
หนา้ที่ 1

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี รหสั : 01000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : กรมประชาสมัพนัธ์ รหสั : 01002 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น    2,527.1895    1,965.6569      858.6704      353.6898      612.2427      441.1512      624.1468      526.5978      432.1296      644.2181

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง        41.3893        41.0212       14.2253         3.5005       12.2862       14.8140       10.3473       11.1159         4.5305       11.5908

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ภาคประชาชน เอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ 

มีความเขา้ใจและใหค้วามรว่มมือภาครฐัในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัติวิธี

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและ

ต่างประเทศมีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 71 71

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงาน

การแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 76 76

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หนา้ที่ 2

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

 - ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานภาครฐัในการแกไ้ข

ปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

 คร ัง้           4,831 5722 1692 562 1449 1872 1208 2113  482          1,093

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 81 81

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการแกไ้ข

ปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

แกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

กลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

2.1 งบประมาณ        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการแกไ้ขปญัหาใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

- รายจ่ายประจ า        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225       10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358



หนา้ที่ 3

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยเขา้สู่

ระบบการจา้งแรงงานที่ถูกตอ้งตามกฎหมายไดส้ิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด

       12.8793        12.8389         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2250

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและ

ต่างประเทศมีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       12.8793        12.8389         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2250

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

       12.8793        12.8389         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2250

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 66 66

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่าน

สื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 68 68

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่าง

ดา้วและการคา้มนุษย์

       12.8793        12.8389         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2250

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยผ์่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1,680 2751 588 99 504 1267 420 726 168 659



หนา้ที่ 4

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงาน การจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ี่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ี่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 68 68

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว 

และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

2.1 งบประมาณ        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

- รายจ่ายประจ า        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550



หนา้ที่ 5

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี รหสั : 01000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : กรมประชาสมัพนัธ์ รหสั : 01002 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการน ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม         9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน มูลฝอยติด

เช้ือ และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 60, 15,

 90 และ 80

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของ

กรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 71 71

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หนา้ที่ 6

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะ

และสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1,273 1645 444 203 384 812 320 421 125 209

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 76 76

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบรหิาร

จดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

บรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

2.1 งบประมาณ         9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

        9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512

- รายจ่ายประจ า         9.1940         9.1898        3.2179        0.5128        2.7582        3.5323        2.2985        2.4935        0.9194        2.6512



หนา้ที่ 7

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี รหสั : 01000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : กรมประชาสมัพนัธ์ รหสั : 01002 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั    2,476.6062    1,915.4458       841.2272       349.6765       597.1983       422.8049       611.5010       512.9884       426.6797       629.9761

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: สงัคมไทยมีภาพลกัษณ์การป้องกนั และปราบปรามการ

ทจุรติดีข้ึน

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการป้องกนัปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤติมิชอบ ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 83 83

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หนา้ที่ 8

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติมิชอบ

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการป้องกนั ปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1,586 1838 556 97 477 349 398 396 155 996

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการ ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 77 77

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

เป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

2.1 งบประมาณ        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- รายจ่ายประจ า        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104



หนา้ที่ 9

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภาครฐั)

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากรภาครฐั

พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดิน

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 87 87

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 76 76

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่และน าขอ้มลูขา่วสาร

ยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

ผลผลิตที่  1 : รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั พฒันาประสิทธิภาพการ

บรหิารราชการแผ่นดิน

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ



หนา้ที่ 10

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของ

รฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 255,000 301677 89,250 52127 76,500 49284 63,750 49494 25,500 150772



หนา้ที่ 11

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีร่บัรูใ้นเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 92 92

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ใจในเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตทิีร่บัรูเ้น้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 82 82

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นการ

ประชาสมัพนัธภ์าครฐั

 - ตวัชี้วดั : งบประมาณรายการบคุลากรภาครฐัสามารถ

เบกิจ่ายไดต้ามเป้าหมาย

รอ้ยละ 90 90

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

2.1 งบประมาณ       948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

1 : พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นการประชาสมัพนัธ์

ภาครฐั

     948.7895      939.7823      237.1963      234.0850      237.1972      239.4092      237.1980      236.5069      237.1980      229.7812

- รายจ่ายประจ า      948.7895      939.7823      237.1963      234.0850      237.1972      239.4092      237.1980      236.5069      237.1980      229.7812

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั    1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองพฒันา

ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดิน

   1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

   1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 74 74

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74



หนา้ที่ 12

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

   1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 87 87

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 76 76

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่และน าขอ้มลูขา่วสาร

ยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

ผลผลิตที่  1 : ขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของ

รฐับาลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ

   1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของ

รฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 255000 301677 89250 52127 76500 49284 63750 49494 25500 150772

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ ครัง้

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีร่บัรูใ้นเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 92 92

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ใจในเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตทิีร่บัรูเ้น้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 82 82



หนา้ที่ 13

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์

แห่งชาต ิและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ- ตวัชี้วดั : หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน า

นโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ.

