หน้า 1

เป้าหมายการปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(Organizational Scorecard)
กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ให้สามารถนําสู่
การปฏิบัติได้อย่างมี
เอกภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

1
2
รัฐบาลนําข้อเสนอ KPI 1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
รปส.
3
4
5
1.1
นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์
นโยบายหรือ
(นายจรูญฯ)
แห่งชาติ
แผนการ
ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติไปใช้ในการ
บริหารงานด้านการ
• พิจารณาจาก ผลสําเร็จของการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งมีกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์

ดําเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทบทวนและปรับปรุงเพื่อยกร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. นําร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอที่ประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. ปรับปรุงร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติตามประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อให้มีความสมบูรณ์
4. นําร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) เพื่อ
ให้ความเห็นชอบ
5. นําร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สนผ.

หน้า 2
ประเด็นยุทธศาสตร์
2. พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสนับสนุนการ
ดําเนินการของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เพื่อความสุข
ของประชาชน และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ

เป้าประสงค์
กลุ่มเป้าหมายทั้งใน
และต่างประเทศ
มีความเชื่อมั่นและนํา
ข้อมูลข่าวสารของ
กรมประชาสัมพันธ์ไป
ใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

KPI 2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้
และเข้าใจเนื้อหายุทธศาสตร์ช าติ และ
นโยบายสําคัญของรัฐบาล
2.1 ประชาชน ในประเทศ

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.2

รปส. (นายประวินฯ)

สนผ.

(สพป. สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)
79.67

- รับรู้

88.41 81.00 84.50 88.00 91.50 95.00

- เข้าใจ

70.93 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00

(1.2.1)

• พิจารณาจาก ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ ผ่านสื่อ
กปส. ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง กิจกรรม สารสนเทศ และสื่อใหม่ (New Media) โดยนโยบาย
สําคัญที่ดําเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเพื่อประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. โครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนและ
การเป็นพลเมืองอาเซียน
• กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในประเทศ
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท. สปต.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช.)

หน้า 3
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
2.2 ชาวต่างประเทศ
- รับรู้

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

70.55

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

(1.2.2)

รปส.(นายประวินฯ)

70.55 80.00 80.50 81.00 81.50 82.00

(สปข.1-8)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท. สปต.)

• พิจารณาจาก ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสําคัญของรัฐบาลไปยังกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศเพื่อให้รับรู้ ผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของ
กปส. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ประกอบด้วย สปต. สวท. สนข. สทท. และ สปข. 1-8) โดยเฉพาะกิจกรรม
ตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลิต จํานวน
540 ครั้ง/ตอน/เรื่อง
• กลุ่ ม เป้ า หมาย หมายถึง สื่ อมวลชนต่างประเทศที่มีสํา นักข่ าวในประเทศไทย ผู้ประกอบธุร กิจ นั กลงทุน ชาว
ต่ า งประเทศที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย สถานทู ต ต่ า งประเทศที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทย องค์ ก รระหว่ า งประเทศด้ า น
สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ นักศึกษาชาวต่างประเทศในประเทศไทย ชาวต่างประเทศที่พํานักในประเทศไทย
• ชาวต่างประเทศที่พํานักในประเทศไทย หมายถึง ชาวต่างประเทศที่มีที่พักอาศัยสามารถติดต่อได้ในประเทศไทย
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมีการเปิดรับฟังสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเวปไซต์ และสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่ กปส.จัดขึ้นในปี 2558
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

รปส.(นายจําลองฯ)
(สทท. สนข.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สปต.

หน้า 4
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 3 ร้อยละของประชาชนที่รับรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารการดํ า เนิ น การแก้ ไ ข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

70.26 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.5

รปส. (นายประวินฯ)

สนผ.

• พิจารณาจาก ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศทั้งที่อยู่
ในและนอกพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ เกิดการรับรู้การดําเนินงานของ
ภาครัฐในเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปโดยหลักสากลและสอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน
• ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
• กลุ่มเป้าหมายหลัก 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง
- กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เร่งรัดการพัฒนา
- กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา
2. กลุ่มเป้าหมายนอกพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

(สพป. สปข.1-8
ส.ปชส.ภาค 1-8)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช.)

