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แผนยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ
• วิสัยทัศน
กรมประชาสัมพันธจะเปนองคกรหลักดานการประชาสัมพันธ และเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร
ของรัฐ เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เพื่อสรางความเขมแข็งของ
สังคมไทยโดยรวม
• พันธกิจ
1. เปนศูน ยกลางการประชาสัมพั นธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนิน งานประชาสัมพั นธเปน ไปอยางมี
ระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดานการประชาสัมพันธใหกับรัฐบาลและสวนราชการ
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถใช ขอ
มูลขาวสารของรัฐเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
• ประเด็นยุทธศาสตร
1. การประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจแกประชาชนและประชาคมโลกในยุทธศาสตรชาติและนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล
2. การเพิ่มโอกาสของประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐใหมากขึ้น
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรสูความเปนมืออาชีพดานการสื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธระดับชาติ
• เปาประสงค
1. ความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธสนองตอบยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล
2. ประชาชนในประเทศมีความเขาใจที่ถูกตองและมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล
3. สื่อตางประเทศมีการรับรูที่ถูกตองและมีความเชื่อมั่นตอการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
4. การเพิ่มจํานวนผูชมผูฟง และผูรับบริการสื่อหลักของกรมใหมากขึ้นทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค
5. องค ก รมี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ใ นความเป น สถาบั น มื อ อาชี พ ด า นการสื่ อ สารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธระดับชาติ
6. องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและโปรงใส
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• กลยุทธ
1.1 การเสนอแนะนโยบาย การจัดทําแผนประชาสัมพันธ และการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการประชา
สัมพันธแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ที่สนองตอบยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับพื้นที่และ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
1.2 การดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อหลักและสื่ออื่นของกรม โดยใชงบประมาณของกรม เพื่อ
สรางความเขาใจที่ถูกตอง และความเชื่อมั่นตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล
1.3 การสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธแกหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนและองคกรประชาชน
เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล
(ใชงบประมาณของหนวยงานภายนอก)
1.4 การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารและดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธที่ดีผานสื่อ
ตางประเทศที่อยูในประเทศไทยและสื่อในประเทศเพื่อนบาน
2.1 การพัฒนาประสิทธิภาพทางเทคนิคและสารสนเทศของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
2.2 การพัฒนาความรวมมือกับพันธมิตร (หอกระจายขาว เคเบิ้ลทีวี จุดปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมวิทยุชุมชน ฯลฯ)
2.3 การเพิ่มสัดสวนรายการวิทยุและรายการโทรทัศนในภูมิภาค
2.4 การพัฒนาสินคาและบริการหลักใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3.1 การสรางภาพลักษณที่ดีขององคกรใหเปนที่รับรูและยอมรับของประชาชนและหนวยงานตางๆ
ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ
3.2 การสงเสริมงานวิชาการและวิชาชีพดานสื่อสารมวลชน และการประชาสัมพันธ
3.3 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ เปนมืออาชีพดานสื่อและการประชาสัมพันธ
3.4 การพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานของขององคกรตามกรอบการประเมินผลสวนราชการ
และหลักเกณฑบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กรมประชาสัมพันธ - 2

