เป้าหมายการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(Organizational Scorecard)
กรมประชาสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ให้สามารถนาสู่
การปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
เอกภาพ

เป้าประสงค์
รัฐบาลนาข้อเสนอ
นโยบายหรือแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ไปใช้ในการบริหารงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 1 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการบริหารนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
-

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
1.2

ผู้รับผิดชอบ
รปส. (นายจรูญฯ)
(สนผ.)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สนผ.

 พิจารณาจาก ผลสาเร็จของการดาเนินโครงการบริหารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่
6 ตุลาคม 2558
2. จัดทาคู่มือการแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) สู่การปฏิบัติ
3. ชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 - 2564) ต่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
5. รายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

หน้า 1

ประเด็นยุทธศาสตร์
2. พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารสนับสนุนการ
ดาเนินการของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อความสุขของประชาชน
และภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
ประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558

กลุ่มเป้าหมายทั้งใน KPI 2 ร้อยละของกลุม่ เป้าหมายที่รับรู้และ
และต่างประเทศ
เข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และ
มีความเชื่อมั่นและนา นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ไปใช้
KPI 2.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ 89.38
ประโยชน์
รับรู้ในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และนโยบาย
สาคัญของรัฐบาล
KPI 2.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ 85.66
เข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล

(1)

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

(5)

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
1.1

85.0 87.5
0
0

90.0
0

92.5
0

95.0
0

1.1.1

80.0 82.5
0
0

85.0
0

87.5
0

90.0
0

1.1.2

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สนผ.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท. สปต. สนผ.)
รปส. (นายจาลองฯ)
(สทท. สนข. ศสช.)

 พิจารณาจาก ผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายสาคัญของรัฐบาลไปยังกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ ผ่านสื่อ กปส. ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
กิจกรรม สารสนเทศ และสื่อใหม่ (New Media) โดยนโยบายสาคัญที่ดาเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเพื่อประเมินผลตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. โครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน
4. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ
 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในประเทศ
 การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 2.3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย
ชาวต่างประเทศที่รับรู้ในเนื้อหายุทธศาสตร์
ชาติ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
83.20

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(1)
(2)
(3)
(4)
75.0 77.5 80.0 82.5
0
0
0
0

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
(5)
85.0
1.1.3
0

ผู้รับผิดชอบ
รปส.(นายประวินฯ)
(สปข.1-8)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สปต.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท. สปต.)
รปส.(นายจาลองฯ)
(สทท. สนข.)

 พิจารณาจาก ผลการดาเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญของรัฐบาลไปยัง
กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศเพื่อให้รับรู้ ผ่านสื่อและกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ของ กปส. ทั้งในส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค (ประกอบด้วย
สปต. สวท. สนข. สทท. และ สปข. 1-8) โดยเฉพาะกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีแนวคิดหลัก (Theme) คือ “มั่นใจได้ เมืองไทยเราดี” (TRUST ME, WE’RE THAI) ภายใต้ผลผลิต จานวน
992 ครั้ง/ตอน/เรื่อง
 เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ 1) ผลการดาเนินงานของรัฐบาลที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของประเทศในเชิงบวก 2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) การดาเนินงานตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาล เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก เขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เขต
เศรษฐกิจพิเศษตราด เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เป็นต้น 4) การสร้างความเชื่อมั่น
ด้านความปลอดภัยแก่ชาวต่างประเทศในประเทศไทย 5) การแสดงความมีมิตรไมตรี มีน้าใจของคนไทยต่อชาวต่างประเทศ กรณีเกิดเหตุการณ์
วิกฤตของประเทศ 6) การป้องกันและปรามปราบการทุจริตคอรัปชั่น 7) กระบวนการยุติธรรมของไทย
 กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สื่อมวลชนต่างประเทศที่มีสานักข่าวในประเทศไทย ผู้ประกอบธุรกิจ นักลงทุนชาวต่างประเทศที่ อยู่ในประเทศไทย
สถานทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศด้านสื่อสารมวลชนและสารสนเทศ นักศึกษาชาวต่างประเทศในประเทศไทย
ชาวต่างประเทศที่พานักในประเทศไทย
 ชาวต่างประเทศที่พานักในประเทศไทย หมายถึง ชาวต่างประเทศที่มีที่พักอาศัยสามารถติดต่อได้ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1
ปี ซึ่งมีการเปิดรับฟังสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อเว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่ กปส.จัดขึ้นในปี 2559
 การประเมินผล ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 3 ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
86.11