หน้า 5
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 4 ร้อยละของชาวต่างประเทศที่
รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดําเนินการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

60.33 56.00 58.00 60.00 62.00 64.00

• พิจารณาจาก ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ในพื้น ที่ จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ผ่ า นสื่ อวิ ท ยุก ระจายเสี ยง สื่ อ กิจ กรรม และสื่ อ สารสนเทศของ กปส. ทั้ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ เกิดการรับรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
• ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• กลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชนต่างประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทย สถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย ชาว
ต่างประเทศที่พํานักในประเทศไทย (ชาวต่างประเทศที่มีที่พักอาศัยสามารถติดต่อได้ในประเทศไทยโดยมีการรับ
สื่ อ วิ ท ยุ ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ เ ข้ า เ ยี่ ย ม ช ม เ ว ป ไ ซ ต์ http://www.thailand.prd.go.th
และ http://thainews.prd.go.th เป็นประจํา รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ กปส. จัดขึ้นในปี 2558
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

รปส. (นายจรูญฯ)

สปต.

(สวท.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สนข.)

หน้า 6
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 5 ร้อยละของข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญ
ข อ ง รั ฐ บ า ล ที่ เ ค รื อ ข่ า ย ก ลุ่ ม
เป้าหมายในประเทศนําไปเผยแพร่

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00

y พิจารณาจาก การที่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของ กปส.ทั่วประเทศ (ส่วนกลางและภูมิภาค) นําข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์
ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลไปเผยแพร่ใน 10 ประเด็น ดังนี้
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. การปฏิรูประบบราชการ
4. การปฏิรูปประเทศไทย
5. การส่งเสริมความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐ
6. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. การตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อปส. เห็นชอบตามข้อเสนอของ กพร. ให้นําประเด็นการประชาสัมพันธ์เรื่องเอดส์
บรรจุใน ปร.2 ของ ส.ปชส.)
y เครือข่าย หมายถึง หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน สื่อบุคคล และหน่วยงานที่ไม่ได้ดําเนินการด้านสื่อสารมวลชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกับ กปส. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้นําชุมชนและเยาวชน)
• การประเมินผล ประเมินตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. สปข.1-8
ส.ปชส. 76 จังหวัด)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สพป.

หน้า 7
ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

เป้าประสงค์
KPI

6 ร้อยละของกิจกรรมตาม

แผนการรักษาและขยายเครือข่าย
การประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งประเทศที่
นํ า เสนอผู้ บ ริ ห ารและนํ า ไปสู่ ก าร
ปฏิบัติ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

40.00 45.00 50.00 55.00 60.00

• พิจารณาจาก ผลการดําเนินการตามแผนการรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญในมิติของการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ รวมถึงการดําเนินงานตามมติในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อความร่วมมือด้าน
การประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนและสารสนเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียและประชาคมโลก และ
ขยายความร่วมมือกับต่างประเทศตามแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่สัญญาและองค์การระหว่างประเทศที่เป็น
สมาชิก
• ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ และโครงการภายใต้
ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
• เครือข่ายต่างประเทศ หมายถึง ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศที่ได้มีการลงนาม
ตามพัน ธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับ ความร่วมมือ และมีส่ วนร่วมในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของ กปส. รวมถึง
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในกิจกรรมตามแผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
• การประเมินผลการดําเนินกิจกรรม แบ่งตามผลผลิต ดังนี้
1. ผลการประชุมคณะต่างๆ
2. องค์ความรู้
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามข้อตกลงร่วมกัน
• การประเมินผล การประเมินตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป.)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สวท.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สนข. สทท.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สปต.

หน้า 8
ประเด็นยุทธศาสตร์
3. พัฒนาบทบาทการ
ให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนให้มี
คุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

KPI 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ฟัง 79.29 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
รายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.3

รปส. (นายประวินฯ)

สวท.

(สปข.1-8)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท.)

• พิจารณาจาก การสํารวจความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุของ เป็นการวัดความสําเร็จจากความ
พึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุในภาพรวมทั่วประเทศ ณ ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
• กปส. มีวิทยุกระจายเสียงทั้งในระบบ AM และระบบ FM กระจายในเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM จํานวน 88 ความถี่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM จํานวน 60 ความถี่ (ออกอากาศ 57 ความถี่ ยังไม่มี
เครื่องส่ง 3 ความถี่)
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

หน้า 9
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

กลุ่มเป้าหมายมีความ KPI 8 ร้อยละของผู้รับบริการที่ยอมรับ 75.93
พึ ง พอใจในการรั บ ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมประชาสัมพันธ์ด้าน
บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ร การสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สื่อมวลชน

8.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่
สาธารณะผ่ า นสื่ อ วิ ท ยุ / โทรทั ศ น์ ของ
กรมประชาสัมพันธ์

78.20 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.4

รปส.

