น 4 เน้นย้ า ป้องกัน แก้ไข  
5 โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 17 สิงหาคม 2555  
120. อสม.นครบาล นักจัดการสขุภาพชุมชนเมือง รุ่น 5 เน้นย้ า ป้องกัน แก้ไข  
5 โรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง 17 สิงหาคม 2555 
121. ธุรกิจบริการสุขภาพกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 58 21 สิงหาคม 55 
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122.งานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 23 ส.ค. 55 
123.ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการสุขศาลาพระราชทาน 23 สิงหาคม 
2555 
124.จุลสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ฉบับเดือนมิถุนายน 2555  24 สิงหาคม 
2555 
125.สธ.เตรียมจดังานศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก 27 สิงหาคม 2555 
126.สานต่อจรยิธรรม น าความโปร่งใสสู่ภาครัฐ 29 สิงหาคม 2555 
127. Thaland Medical Hub Expo 2012  30 สิงหาคม 2555 
128.ข่าวและภาพข่าว สบส. ร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 17 ก.ย.55 
129 ข่าวและภาพข่าว เตรียมพรอ้มบุคลากรเพื่อก้าวสู่ AEC : สบส. จัดอบรมเตรยีม 
ความพร้อมบุคลากรกรมฯ เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระยะที่ ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ กรมสุขภาพจิต 18 ก.ย.55 

 5.1เว็บไซต์อื่นๆ 
 

  จ านวน 8 ครั้ง เช่น pantip.com, thannews.th.com, ryt9.com, thaipr.net,flash-
mini.com, banmuang.co.th, newsplus.co.th 
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สนับสนุนบริการ
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ข่าวเดียวกับเว็บไซต์กรมสบส. 129 ครั้ง และข่าวเพิ่มเติม 57 ครั้ง ดังนี้  
1. ลิ้งค์ข่าว “วิทยา”ส่งหน่วยแพทย์ ดูสาเหตุชาวบ้านคลองหัวล าภ ูจ.สมุทรปราการ  
ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 20 คน 28 พ.ค.55 
2. หารือแนวทางการจดัสวสัดิการมูลนิธิ อสม. 18 พ.ค.55 
3. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ 18 พ.ค.55 
4. ร่วมแสดงความยินดีกับคณุรตันา สุกุมลจันทร์ 18 พ.ค.55 
5. ลิ้งค์ข่าว สธ.พัฒนาประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์ในรพ.ชุมชนทั่วประเทศ  
ลดปัญหาร้องเรยีน 15 พ.ค.55 
6. ประขาสัมพันธ์การใช้บริการคลินิกเสริมความงาม อย่าลมืสังเกตหน้าร้าน ต้องมีการ
แสดง "เลขท่ีใบอนุญาตประกอบคลินิกเวชกรรม" ไว้อย่างชัดเจน 14 พ.ค.55 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดจดัสมัมนา โครงการ
ตรวจสอบ ควบคมุ ก ากับธุรกิจบรกิารสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 "การพัฒนา 
เครือข่ายบุคลากรด้านกฎหมายธุรกิจบริการสุขภาพ" วันท่ี 17 พฤษภาคม 2555  
8. ลิ้งค์ข่าว สบส.เร่งส่งเสริมมาตรฐานบุคลากรระบบบริการสุขภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน ปี 2558   
9. ลิ้งค์ข่าว สบส.จับคลินิกเสริมสวย ใช้พยาบาลท าแทนแพทย์ 
10. สปอตโฆษณา Call Center กรม สบส. 
11. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลภารกิจกรม 
12. ประชาสมัพันธ์เว็บไซต์ส านักงานส่งเสรมิธุรกิจบริการสุขภาพ 
13.ประชาสัมพันธ์ ตราสัญลักษณ ์มาตรฐาน สบส. เป็นรูปมือและดอกกล้วยไม ้
14.ประชาสัมพันธ์ เบอร์ Call-center ของกรม และเบอร์ตดิต่อส านัก/กองที่ส าคัญ 
15.ลิ้งค์ข่าว สบส. เล็งผุด “สมาคมสปาไทย” ในต่างแดน หวังคุมมาตรฐาน 

16. ประชาสมัพันธ์การใช้บริการร้านสปา ให้มองหาสัญญลักษณ์คณุภาพ สบส.  
17. ลิ้งค์รายการ ซุปตาร์พาสุข ของทีวีออนไลน์ 
18.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจ 
บริการส่วนภูมภิาค วันท่ี 2-4 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ถ.
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  
19.ขอบคณุคณะกรรมการ คณะท างาน วัน อสม.แห่งชาติ55 
20 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมกรมฯ สัญจร ครั้งที่ 4/2555  
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21เสริมศักยภาพท้องถิ่น สร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน 