ระดับค่าเป้าหมาย
(เกณฑ์การให้คะแนน)
(1)
(2)
(3)
(4)
84.1 85.1 86.1 87.1
1
1
1
1

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
(5)
88.1
1.5
1

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สนผ.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท. สนผ.)
รปส. (นายจาลองฯ)
(สทท. ศสช.)
 พิ จารณาจาก ผลการดาเนิน การประชาสัมพันธ์แ ละเผยแพร่ข้อมูล ข่า วสาร เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศทัง้ ที่อยู่ในและ
นอกพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ เกิดการรับรู้ มีความเข้าใจการดาเนินงานของภาครัฐในเรื่อง
การแก้ไขปญั หาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นไปโดยหลักสากลและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
 ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่ง เสริมการแก้ไขปญั หาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
 กลุ่มเป้ าหมายหลัก 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ทีเ่ สริมสร้างความมันคง
่
- กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ทีเ่ ร่งรัดการพัฒนา
- กลุ่มเป้าหมายในพืน้ ทีเ่ สริมสร้างการพัฒนา
2. กลุ่มเป้าหมายนอกพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 การประเมิ นผล ผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก

หน้า 4

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 4 ร้อยละของข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล ที่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมาย
ในประเทศนาไปเผยแพร่

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
91.20 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
-

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สพป.

 พิ จารณาจาก การที่เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายของ กปส. ทัวประเทศ
่
(ส่วนกลางและภู มภิ าค) นาข้อมูลข่าวสารนโยบาย
ภาครัฐไปเผยแพร่ใน 10 ประเด็น ดังนี้
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การปฏิรปู ประเทศไทย
4. การส่งเสริมความเชื่อมันในนโยบายภาครั
่
ฐ
5. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
6. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
7. การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
8. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพติด
9. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. การตระหนักรูเ้ กีย่ วกับประชาคมอาเซียน
11. การป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์
 เครือข่าย หมายถึง หน่ วยงานด้านสื่อสารมวลชน สื่อบุคคล และหน่ วยงานทีไ่ ม่ได้ดาเนินการด้านสื่อสารมวลชนที่ เข้าร่วม
กิจกรรมกับ กปส. ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อโทรทัศน์ โทรทัศน์ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง
วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้นาชุมชนและ
เยาวชน)
 การประเมิ นผล ประเมินตนเอง
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เป้าประสงค์

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
KPI 5 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการ 60.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100
ดาเนินงานตามแผนการรั กษาและขยาย
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

 พิ จารณาจาก ผลการดาเนินการตามแผนการรักษาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรระหว่างประเทศ
และหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญในมิตขิ องการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชนและสารสนเทศ รวมถึง
การด าเนิ น งานตามมติ ใ นบัน ทึ ก ความเข้า ใจ (MOU) เพื่อ ความร่ ว มมื อ ด้ า นการประชาสัม พัน ธ์
สือ่ สารมวลชนและสารสนเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปเอเชียและประชาคมโลก
และขยายความร่วมมือกับต่างประเทศตามแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ สญ
ั ญาและ
องค์การระหว่างประเทศ ทีเ่ ป็ นสมาชิก
 ประเด็นการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มขี ้อตกลงเกี่ยวกับความ
ร่วมมือ และโครงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
 เครือข่ ายต่ า งประเทศ หมายถึง ประเทศและองค์ก รระหว่างประเทศด้านสื่อสารมวลชนทัง้ ในและ
ต่ า งประเทศที่ไ ด้มีก ารลงนามตามพัน ธสัญญา (MOU) หรือ ที่มีข้อ ตกลงเกี่ย วกับ ความร่ว มมือ และ
มีส่ ว นร่ ว มในกิจ กรรมประชาสัม พัน ธ์ข อง กปส. รวมถึง กลุ่ ม เป้ าหมายอื่น ๆ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นกิจ กรรม
ตามแผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
 การประเมิ นผลการดาเนิ นกิ จกรรม แบ่งตามผลผลิต ดังนี้
1. ผลการประชุมคณะต่างๆ
2. องค์ความรู้
3. การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารตามข้อตกลงร่วมกัน
 การประเมิ นผล การประเมินตนเอง

