(ร่าง) แผนงาน/โครงการ ภารกิจพื้นฐาน สานัก /กอง ประจาปีงบประมาณ 2560 กปส.
หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

หน่วยงานประชาสัมพันธ์
สทท.
แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อวิทยุโทรทัศน์
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/ชม.)
ตัวชี้วัด ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ร้อยละ..........)
1. โครงการผลิตรายการตามนโยบาย รายการที่ผลิตตามนโยบายและ
รายการ/ตอน
จานวนรายการที่ผลิตสอดคล้องตาม
และแผนงานของ สทท.
แผนงาน สทท.
นโยบายและแผนงาน สทท.
(จานวน.....)
๒. โครงการกากับการแพร่ภาพ
ออกอากาศของ สทท. ให้เป็นไปตาม
แผนผังรายการ

รายการที่แพร่ภาพออกอากาศ
ทางวิทยุโทรทัศน์ตามแผนผัง
รายการ

๓. โครงการควบคุมและบารุงรักษาทาง การแพร่ภาพออกอากาศทาง
เทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศ สทท. สถานีวิทยุโทรทัศน์ตามแผนผัง
(อุปกรณ์หอ้ งส่ง ครื่องส่ง และอุปกรณ์ รายการ
การผลิต)
๔. โครงการดาเนินงานด้านนโยบาย
และแผนปฏิบัติงาน สทท.

นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
สทท.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ กปส.

รายการ/ตอน

จานวนรายการที่สามารถแพร่ภาพ
ออกอากาศตามแผนผังรายการที่กาหนด
(จานวน.....)

ชั่วโมง/ปี

จานวนระยะเวลาในการแพร่ภาพ
ออกอากาศตามแผนผังรายการ
(จานวน.....)

แผนงาน/โครงการ

ร้อยละของนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน สทท. สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของ กปส.
(ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป สทท. การบริหารจัดการทั่วไป

สวท.

หน่วยนับ
เรื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สทท. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/ชม.)
ตัวชี้วัด ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง (ร้อยละ..........)
1. โครงการผลิตรายการตามนโยบาย รายการที่ผลิตตามนโยบายและ
รายการ/ตอน
จานวนรายการที่ผลิตสอดคล้อง ตาม
และแผนงานของ สวท.
แผนงาน สวท.
นโยบายและแผนงาน สวท.(ใน
ประเทศ/ต่างประเทศ)
(จานวน.....)
๒. โครงการกากับการกระจายเสียงของ
สวท. ให้เป็นไปตามแผนผังรายการ
(ไม่ปรากฎส่วนงานรับผิดชอบภารกิจนี้
ในกฎกระทรวง)

รายการที่กระจายเสียง
ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงตามแผนผัง
รายการ

๓. โครงการควบคุมและบารุงรักษาทาง การกระจายเสียงออกอากาศ
เทคนิคการกระจายเสียงออกอากาศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาม
(อุปกรณ์ครื่องส่ง และอุปกรณ์การผลิต ) แผนผังรายการ

รายการ/ตอน

ชั่วโมง/ปี

จานวนรายการที่สามารถกระจายเสียง
ออกอากาศตามแผนผังรายการที่กาหนด
(จานวน.....)
จานวนระยะเวลาในการกระจายเสียง
ออกอากาศตามแผนผังรายการ
(จานวน.....)

หน่วยงาน

โครงการ
๔. โครงการดาเนินงานด้านนโยบาย
และแผนปฏิบัติงาน สวท. (ไม่ปรากฎ
ส่วนงานรับผิดชอบภารกิจนี้ใน
กฎกระทรวง)

ผลผลิต
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
สวท.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ กปส.

๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป สวท. การบริหารจัดการทั่วไป

สนข.