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

เอกสารประกอบ 1

 แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตรและเปาหมายผลผลิต
ของกรมประชาสัมพันธ
1. การถายทอดเปาหมายขององคกรสูระดับสํานัก/กอง
2. การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางผูรับผิดชอบงานทุกระดับ
3. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ
4. มาตรการจัดสรรสิ่งจูงใจและมาตรการเชิงลบ
แนวทาง การเพิ่มคุณภาพการใหบริการ
งานหรือบริการที่กรมประชาสัมพันธเลือกเขารับการประเมินสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ตามตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ) มีทั้งสิ้น 4 งาน/บริการ คือ
1. การบริการจัดฝกอบรมแกบุคคลภายนอก
1.1 จัดหลักสูตรฝกอบรมและดําเนินการฝกอบรมใหตามที่หนวยงานภายนอกรองขอ
1.2 จัดการฝกอบรมของกรม ที่เปดใหบุคคลจากหนวยงานภายนอกเขารวมรับการฝกอบ
รมดวย
2. การบริการถายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามนโยบายแหงรัฐและรัฐ
บาล (ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค)
3. การบริการถายทอดสดการแขงขันกีฬาในประเทศและตางประเทศ
4. การบริการผลิตสื่อแกหนวยงานภายนอก
4.1 ที่ประชุมฯ วันที่ 20-22 ธ.ค. 47 ที่โรมแรมโรสการเดน จังหวัด
(หมายเหตุ:
นครปฐม มีมติใหนิยามความหมายของสื่อที่ผลิตใหหมายถึง
สื่อทุกรูปแบบ ไดแก สปอต/กิจกรรมพิเศษ/และสารคดีทั้งทาง
วิทยุและโทรทัศน เฉพาะที่ หนวยงานภายนอกทําขอตกลงขอรับ
บริการจากกรมประชาสัมพันธ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ ที่กรมประชา
สัมพันธผลิต (ตองระบุกลุมลูกคาใหไดชัดเจน)
4.2 กพร. กปส. มีความเห็นวาควรคัดเลือกเฉพาะสปอตและ
สารคดีทางวิทยุ และโทรทัศน เนื่องจากเปนบริการที่มีกลุมลูก
คาชัดเจน กับทั้งสามารถเปรียบเทียบตนทุนและคุณภาพของ
บริการกับสินคาหรือบริการในลักษณะเดียวกันที่ผลิตโดย
หนวยงานดานสื่อที่สังกัดสวนราชการอื่น รวมถึงหนวยงาน
ดานสื่อในภาคเอกชน
ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของบริการทั้ง 4 บริการขางตน จะใชแนวทางดําเนินการ 5
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ขั้นตอนตามแผนปรับปรุงคุณภาพงานบริการที่กําหนดเปนตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลสวนราชการ
กลุมภาคบังคับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งไดแก
ขั้นที่ 1 จัดใหมีระบบในการรับฟงความคิดเห็นจากลูกคาผูรับบริการและการตอบขอรองเรียน
ขั้นที่ 2 จัดทําแบบสอบถามและดําเนินการสอบถามไปยังหนวยงานอื่นที่มาติดตอ หรือ
หนวยงานที่มีสวนไดเสีย โดยเนนสอบถามในเชิงรุก
ขั้นที่ 3 จัดทําแผนปรับปรุงแกไขบริการและผานการอนุมัติของผูบังคับบัญชา โดยนําขอมูลจาก
ขั้นที่1 และ 2 มาใชประกอบการทําแผนฯ
ขั้นที่ 4 สามารถปฏิบัติตามแผนไดแลวเสร็จครบถวน
ขั้นที่ 5 มีการติดตามประเมินผลในการปฏิบัติตามแผนและจัดทํารายงานประเมินผลความสําเร็จ
นอกจากนั้น จะใชแนวทางอื่นประกอบดวย ไดแก แนวทางการลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาการ
ดําเนินงาน การตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของลูกคาผูรับบริการ การปรับปรุงพัฒนาทาง
ดานเทคนิค การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรผูรับผิดชอบ การปรับปรุงกระบวนงาน
และการบริหารจัดการ และการนําระบบอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศเขามาใช
แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
1. จัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด เพื่อใหเปนองคกรรับผิดชอบการดําเนินงานและเปน
กลไกในการประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมประชาสัมพันธ ใหบรรลุผลตาม
มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมประชาสัมพันธ
2. สรางระบบเครือขาย ประกอบดวยผูแทนจากทุกสํานัก/กอง เปนตัวเชื่อมประสานการดําเนินงาน
ระหวางศูนยประสานราชการใสสะอาดกับสํานัก/กองทั้งในสวนกลางและในจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ
3. จัดทําแผนปฏิบัติงานทั้งในดานการปองกัน ปราบปรามและลงโทษ โดยเนนการมีสวนรวม
ของทุกสํานัก/กอง
4. กําหนดมาตรการที่เขมขนเปนแนวทางการปฏิบัติใหแกทุกหนวยงาน