22.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดจัดประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสญัจร 
ครั้งท่ี 4/2555 ในวันพุธท่ี 25 เมษายน 2555 และจัดประชุมถอดบทเรียนการจัดงาน
วันอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 24-26 เมษายน 2555                 
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลยั ชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
23. สธ.คุมเขม้มาตรฐาน"คลินิก-รพ."เอกชนสร้างความเชื่อมั่นประชาคมอาเซียน  
18 ม.ิย. 55 
24. พบกับกิจกรรม "สบส. Call-center 02 -193 7999 สัญจร" ครั้งท่ี 2/55 ได้ที่
งาน "มติชน เฮลธ์แคร์" วันท่ี 21-24 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ ์
15มิ.ย. 55 
25 "เสริมอึม๋-กรีดตา"ศัลยกรรมยอดฮิต คนอยากสวย..! – ข่าวไทยรัฐออนไลน์ 13 ม.ิย. 
55  
26. กีฬาสา'สุข 55 13 ม.ิย. 55 
27. คลิปวิดโีอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ดูแลสุขภาพด้วยธรรมะ2 7 ม.ิย. 55 
28. คลิปวิดโีอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ดูแลสุขภาพด้วยธรรมะ 7 มิ.ย. 55 
29. คลิปวิดโีคลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน อาหาร 7 มิ.ย. 55 
30. ธรรมะกับสุขภาพ ตอน เบื้องหน้าปัญหาเบื้องหลังชีวิต 7 มิ.ย. 55 
31 คลิปวิดีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ท าแท้ง 7 มิ.ย. 55 
32. คณะท างานจากส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ สบส.
Call-center หมายเลข 02 193 7999  
ในงาน "มีเทศน์ มีทอล์ค" 2 มิถุนายน 2555 
33. ภาพข่าว: อธิบดี สบส. พร้อมด้วยผู้บริหารถวายเครื่องสังฆทานแก่พระสงฆ์ ในงาน 
“มีเทศน์ มีทอล์ค” 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา 
34. สบส.แนะใช้ธรรมะเป็นแนวทางช่วยลดปัญหาการกระท าผดิด้านสุขภาพของ
สังคมไทย 6 มิ.ย. 55 
35. ขอเลื่อนการจดั "โครงการพฒันาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) เพื่อเตรยีมความพร้อมชุมชนในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของภาคประชาชน 
ปีงบประมาณ 2555 " ที่จังหวัดบึงกาฬ เป็นวันท่ี 29 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุม
โรงเรียนบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 6 มิ.ย. 55 
36. นายแพทย์สมชัย ภญิโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปดิ "โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายต าบลจัดการสขุภาพ ดีเด่น ระดับจังหวดั ประจ าปี 2555  
จังหวัดศรีสะเกษ" ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2555  
37. สบส.จับมือพันธมิตรร่วมหารอืเพื่อบูรณาการฯ 1 มิ.ย. 55  
38. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครัง้ที่ ๑๐ ปี ๒๕๕๕   
7 สิงหาคม 2555 
39. (ร่าง)หลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน 8 สงิหาคม 2555 
40.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดตัว มูลนิธิ อสม.เพื่อเป็นสวัสดกิารช่วยเหลือ อสม.
กรณสีาธารณภยั เสียชีวิต และทุนการศึกษา มูลนิธฯิประสงค์ขอรับบริจาคเงินตาม 
ศรัทธา จาก อสม. ภาครัฐและเอกชน ผู้ประสงคร์่วมสมทบทุนโอนเงินผ่านทาง
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ช่ือบัญชีมูลนิธิ อสม.
ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 8 สิงหาคม 2555 
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41. อสม.ก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน 8 สิงหาคม 2555 
42. เปิดตัว มลูนิธิ อสม. 14 สิงหาคม 2555 
43. สบส. เดินหน้าจดัเดิน-วิ่ง มุ่งหวังให้คนไทย ใส่ใจสุขภาพอย่างตอ่เนื่อง ครั้งท่ี 2   
14 สิงหาคม 2555 
44. กิจกรรม World Record For Thai Massage การนวดเพื่อท าลายสถติิโลก โดยจัด
ให้มีการนวดอย่างน้อย 400 คู่ ซึ่งจัดในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012  
16 สิงหาคม 2555 
45. ลิ้งค์ : นวดไทยเพื่อสุขภาพบนัทึกโลก UPDATE IN SPA AND WELL BEING 17 
สิงหาคม 2555 
46. การประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบงานธุรกิจบริการสุขภาพเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันท่ี 20-22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอฟ
เอ๊กซ์ รีสอร์ท เฉวง เกาะสมยุ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี 
17 สิงหาคม 2555 
47. พิธีแถลงข่าว Thailand Medical Hub Expo 2012 วันท่ี 22 ส.ค.55 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ช้ัน 9 อาคาร 7 กรมสนบัสนุนบริการ 
สุขภาพ 17 สิงหาคม 2555 
48. เลื่อนก าหนดการแถลงข่าว Thailand medical Hub expo 2012 เป็นวันศุกร์ที่ 
24 ส.ค.55 เวลา 10.00 -11.30 น. ห้องประชุมนพ.ไพจติร ปวะบุตร ช้ัน 9 กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  21 สิงหาคม 2555 
49. งานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 23 สิงหาคม55 
50.ประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการสุขศาลาพระราชทาน 23 สิงหาคม55 
51.จุลสารกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ฉบับเดือนมิถุนายน 2555 24 สิงหาคม2555 
52.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ครั้งท่ี ๑๐ ปี ๒๕๕๕"ประชาคมอาเซียน : เราจะก้าวอย่างไร" วันท่ี ๕ - ๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 28 สงิหาคม 
2555 
53.ไฟล์วดิีโอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จดันวดไทย 
เพื่อสุขภาพ มีคู่นวดมากที่สดุในโลก และถูกบันทึกลงใน Guinness World Records  
ในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2555  
ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 3 ก.ย.55 
54. ลิ้งค์ข่าว สบส.ดันไทยเป็นผู้น าบริการสุขภาพ (จากรายการคนสูโ้รค) 3 ก.ย.55 
55. ภาพข่าว ประชุมวิชาการกรม สบส.  7 ก.ย.55 
56. ไฟล์วิดโีอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดงานประชุมวิชาการกระทรวง 
สาธารณสุข 120 ปี พระราชบิดา ณ จังหวัดสงขลา 21 ก.ย.55 
57. ไฟล์วิดโีอ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเปดิงาน Thailand medical hub  
Expo 2012 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 21 ก.ย.55 

7 สื่อยูทูป (ThePrhss)  10 ครั้ง 1. งานเลี้ยงขอบคณุคณะผูจ้ัดงาน อสม. ที่ชะอ า 30 เม.ย. 55 
2. ประชุมกรม สญัจร 30 เม.ย. 55 
3. คลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ดูแลสุขภาพด้วยธรรมะ2 7 ม.ิย. 55 
4. คลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ดูแลสุขภาพด้วยธรรมะ 7 ม.ิย. 55 
5. คลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน เบื้องหน้าปัญหาเบื้องหลังชีวิต 7 ม.ิย. 55 
6. คลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน อาหาร 7 มิ.ย. 55 
7. คลิปวดิีโอ ธรรมะกับสุขภาพ ตอน ท าแท้ง 7 มิ.ย. 55 
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8. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดนวดไทยเพื่อสุขภาพ มีคู่นวด
มากที่สุดในโลก และถูกบันทึกลงใน Guinness World Records ในงาน Thailand 
Medical Hub Expo 2012 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร ์
เมืองทองธาน ี3 ก.ย.55 
9. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข 120 ปี 
พระราชบิดา ณ จังหวัดสงขลา 21 ก.ย. 55 
10. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเปิดงาน Thailand medical hub Expo 2012 
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 21 ก.ย. 55 

8 สื่อ twitter ( กรม
สนับสนุนบริการ ฯ 
@Prhss ) 

