
หน้าท่ี 1

งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 01000 รายงานแผน

รหสั : 01002 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วนภายใตย้ทุธศาสตรช์าตขิองกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิี่

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กรมประชาสมัพนัธ์

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบสงป.301  

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) 



หน้าท่ี 2

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นน้ือหานโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยข์องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75.80 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74.70 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79.90 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 76.01 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 72.27 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 77 77 79.86 77 77

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 



หน้าท่ี 3

แผน
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แผน
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน
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แผน
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แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

รฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 75.40 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 76 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 69 69 79 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร 

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 84.64 71 71

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 75.20 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 76.30 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 68 68 76.60 68 68

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 76.60 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 78.40 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79 73 73

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) 



หน้าท่ี 4

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 77.80 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 70 70 78.60 1,387.92      70 70

รวมเงนิงบประมาณทัง้สิ้น 2,582.1158     2,582.1158    2,140.2768     540.0397     540.0397     374.6628     670.8216     670.8216     490.5040    690.1007     690.1007    522.7577   681.1538     681.1538     752.3523    

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 29.3816        29.3816        29.3650         6.0067        6.0067        1.8082        8.6841        8.6841        9.5983       8.6841        8.6841       5.0746      6.0067        6.0067        12.8839     

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ความมัน่คง 29.3816        29.3816        29.3650         6.0067        6.0067        1.8082        8.6841        8.6841        9.5983       8.6841        8.6841       5.0746      6.0067        6.0067        12.8839     

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ประเทศชาตมิคีวามม ัน่คงในทกุมติ ิและทกุ

ระดบัเพิม่ขึ้น 29.3816        29.3816       29.3650        6.0067        6.0067        1.8082        8.6841        8.6841        9.5983       8.6841        8.6841       5.0746      6.0067        6.0067        12.8839     

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อนัดบัดชันีสนัตภิาพโลก อยู่ใน ๑ ใน ๗๕ ของโลก ภายในปี 

๒๕๖๕

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ: การป้องกนัและแกไ้ขปญัหาที่มี

ผลกระทบตอ่ความมัน่คง 29.3816        29.3816        29.3650         6.0067        6.0067        1.8082        8.6841        8.6841        9.5983       8.6841        8.6841       5.0746      6.0067        6.0067        12.8839     

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : ปญัหาความม ัน่คงทีม่อียู่ใน

ปจัจบุนั (เช่น ปญัหายาเสพตดิ ความม ัน่คงทางไซเบอร ์การคา้มนุษย ์ฯลฯ) ไดร้บัการ

แกไ้ขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารและพฒันาประเทศ 3.5000         3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จของการแกไ้ขปญัหาความม ัน่คงในปจัจบุนัดขีึ้น

อยา่งนอ้ยรอ้ยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน
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แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์ 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

เป้าหมาย : แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์ 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยท์ี่

เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย ์ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 77.7 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 79.90

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้ว 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วทีเ่ผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 1,521 1,521 1493 313 313 123 409 409 686 606 606 523 193 193 161

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการจดัการปญัหา

แรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75.80 75 75 75.80

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการจดัการ

ปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74.70 74 74 74.70

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 



หน้าท่ี 6

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน
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แผน
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1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและ

การคา้มนุษย์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้ว

และการคา้มนุษยส์ าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 3.5000          3.5000         3.4848 0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

2.1 งบประมาณ : 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

1 : ผลติและเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารการจดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษย์ 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

- รายจ่ายประจ า 3.5000          3.5000         3.4848          0.7000        0.7000        0.1907        1.0500        1.0500        1.1925       1.0500        1.0500       0.9173      0.7000        0.7000        1.1843       

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : ภาคใตม้คีวามสงบสุข ร่มเยน็ 25.8816        25.8816       25.8802        5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนงบประมาณดา้นความม ัน่คงในการแกไ้ขปญัหาความรุนแรง

ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดนใตล้ดลง รอ้ยละ ๑๐ ต่อปี ภายในปี ๒๕๖๕

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : วดัสถติจิ  านวนเหตรุุนแรง/สูญเสยี ลดลงรอ้ยละ ๒๐ ต่อปี ภายใน

ปี ๒๕๖๕

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ปรมิาณการเขา้-ออกของนกัทอ่งเทีย่ว และมูลค่าการลงทนุในพื้นที่

จงัหวดัชายแดนใต ้เพิม่ขึ้นรอ้ยละ ๑๐ ต่อปีภายในปี ๒๕๖๕

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

แผนงาน : แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76.11 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 79.86 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ี่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 76.10 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) 

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) 

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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โครงการที่  1 : โครงการสรา้งความเขา้ใจประชาชนทัง้ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานภาครฐัในการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดน

ภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 4,832 4,832 5261 1001 1001 678 1436 1436 2011 1469 1469 1526 926 926 1046

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการขบัเคลือ่นการ

แกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 76.10 79 79 76.10

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการขบัเคลือ่น

การแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 72.27 78 78 72.27

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดน

ภาคใตส้ าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการแกไ้ขปญัหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