หน่วยนับ
แผนงาน/โครงการ

เรื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละของนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน สวท. สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของ กปส.
(ร้อยละ..........)
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สวท. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อใหม่
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของสานักข่าวที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/ชม.)
ตัวชี้วัด ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อใหม่ (ร้อยละ..........)
1. โครงการติดตามและวิเคราะห์
รายงานสรุปและวิเคราะห์
เรื่อง/ปี
จานวนประเด็นข่าวที่สรุปและวิเคราะห์
สถานการณ์ข่าว
สถานการณ์ข่าว
พร้อมนาไปผลิตและเผยแพร่ทาง
ช่องทางสื่อ กปส.
(จานวน.....)
๒. โครงการผลิตรายการข่าวตาม
รายการที่ผลิตตามนโยบายและ
รายการ/ตอน
จานวนรายการที่ผลิตสอดคล้อง ตาม
นโยบายและแผนงานของ สนข.
แผนงาน สวท.
นโยบายและแผนงาน สวท.(ในประเทศ/
ต่างประเทศ)
(จานวน.....)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๓. โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนงาน
ข่าวสารเพื่อสนับสนุนงานด้านข่าว กปส. ด้านข่าว กปส.

๔. โครงการควบคุมและบารุงรักษาทาง
เทคนิคการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
(อุปกรณ์ครื่องส่ง และอุปกรณ์การผลิต )
๕. โครงการดาเนินงานด้านนโยบาย
และแผนปฏิบัติงาน สนข..
(ไม่
ปรากฎส่วนงานรับผิดชอบภารกิจนี้ใน
กฎกระทรวง)

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็ปไซต์ สนข. ตามแผนผัง
รายการ
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
สวท.ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ กปส.

๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป สนข. การบริหารจัดการทั่วไป

สปข.1- 8

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

เรื่อง

จานวนข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใข้ในการผลิต
(เข้าถึงง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์) (จานวน.....)

ชั่วโมง/ปี

จานวนระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารตามแผนผังรายการ
(จานวน.....)
ร้อยละของนโยบายและแผนการ
ปฏิบัติงาน สนข. สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของ กปส.
(ร้อยละ..........)

แผนงาน/โครงการ

เรื่อง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สนข. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อของ สปข. ๑ - ๘
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของ สปข. ๑ - ๘ ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/ชม.)
ตัวชี้วัด ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อของ สปข.๑-๘ (ร้อยละ..........)
1. โครงการผลิตและเผยแพร่รายการ รายการที่ผลิตและเผยแพร่ทาง
รายการ/ตอน
จานวนรายการที่ผลิตสอดคล้องตาม
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามนโยบาย ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ตาม
นโยบายและแผนงาน สปข. ๑-๘.
และแผนงานของ สปข. ๑-๘.
นโยบายและแผนงาน สปข. ๑-๘.
(จานวน.....)

หน่วยงาน

โครงการ
๒. โครงการผลิตและเผยแพร่รายการ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตาม
นโยบายและแผนงานของ สปข. ๑-๘.

ผลผลิต

หน่วยนับ

รายการที่ผลิตและเผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงตาม
นโยบายและแผนงาน สปข. ๑-๘.

รายการ/ตอน

ตัวชี้วัดผลผลิต
จานวนรายการที่ผลิตสอดคล้องตาม
นโยบายและแผนงาน สปข. ๑-๘.
(จานวน.....)

๓. โครงการควบคุมและบารุงรักษาทาง รายการที่แพร่ภาพออกอากาศ
เทคนิคการแพร่ภาพออกอากาศทาง ทางวิทยุโทรทัศน์ตามแผนผัง
วิทยุโทรทัศน์
รายการ

ชั่วโมง.นาที/รายการ

จานวนระยะเวลาที่สามารถแพร่ภาพ
ออกอากาศตามแผนผังรายการที่กาหนด
(จานวน.....)

๔. โครงการควบคุมและบารุงรักษาทาง รายการที่กระจายเสียง
เทคนิคการกระจายเสียงทาง
ออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
วิทยุกระจายเสียงตามแผนผัง
รายการ

ชั่วโมง.นาที/รายการ

จานวนระยะเวลาที่สามารถกระจาย
เสียงออกอากาศตามแผนผังรายการที่
กาหนด (จานวน.....)