สนผ.

(นายจรูญฯ)
สนผ.

1.4

• พิจารณาจาก ผลการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสํารวจเฉพาะผู้ที่รับข้อมูล
ข่าวสาร ทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของ กรมประชาสัมพันธ์ เท่านั้น
• หน่วยปฏิบัติต้องมีแผนพัฒนางานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การบริการข้อมูลข่าวสารให้
เป็นที่ยอมรับ การพัฒนาการผลิตรายการ การสํารวจเขตพื้นที่บริการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟัง
เป็นต้น
• ประเด็นการประเมินข้อมูลข่าวสาร ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเป็นกลาง ความน่าเชื่อถือ
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

รปส. (นายประวินฯ)
(สปข.1-8)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท.)

สนผ.

หน้า 10
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
8 . 2 ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ด้ า น แ ผ น
การประชาสัมพันธ์

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

72.40 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.4

รปส. (นายประวินฯ)

สนผ.

y พิจารณาจาก ผลสํารวจของกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของ กปส. ในการให้บริการด้านแผน
การประชาสัมพันธ์ (การให้คําปรึกษา หรือ ร่วมจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก)
- การให้คําปรึกษา หมายถึง การให้ความเห็นและคําแนะนําในการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับประเทศ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- การร่วมจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และ/หรือ การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภายนอก
ทั้งในระดับประเทศ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• ประเด็นการประเมิน : แผนมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง มีความน่าเชื่อถือ
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

(ส.ปชส. 76 จังหวัด)

หน้า 11
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
8.3 การให้บริการจัดฝึกอบรมของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

77.20 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

1.4

รปส. (นายจรูญฯ)

สปช.

• พิจารณาจาก ผลสํารวจของกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของ กปส. ในการให้บริการด้านการจัด
ฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
• การให้บริการจัดฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่สถาบัน
การประชาสัมพันธ์ดําเนินการ รวมทั้งหลักสูตรที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
• ประเด็นการประเมิน มาตรฐานของเนื้อหาในหลักสูตร ความน่าเชื่อถือของวิทยากร มาตรฐานความทันสมัย
ของอุปกรณ์/โสตทัศนูปกรณ์ ความเหมาะสมของสถานที่ฝึกอบรม คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
• กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์
• การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

(สปช.)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 9 คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement : SLA)

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
-

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

1

2

3

4

ผู้รับผิดชอบ

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

5

2

รปส. (นายจรูญฯ)

สวท.

• พิจารณาจาก ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ
• ระดับความสําเร็จของการจัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ หมายถึง ส่วนราชการจัดทําข้อตกลงระดับการ
ให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในงานบริการที่สําคัญตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นี้ กปส. ถูกกําหนดให้จัดทําข้อตกลงระดับการให้บริการ ในกระบวนงานผลิตและ
เผยแพร่ข่าววิทยุ ซึ่งต้องมีการจัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนงานบริการ เพื่อให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ที่สอดคล้องกับความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ
การปรับปรุงกระบวนงานต้องพิจารณาให้ครอบคลุมใน 6 ประเด็น ได้แก่
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการจนแล้วเสร็จ
2. ขั้นตอนการให้บริการ
3. คุณภาพของบริการที่ส่งมอบและการให้บริการ
4. รูปแบบ / การเข้าถึงบริการ
5. ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
6. ค่าใช้จ่ายในการบริการ

(สวท.)

หน้า 13
ประเด็นยุทธศาสตร์
4. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการองค์การให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

เป้าประสงค์
ระบบการบริหาร
จัดการสามารถ
ตอบสนองการ
ดําเนินการของ
องค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ตาม
เกณฑ์ PMQA)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง
3

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
กคล.
สพท.
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
10.1 ร้ อ ยละความสํ า เร็ จ ของ
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
ภาพรวม

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

55.21 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง
3.1

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.