กลาง รอ้ยละ

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

2.1 งบประมาณ : 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

1 : ผลติและเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารการแกไ้ขปญัหาในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     

- รายจ่ายประจ า 25.8816        25.8816        25.8802         5.3067        5.3067        1.6175        7.6341        7.6341        8.4058       7.6341        7.6341       4.1573      5.3067        5.3067        11.6996     
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งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 01000 รายงานแผน

รหสั : 01002 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วนภายใตย้ทุธศาสตรช์าตขิองกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิี่

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบสงป.301  

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กรมประชาสมัพนัธ์

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นน้ือหานโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยข์องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75.80 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74.70 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79.90 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 76.01 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 72.27 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 77 77 79.86 77 77

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

รฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 75.40 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 76 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 69 69 79 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร 

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 84.64 71 71

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 75.20 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 76.30 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 68 68 76.60 68 68

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 76.60 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 78.40 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79 73 73

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 77.80 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 70 70 78.60 70 70

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 2,529.9243     2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684    

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: การปรบัเปลี่ยนคา่นิยมและวฒันธรรม 2,529.9243     2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684    

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: คนไทยมคุีณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมทีด่ี

งาม และมคีวามรกัและภูมใิจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงมาใชใ้นการด ารงชวีติ สงัคมไทยมคีวามสุขและเป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ

มากขึ้น 2,529.9243    2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684   

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ดชันีคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบดว้ย ความซือ่สตัยสุ์จรติ 

การมจีติสาธารณะ การเป็นอยู่อยา่งพอเพยีง การกระท า

อยา่งรบัผดิชอบ ความเป็นธรรมทางสงัคม เพิม่ขึ้นรอ้ยละ ๑๐ จากปีฐาน ภายในปี ๒๕๖๕

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ: การใชส้ื่อและสื่อสารมวลชนในการ

ปลูกฝงัคา่นิยมและวฒันธรรมของคนในสงัคม 2,529.9243     2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684    

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : สื่อในสงัคมไทยมคีวาม

เขม้แขง็ สามารถสรา้งภูมคุิม้กนัใหแ้ก่ประชาชนในสงัคมท าใหเ้กดิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

ปลอดภยัและสรา้งสรรคเ์พิม่ขึ้น 2,529.9243    2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684   

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ระดบัความส าเร็จของการสรา้งการรบัรู ้ความตระหนกั และการใช ้

สื่ออยา่งปลอดภยั และสรา้งสรรคข์องประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย เฉลีย่รอ้ยละ ๗๐ ภายในปี ๒๕๖๕

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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แผน
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แผน
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(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 2,529.9243     2,529.9243    2,110.9118     529.4710     529.4710     372.8546     655.2945     655.2945     480.9057    674.5736     674.5736    517.6831   670.5852     670.5852     739.4684    

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

เป้าหมาย : แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย)์ 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 78.60 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

น าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 78.60

ผลผลติที่  1 : รายการคา่ใชจ้่ายบคุลากรภาครฐั พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารราชการ

แผ่นดิน 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงานดา้นการประชาสมัพนัธภ์าครฐั

- ตวัชี้วดั :...

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

2.1 งบประมาณ : 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

1 : พฒันาประสทิธิภาพการบรหิารงานดา้นการประชาสมัพนัธภ์าครฐั 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

- รายจ่ายประจ า 1,001.6244     1,001.6244    995.6108       250.2301     250.2301     242.3259     250.5805     250.5805     247.4073    250.3482     250.3482    244.4371   250.4656     250.4656     261.4405    

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรป์รบัเปลี่ยนคา่นิยมและวฒันธรรม 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

เป้าหมาย : แนวทางย่อยการใชส้ื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงัคา่นิยมและ

วฒันธรรมของคนในสงัคม 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 78.60 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

น าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 78.60

โครงการที่  1 : ขอ้มูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาตทิี่เผยแพรสู่่

สาธารณะ 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อ

ของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 19,045 19,045 58022 3500 3500 3441 5900 5900 25278 5900 5900 13078 3745 3745 16225

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 75.40 71 71 75.40

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 76 70 70 76

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 87.64 71 71 87.64

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย และแผนการประชาสมัพนัธ์

แหง่ชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินงานตามแผนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย

และแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตสิ  าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

กจิกรรมที ่2 : เพิม่ประสทิธิภาพดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสารเพือ่การประชาสมัพนัธ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสทิธิภาพดา้นเทคโนโลยกีารสื่อสาร

เพือ่การประชาสมัพนัธส์  าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

2.1 งบประมาณ : 222.8551       222.8551      70.8589         53.7126       53.7126       1.9627        57.7148       57.7148       13.9451     57.7148       57.7148     10.0958     53.7129       53.7129       44.8553     

1 : เสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในนโยบาย และแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 40.0190        40.0190        38.8554         8.0036        8.0036        1.9627        12.0058       12.0058       11.8739     12.0058       12.0058     8.6697      8.0038        8.0038        16.3491     

- รายจ่ายประจ า 40.0190        40.0190        38.8554         8.0036        8.0036        1.9627        12.0058       12.0058       11.8739     12.0058       12.0058     8.6697      8.0038        8.0038        16.3491     