กิจกรรม/ครั้ง

ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินงานสาเร็จ
เทียบกับแผนปฏิบัติงานของ สปข.๑-๘
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
กปส. (ร้อยละ..........)
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินงานสาเร็จ
เทียบกับแผนปฏิบัติงานพัฒนางานข่าว
และรายการ สปข.๑-๘ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนางานด้านข่าว กปส. (ร้อยละ
..........)

๕. โครงการดาเนินงานด้านนโยบาย
และแผนปฏิบัติงาน สปข.๑-๘

กิจกรรมการดาเนินงานด้าน
นโยบายและแผนปฏิบัติงาน
สปข.๑-๘ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของ กปส.
๖. โครงการพัฒนางานข่าวและรายการ กิจกรรมพัฒนางานข่าวและ
สปข.๑-๘
รายการ สปข.๑-๘ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนางานด้านข่าว กปส.

กิจกรรม/ครั้ง

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๗. โครงการบริหารจัดการทั่วไป สปข. การให้บริการด้านการจัดการ
๑-๘
งานทั่วไปของ สปข. 1-8
สพป.

หน่วยนับ
เรื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สปข.๑-๘ ที่มีต่อการให้บริการ
ของ ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อกิจกรรม
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของ สพป. ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/วัน)
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อกิจกรรม (ร้อยละ..........)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกต่อการให้บริการของ สพป.. (ร้อยละ.......)
๑. โครงการประชาสัมพันธ์สนุนแผน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่
ครั้ง/วัน
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผน กปส. ดาเนินการสนับสนุนแผน
ตามแผน (ร้อยละ.......)
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และ
แผน กปส.
๒. โครงการให้บริการด้านการ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่
กิจกรรม/ครั้ง/หน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก ดาเนินการกับหน่วยงานภายนอก
ผู้รับบริการภายนอกต่อการให้บริการ
สพป. (ร้อยละ........)
3. โครงการให้บริการหอประชุมกรม การบริการหอประชุม กปส.
ครั้ง / หน่วยงาน
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประชาสัมพันธ์
หอประชุม กปส. (ร้อยละ........)
๔. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ในประเทศให้ทันสมัย

สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัย

สื่อ

จานวนที่เพิ่มขึ้นของสื่อรูปแบบใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาต่อปี (จานวน.....)

๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

การบริหารจัดการทั่วไป

เรื่อง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สพป. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

หน่วยงาน
สปต.

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อกิจกรรม
ผลผลิต ข้อมูลข่าวสารของ สปต. ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ (ครั้ง/วัน)
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อกิจกรรม (ร้อยละ..........)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายนอกต่อการให้บริการของ สปต. (ร้อยละ.......)
๑. โครงการประชาสัมพันธ์สนุนแผน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่
ครั้ง/วัน
ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผน กปส. ดาเนินการสนับสนุนแผน
ตามแผน (ร้อยละ.......)
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และ
แผน กปส.
๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้าน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

กิจกรรม/หน่วยงาน

๓. โครงการให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานภายนอก

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่
กิจกรรม/ครั้ง/หน่วยงาน ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ดาเนินการกับหน่วยงานภายนอก
ผู้รับบริการภายนอกต่อการให้บริการ
สปต. (ร้อยละ........)

๔. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศให้ทันสมัย

สื่อประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัย

สื่อ

ร้อยละของกิจกรรมที่ดาเนินการสาเร็จ
ตามแผน (ร้อยละ.......)

จานวนที่เพิ่มขึ้นของสื่อรูปแบบใหม่ที่
ได้รับการพัฒนาต่อปี (จานวน.....)

หน่วยงาน

โครงการ
๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ส.ปชส.