ผู้รับผิดชอบ
อปส.
(สพท.)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สปต.

รปส. (นายประวินฯ)
(สพป.)
รปส. (นายจรูญฯ)
(สปต. สวท.)
รปส. (นายจาลองฯ)
(สนข. สทท.)
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3. พัฒนาบทบาทการ
ให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนให้มีคณ
ุ ภาพ
ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
83.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00
1.3

กลุ่มเป้าหมายมีความ KPI 6 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ฟัง
พึงพอใจในการรับ
รายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์
บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน
 พิ จ ารณาจาก การส ารวจความพึง พอใจของผู้ฟงั รายการวิท ยุข อง กปส. เป็ นการวัด ความสาเร็จ
จากความพึงพอใจของผู้ฟงั รายการวิทยุในภาพรวมทัวประเทศ
่
ณ ปลายปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
 กปส. มีวทิ ยุกระจายเสียงทัง้ ในระบบ AM และระบบ FM กระจายในเกือบทุกจังหวัดทัวประเทศ
่
ประกอบด้ว ย สถานี วิท ยุ ก ระจายเสีย งแห่ ง ประเทศไทย ระบบ FM จ านวน 88 ความถี่ สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ AM จานวน 60 ความถี่ (ออกอากาศ 57 ความถี่ ยังไม่มี
เครื่องส่ง 3 ความถี)่
 การประเมิ นผล ผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
รปส. (นายประวินฯ)
(สปข.1-8)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สวท.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท.)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 7 ร้อยละของผูร้ ับบริการที่ยอมรับ
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของกรมประชาสัมพันธ์ด้าน
การสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์
7.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่
สาธารณะผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และ
วิทยุโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
79.00

(1)

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

(5)

78.60 76.60 77.60 78.60 79.60 80.60

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
1.4

1.4.1

 พิ จารณาจาก ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย โดยจะสารวจเฉพาะผู้ทร่ี บั ข้อมูลข่ าวสาร
ทางสือ่ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ เท่านัน้
 หน่ วยปฏิ บตั ิ ต้องมีแผนพัฒนางานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี เช่น การบริการข้อมูลข่าวสารให้เป็ นที่
ยอมรับ การพัฒนาการผลิตรายการ การสารวจเขตพืน้ ทีบ่ ริการ การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูฟ้ งั เป็ นต้น
 ประเด็นการประเมิ นข้อมูลข่าวสาร ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความเป็ นกลาง ความน่าเชื่อถือ
 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ประชาชนทัวไป
่
 การประเมิ นผล ผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด

รปส. (นายจรูญฯ)
(สนผ.)

สนผ.

รปส. (นายประวินฯ)
(สปข.1-8)

สนผ.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สวท.)
รปส. (นายจาลองฯ)
(สทท.)
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
7.2 การให้บริการด้านแผน
ประชาสัมพันธ์

การ

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
77.80 75.80 76.80 77.80 78.80 79.80 1.4.2

ผู้รับผิดชอบ
รปส. (นายประวินฯ)
(ส.ปชส. 76 จังหวัด)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สนผ.