2559-2564) ไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 80 80

กจิกรรมที ่2 : ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธ์

และการสื่อสารมวลชน

- ตวัชี้วดั : การด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการ

สื่อสารมวลชนส าเร็จครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ 100 100

กจิกรรมที ่3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและ

นโยบายของรฐัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายของ

รฐับาลในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ ์มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพเทคโนโลยี

สารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์

- ตวัชี้วดั : การด าเนินงานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

เทคโนโลยสีารสนเทศการประชาสมัพนัธส์  าเร็จครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ 100 100

กจิกรรมที ่5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและ

นโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญั

ของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์มี

ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85



หนา้ที่ 14

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)    1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

2.1 งบประมาณ    1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิและ

ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ

        1.6362         1.6017         1.0635              -           0.3271              -           0.2456         0.1709              -           1.4308

- รายจ่ายประจ า         1.6362         1.6017         1.0635              -           0.3271              -           0.2456         0.1709              -           1.4308

2 : ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธ์

และการสื่อสารมวลชน

        0.5923         0.5727         0.2963              -           0.1776         0.3826         0.1184         0.1547              -           0.0354

- รายจ่ายประจ า         0.5923         0.5727         0.2963              -           0.1776         0.3826         0.1184         0.1547              -           0.0354

3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐั

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

       47.3000        47.2975        30.7450         1.5863         9.4600        10.3240         7.0950        12.0048              -          23.3824

- รายจ่ายประจ า        47.3000        47.2975        30.7450         1.5863         9.4600        10.3240         7.0950        12.0048              -          23.3824

4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การประชาสมัพนัธ์

     203.2358      186.2403        51.0088        13.1258        50.7838        70.9117        50.7591        44.8903        50.6841        57.3126

- รายจ่ายประจ า      203.2358      186.2404        51.0088        13.1258        50.7838        70.9117        50.7591        44.8903        50.6841        57.3126

5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐั

ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ

   1,254.9314      720.9034      513.8748        99.5933      293.2163        96.7304      311.0547      215.8564      136.7856      308.7233

- รายจ่ายลงทนุ      647.6172        87.6831      226.6660              -        161.9043              -        194.2852         6.9350        64.7617        80.7481

- รายจ่ายประจ า      607.3142      633.2204      287.2088        99.5933      131.3120        96.7304      116.7695      208.9214        72.0239      227.9753



ส าหรบัส านกังบประมาณเท่านัน้ :

(1) แสดงความเหน็/ขอ้สงัเกต

ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ  :

                         (นางสุกญัญา  นาคสุข)                                                          (สรรเสรญิ  แกว้ก าเนิด)

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

ค าชี้แจงเพิม่เตมิ / รายงานผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปญัหา/อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข

ผูร้ายงาน : ……………..........................................…………………………….. หวัหนา้ส่วนราชการ / รฐัวสิาหกจิ  :   พลโท ........................................................................ 

ผลสมัฤทธิ์และประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัในการใชจ่้ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) 

ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานตามนโยบายรฐับาล

ต าแหน่ง : ต าแหน่ง : 

วนั/เดอืน/ปี      :                                                                                       โทร: วนั/เดอืน/ปี      :                                                                                       โทร:

ต าแหน่ง :              ผูอ้  านวยการกองคลงั ต าแหน่ง :                                  รกัษาราชการในต าแหน่งอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์

วนั/เดอืน/ปี      :                                                                                            โทร: 02 618 2323 ต่อ 1413 วนั/เดอืน/ปี      :                                                                                              

ผูพ้จิารณา : 



หนา้ที่ 16

งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ

งบกลาง แบบ สงป.301

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี รหสั : 01000 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : กรมประชาสมัพนัธ์ รหสั : 01002 รายงานผล

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น    2,527.1895    1,965.6569       858.6704       353.6898       612.2427       441.1512       624.1468       526.5978       432.1296       644.2181

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง        41.3893        41.0212        14.2253         3.5005        12.2862        14.8140        10.3473        11.1159         4.5305        11.5908