 24 ครั้ง 1. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรม สบส. ปี 2555 1) น.ส.สุชาดา 
วรินท์เวช ส านักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน 2. นางสุภาพ ปัทมชูต ิก.พ.ร. 
2. การอบรมผูร้ับผดิชอบงานสุขศกึษา ของ รพศ. รพท.และรพ.สมเด็จพระยุพราช  
ระหว่างวันท่ี 2-3 พ.ค. 55 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ 
3. MOU การพัฒนาคณุภาพงานสุขศึกษา ระหว่าง สบส. และสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
วันท่ี 3 พ.ค.55 . 09.00-10.00 น.  
4. ส.ค.นี้ เตรยีมพบกับ "เมดคิัล ฮบั เอ๊กซ์โป" เพื่อโชว์ศักยภาพด้านต่าง ๆ ของ
สาธารณสุขไทย สปา นวดแผนไทย และสมุนไพรไทย 
5. สบส.จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานธุรกิจบริการส่วนภูมิภาค วันท่ี 2-4 
พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 
สามารถติดต่อสื่อสารกันทาง Facebook ได้ที่ 
Facebookhttp://facebook.com/pr.hss.moph 
6. ประชุมถอดบทเรียนการจัดงานวันอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 24-
26 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลยั ชะอ า จังหวัดเพชรบุร ี
7. ประชุมกรมสนับสนุนบริการสขุภาพสัญจร ครั้งที่ 4/2555 ในวันพุธท่ี 25 เมษายน 
2555 ที่ รร.เมธาวลัย ชะอ า จ.เพชรบุรี 
8. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปดิตัว มูลนิธิ อสม.เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือ อสม.กรณี
สาธารณภัย เสียชีวิต และทุนการศึกษา 8 สิงหาคม 2555 
9.มูลนิธิฯประสงค์ขอรับบริจาคเงินตามศรัทธา ผู้ประสงค์ร่วมสมทบทุนโอนเงินผ่านทาง ธ.
กรุงไทย หรือ ธกส. ช่ือบัญชีมลูนิธ ิอสม.ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป  8 สิงหาคม 2555 
10. มหกรรมสาธารณสุข รวมพลงัสร้างสุขภาพ จดัขึ้นท้ังหมด 4 ครั้ง 
8 สิงหาคม 2555 
11. มหกรรมสาธารณสุข รวมพลงัสร้างสุขภาพ ครั้งท่ี 1 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 
2555 ณ บรเิวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข  8 สิงหาคม 2555 
12. มหกรรมสาธารณสุข รวมพลงัสร้างสุขภาพ ครั้งท่ี 2 วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 
ณ เกาะล าพู จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 8 สิงหาคม 2555 
13. มหกรรมสาธารณสุข รวมพลงัสร้างสุขภาพ ครั้งท่ี 3 วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 
2555 ณ สะพานตณิสลูานนท์ จงัหวัดสงขลา 8 สิงหาคม 2555 
14. มหกรรมสาธารณสุข รวมพลงัสร้างสุขภาพ ครั้งท่ี 4 วันท่ี 13 กันยายน 2555 อ.
หาดใหญ่ จ. สงขลา  8 สิงหาคม 2555 
15. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ กรม สบส. 5-7 ก.ย. ณ รร.จอมเทียน บีช พัทยา 
รายละเอียด@ http://203.157.7.46/uploadFiles/ 
news/N000000002791513.pdf  8 สิงหาคม 2555 
16. กิจกรรม World Record For Thai Massage การนวดเพื่อท าลายสถติิโลก ในงาน 
Thailand Medical Hub Expo 2012 สนใจตดิต่อ 02-5910792 ต่อ 104  16 
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สิงหาคม 2555 
17. "การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพเข้าสู่อาเซียน" วันท่ี 20 ส.ค.
55 ณ โรงแรมเอฟเอ็กซ์ รสีอร์ทเฉวง เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ฯ 16 สิงหาคม 2555 
18. พิธีแถลงข่าว Thailand Medical Hub Expo 2012 วันท่ี 22 ส.ค.55 เวลา 
14.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ช้ัน 9 อาคาร 7 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   
19. เลื่อนก าหนดการแถลงข่าว Thailand medical Hub expo 2012 เป็นวันศุกร์ที่ 
24 ส.ค.55 เวลา 10.00 -11.30 น. ห้องประชุมนพ.ไพจิตร ปวะบุตร ช้ัน 9  20 
สิงหาคม 2555 
20. ขอแสดงความยินดีกับ "คนดศีรีสาธารณสุข" นายชาลี สร้างดี นายช่างเทคนิคช านาญ
งาน ศูนย์วิศวะอุบล, นางวราพรรณ คงหนู จพ.ธุรการ ส.2 ศูนย์วิศวะสงขลา  27 
สิงหาคม 2555 
21. ขอแสดงความยินดีกับ"คนดีศรี สบส." นางชยานิษฐ์ สุวรรณผล จพ.พัสดุช านาญงาน 
ส านักบริหาร,นายประชิด จันทโกสิน พนง.พิมพ์ดีด ส.3 ศูนย์วิศวะอุบล 27 สิงหาคม 
2555 
22. คนดีศรสีบส. นางจฑุารัตน์ ทับวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไป ส านักบริหาร  27 สิงหาคม 
2555 
23. หน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ของกรม สบส. 1.
ส านักกฎหมาย 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 27 สิงหาคม 2555 
24. พบความยิ่งใหญ่ในการเป็นศนูย์กลางการแพทย์ สุขภาพ นานาชาติ Thailand 
Mesical Hub Expo 2012 pic.twitter.com/8Yb0TAbh 27 สิงหาคม 2555 

 
2. กิจกรรมวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร 
    2.1 ด าเนินการจัดจา้งบริษัทเพื่อจัดท าข่าวตัด และคัดเลือกข่าวที่เกี่ยวข้องกับกรม กระทรวง และข่าวที่น่าสนใจ สรุปเสนออธิบดี รองอธิบดี 
และผูบ้ริหาร ทุกวันท าการ ด าเนนิการแล้ว จ านวน 365 ครั้ง (ต.ค.55 – ก.ย..55 ) เป้าหมาย 365 ครั้ง 
3. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ ์

ที ่ ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน รายละเอียด 
1 กิจกรรมพาสื่อมวลชนไปศึกษาดูงาน 1 ครั้ง 1 ครั้ง - กิจกรรมพาสื่อมวลชนไปศึกษาดงูานท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18-19 มกราคม 
2555   

2 กิจกรรมการแถลงข่าวสื่อมวลชน 6 ครั้ง 4 ครั้ง - แถลงข่าวรณรงค์คดักรอง เบาหวาน ความ
ดัน ของกระทรวง สาธารณสุข และเป็นการ
แถลงข่าวงาน วัน อสม. วันที่ 7 ม.ีค. 55 
- แถลงข่าวความคืบหน้า สารตั้งตน้ ซูโด ท่ี 
รพ. นวมินทร์ 1 วันท่ี 3 เม.ย.55 
- แถลงข่าว กรณีผู้เสียหายเข้าร้อง รพ.ท าลูก
ตาย 28 พ.ค. 55 
- แถลงข่าว เมดเิคิลฮับ  24 ส.ค. 55 
- อีก 2 ครั้ง ไม่ไดด้ าเนินการ เนื่องจากไม่มี
กิจกรรมส าคญั 

3 กิจกรรมผู้บรหิารพบปะสื่อมวลชน 1 ครั้ง - - ไม่ไดด้ าเนินการเนื่องจากไม่สามรถนัดเวลา
ของผู้บริหารและสื่อมวลชนที่ตรงกันได ้
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อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :   
     ๑. งบประมาณในการจัดท าสือ่ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงาน ไม่เพียงพอ 
     ๒. ขั้นตอนการขออนุมัติแผนงานโครงการล่าช้า 
     ๓. ขาดเครื่องมือ พาหนะ และบุคลากรในการด าเนินกิจกรรมดา้นข่าว 
    4 ขาดอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดท ารายการด้านสุขภาพทางทีวีออนไลน ์