• พิ จ ารณาจาก ผลสํ า เร็ จ ของการเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวม จะใช้ อั ต ราการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ า ยภาพรวมของส่ ว นราชการทั้ ง ที่ เ บิ ก จ่ า ยในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค เป็ น ตั ว ชี้ วั ด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• กรมประชาสั ม พั น ธ์ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ
3,051,040,900 บาท จําแนกรายหมวดงบประมาณ ดังนี้
1) งบบุคลากร
จํานวน
862,034,100
2) งบดําเนินงาน
จํานวน
692,920,100
3) งบลงทุน
จํานวน
1,169,000,000
4) งบเงินอุดหนุน
จํานวน
846,700
5) งบรายจ่ายอื่น
จํานวน
326,240,000

พ.ศ. 2558 จํ า นวนเงิ น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ เทียบ
กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
(รายจ่ายประจํา ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจํา) จะนํายอดงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ)

สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
กคล.
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
10.2 ร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
1.72

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

75.00 78.00 81.00 84.00 87.00

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

3.2

อปส.

สพท.

• พิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
• การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ กปส. ได้รับ จาก
โครงการ จํานวน 7 โครงการ จํานวนเงิน 1,169,000,000 บาท ดังนี้
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 จํานวน 1 ระบบ
งบประมาณ 1,000,000,000 บาท (สพท.)
2. โครงการอุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio) ระบบ High-Definition และ
ระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง 1 ระบบ
งบประมาณ 100,000,000 บาท (สพท.)
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM 3 แห่ง
(สวท.บุรีรัมย์, สวท.ตราด และ สวท.เบตง ยะลา)
งบประมาณ
21,000,000 บาท (สพท.)
4. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ระบบ FM และ AM
จํานวน 2 ระบบ
งบประมาณ
14,000,000 บาท (สพท.)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
1. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 24 ครอบครัว สวท.ยะลา จํานวน 1 หลัง
งบประมาณ
25,000,000 บาท (สปข.6)
2. โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด 4 ครอบครัว สวท.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี จํานวน 1 หลัง งบประมาณ
6,000,000 บาท (สปข.5)
3. โครงการปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น สวท.แพร่ จํานวน 1 หลัง
งบประมาณ
3,000,000 บาท (สปข.3)
หากมีการโอนเปลี่ ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจําไปรายจ่า ยลงทุน หรือรายจ่ายลงทุ นไปรายจ่ายประจํา ) จะนํายอดงบประมาณหลัง โอน
เปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคํานวณ
• รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอน
ให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาล และผู้รับนําไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภทลงทุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณ

สพท.
รปส. (นายประวินฯ)
(สปข.3,5,6)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 11 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
3.7

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

1

2

5

4

3

4

• คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลด
รายจ่ายของประเทศโดยการลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)

• ความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วน
ราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผล
การใช้ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 10

รปส. (นายจรูญฯ)

• การประเมินผล กระทรวงพลังงาน และ สํานักงาน ก.พ.ร.

รปส. (นายจําลองฯ)

(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สพท.
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
11.1 ด้านไฟฟ้า

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

1

2

5

3

4

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

• พิจารณาจาก
1. หน่วยงานดําเนินการกรอกข้อมูลด้านไฟฟ้า (ครบถ้วน) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8

2. รายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน

ส.ปชส.76 จังหวัด)

3. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh ; กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ครบถ้วน 12 เดือน

(สปต. สนผ. กพร.

4. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
- ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
- พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด/จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
โดยส่วนราชการบันทึกข้อมูลรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

รปส. (นายจรูญฯ)
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สพท.

หน้า 18
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
11.2 ด้านน้ํามันเชื้อเพลิง

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

1

2

4

5

3

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)

• พิจารณาจาก
1. หน่วยงานดําเนินการกรอกข้อมูลน้ํามันเชื้อเพลิง (ครบถ้วน) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8

2. รายงานข้อมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้
น้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน

ส.ปชส.76 จังหวัด)

3. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง (ลิตร) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครบถ้วน
12 เดือน

(สปต. สนผ. กพร.

4. การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
- ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด
- พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด/จํานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
โดยส่วนราชการบันทึกข้อมูลรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

รปส. (นายจรูญฯ)
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สพท.

หน้า 19
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 12 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
4.7

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

1

2

5

5

3

4

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.