ผลผลิต
การบริหารจัดการทั่วไป

หน่วยนับ
เรื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สปต. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัด
ผลผลิต การให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนระดับจังหวัด (กิจกรรม/หน่วยงาน)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานภายในจังหวัดต่อการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ ส.ปชส. (ร้อยละ.......)
๑.โครงการให้บริการด้านการ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แก่
ประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการในจังหวัด ส่วนราชการในจังหวัด

๒. โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของจังหวัดทางเว็ปไซต์ ส.ปชส.

ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดที่
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ส.ปชส.

๓. โครงการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล และ
โครงการของจังหวัด

รายงานผลการรับฟังความ
คิดเห็นประชาชนต่อนโยบาย
รัฐบาล และโครงการของจังหวัด

กิจกรรม/หน่วยงาน

ร้อยละความพึงพอใจของส่วนราชการใน
จังหวัดต่อการให้บริการของ ส.ปชส.
(ร้อยละ........)

เรื่อง /หน่วยงาน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ข้อมูลข่าวสารที่ ส.ปชส.เผยแพร่ (ร้อยละ
......)

เรื่อง

ร้อยละของรายงานผลการรับฟังความ
คิดเห็นที่จังหวัดนาสู่การปรับปรุงแก้ไข
(ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

๔. โครงการพัฒนาและรักษาเครือข่าย กิจกรรมการพัฒนาและรักษา กิจกรรม/ประเภท/จานวนเครือข่ร้ายอยละของเครือข่ายที่มีความพึงพอใจใน
การประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมของ กปส. และ
จังหวัด
พร้อมให้ความร่วมมือในการนาข้อมูล
ข่าวสารไปเผยแพร่ (ร้อยละ..........)
๕. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน
สพท.
แผนงาน การบริหารจัดการด้านเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ผลผลิต การให้บริการด้านเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กิจกรรม/ครั้ง)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร และหน่วยปฏิบัติการด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อการให้บริการด้านเทคนิค
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ร้อยละ..........)
1. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสาร ระบบการสื่อสารและเครื่องมือ
ระบบ/เรื่อง
จานวนระบบการสื่อสารและเครื่องมือ
และเครื่องมือสื่อสารวิทยุกระจายเสียง สื่อสารวิทยุกระจายเสียงและ
สื่อสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
และวิทยุโทรทัศน์
วิทยุโทรทัศน์ที่ได้รับการพัฒนา
โทรทัศน์ที่ได้รับการพัฒนานาไปปฏิบัติ
ได้จริง (จานวน.....)
๒. โครงการให้บริการการซ่อมบารุง
สถานี เครื่องมือ และอุปกรณ์การ
สื่อสาร กปส.

การบริการซ่อมบารุงสถานี
เครื่องมือ และอุปกรณ์การ
สื่อสาร กปส.

ครั้ง/ประเภท

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่มี
ต่อการให้บริการซ่อมบารุงสถานี
เครื่องมือและอุปกรณ์การสื่อสาร กปส.
(ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ
๓. โครงการบริหารจัดการพัสดุ
อุปกรณ์ และเครื่องมือ ในกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4. โครงการให้บริการอุปกรณ์โสต
ทัศนูปกรณ์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
และพิธีการ
๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

สนผ.

ผลผลิต
พัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ
การบริการอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ งานพระราชพิธี
รัฐพิธีและพิธีการ
การบริหารจัดการทั่วไป

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

รายการพัสดุครุภณ
ั ฑ์

จานวนพัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ใน
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมี
ความพร้อมให้บริการอย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ (จานวน......)
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการของ สพท.
(ร้อยละ..........)
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สพท. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

ครั้ง
เรื่อง

แผนงาน การบริหารด้านนโยบายและแผนระดับชาติและระดับกรม
ผลผลิต การให้บริการด้านนโยบายและแผนระดับชาติและระดับกรม (นโยบาย/แผน)
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละความพึงพอใจของส่วนราชการที่มีต่อนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ร้อยละ..........)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน กปส. ที่มีต่อการให้บริการด้านการวางแผน (ร้อยละ..........)
๑. โครงการบริหารนโยบายและแผน นโยบายและแผน
นโยบาย/แผน
ร้อยละของส่วนราชการที่นานโยบาย
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
และแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติไปเป็น
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
กรอบแนวทางในการดาเนินงาน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ..........)
และแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๒. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาด้าน
รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ์

กคล.