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ภาคประชาชน เอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ 

มีความเขา้ใจและใหค้วามรว่มมือภาครฐัในการแกไ้ขความขดัแยง้โดยสนัติวิธี

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์

       28.5100        28.1723         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3558

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 71 71

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 76 76

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารแกไ้ขปญัหาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

1. แผนการปฏิบตัิงาน

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏิบตัิงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 



หนา้ที่ 17

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานภาครฐัในการแกไ้ข

ปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตผ้่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 4831 5640 1692 562 1449 1872 1208 2113 482 1093

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 81 81

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการแกไ้ขปญัหา

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการแกไ้ข

ปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

ครัง้ 4831 4831

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

2.1 งบประมาณ        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้

       28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358

- รายจ่ายประจ า        28.5100        28.1523         9.7175         3.2605         8.4225        10.0376         7.1275         6.5184         3.2425         8.3358
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ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: แรงงานต่างดา้ว/บคุคลซ่ึงไม่มีสญัชาติไทยเขา้สู่ระบบ

การจา้งแรงงานที่ถูกตอ้งตามกฎหมายไดส้ิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายก าหนด

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงาน

ต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 66 66

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 68 68

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว

และการคา้มนุษย์

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยผ์่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1680 2092 588 99 504 1267 420 726 168

เชงิคุณภาพ



หนา้ที่ 19

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงาน การจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ี่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ี่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 68 68

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

จดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ทีเ่ผยแพร่ผ่าน

สื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

กลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

2.1 งบประมาณ        12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการจดัการปญัหาแรงงาน

ต่างดา้วและการคา้มนุษย์

       12.8793        12.8689         4.5078         0.2400         3.8637         4.7764         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550

- รายจ่ายประจ า        12.8793        12.8671         4.5078         0.2400         3.8637         4.7746         3.2198         4.5975         1.2880         3.2550



หนา้ที่ 20

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการจดัการน ้าและสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม         9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน มูลฝอยติด

เช้ือ และกากอตุสาหกรรมที่เป็นอนัตรายไดร้บัการจดัการอย่างถูกตอ้ง รอ้ยละ 60, 15,

 90 และ 80

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบาย และการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของ

กรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 71 71

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 74 74

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะ

และสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1273 1645 444 203 384 812 320 421 125 209

เชงิคุณภาพ



หนา้ที่ 21

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 76 76

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบรหิาร

จดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

บรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)         9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

2.1 งบประมาณ         9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้ม

        9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512

- รายจ่ายประจ า         9.1940         9.1898         3.2179         0.5128         2.7582         3.5323         2.2985         2.4935         0.9194         2.6512



หนา้ที่ 22

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร : ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั    2,476.6062    1,915.4459       841.2272       349.6765       597.1983       422.8049       611.5010       512.9884       426.6797       629.9761

แผนงาน : แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: สงัคมไทยมีภาพลกัษณ์การป้องกนั และปราบปรามการ

ทจุรติดีข้ึน

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการป้องกนัปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤติมิชอบ ที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 83 83

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงาน

การป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤติมิชอบ

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการป้องกนั ปราบปราม

การทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 1586 842 556 97 477 349 398 396 155 996



หนา้ที่ 23

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการ ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 77 77

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั 

ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการ

ป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์ มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และ

เป็นกลาง

ครัง้ 1586 1586

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

2.1 งบประมาณ        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบ

       20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104

- รายจ่ายประจ า        20.1210        19.0479         7.0425         1.2861         6.0363         5.0470         5.0302         3.4044         2.0120         9.3104



หนา้ที่ 24

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการ

ภาครฐั)

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองบคุลากรภาครฐั

พฒันาประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดิน

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 87 87

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 76 76

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่และน าขอ้มลูขา่วสาร

ยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

ผลผลิตที่  1 : รายการค่าใชจ้า่ยบคุลากรภาครฐั พฒันาประสิทธิภาพการ

บรหิารราชการแผ่นดิน

      948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของ

รฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 255000 301677 89250 52127 76500 49284 63750 49494 25500 150772



หนา้ที่ 25

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีร่บัรูใ้นเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 92 92

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ใจในเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตทิีร่บัรูเ้น้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 82 82

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นการ

ประชาสมัพนัธภ์าครฐั

- ตวัชี้วดั :...