• พิจารณาจาก การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการและการทํางาน มีการปรับปรุงกระบวนงาน
หลักให้มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการงานภายในกระทรวงให้มีการบริการ ณ จุดเดียว โดย
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Single Gateway)
• เกณฑ์การประเมิน พิจารณาความสําเร็จของการดําเนินงานใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. บทบาทของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงต่อการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ
2. การจัดทําข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center :
DOC)

สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
ศสช.

หน้า 20
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 13 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาสมรรถนะองค์การ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
-

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

1

2

3

4

ผู้รับผิดชอบ

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด

5

6

รปส. (นายจรูญฯ)

สนผ.

(สนผ. กพร.)

กพร.

• การพัฒนาสมรรถนะองค์การเป็นการดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์การที่เป็นกลไกที่ทําให้
องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย (Goal) การออกแบบระบบงาน
(Design) และการบริหารจัดการ (Management) และวัดใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับองค์การ (Organization) ระดับ
หน่วยงาน (Department) และระดับบุคคล (Individual) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์การ
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ

หน้า 21
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
13.1 ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ลักษณะสําคัญองค์การ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
5

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

1

2

5

6.1

3

4

ผู้รับผิดชอบ
รปส. (นายประวินฯ)
กกจ.
รปส. (นายจรูญฯ)

• การจัดทํารายงานลักษณะสําคัญขององค์การ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการทั้ง
โครงสร้างของหน่วยงานในส่วนราชการ จํานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่นและประชาชน ความท้าทายที่สําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการ
เผชิญอยู่ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดําเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) เพื่อนําไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
• หมายเหตุ ตัวชี้วัดนี้ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนแรก

(สปต. สนผ. กพร.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
กพร.

หน้า 22
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
13.2 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาองค์การ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
3.6

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

1

2

5

6.2

3

4

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)

• ความสําเร็จของการพัฒนาองค์การ กปส. พิจารณาจากการนําผลการสํารวจการพัฒนาองค์การประจําปี
งบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการสํารวจระบบออนไลน์ (GES Survey Online) ของสํานักงาน
ก.พ.ร. ระหว่ า งวั น ที่ 29 ก.ค. – 22 ส.ค. 2557 ซึ่ ง ใช้ ข้ อ มู ล จากการสํ า รวจการพั ฒ นาองค์ ก าร
(Organization Development Survey) โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัยองค์การ พบว่า กปส. มีประเด็นที่ต้องแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง ระดั บ องค์ ก าร คื อ การกํ า หนดเป้ า หมายระดั บ องค์ ก าร โดยกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งาน
(Organization Goal) ดังนี้
• การกําหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่สําคัญ เป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว ของการบรรลุวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์
• การสื่อสารตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
• การจัดทําแผนการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
• การดํ า เนิ น การตามแผนและมี ร ะบบติ ด ตามรายงานผลการดํ า เนิ น การเพื่ อ การทบทวนและจั ด ทํ า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
• หมายเหตุ ประเมินผลสัมฤทธิ์ รอบ 12 เดือน

(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8
ส.ปชส.76 จังหวัด)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
สนผ.

หน้า 23
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI
14 ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557
-

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

1

2

5

7

3

4

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.)

• องค์ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency)
2. ความรับผิดชอบ (Accountability)
3. การทุจริตคอร์รัปชั่น (Corruption)
4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)
5. คุณธรรมในการทํางาน (Work Integrity)
• แนวทางการดําเนินงาน รวบรวมข้อมูล ติดตาม และประสานผลการดําเนินงานของ สํานัก / กอง
เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของ กปส. และจัดส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.)
• การประเมินผล สํานักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ประเมิน

รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
กคจ.

หน้า 24
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 15 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ข้อมูล
พื้นฐาน
2557

(1)

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(2)
(3)
(4)

(5)

1

2

5

3

4

สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
คํารับรอง

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท. สลก. กคล. นตส.)

หน่วยงาน
กํากับ
ตัวชี้วัด
กพร.

รปส. (นายประวินฯ)
(สพป. กกจ. กคจ.
สปข.1-8

• พิจารณาจาก ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กปส. ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาองค์การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในการรักษาเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน และพัฒนา
กระบวนการที่ควรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมิน
• การประเมินผล ประเมินตนเอง โดย กปส.

ส.ปชส.76 จังหวัด)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สนผ. กพร.
สวท. สปช.)
รปส. (นายจําลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช. กกร.)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558