5. จัดทําระบบรับฟงความคิดเห็น จากขาราชการและลูกจางทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
6. จัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
7. ใหทุกหนวยงานจัดกิจกรรมสนับสนุนอยางตอเนื่อง
8. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
9. ใหทุกหนวยงานจัดทําคําแถลงคานิยมสรางสรรค ประกาศและรณรงคมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อลดปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
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แนวทางการลดคาใชจาย
กรมประชาสัมพันธไดกําหนดคาเปาหมายที่จะประหยัดงบประมาณคาใชจายของปงบประมาณ
พ.ศ. 2548 ลงใหไดรอยละ 4 โดยมีแนวทางการลดคาใชจาย ดังนี้
1. แนวทางการลดคาใชจายในการจัดกิจกรรมของหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมประชาสัมพันธ
1.1 คาใชจายในการอบรม สัมมนา
1.1.1 สถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา ใหใชสถานที่ของกรมเปนอันดับแรก
1.1.2 การใชสถานที่พักในการจัดฝกอบรมสัมมนา ใหใชที่พักของสถาบัน
พัฒนาการประชาสัมพันธ ของกรมประชาสัมพันธ เปนอันดับแรก
1.1.3 คาพาหนะเดินทางฯ ใหเบิกจายตามความเปนจริงและโดยประหยัด
เชน คารถแท็กซี่ เปนตน
1.1.4 การจัดซื้อวัสดุใชในการอบรมสัมมนา ใหเปนไปอยางประหยัด เชน
จัดซื้อแฟมใสแทนการจัดจางทํากระเปาใสเอกสาร เปนตน
2. การลดคาใชจายโดยนําระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
2.1 การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานของกรมในสวนกลางกับหนวยงานที่อยูใน
จังหวัดตาง ๆ ใหใชสารสนเทศ หรือการประชุมทางไกล (Teleconference)
เปนตน
2.2 การแจงเวียนหนังสือทางระบบอินทราเน็ตและอินเตอรเน็ต
2.3 การจัดอบรมแบบ e-learning
3. การลดคาใชจายอื่นๆ
3.1 คาใชจายในการเดินทางโดยเครื่องบิน
3.1.1 ผูบริหารระดับ 9 เดินทางไปราชการในประเทศ ขอความรวมมือใช
บริการชั้นประหยัด ยกเวนกรณีเดินทางไปตางประเทศ
3.1.2 ขาราชการะดับ 5 ลงมา ขอใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการฯ อยางเครงครัด
3.2 คาอาหารทําการนอกเวลา ใหเบิกจายตามความเปนจริงของผูปฏิบัติงาน
3.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหจัดสรรโทรศัพทมือถือสําหรับผูที่มีความจําเปน
เทานั้น
3.4 คาโทรศัพททางไกล โทรศัพทมือถือ ใหกดรหัส 1234 กอนโทรออกเพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจาย
3.5 ใหใชกระดาษสองหนาเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย
3.6 การประหยัดคาน้ําและคาไฟฟา
3.6.1 ใหมีการบํารุงซอมแซมอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ
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3.6.2 ใหหนวยราชการทบทวนการใชสถานที่ที่ใชปฏิบัติงานจริง
3.7 ใหมีการทบทวนการใชเครื่องสงโทรทัศน เนื่องจากกรมประชาสัมพันธไดรับจัดสรร
ความถี่ใหม โดยสมควรยกเลิกการเดินเครื่องสงโทรทัศนความถี่เดิม หรือกําหนด
ระยะเวลาการยกเลิกความถี่เดิมใหชัดเจน
แนวทางการลดระยะเวลาการใหบริการ
กรมประชาสัมพันธไดคัดเลือกกระบวนงานเพื่อประเมินผลในเรื่องการลดระยะเวลาการให
บริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 รวม 4 กระบวนงาน และมีกระบวนงานสํารองอีก 1 กระบวนงาน ดัง
นี้
กระบวนงานที่ 1 การใหบริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ
กระบวนงานที่ 2 การบริการใหเชาเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ชอง 11
กระบวนงานที่ 3 การใหบริการผลิตและเผยแพรสปอตทางวิทยุกระจายเสียง
กระบวนงานที่ 4 การใหบริการทดสอบเพื่อขอใบรับรองผูประกาศภาษาไทยกลาง
กระบวนงานสํารอง การใหบริการสําเนาภาพขาว
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธไดกําหนดเปาหมายระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักใน
การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของกระบวนงานทั้ง 4 กระบวนงาน ไวที่รอยละ 40
หรือที่เกณฑคะแนน 4
แนวทางการบริหารความรูในองคกร
1. การปรับแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกรประจําป 2548ให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรองคกร
2. ดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการฯ

 แนวทางการจัดการสารสนเทศ
1. คุณภาพของระบบสารสนเทศ
1.1 ระบบฐานขอมูล (Database) ที่มีความพรอมใชงาน 3 ดาน คือ
1.1.1 ระบบฐานขอมูลการบริหาร
1.1.2 ระบบฐานขอมูลการประชาสัมพันธ
1.1.3 ระบบฐานขอมูลการปฏิบัติงาน
1.2 ระบบรักษาความปลอดภัย มีการดําเนินงานดังตอไปนี้
1.2.1 กําหนดสิทธิการใชงานระบบฐานขอมูล
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1.2.2 บริหารจัดการเครือขายสารสนเทศเพื่อกําหนดวิทธิการเขาถึงขอมูลผาน Firewall
1.2.3 มีระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรในเครือขายสารสนเทศ
1.3 ระบบการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดความเสยหายในรูปแบบตาง ๆ และการฟนฟูระบบ/
ขอมูลจากความเสียหาย มีการดําเนินงานดังนี้
1.3.1 มีระบบสํารองไฟ (UPS) ในระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อปองกันความเสี่ยง
จากกระแสไฟฟา
1.3.2 จัดทําตารางเวลาในการสํารองขอมูล (Backup) ในระบบฐานขอมูลตาง ๆ เพื่อ
ปองกันความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร
1.3.3 ติดตั้งระบบ Access Door เพื่อปองกันบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาถึงระบบ
คอมพิวเตอรหลัก (Host Computer)
1.3.4 ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอรและ
Firewall เพื่อปองกันการบุรุกผานเครือขาย
1.3.5 จัดใหมีแผนสํารองขอมูล (Backup) และการฟนฟู (Recovery) ระบบ/ขอมูลจาก
ความเสียหายจากเครื่องใหบริการขอมูล (Server) ขัดของ ทั้งในสวนของระบบ
ปฏิบัติการและระบบงานประยุกต
1.3.6 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
2. การนําสารสนเทศไปใชประโยชน
2.1 การใชเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธการใหขอมูลดานบริการและกิจกรรมขององคกร
มีการดําเนินงานดังนี้
2.1.1 จัดระบบการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขาย Internet จําแนกตาม
การจัดองคกรและเนื้อหา ไดแก การมี Website ระดับกรม สํานัก
ประชาสัมพันธเขต สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สถานีวิทยุกระจาย
เสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน สวนการจัด Website ตามเนื้อหา เชน
สําหรับชาวตางประเทศ การฝกอบรมและขาว เปนตน
2.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารในองคกรผานระบบ Intranet เชน ขาว
ประชาสัมพันธ และหนังสือเวียน เปนตน
2.1.3 สําหรับการสื่อสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กรมประชาสัมพันธมี Mail
Server เพื่อใหบริการ E-mail และนําระบบโทรศัพทมาใชกับระบบ
เครือขายสารสนเทศ การสื่อสารภายใน รวมทั้งจัดใหมี Web Board ใน
การแลกเปลี่ยนขาวสาร
2.2 กรมประชาสัมพันธนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการ
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บริหารบุคคล งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การพัฒนาความรูดวยการใช E-learning
การจัดซื้อจัดจางผานระบบเครือขายสารสนเทศ E-Auction และ E-Shopping รวมทั้ง
เปนชองทางในการเผยแพรรายการและขาวของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศนดวย ตลอดจนจัดการประชุมทางไกลผานเครือขายสารสนเทศ (Teleconference)
2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการใหบริการขอมูลขาวสารกับหนวยงาน องคกร และ
ประชาชน ในลักษณะบอกรับเปนสมาชิก (Mailing List) และจัดใหมีกระดานขาวเพื่อให
หนวยงานตาง ๆ เผยแพรขาวสารผาน Website ของกรมประชาสัมพันธไดโดยตรง
2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแบบบูรณาการในดานการบริหารงาน
การบริหารทรัพยากร การกํากับติดตามงาน โดยจัดทํารายงานในการนําเสนอขอมูลดวย
สัญญลักษณและกราฟ เพื่อความสะดวกตอการตัดสินใจสั่งการ
 แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
1. ดําเนินการจัดหาที่ปรึกษา (ดร.พสุ เดชะรินทร) เพื่อวางกรอบแนวทางการจัดทําแผน
บริหารการเปลี่ยนแปลง ประจําป 2549 รวมถึงการใหความรูแกผูบริหารและเจาหนาที่ของกรม
ประชาสัมพันธ
2. จัดทําแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง ป 2549 สงให สํานักงาน กพร. ภายใน 30 กันยายน
2548
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การประเมินสําหรับสวนราชการ ประกอบดวยกรอบน้ําหนักมิติ 4 ดาน น้ําหนักรวมรอยละ 100 ดังนี้
1. มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร รอยละ 60
2. มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 10
3. มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ รอยละ 10
4. มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร รอยละ 20
การประเมินสําหรับสวนราชการ คํานวณจากผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติ 4 ดาน ดังนี้