     5. สถานท่ีปฏิบัติงานการผลิต และเผยแพรร่ายการทีวีออนไลน์ คับแคบไมส่ะดวกในการปฏิบตัิงาน 
หลักฐานอ้างอิง (แนบส าเนาหลักฐาน/ระบรุายละเอียดของหลักฐานมาด้วย เช่น เลขที่หนังสือ แฟ้มที่จัดเก็บ) 

๑. ค าสั่ง/โครงการ 
๒. ภาพถ่าย/ภาพวีดโีอ ด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 -มีนาคม 2555 
3. ข่าวที่ลงหนังสือพิมพ ์

      4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิต เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ด้านสุขภาพทางทีวีออนไลน์ 
     5. สรุปรายงานการประชุม จ านวน 2 ครั้ง 
     6. เว็บไซต์เผยแพรร่ายการทีวีออนไลน์ : www.thaihealthtv.tv 

      7. ป้ายดิสเพลย์ จ านวน 6 แผ่น 
      8. รายงานสรุปผลการประเมินทัศนคติกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
      9. สรุปการประชุม ติดตาม ประเมินผล ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ วันท่ี 2 ตลุาคม 2555 

 
  

4. กิจกรรมผลิตสื่อประชาสมัพันธ์ 
ที ่ ชื่อกิจกรรม เป้าหมาย ผลงาน รายละเอียด 
1 จัดท าจุลสารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

"คุ้มครองผู้บรโิภคด้านบริการสุขภาพ" 
6 ครั้ง  3 ครั้ง 

 
- จัดท าจุลสารกรมฯเดือน มี.ค., พ.ค.
,ก.ค.55 จ านวน 3 ครั้ง (75,000 ฉบับ) 
จัดส่งใหก้ลุม่เป้าหมายแล้ว 

2 จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แผนงาน/
โครงการประจ าปี 2555 

2,000 เลม่ 2,000 เลม่ ด าเนินการแล้ว 

3 จัดท าแผ่นพับประชาสมัพันธ์วิสัยทัศน์/พันธ
กิจ/ค่านิยมและนโยบายองค์การ 

10,000 
ฉบับ 

10,000 
ฉบับ 

ด าเนินการแล้ว 

4 จัดท าป้ายดสิเพลย์ประชาสัมพันธก์ิจกรรมการ
ด าเนินงานท่ีส าคญัของกรมฯ  

6 ป้าย 6 ป้าย ด าเนินการแล้ว 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   ผู้บรหิาร ส านัก/กอง/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   1. นโยบายของผู้บรหิาร 
   2. การมีส่วนร่วมของภาคี เครอืข่าวสาธารณสุข 
   3. ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร 
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                                         รอบ  ๑๒  เดือน  
 
๑. ชื่อตัวชี้วัด: ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ตามแผนท่ียุทธศาสตร)์ 
๒. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและ
ประชาสมัพันธ์ 
 

๓. ผู้จัดเก็บข้อมลู :   
1. นางศุภัคนิจ  วิษณุพงษพ์ร    เบอร์โทรศัพท์  08-1899-6964  
2. น.ส.สิริลักษณ์   จุทิ่นเบอร์โทรศัพท ์ 08-6970-1440 
3. น.ส.กฤติยา   อินถา      เบอร์โทรศัพท์  08-9171-6936 

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖65 โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖12  
4. ค าอธิบายความหมายตัวชี้วัด : 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความสุข ความอิ่มเอมเมื่อความต้องการของตนได้รับการตอบสนอง
ตามจุดมุ่งหมาย 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) 
หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ  ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยตรง  อนุโลมให้
ก าหนดผู้รับบริการจากภารกิจของหน่วยงานนั้นโดยตรง  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ ทั งทางบวกและทางลบ ทั งทางตรง และ 
ทางอ้อม จากการด้าเนินการของหน่วยงาน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในองค์กร ผู้ส่งมอบงาน 
รวมทั งผู้รับบริการ 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและมีความพอใจต่อบริการนั้นๆ 

  ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  

ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ 

- เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลัก งานตามนโยบายและภารกิจสนับสนุนของทุกหน่วยงาน 
- เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน 
- งานบริการที่คัดเลือก ต้องไม่น้อยกว่า 1 งานบริการ  

5. ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น       

(ร้อยละ) 
2552 2553 2554 2554 2555 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

- - 74.2 74.2 72.4 

 

 

 

 

สูตรการค านวณ :         ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ  X 100 
           จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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10 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจน ในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๑๑. หลักฐานอ้างอิง : 
- โครงการส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียต่อการให้บริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2555ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ตามหนังสือท่ี สธ 0717.03/49 ลงวันท่ี 24 กมุภาพันธ์ 2555 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจกรมฯ ที่ 383/2555  ณ วันท่ี 14 ม.ิย.55 
- รายงานการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี 
 
หมายเหตุ  มีการแก้ไขรายละเอียดตัวช้ีวัดเนื่องจากมีความเข้าใจที่สบัสนกับตัวช้ีวัดที่ 3 ซึ่งส านักงานสถิติเป็นผู้ส ารวจ สนป.ไมต่้องส่ง
รายงาน 
 
 
 
 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 
 

7. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนิน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนน) 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 ร้อยละ 72.4 2 0.2 

8. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินงาน : 
- ประเมินผลการส ารวจช่วงเดือนสิงหาคม 
- ด าเนินการจดัท าโครงการ/ และขออนุมัติโครงการแล้ว 
- ได้ติดต่อประสานงานกับท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้วโดยจะเริม่ด าเนินการตามขั้นตอนในเดือนพฤษภาคม 2555  
- แต่งตั้งคณะท างานฯ วันที่ 14 ม.ิย.55 
- จัดประชุมคณะท างานแล้วจ านวน 4 ครั้ง ด าเนินการมาถึงข้อที่ 4 สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ค าอธิบาย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
1. ประชุมคณะท างานเพื่อเตรยีมท าแผนการด าเนินงาน /    
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง /    
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง / /   
4. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ / /   
5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  / /  
6. บันทึกข้อมูลและประมวลผลขอ้มูล   /  
7. สรปุผลการวิเคราะห ์   /  
8. จัดท ารปูเลม่รายงานผลการวิจยัฉบับสมบรูณ์   /  
9. ส่งมอบงานฉบับสมบูรณ ์   / / 

 

9. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- งบประมาณในการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                    รอบ 12 เดือน 
  

ชื่อตัวชี้วัด : ๑.๔.๓ ระดบัความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์หมายเลขสายด่วนให้ผูร้ับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียรับรู้ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการส านักสารนเิทศ
และประชาสัมพันธ ์