 พิ จ ารณาจาก ผลส ารวจของกลุ่ม เป้า หมายยอมรับภาพลักษณ์ ท่ีดีข อง กปส. ในการให้บ ริก ารด้า นแผนการประชาสัมพัน ธ์
(การให้คาปรึกษา หรือ ร่วมจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ให้กบั หน่วยงานภายนอก)
 การให้คาปรึกษา หมายถึง การให้ความเห็น คาแนะนา เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่ วยงานภายนอก
ระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
 การร่วมจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การมีสว่ นร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ทส่ี นับสนุน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก ระดับจังหวัดและ/หรือกลุ่มจังหวัด
 ประเด็นการประเมิ น : แผนมีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง มีความน่าเชื่อถือ
 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 การประเมิ นผล ผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก
7.3 การให้บริการจัดฝึกอบรมของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์

82.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00

1.4.3

รปส. (นายจรูญฯ)
(สปช.)

สปช.

 พิ จารณาจาก ผลสารวจของกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง กปส. ในการให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
 การให้บริ การจัดฝึ กอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การจัดฝึ กอบรมทุกหลักสูตรทีส่ ถาบันการประชาสัมพันธ์
ดาเนินการ รวมทัง้ หลักสูตรทีใ่ ห้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 ประเด็นการประเมิ น มาตรฐานของเนื้อหาในหลักสูตร ความน่ า เชื่อถือของวิทยากร มาตรฐานความทันสมัยของอุปกรณ์ /
โสตทัศนูปกรณ์ ความเหมาะสมของสถานทีฝ่ ึกอบรม คุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ ผูผ้ ่านการอบรมหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์
 การประเมิ นผล ผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก
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4. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการองค์การให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

ระบบการบริหาร
KPI 8 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
จัดการสามารถ
ตอบสนองการ
ดาเนินการขององค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ตามเกณฑ์ PMQA)

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558

(1)

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

(5)

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
3

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
กคล.

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

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
8.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
59.35 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00
3.1

 พิ จารณาจาก ผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อตั ราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทัง้ ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็ นตัวชี้วดั
ความสามารถในการเบิก จ่ า ยเงิน งบประมาณของส่ ว นราชการ ทัง้ นี้ ไม่ ร วมเงิน งบประมาณที่ไ ด้
รับการจัดสรรเพิม่ เติมระหว่างปี งบประมาณ โดยจะใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 กรมประชาสัม พัน ธ์ไ ด้ร ับ จัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน
2,847,225,100 บาท จาแนกรายหมวดงบประมาณ ดังนี้
1) งบบุคลากร
จานวน
883,095,000 บาท
2) งบดาเนินงาน
จานวน
745,034,100 บาท
3) งบลงทุน
จานวน
873,744,000 บาท
4) งบเงินอุดหนุน
จานวน
942,000 บาท
5) งบรายจ่ายอื่น
จานวน
344,410,000 บาท
 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่า ยเงิน งบประมาณรายจ่า ยภาพรวมของส่ว น
ราชการ เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้ รบั หากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอด
งบประมาณหลังโอนเปลีย่ นแปลงแล้วมาเป็ นฐานในการคานวณ)

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
กคล.

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

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
8.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ระดับค่าเป้าหมาย
ข้อมูล
สอดคล้องกับ
(เกณฑ์การให้คะแนน)
พื้นฐาน
ตัวชี้วัดคา
2558 (1)
รับรอง
(2)
(3)
(4)
(5)
1.80 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00
3.2

ผู้รับผิดชอบ
อปส. (สพท.)
รปส. (นายประวินฯ)
(สปข.1 2 5 7 8)
รปส. (นายจาลองฯ)
(สทท. ศสช.)

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สพท.

 พิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อตั ราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ ายลงทุนของส่วนราชการ ทัง้ ทีเ่ บิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เป็ นตัวชี้วดั ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทัง้ นี้ ไม่รวมเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรเพิม่ เติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ขอ้ มูลการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ กปส. ได้รบั จากโครงการ จานวน 14 โครงการ จานวนเงิน 873,744,000 บาท ดังนี้
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าวิ ทยุ
1. โครงการเปลีย่ นผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจทิ ลั ระยะที่ 3 จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 703,900,000 บาท (สพท.)
งบประมาณ 749,900,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM จานวน 3 แห่ง งบประมาณ 21,000,000 บาท (สพท.)
3. รถปฏิบตั กิ ารระบบเสียงนอกสถานทีส่ าหรับงานพระราชพิธี จานวน 1 คัน งบประมาณ 5,000,000 บาท (สพท.)
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมชุดตัดต่อสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จานวน 2 ชุด งบประมาณ 10,000,000 บาท (สทท.)
5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส ระบบ เอฟ.เอ็ม. ขนาดกาลังส่ง 5 กิโลวัตต์ จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 10,000,000 บาท (สพท.)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์
6. โครงการพัฒนาระบบความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศเพือ่ รักษาประสิทธิภาพการให้บริการ จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 31,560,000 บาท (ศสช.)
งบประมาณ 65,360,000 บาท
7. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 13,800,000 บาท (ศสช.)
8. โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์หลักเพือ่ บูรณาการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน จานวน 1 ระบบ งบประมาณ 20,000,000 บาท (ศสช.)
ิ
่
ที่ ดนและสิ งก่อสร้าง
9. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 5,898,000 บาท (สปข. 1)
งบประมาณ 58,484,000 บาท
10. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 8,847,000 บาท (สปข. 8)
11. โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 4,964,000 บาท (สปข. 2)
12. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนสถานีเครือ่ งส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เขาตาว) จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 4,925,000 บาท (สปข. 5)
13. โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครือ่ งส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 10,000,000 บาท (สพท.)
14. โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ กั อาศัย ขนาด 24 ครอบครัว สานักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุร ี จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 23,850,000 บาท (สปข. 7)
หากมีการโอนเปลีย่ นแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลีย่ นแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายทีร่ ฐั บาลจ่ายเพือ่ จัดหาทรัพย์สนิ ประเภททุน ทัง้ ทีม่ ตี วั ตนและทรัพย์สนิ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ตลอดจนรายจ่ายทีร่ ฐั บาลอุดหนุ นหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผูร้ บั ไม่ตอ้ งจ่ายคืนให้รฐั บาล และผูร้ บั
นาไปใช้จดั หาทรัพย์สนิ ประเภทลงทุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณ
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs

เป้าประสงค์

KPI 9 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของส่วนราชการ


ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
4.17

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
4

คณะรัฐมนตรีมมี ติในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ให้หน่วยงานราชการดาเนินมาตรการลดใช้
พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 เพื่อเป็ นตัวอย่างให้กบั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการช่วยลด
รายจ่ายของประเทศโดยการลดการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศ
 ความสาเร็จ ของการด าเนิ นการตามมาตรการประหยัดพลัง งานของส่ว นราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชือ้ เพลิงลดลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 10
 การประเมิ นผล กระทรวงพลังงาน และสานักงาน ก.พ.ร.

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สพท.

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

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
9.1 ด้านไฟฟ้า

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
1.85

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง

 พิ จารณาจาก
1. หน่วยงานดาเนินการกรอกข้อมูลด้านไฟฟ้า (ครบถ้วน) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. รายงานข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานและค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน
3. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh ; กิโลวัตต์ – ชัวโมง)
่
ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 ครบถ้วน 12 เดือน
4. การประมวลคะแนนกรณีสว่ นราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
- ประเมิน ผลคะแนนของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในสัง กัด ตามขัน้ ตอน เพื่อ หาคะแนนของแต่ ล ะ
หน่วยงานในสังกัด
- พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่า เฉลี่ย จากคะแนนของหน่ ว ยงานในสังกัด
ทัง้ หมด
(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมด/จานวนหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมด)
โดยส่วนราชการบันทึกข้อมูลรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สพท.