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)       948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

2.1 งบประมาณ       948.7895       939.7823       237.1963       234.0850       237.1972       239.4092       237.1980       236.5069       237.1980       229.7812

1 : พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารงานดา้นการประชาสมัพนัธ์

ภาครฐั

     948.7895      939.7823      237.1963      234.0850      237.1972      239.4092      237.1980      236.5069      237.1980      229.7812

- รายจ่ายประจ า      948.7895      939.7823      237.1963      234.0850      237.1972      239.4092      237.1980      236.5069      237.1980      229.7812

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐั    1,507.6957       956.6157       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์: เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์: แผนงานรองพฒันา

ประสิทธิภาพการบรหิารราชการแผ่นดิน

   1,507.6957       956.6157       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและต่างประเทศ

มีความเช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์

   1,507.6957       956.6157       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าติ

และนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่

และน าขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

   1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845



หนา้ที่ 26

ยุทธศาสตรจ์ดัสรร-แผนงาน-เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ หน่วยนับ

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 87 87

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 76 76

- ตวัชี้วดั : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่และน าขอ้มลูขา่วสาร

ยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

ผลผลิตที่  1 : ขอ้มูลข่าวสารยุทธศาสตรช์าติและนโยบายส าคญัของ

รฐับาลที่เผยแพรสู่่สาธารณะ

   1,507.6957       956.6157       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

1. แผนการปฏิบตัิงาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของ

รฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

คร ัง้ 255000 301677 89250 52127 76500 49284 63750 49494 25500 150772

- จ านวนขอ้มลูขา่วสารทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ ครัง้

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีร่บัรูใ้นเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 92 92

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้ใจในเน้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 86 86

- กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาตทิีร่บัรูเ้น้ือหายุทธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อกรมประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 82 82

1.2 กิจกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์

แห่งชาต ิและก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

- ตวัชี้วดั : หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน า

นโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ.

2559-2564) ไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานประชาสมัพนัธ์

รอ้ยละ 80 80

กจิกรรมที ่2 : ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธ์

และการสื่อสารมวลชน

- ตวัชี้วดั : การด าเนินงานดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการ

สื่อสารมวลชนส าเร็จครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ 100 100

กจิกรรมที ่3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและ

นโยบายของรฐัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายของ

รฐับาลในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ ์มคีวามถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพเทคโนโลยี

สารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์

- ตวัชี้วดั : การด าเนินงานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพ

เทคโนโลยสีารสนเทศการประชาสมัพนัธส์  าเร็จครบถว้นตามแผน

รอ้ยละ 100 100

กจิกรรมที ่5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและ

นโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูขา่วสารยุทธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญั

ของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ ์มี

ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และเป็นกลาง

รอ้ยละ 85 85

2.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)    1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

2.1 งบประมาณ    1,507.6957       956.6156       596.9884       114.3054       353.9648       178.3487       369.2728       273.0771       187.4697       390.8845

1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิและ

ก ากบัดูแลการปฏบิตังิานตามแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ

        1.6362         1.6017         1.0635              -           0.3271              -           0.2456         0.1709              -           1.4308

- รายจ่ายประจ า         1.6362         1.6017         1.0635              -           0.3271         0.2456         0.1709              -           1.4308

2 : ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการ

สื่อสารมวลชน

        0.5923         0.5727         0.2963              -           0.1776         0.3826         0.1184         0.1547              -           0.0354

- รายจ่ายประจ า         0.5923         0.5727         0.2963              -           0.1776         0.3826         0.1184         0.1547              -           0.0354
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เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง-เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐั

ในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน

       47.3000        47.2975        30.7450         1.5863         9.4600        10.3240         7.0950        12.0048              -          23.3824

- รายจ่ายประจ า        47.3000        47.2975        30.7450         1.5863         9.4600        10.3240         7.0950        12.0048              -          23.3824

4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การประชาสมัพนัธ์

     203.2358      186.2403        51.0088        13.1258        50.7838        70.9117        50.7591        44.8903        50.6841        57.3126

- รายจ่ายประจ า      203.2358      186.2404        51.0088        13.1258        50.7838        70.9117        50.7591        44.8903        50.6841        57.3126

5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารและนโยบายของรฐั

ใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ

   1,254.9314      720.9034      513.8748        99.5933      293.2163        96.7304      311.0547      215.8564      136.7856      308.7233

- รายจ่ายลงทนุ      647.6172        87.6831      226.6660              -        161.9043              -        194.2852         6.9350        64.7617        80.7481

- รายจ่ายประจ า      607.3142      633.2204      287.2088        99.5933      131.3120        96.7304      116.7695      208.9214        72.0239      227.9753