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

เรื่อง

จานวนข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการวิจัยที่นาไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
พัฒนา กปส. (จานวน.....)

นโยบาย/แผน

ร้อยละของ แผนงาน/โครงการ ที่
สามารถนาสู่การปฏิบัติในระดับ สานัก/
กอง (ร้อยละ..........)

๓. โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ กปส.

แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการ กปส.สอดคล้องกับแผน
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

๔. โครงการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน กปส.

รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงาน กปส.

เรื่อง

จานวนข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินที่นาไปใช้ในการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงาน กปส.
(จานวน.....)

๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

การบริหารจัดการทั่วไป

เรื่อง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สนผ. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน การบริหารงานด้านการเงินการคลัง
ผลผลิต การให้บริการด้านเงินการคลัง (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน กปส. ที่มีต่อการให้บริการด้านเงินการคลัง(ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

กกจ.

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

๑. โครงการบริหารด้านงบประมาณ

การบริหารจัดการงบประมาณ

เรื่อง

๒. การบริหารจัดการการเงิน

การบริหารจัดการการเงิน

เรื่อง

๓. การบริหารจัดการบัญชี

การบริหารจัดการการบัญชี

เรื่อง

๔. การบริหารจัดการด้านพัสดุ

การบริหารจัดการด้านพัสดุ

เรื่อง

๕. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

การบริหารจัดการทั่วไป

เรื่อง

แผนงาน การบริหารด้านบุคลากร

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละของเรื่องที่สามารถดาเนินการ
เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา
มาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ..........)

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน กคล. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ผลผลิต การให้บริการด้านบุคลากร กปส. (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน กปส. ที่มีต่อการให้บริการด้านบุคลากร (ร้อยละ..........)
1. โครงการพัฒนาระบบงานและ
การพัฒนาระบบงานและ
เรื่อง
การพัฒนาระบบงานและบริหารบุคลากร
บริหารบุคลากร
บริหารบุคลากร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด

2. โครงการสรรหาบรรจุแต่งตั้งและ
ทะเบียนประวัติ

การสรรหาบรรจุแต่งตั้งและ
ทะเบียนประวัติ

คน

การสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียน
ประวัติสามารถดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

3. โครงการพัฒนาบุคลากร กปส.

การพัฒนาบุคลากร กปส.

หลักสูตร / คน

ร้อยละของบุคลากร กปส.ที่ได้รับการ
พัฒนาต่อปี (ร้อยละ..........)

๔. การให้บริการด้านบุคลากร

กิจกรรมการให้บริการด้าน
บุคลากร

กิจกรรม/คน

ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ด้านบุคลากร (ร้อยละ..........)

กิจกรรม/เรื่อง

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
กิจกรรมตามแผนฯ (ร้อยละ..........)

๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
ข้าราชการ กปส.
จริยธรรม

หน่วยงาน

โครงการ
๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

สลก.

ผลผลิต
การบริหารจัดการทั่วไป

หน่วยนับ
เรื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน กกจ. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