ผู้จัดเก็บข้อมลู :   ๑. นายเชาวน์รัตน์  จิตต์ว่องไว 
                            โทร.๐๘๓-๑๘๗-๐๑๑๐ 
                       ๒. นางบัวงาม  ไชยสิทธิ ์
                            โทร.๐๘๖-๙๗๕-๕๐๐๙ 
                       ๓. นายณัฐวุฒิ คูหาแก้ว 
                            โทร.๐๘๕-๒๒๘-๓๒๗๙ 
                 

โทรศัพท์ :  ๐๘๑-๘๒๙-๑๒๗๙ โทรศัพท์ :  ๐-๒๕๙๐-๑๖๑๒ 
ค าอธิบาย: 

สายด่วน (call center) หมายถงึ  โทรศัพท์สายตรงท่ีจดัไวส้ าหรับเหตุเร่งด่วน 
ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้

ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการด้วย 
สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ หมายถึง ช่องทางโทรศัพท์สายตรงที่จัดไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนจาก

ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากสถานบริการสุขภาพ รวมทั้งรับแจ้งเหตุเบาะแส ร้องทุกข์ ร้องเรียนสถานพยาบาลเถือนหรือหมอเถื่อน 
รวมทั้งการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสถานบริการสุขภาพ และสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ  

โครงการ call center สัญจร หมายถึง โครงการประชาสัมพันธ์ สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 0-
2193-7999  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ด้วยการออกไปพบปะประชาชนในพื้นที่จริง ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนในพื้นที่กรุงเทพ
และภาคกลาง  
ข้อมูลผลการด าเนิน    -                                             

เกณฑ์การให้คะแนน : ไม่มีข้อมลูผลการด าเนินงานย้อนหลังเนื่องจากตัวช้ีวัดดังกล่าวได้จัดท าในปี 2555 เป็นปีแรก   

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ แต่งตั้งคณะท างานประชุมชี้แจง  

๒ วางแผนและออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน 

๓ ด าเนินการตามแผน/โครงการ ครบถ้วน 

๔ ประเมินผลการรับรู้หมายเลขโทรศัพท์ call center 

๕ สรุปผลการด าเนินงานและผลการรับรู้ของผู้ใช้บริการ  
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

       การรับรู้หมายเลขโทรศัพท์  10 ขั้นตอนท่ี 5 5 0.5 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ     

๑. แต่งตั้งคณะท างานประชุมชี้แจง 
๒. วางแผนและออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน เช่น จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้าน  
๓. ด าเนินการตามแผน/โครงการ call center สัญจร ครบ 2 ครั้ง  

1. งานมีเทศน์มีทอล์กในวันที่ 2 มิถนุายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 
2. งานมติชนเฮลธ์แคร์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกิติ ์

4.   ด าเนินการประเมินผลการรับรู้หมายเลขโทรศัพท์ call center 
5.  สรุปผลการรับรู้หมายเลขสายด่วนcall center ดังนี ้

           1. ประชาชนร้อยละ 38.04 เคยรับรู้ ไมเ่คยรับรู้ ร้อยละ 61.95 
           2. ประชาชนเคยรับรู้หมายเลข call center ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ จากโทรทัศน์ ร้อยละ 46.6 จากวิทยุ ร้อยละ 26.66 จาก
นสพ. ร้อยละ 23.8  จากสื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ร้อยละ 21.66 จากเว็บไซต์ ร้อยละ 4.44 และช่องทางอื่นๆ ร้อยละ 1.9  
           3. การจัดกิจกรรม call center สัญจร ท าให้การรับรู้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72.4 
           4. ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรมพบว่า พึงพอใจต่อสถานท่ี ร้อยละ 56.88 การ
ให้บริการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 55.43 ด้านสื่อแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 54.71  
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :   ความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  ขาดเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้อย่างชัดเจนเรื่องระเบยีบการเบิกจ่ายของระบบราชการ 
 

หลักฐานอ้างอิง :  สรุปประเมินผลการรับรู้หมายเลขสายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                                            รอบ  ๑๒  เดือน  
 
๑. ชื่อตัวชี้วัด: ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์) 
๒. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและ
ประชาสัมพนัธ ์
 

๓. ผู้จัดเกบ็ข้อมูล :   

1. นางศุภัคนิจ   วิษณุพงษ์พร     เบอร์โทรศัพท์  08-1899-6964 
2. น.ส.สิรลิักษณ์   จุท่ิน   เบอร์โทรศัพท์  08-6970-1440 
3. น.ส.กฤตยิา   อินถา เบอร์โทรศัพท์  08-9171-6936 

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖65 โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖12  
4. ค าอธิบายความหมายตัวชี้วัด : 

ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรู้สึกของมนุษย์ท่ีมีความสุข ความอิ่มเอมเมื่อความต้องการของตนได้รับการตอบสนองตาม
จุดมุ่งหมาย 

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) 
หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ  ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยตรง  อนุโลมให้
ก าหนดผู้รับบริการจากภารกิจของหน่วยงานนั้นโดยตรง  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความรู้สึกของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและมีความพอใจต่อบริการนั้นๆ 

  ประเด็นการส ารวจประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้ 
๑) ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ข้ันตอนการให้บริการ 
๒) ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
๓) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
๕) ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ โดยเน้นวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล  
    และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกงานบริการ 
- เป็นงานบริการ ที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 
- เป็นงานบริการที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก มีผลกระทบสูงต่อประชาชน 
- งานบริการที่คัดเลือก ต้องไม่น้อยกว่า ๓ งานบริการ โดยเป็นงานบริการจากภารกิจ/  
  กระบวนงานหลักของหน่วยงาน 

หมายเหตุ  :   
 งานบริการที่ถูกคัดเลือกและก าหนดให้เป็นงานบริการในตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของกรม ต้องน ามาเป็นงานบริการใน

ตัวช้ีวัดของหน่วยงานด้วย 
 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการ ของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการ ที่ส ารวจ 

ต้องเป็นส่วนหนึ่งของผู้รับบริการ ในระดับกรม ที่ผ่านการทบทวนและพิจารณาตามเกณฑ์ PMQA แล้ว และเป็นงานบริการเดียวกับงานบริการ ใน
หมวด ๓ CS ๖ ตามกรอบเกณฑ์ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 การประเมินความพึงพอใจ ควรเป็นผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอก และ/หรือ ตามที่มีการวิเคราะหก์ลุ่มผู้รับบริการใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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10 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
- ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวัดขาดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจน ในการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
๑๑. หลักฐานอ้างอิง : 
- โครงการส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนไดส้่วนเสียต่อการให้บริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2555ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ตามหนังสือท่ี สธ 0717.03/49 ลงวันท่ี 24 กมุภาพันธ์ 2555 
- รายงานการประชุมคณะท างานการส ารวจทัศนคติและการศึกษาความพึงพอใจผู้รับบริการกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1-5 /2555 
- รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 

5. ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ตวัชีว้ดั ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น       

(ร้อยละ) 
2552 2553 2554 2554 2555 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

- - - - 81 
(4.05) 

 

 

 

 

สูตรการค านวณ :         ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ  X 100 
             จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้คะแนน 4.05 คะแนน เท่ากับ ร้อยละ 81 
6. เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 
ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป 

 

7. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนิน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนน) 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 ร้อยละ 81 4 0.4 

8. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินงาน : 
ค าอธิบาย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ประชุมคณะท างานเพื่อเตรยีมท าแผนการด าเนินงาน /    
2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง /    
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง / /   
4. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ / /   
5. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู  / /  
6. บันทึกข้อมูลและประมวลผลขอ้มูล   /  
7. สรปุผลการวิเคราะห ์   /  
8. จัดท ารปูเลม่รายงานผลการวิจยัฉบับสมบรูณ์   /  
9. ส่งมอบงานฉบับสมบูรณ ์   / / 

- ด าเนินการจดัท าโครงการ/ และขออนุมัติโครงการแล้ว 
- ได้ติดต่อประสานงานกับท่ีปรึกษาเรียบร้อยแล้วโดยจะเริม่ด าเนินการตามขั้นตอนในเดือนพฤษภาคม 2555  
- อยู่ในระหว่างด าเนินการขั้นตอนที่ 5  

9. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- งบประมาณในการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 
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ประเด็นประเมินผล  :  มิติภายนอก 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                   รอบ 12 เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดที่ ๔ ระดับความส าเร็จของการจดัท าต้นทุนต่อหน่วยของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่กรมก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
            ผู้อ านวยการส านักสารนเิทศและประชาสมัพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
1. น.ส.กฤตยิา   อินถา       
2. น.ส.ศริิพร  พรมนิวาส  

เบอร์ติดต่อ :  0-2590-1612 เบอร์ติดต่อ :  0-590-1633 
ค าอธิบาย : 

ความส าเร็จของการจดัท าต้นทุนตอ่หน่วยผลผลติ หมายถึง การที่หน่วยงานสามารถจัดท าบัญชตี้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    

ระดับคะแนน การด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
1  มีการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมยอ่ยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมลู

ค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 
2  เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๓ และ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร (กองคลังด าเนินการ)   
 หน่วยงานท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 พร้อมจัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ 
ตามรูปแบบที่กรมบญัชีกลางก าหนด ให้กองคลังด าเนินการรวบรวม 

3  จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) 
 และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 

4  มีการทบทวนเกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เพื่อจัดท าข้อมูลการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

5  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 และได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
 พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรมย่อย ผลผลิตย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

จัดท าเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1 2 3 4 5 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   
 

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต  ระดับกรม 

10 ขั้นตอนท่ี 5 5 0.5 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุคา่ใช้จ่ายเข้าสู่กจิกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปี พ.ศ. ๒๕๕5  
2. เปรยีบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยา่งไร (กองคลังด าเนินการ)   
3. หน่วยงานท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมจัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ให้กองคลังด าเนินการรวบรวม 
4. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
5. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ 2555 
6.  จัดท าเอกสารและทบทวนเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบ

กลาง และค่าเสื่อมราคา โดยก าหนดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละตามกิจกรรมย่อย และน าเสนอผู้อ านวยการส านักสารนเิทศและประชาสัมพนัธ์ให้
ความเห็นชอบ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  - 

1.  เป็นข้อก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 21 ให้ส่วน
ราชการด าเนินการ 

1.1  จัดท าบัญชีต้นทุนในการบรกิารสาธารณะแตล่ะประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
1.2  จัดท าแผนลดรายจ่ายต่อหนว่ยของงานบริการสาธารณะ 

2.  มีระบบข้อมูลที่เอื้อต่อการคิดต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและสามารถแยกรายศูนย์ต้นทุน (จากระบบ GFMIS) 
3. มูลฐานเงินเดือนรายบุคคล 6 เดือน (1 ตค. 54 – 31 มีค.55) 

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      
1. ปัจจุบันส านักงบประมาณ  ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติน าต้นทุนต่อ

หน่วยมาใช้ในการจัดสรรงบประมาณและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ ท าให้ต้องจัดท ารายงานในเรื่องเดยีวกันหลายครั้ง ท า
ให้หน่วยงานต้องท างานซ้ าซ้อน 

2.  การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบในระดบั ส านัก/กอง/กลุม่ ไมส่ามารถท างานได้อย่างต่อเนือ่ง 
หลักฐานอ้างอิง : 

1. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุคา่ใช้จ่ายเข้าสู่กจิกรรมย่อยในระบบ GFMIS ส าหรับข้อมลูค่าใช้จ่ายของปี พ.ศ. ๒๕๕5  
2. เปรยีบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยา่งไร (กองคลังด าเนินการ)   
3. ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ท าการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  พร้อมจัดท ารายงานการเปรียบเทียบ

และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และจัดส่งให้กองคลังด าเนินการรวบรวม 
4. ท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ให้ชัดเจน (สามารถวัดผลได้) และแผนฯ ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   
5. เอกสารเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง และค่าเสื่อม

ราคา โดยก าหนดเป็นสดัส่วนหรือร้อยละตามกิจกรรมย่อย และน าเสนอผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
6. ค าสั่ง สนป. ที่ 9/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานทบทวนเกณฑก์ารปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเข้ากิจกรรมย่อย ประจ าปี

งบประมาณ 2555 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                                            รอบ  ๑๒  เดือน  
 
๑. ชื่อตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)   
๒. ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศและ
ประชาสมัพันธ์ 
 

๓. ผู้จัดเก็บข้อมลู :   

1. น.ส.สิรลิักษณ์   จุท่ิน เบอร์โทรศัพท์  08-6970-1440 
2. นายณัฐวุฒิ  มงคลจักรวาล  เบอร์โทรศัพท์  08-9181-4545 

โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖65 โทรศัพท์ : ๐๒ ๕๙๐ ๑๖12  
4. ค าอธิบายความหมายตัวชี้วัด : 
การพิจารณาผลส าเรจ็ของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจา่ยเงินงบประมาณภาพรวมของ
หน่วยงานในแต่ละไตรมาส เทียบกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยงานบันทึกในระบบ SMART แต่ละไตรมาส โดยวดัความส าเรจ็ของ
ผลงานดังน้ี 