ผลคะแนน
1. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร
2. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดาน
คุณภาพการใหบริการ
3. ผลคะแนนถวงน้ําหนักจากมิติดาน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. ผลคะแนนถวงน้ําหนักของมิติดานการ
พัฒนาองคกร
รวม
รวมคะแนนคาเปาหมายที่ กปส. เลือก

คะแนนที่
กปส. เลือก

60

เปาหมาย/เกณฑการให
คะแนน
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

10

1

2

3

4

5

50

10

1

2

3

4

5

40

20

1

2

3

4

5

85

น้ําหนัก
(%)

100

279

454

4.54
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มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 60
ประกอบดวยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้
1. ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรของสวนราชการ รอยละ 45
2. รอยละของความสําเร็จตามเปาหมายผลผลิตของสวนราชการ
รอยละ 5
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
3. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน รอยละ 10
การดําเนินงานของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน มีดังตอไปนี้
เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
แผนยุทธศาสตรกรมหรือเทียบเทา (%) 2546 2547 1
2
3
4
5
• แผนยุทธศาสตร
10
80 85 90 95 100
1. รอยละของจํานวนโครงการ
ประชาสัมพันธที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับพื้นที่
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล
และบรรลุวัตถุประสงคของโครง
การ
2. จํานวนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
10
60 70 80 90 100
และคําแนะนําปรึกษาดานการ
ประชาสัมพันธที่ตอบสนองยุทธ
ศาสตรระดับชาติระดับพื้นที่ และ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
7
40 50 60 70 80
3. รอยละของประชาชนกลุมเปา
หมายที่มีความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติและ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
4. ระดับความเขาใจของสื่อตาง
7
ต่ํา ต่ํา ปาน สูง สูง
กลาง
มาก
ประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ
มาก
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล
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เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตาม น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
แผนยุทธศาสตรกรมหรือเทียบเทา (%) 2546 2547
4
5. รอยละของจํานวนผูชมรายการ
ขาวโทรทัศนและผูฟงรายการขาว
วิทยุของกรมประชาสัมพันธที่เพิ่ม
ขึ้น
7
6. รอยละของจํานวนหนวยงานของ
รัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
และสื่อมวลชนที่เห็นวากรม
ประชาสัมพันธมีภาพลักษณที่ดีใน
ความเปนสถาบันมืออาชีพดาน
การสื่อสารมวลชนและการประชา
สัมพันธระดับชาติ
รวม
45
รวมคะแนนคาเปาหมายที่
กปส. เลือก

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
9. รอยละของความสําเร็จตามเปา
หมายผลผลิตของสวนราชการ
(ตามเอกสารงบประมาณรายจาย)
10. ระดับความสําเร็จของการปรับ
ปรุงการบริหารจัดการ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
จังหวัดและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวม
รวมคะแนนคาเปาหมายที่
กปส.เลือก
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น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
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เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
• คุณภาพการใหบริการ
11. รอยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
• การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
รวม
รวมคะแนนคาเปาหมายที่
กปส.เลือก

น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
(%) 2546 2547
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มิติที่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 10
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
• การลดคาใชจาย
13. รอยละของงบประมาณที่สามารถ
ประหยัดได
• การลดระยะเวลาการใหบริการ
14. ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ
รวม
รวมคะแนนคาเปาหมายที่
กปส.เลือก

น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
(%) 2546 2547
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เอกสารประกอบ 1

คํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ
สํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2548

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาองคกร กรอบน้ําหนักในการคํานวณผลคะแนนรอยละ 20
โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ

น้ําหนัก ขอมูลพื้นฐาน
(%) 2546 2547

• การบริหารความรูในองคกร
15.รอยละความสําเร็จของการดําเนิน 5
งานตามแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคกรปงบประมาณ พ.ศ. 2548
• การจัดการสารสนเทศ
16. ระดับคุณภาพของการจัดการสาร
สนเทศของสวนราชการ
2
16.1 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
16.2 การใชประโยชนระบบ
3
สารสนเทศ
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
17. ระดับความสําเร็จและคุณภาพของ
การจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลงของสวนราชการ
5
17.1 ผลสําเร็จในการจัดทําขอเสนอ
การเปลี่ยนแปลง
17.2 คุณภาพของขอเสนอการเปลี่ยน 5
แปลง
รวม
20
รวมคะแนนคาเปาหมายที่ กปส.
เลือก

เปาหมาย/เกณฑการใหคะแนน
1

2

3

4

5

-

-

80

85

90

95

100

-

-

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

-

-

-

-

-

สําเร็จ

-

-

ไม
สําเร็จ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

85

เกณฑคะแนน/คาเปาหมายที่กรมประชาสัมพันธจะไดรับหากดําเนินการไดสําเร็จ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2548 คือ

4.54 จากคะแนนเต็ม 5
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