แผนงาน การบริหารด้านการบริหารงานทั่วไปของ กปส.
ผลผลิต การให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไป กปส. (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน กปส. ที่มีต่อการให้บริการด้านการบริหารงานทั่วไป (ร้อยละ..........)
๑. โครงการบริหารจัดการทั่วไป กปส. การบริหารทั่วไป กปส.
เรื่อง
ร้อยละของเรื่องที่บริหารจัดการเป็นไป
(สาธารณูปโภค อาคาร และสถานที่)
ตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
(ร้อยละ..........)
๒. โครงการดาเนินงานสารบรรณ กปส. งานสารบรรณและธุรการ
เรื่อง/ ฉบับ
ร้อยละของการดาเนินงานสารบรรณที่
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลามาตรฐานที่กาหนด (ร้อยละ
..........)
๓. โครงการดาเนินงานอานวยการและ การอานวยการและประสาน
ครั้ง / เรื่อง
ร้อยละของการดาเนินงานอานวยการ
เลขานุการ
ราชการ
และเลขานุการที่ดาเนินการเสร็จ
เรียบร้อยภายในระยะเวลามาตรฐานที่
กาหนด (ร้อยละ..........)
๔. โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม /
เรื่อง
๑. จานวนหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ
กิจกรรมและผลงาน กปส.
ผลงาน กปส.
ข้อมูลข่าวสารที่ กปส. เผยแพร่ (จานวน
....)
2. ร้อยละบุคลากร กปส. ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ สลก.เผยแพร่ (ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

กกร.

นตส.

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การให้บริการด้านสวัสดิการ กปส.
(ร้อยละ..........)
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สลก. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

๕.โครงการดาเนินงานเกี่ยวกับ
สวัสดิการ กปส.

การให้บริการด้านสวัสดิการ
กปส.

เรื่อง

๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

การบริหารจัดการทั่วไป

เรื่อง

แผนงาน การบริหารด้านกฎหมาย.
ผลผลิต การให้บริการด้านกกฎหมาย (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและหน่วยงานภายใน กปส. ที่มีต่อการให้บริการด้านกฎหมาย (ร้อยละ..........)
1. โครงการดาเนินงานด้านกฎหมาย งานด้านกฎหมายของ กปส.
เรื่อง
ร้อยละของงานด้านกฎหมายที่ดาเนินการ
และระเบียบ
เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ..........)
๒. โครงการดาเนินงานคดีและนิติ
งานคดีและนิติกรรมสัญญา
เรื่อง
ร้อยละของงานด้านคดีและนิติกรรม
กรรมสัญญา
สัญญาที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
(ร้อยละ..........)
๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป
การบริหารจัดการทั่วไป
เรื่อง
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน กกร. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)
แผนงาน การตรวจสอบการดาเนินงาน กปส.
ผลผลิต การตรวจสอบการดาเนินงาน กปส. (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละของจานวนข้อเสนอแนะที่ นตส. เสนอผู้บริหารที่และนาสู่การปรับปรุงแก้ไข (ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

กพร.กปส.

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

๑. โครงการตรวจสอบด้านการเงิน
รายงานการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี การพัสดุ ให้เป็นไปตาม
การบัญชีการพัสดุ
ระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ

เรื่อง/ครั้ง

ร้อยละของรายงานการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีการพัสดุที่นาเสนอ
ผู้บริหารและมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไข (ร้อยละ..........)

๒. โครงการตรวจสอบการดาเนินงาน รายงานการตรวจสอบการ
หน่วยงาน กปส. ให้เป็นไปตาม
ดาเนินงานของหน่วยงานภายใน
กฎหมายและ ระเบียบ
กปส.

เรื่อง/ครั้ง

ร้อยละของรายงานการตรวจสอบ
หน่วยงานภายใน กปส. ที่นาเสนอ
ผู้บริหารและมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แก้ไข (ร้อยละ..........)

๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน
แผนงาน การพัฒนาระบบบริหาร กปส.
ผลผลิต ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ กปส (เรื่อง)
ตัวชี้วัด ร้อยละของจานวนข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบบริหารที่ กพร.กปส. เสนอผู้บริหารและนาสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ..........)
1. โครงการเสนอแนะแนวทาง
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
การพัฒนาระบบบริหารราชการ กปส. ระบบบริหารราชการ กปส.

เรื่อง

ร้อยละของจานวนข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารราชการกปส.
ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ และนาสู่
การปฏิบัติ (ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๒. โครงการติดตามประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารของ
หน่วยงาน กปส.

รายงานการติดตามประเมินผล
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารของหน่วยงาน กปส.

๓. การให้บริการคาปรึกษาแก่
หน่วยงานของ กปส.