หมายเหตุ  :  
 ๑. การค านวณวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไม่รวมเงินงบประมาณที่หน่วยงาน
ประหยัดได้ และไม่ได้น าไปใช้จ่ายในภารกิจหรือโครงการอื่นๆต่อ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานวงเงินงบประมาณ ที่ประหยัดได้ดังกล่าว 
(งบประมาณเหลือจ่าย) เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล 
                ๒. กรณีหน่วยงาน น าเงินงบประมาณที่ประหยัดได้จากโครงการเดิมไปใช้ในโครงการอื่นๆ  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
โครงการใหม่จะน ามาใช้ค านวณอัตราการเบิกจ่ายด้วย 

เหตุผล  :    ๑. เป็นตัวช้ีวัดค ารับรองฯ กรมฯ มิติภายใน : การพัฒนาประสิทธิภาพองค์การ 
                ๒. เพื่อให้แผนการใช้จ่ายเงินเป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
รวมทั้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล 
5. ข้อมูลผลการด าเนินงาน : 

ค าอธิบาย 
1. จัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการของส านักสารนิเทศปีงบประมาณ 2555 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง ของขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนฯ 
3. แจ้งรายละเอียดการรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ทุกกลุ่มงาน 
4. ด าเนินการเก็บข้อมูล และประเมินผลการด าเนินงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 1 เดือน 

 

6. เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ  ๑ ระดับ  ๒ ระดับ  ๓ ระดับ  ๔ ระดับ  ๕ 

ร้อยละ 8๕ ร้อยละ 87.5 ร้อยละ 90 ร้อยละ 92.5 ร้อยละ 95 
 

7. การค านวณคะแนนจากผลการด าเนิน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนน) 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด น้ าหนัก 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน (ในระบบ SMART)   

10 99.09 5 0.5 

 
8. ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินงาน : 
- จัดท าสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือนแจ้งทุกกลุ่มงานในสงักัดส านักสารนิเทศและประชาสมัพันธ์ 
- เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกิจกรรม/โครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว ้
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10 อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :  
- ระบบ SMART ยังไม่สมบูรณ์ 100% ท าให้การเบิกจ่ายผ่านระบบมีความผดิพลาดเล็กน้อย 
- มีการโอนเงินงบกลางกรมฯเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของอธิบดีหลายกิจกรรม ท าใหต้ัวเลขการเบกิจ่ายไมม่ีความแน่นอน 
๑๑. หลักฐานอ้างอิง : 
- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงบด าเนินงานตามระบบ SMART วันท่ี 30 เมษายน 2554 
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบด าเนนิงานในระบบ SMART ตาม URL   http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112 
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบด าเนนิงานในระบบ SMART ณ วันท่ี 3 ก.ค. 55  
ตาม URL   http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112 
- รายงานสรุปการเบิกจ่ายงบด าเนนิงานในระบบ SMART ณ วันท่ี 11 ตุลาคม 2555 
ตาม URL   http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112 

 

 
  

- ร้อยละการเบิกจ่ายลดลงจากรอบ 6 เดือน เนื่องจากมีการโอนเงินงบกลางกรมฯเพื่อด าเนินงานตามนโยบายของอธิบดี  
เข้าสู่งบประมาณของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ท าให้จ านวนงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นจากเดมิ และต้องยกเลิกการกันเงิน กิจกรรม
การจัดท าจลุสารกรม สบส. เนื่องจากมีการแกไ้ขรายละเอียดการสั่งจ้าง 
9. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- ความร่วมมือของกลุ่มงานในสังกดัส านักสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 
- นโยบายของผู้บริหาร 

http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112
http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112
http://203.157.7.48/viewP3.php?groupB=112
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)                            รอบ 12 เดือน 
  

ชื่อตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของบุคลากรกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ 
                             และประชาสัมพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู : 1. นายณัฐวุฒิ  มงคลจักรวาล 
                     2. นางสาวศิริพร  พรมนิวาส 

โทรศัพท์ : 0-2590-1612  โทรศัพท์ :  0-2590-1612 
ค าอธิบาย : การพิจารณาผลส าเรจ็ของร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) พิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานตามกจิกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP) ของหน่วยงานและ/หรือ
ของกรมฯ ไดส้ าเร็จครบถ้วน ในเดอืนที่ 10 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2555) 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  ไม่มีผลการด าเนินงานย้อนหลังเนื่องจากส านักสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ได้ด าเนินการเป็นปีแรก 
 

 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประกอบตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น  (ร้อยละ) 
2552 2553 2554 2554 2555 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปา้หมาย
ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล(IDP) 

- - - - ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

สูตรการค านวณ : จ านวนบุคลากร (ที่เป็นข้าราชการ) ของหน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) X 100 
                           จ านวนบุคลากร (ที่เป็นข้าราชการ) ของหน่วยงานท้ังหมดที่มีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80  

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ 
ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) 

10 ร้อยละ 80 5 0.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   
จ านวนบุคลากร (ที่เป็นข้าราชการ) ของหน่วยงานท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบคุลากรรายบคุคล (IDP) 12 คน X 100 

จ านวนบุคลากร (ที่เป็นข้าราชการ) ของหน่วยงานท้ังหมดที่มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรใหต้รงกับสายงาน    

อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
- ขาดเจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล     
- เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ท าให้แผนการพัฒนาบุคคลากรไม่มีความต่อเนือ่ง  
หลักฐานอ้างอิง : แบบรายงานแผนพัฒนาบุคลากร ส านักสารนเิทศและประชาสมัพันธ์ 
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  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)   รอบ 12 เดือน 
 

ชื่อตัวชี้วัด : ตัวช้ีวัดที ่7  ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ้าเป็นมีการน้าเข้าระบบ Internet /Intranet ของกรม 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   
            ผู้อ านวยการส านักสารนเิทศและประชาสมัพันธ์ 

ผู้จัดเก็บข้อมลู :  
1. นายนภดล   เที่ยงกมล 
2. น.ส.กฤตยิา   อินถา        

เบอร์ติดต่อ :  0-2590-1612 เบอร์ติดต่อ :  0-590-1612 
ค าอธิบาย : 

ฐานข้อมูลที่จ าเป็น หมายถึง ฐานข้อมูลตามยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามกระบวนการ
สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลองค์ความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕2 - ๒๕๕๔)  

การพิจารณาผลส าเร็จของร้อยละของฐานข้อมูลที่จ าเป็นมีการน าเข้าระบบ Internet / Intranet พิจารณาจากจ านวนฐานข้อมูลที่
จ าเป็นทั้งหมดของหน่วยงานที่มีการวางระบบเช่ือมต่อกับกรมฯ และมีการน าเข้า Internet / Intranet ของหน่วยงานและกรมฯ ได้ครบถ้วน  
ข้อมูลผลการด าเนินงาน :    

จ านวนฐานข้อมูลที่จ าเป็นที่มีการน าเข้า Internet / Intranet  ของหน่วยงานและกรมฯ  (10) x  ๑๐๐ 
                  จ านวนฐานข้อมูลที่จ าเป็นท้ังหมดของหน่วยงานท่ีวางระบบเช่ือมต่อกับกรมฯ(10) 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