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

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
9.2 ด้านน้ามันเชื้อเพลิง

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
2.32

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง

 พิ จารณาจาก
1. หน่วยงานดาเนินการกรอกข้อมูลน้ามันเชือ้ เพลิง (ครบถ้วน) รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. รายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงมาตรฐานและค่าดัชนี
การใช้น้ามันเชือ้ เพลิงประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 แล้วเสร็จครบถ้วน 12 เดือน
3. รายงานข้อมูลปริมาณการใช้น้ า มัน เชื้อ เพลิงที่ใ ช้จ ริง (ลิตร) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559
ครบถ้วน 12 เดือน
4. การประมวลคะแนนกรณีสว่ นราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
- ประเมิน ผลคะแนนของแต่ ล ะหน่ ว ยงานในสัง กัด ตามขัน้ ตอน เพื่อ หาคะแนนของแต่ ล ะ
หน่วยงานในสังกัด
- พิจ ารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่ าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่ ว ยงานในสัง กัด
ทัง้ หมด
(= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมด/จานวนหน่วยงานในสังกัดทัง้ หมด)
โดยส่วนราชการบันทึกข้อมูลรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สพท.

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

หน้า 15

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 10 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดน้าของ
ส่วนราชการ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
-

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
5

ดาเนินการตามมติ ครม. 28 ก.ค. 2558 เรื่องแนวทางประหยัดน้าใน
หน่วยงานภาครัฐ และอยู่ระหว่างการพิจารณากรอบการประเมินผล

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
สลก.

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

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 11 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
4.8

(1)
1

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

(5)
5

อยู่ระหว่างการพิจารณากรอบการประเมินผล

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
6

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
ศสช.

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

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
12. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
สมรรถนะองค์การ

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
5

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
7

 พิจารณาจาก การพัฒนาและปรับปรุงการกาหนดเป้าหมายระดับบุคคล (Individual Goal : IG) ตั้งแต่
การทบทวนการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายระดับสานัก/กอง และ
ระดับองค์การ ซึ่งมีกระบวนการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
2. กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับบุคคลที่มีความท้าทายมากขึ้น
3. จัดระบบการสื่อสารและติดตามตัวชี้วัดระดับบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด

รปส. (นายประวินฯ)
(กกจ.)

กกจ.
กพร.

รปส. (นายจรูญฯ)
(สนผ. กพร.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 13 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558
N/A

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
8

 องค์ประกอบการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความโปร่งใส (Transparency)
2. ความรับผิดชอบ (Accountability)
3. การทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Corruption)
4. วัฒนธรรมคุณธรรม (Integrity Culture)
5. คุณธรรมในการทางาน (Work Integrity)
 แนวทางการดาเนิ นงาน รวบรวมข้อมูล ติดตาม และประสานผลการดาเนินงานของ สานัก / กอง เพื่อ
สรุ ป เป็ น ภาพรวมของ กปส. และจัด ส่ง คณะกรรมการป้ อ งกันและปราบปรามการทุ จ ริตในภาครัฐ
(สานักงาน ป.ป.ท.)
 การประเมิ นผล สานักงาน ป.ป.ท. เป็ นผูป้ ระเมิน

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
กคจ.

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

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก
KPIs
KPI 14 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์การ
ตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์พัฒนคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ข้อมูล
พื้นฐาน
2558

(1)
1

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

(5)
5

สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดคา
รับรอง
-

 พิ จารณาจาก ความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ กปส. ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จะประเมินผลการ
ด าเนิ น การตามแผนพัฒ นาองค์ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2558 ในการรัก ษาเกณฑ์ PMQA
ระดับพืน้ ฐาน และพัฒนากระบวนการทีค่ วรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผูต้ รวจประเมิน
 การประเมิ นผล ประเมินตนเอง โดย กปส.

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

หน่วยงาน
กากับตัวชี้วัด
กพร.

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

หน้า 20