กิจกรรมการให้คาปรึกษาแก่
หน่วยงานของ กปส.

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

เรื่อง

ร้อยละของจานวนข้อเสนอแนะจากผล
การประเมินการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการ กปส. ที่ผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ และนาสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ
..........)

กิจกรรม/ครั้ง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
กปส. ที่มีต่อการให้คาปรึกษาของ กพร.
(ร้อยละ..........)

๓. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ศสช.

แผนงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
ผลผลิต ๑. ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐและรัฐบาลที่เผยแพร่ทางสื่ออินเทอเน็ต (เรื่อง)
๒. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานภายใน กปส. (ฐานข้อมูล/หน่วยงาน)
ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่ออินเทอเน็ต (ร้อยละ..........)
๒. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน กปส. ต่อการให้บริการด้านสารสนเทศของ ศสช. (ร้อยละ.......)
1. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ ข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐและ
เรื่อง
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์
รัฐบาลที่เผยแพร่ทางเว็ปไซต์
เข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารนโยบาย
prd.go.th
รัฐและรัฐบาลทางเว็ปไซต์ prd.go.th
(ร้อยละ..........)

หน่วยงาน

โครงการ

ผลผลิต

๒. โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
บริหารจัดการ
การบริหารงาน กปส.
๓. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
เชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ

การพัฒนาและเชื่อมโยง
เครือข่ายสารสนเทศ กปส.

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

ฐานข้อมูล/หน่วยงาน

ร้อยละของระบบสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการบริหารงานกปส.ที่สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ..........)
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานต่อ
การบริการด้านการสื่อสารเชื่อมโยง
เครือข่าย (ร้อยละ..........)
จานวนเทคนิค อุปกรณ์ และเครือข่าย
สารสนเทศมีความพร้อมให้บริการ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ
(จานวน.......)

เครือข่าย

๔. โครงการบริหารจัดการด้านเทคนิค เทคนิค อุปกรณ์ และเครือข่าย
อุปกรณ์ และเครือข่ายสารสนเทศ
สารสนเทศ มีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ

รายการพัสดุครุภณ
ั ฑ์

๕. โครงการบริหารด้านแผนการ
แผนยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการ
จัดการและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กปส.
กปส.

แผน

ร้อยละของจานวนแผนงาน/โครงการที่
สอดคล้องกับแผนสารสนเทศ
ระดับประเทศ/ระดับกรม และนาสู่การ
ปฏิบัติได้จริง (ร้อยละ..........)

๖. โครงการบริหารจัดการทั่วไป

เรื่อง

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน ศสช. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

การบริหารจัดการทั่วไป

หน่วยงาน
สปช.

โครงการ

ผลผลิต

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดผลผลิต

แผนงาน การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ผลผลิต การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (กิจกรรม/เรื่อง)
ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละของกิจกรรมด้านมาตรฐานวิชาชีพที่ได้รับการพัฒนาต่อปี (ร้อยละ......)
๒.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภายนอกต่อการให้บริการด้านพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
๑. โครงการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนามาตรฐาน
กิจกรรม/เรื่อง
ร้อยละของจานวนหลักสูตรฝึกอบรมที่
ด้านการประชาสัมพันธ์และ
วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
ได้รับการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นต่อปี
สื่อสารมวลชน
และสื่อสารมวลชน
(ร้อยละ..........)
๒. โครงการพัฒนานวตกรรมด้านการ องค์ความรู้ด้านการ
เรื่อง
ร้อยละของจานวนองค์ความรู้ที่สามารถ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้ง ประชาสัมพันธ์และ
นาไปปรับปรุงบริการด้านการ
ในและต่างประเทศ
สื่อสารมวลชนที่พัฒราให้เท่าทัน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนต่อปี
ต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ..........)
๓. โครงการบริหารจัดการทั่วไป
การบริหารจัดการทั่วไป
เรื่อง
ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน
ภายใน สปช. ที่มีต่อการให้บริการของ
ฝบห. (ร้อยละ..........)