ตัวชี้วัด/ 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

      ร้อยละของฐานข้อมูลที่จ้าเป็นมีการน้าเข้า
ระบบ Internet /Intranet ของกรม 

10 ร้อยละ 
100 

5 0.5 

 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ  :   
1. ได้น าเข้าข้อมลูที่จ าเป็นของกรมและของส านักสารนเิทศและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์กรม จ านวน 1 ฐานข้อมูล คือ ฐานข้อมูล

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของส านักสารนิเทศและประชาสมัพันธ์  ส่วนการน าเข้าข้อมลูผ่าน Intranet ส านักฯ ได้มีการน าเข้าและส่งข้อมูลผ่าน 
E-mail : pr.hss.moph@gmail.com ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในส านัก 

2. ได้น าข้อมูลที่เป็นความรูด้้านสขุภาพ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น ไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ PDF และไฟลเ์อกสาร เข้าไว้ใน
ระบบ/เว็บไซต์ทีวีออนไลน์ ที่ด าเนนิการโดยส านักสารนเิทศและประชาสัมพันธ์ โดยแยกเป็นหมวดหมูชั่ดเจน 

3. มีการวิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง ตาม IT1-IT4  
4. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลปี 2555 ให้กับส านกั ICT 
5. จ านวนฐานข้อมูลจ าเป็นทีต่้องน าเข้าระบบผ่าน เว็บไซต์กรม จ านวน 10 ฐานข้อมูล 
 5.1 ฐานข้อมูลโครงสร้างและบทบาทหน้าท่ีของส านักสารนเิทศและประชาสัมพันธ์ 
 5.2 ฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของส านักสารนเิทศและประชาสัมพันธ์ 
 5.3 ฐานข้อมูลลูกค้าภายในของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
 5.4 ฐานข้อมูลลูกค้าภายนอกของส านักสารนเิทศและประชาสัมพนัธ์ 
 5.5 ฐานข้อมลูสื่อโทรทัศน ์  
 5.6 ฐานข้อมลูสื่อวิทยุหลัก 

mailto:pr.hss.moph@gmail.com
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 5.7  ฐานข้อมูลสื่อหนังสือพิมพ ์
 5.8  ฐานข้อมูล call center  
 5.9 ข้อมูลองค์ความรู้ดา้นเทคนคิการถ่ายภาพ 
 5.10 พรบ.ข้อมลูข่าวสาร ของราชการ 2540  

12. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :    
     1. การมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายสาธารณสุข 
     2. ข้อมูลความรู้ดา้นสุขภาพท่ีหลากหลาย 
13. อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :      

เนื่องจากเดิมส านักสารนิเทศและประชาสมัพันธ์  มีการด าเนินงานภายใต้ส านักบริหาร จึงยังไมม่ีเว็บไซต์ และ Intranet ของส านักฯ  
ซึ่งไม่ได้จัดสรรงบประมาณปี 2555 ไว ้

14. หลักฐานอ้างอิง : 
      1. เว็บไซต์กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ : www.hss.moph.go.th 
      2. E-mail ส านักสารนเิทศและประชาสัมพันธ์ : pr.hss.moph@gmail.com 
     3. เว็บไซต์รายการทีวีออนไลน์ : www.thaihealthtv.tv 
 

http://www.hss.moph.go.th/
mailto:pr.hss.moph@gmail.com
http://www.thaihealthtv.tv/


                              รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามค ารบัรองการปฏบิัติราชการ ของส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

37 
 

  

 
 

ภาคผนวก 
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ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
วิสัยทัศน์ 
  “เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
อย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” 

พันธกิจ 
๑. เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ  
๒. ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ 
๓. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๔. วิจัย เพ่ือพัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
๕. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ค่านิยม 
 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

 ท้างานเป็นทีม (Team Work) 

 มีจิตส้านึกในการให้บริการ (Service mind) 

 ท้างานอย่างมืออาชีพ (Professional) 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑.  ด้าเนินการประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ การปฏิบัติงานและผลงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ออกสู่
สาธารณชน 

๒. สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร ให้เกิดการรับรู้และยอมรับในบทบาท ภารกิจของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพแก่สาธารณชน 

๓. ผลิตสื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสารการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
สุขภาพภาคประชาชน ให้มีความน่าสนใจ เข้าถึงได้ง่าย มีข้อมูลทันสมัย สะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ แก่
ผู้รับบริการ/ลูกค้าของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. ด้าเนินการด้านลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั งบริหารจัดการงานรับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จาก
ผู้รับบริการของกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ  

๕. วางแผนประเมินผลการประชาสัมพันธ์ รวมทั ง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  รูปแบบใน
การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 

๖. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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วสัิยทัศน์ สบส.   “เป็นองค์กรหลกัด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน” 

ส่งเสริมภาพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร พฒันากลไกการส่ือสารครบวงจร (Integrated communication) 
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วสัิยทัศน์ ส านักสารนิเทศและประชาสัมพนัธ์ 
  “เป็นองค์กรแนวหน้าที่พลกิโฉมการส่ือสาร โดยน าเทคโนโลยทีันสมัย ผลกัดันภาพลักษณ์ที่ดขีองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสู่สาธารณชนไทยและประชาคมอาเซียน” 
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คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุท
ธศ

าส
ตร์

 
กร
ม 
สบ

ส.
 

พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการส่ือสาร
องค์กร 

พฒันากลไกการส่ือสาร
ด้านบริการสุขภาพเชิงรุก 

ส่ือสารทศิทางงาน
บริการสุขภาพผ่าน

ส่ือสารมวลชนและส่ือ

สาธารณะ 

ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพแก่

ประชาชน 

สร้างความสัมพนัธ์เพือ่
ส่งเสริมความเช่ือมัน่ต่อ

องค์กร 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ส านักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ. 2556 

ประชาชนเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร
ของกรมได้โดยสะดวก 

พฒันาขีดความสามารถของส่ือบุคคลในการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ด้านบริการสุขภาพ 

สร้างจิตส านึกในการบริการข้อมูล ข่าวสารแก่
บุคลากรกรม สบส. 

ยกระดบัช่องทางการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ด้านสุขภาพ 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดบัประเทศ  (new channel) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3 

พฒันาระบบให้ประชาชน
เข้าถึงบริการและร้องเรียน

ได้โดยสะดวก 

บริหารจัดการช่องทางการ
ส่ือสารและเผยแพร่เพือ่เป็น

ศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ 

ผู้รับบริการรับทราบช่องทางในการร้องเรียนและเสนอแนะ 

ประชาชนและเครือข่ายพงึพอใจในบริการด้านข้อมูล 
ข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ 

เพิม่ประสิทธิภาพการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ด้านสุขภาพ 
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