2 : เพิ่มประสทิธิภาพดา้นเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 182.8361       182.8361      32.0035         45.7090       45.7090       -               45.7090       45.7090       2.0712       45.7090       45.7090     1.4261      45.7091       45.7091       28.5062     

- รายจ่ายลงทนุ 182.8361       182.8361      32.0035         45.7090       45.7090       -               45.7090       45.7090       2.0712       45.7090       45.7090     1.4261      45.7091       45.7091       28.5062     

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 78.60 71 71

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

น าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

ผลผลติที่  1 : ขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่เผยแพรสู่่

สาธารณะ 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 270,000 270,000 401009 67513 67513 68799 67486 67486 125343 67488 67488 119643 67513 67513 82224

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 75.40 71 71 75.40

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 76 70 70 76

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 87.64 71 71 87.64

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาต ิและก ากบัดูแลการ

ปฏบิตังิานตามแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาติ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งน านโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาต ิฉบบัที ่5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 80 80 80 80

กจิกรรมที ่2 : ขยายบทบาททางวชิาการดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารมวลชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินงานพฒันาดา้นการประชาสมัพนัธ ์และสื่อสารมวลชน

ส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 100 100 100 100

กจิกรรมที ่3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารและนโยบายของรฐัในการเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินงานพฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารและนโยบาย

ของรฐัในการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

กจิกรรมที ่4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพเทคโนโลยสีารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินงานพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพเทคโนโลยี

สารสนเทศการประชาสมัพนัธ ์ส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

กจิกรรมที ่5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิ

ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : การด าเนินการพฒันาประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสารและนโยบายของ

รฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประเทศส าเร็จ ครบถว้น ตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

2.1 งบประมาณ : 1,305.4448     1,305.4448    1,021.8507     225.5283     225.5283     127.2280     346.9992     346.9992     212.5217    366.5106     366.5106    257.3272   366.4067     366.4067     424.7738    

1 : พฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาต ิและก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน

ตามแผนการประชาสมัพนัธแ์ห่งชาติ 1.2961          1.2961         1.2812          0.2590        0.2590        -               0.3888        0.3888        -              0.3891        0.3891       -             0.2592        0.2592        1.2812       

- รายจ่ายประจ า 1.2961          1.2961         1.2812          0.2590        0.2590        -               0.3888        0.3888        -              0.3891        0.3891       -             0.2592        0.2592        1.2812       

2 : ขยายบทบาททางวิชาการดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสื่อสารมวลชน 0.4447          0.4447         0.2244          -               -               -               0.2223        0.2223        -              0.2224        0.2224       -             -               -               0.2244       

- รายจ่ายประจ า 0.4447          0.4447         0.2244          -               -               -               0.2223        0.2223        -              0.2224        0.2224       -             -               -               0.2244       

3 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารและนโยบายของรฐัในการเขา้สู่ประชาคม

อาเซียน 21.0000        21.0000        20.9952         4.2000        4.2000        2.0189        6.3000        6.3000        4.7806       6.3000        6.3000       4.5056      4.2000        4.2000        9.6901       

- รายจ่ายประจ า 21.0000        21.0000        20.9952         4.2000        4.2000        2.0189        6.3000        6.3000        4.7806       6.3000        6.3000       4.5056      4.2000        4.2000        9.6901       

4 : พฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสมัพนัธ์ 374.9812       374.9812      348.6185       73.5040       73.5040       44.3091       105.8997     105.8997     27.2684     97.8138       97.8138     123.5894   97.7637       97.7637       153.4516    

- รายจ่ายลงทนุ 80.8647        80.8647        55.5272         -               -               -               32.3457       32.3457       2.1420       24.2596       24.2596     3.4635      24.2594       24.2594       49.9217     

- รายจ่ายประจ า 294.1165       294.1165      293.0913       73.5040       73.5040       44.3091       73.5540       73.5540       25.1264     73.5542       73.5542     120.1259   73.5043       73.5043       103.5299    

5 : พฒันาการประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารและนโยบายของรฐัใหเ้กดิภาพลกัษณ์ที่ดี

ของประเทศ 907.7228       907.7228      650.7314       147.5653     147.5653     80.9000       234.1884     234.1884     180.4727    261.7853     261.7853    129.2322   264.1838     264.1838     260.1265    

- รายจ่ายลงทนุ 302.1092       302.1092      43.5159         9.6034        9.6034        -               70.1744       70.1744       2.1420       96.9362       96.9362     15.9736     125.3952     125.3952     25.4003     

- รายจ่ายประจ า 605.6136       605.6136      607.2155       137.9619     137.9619     80.9000       164.0140     164.0140     178.3307    164.8491     164.8491    113.2586   138.7886     138.7886     234.7262    

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) 
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งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 01000 รายงานแผน

รหสั : 01002 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วนภายใตย้ทุธศาสตรช์าตขิองกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิี่

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

แบบสงป.301  

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กรมประชาสมัพนัธ์

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) 

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นน้ือหานโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยข์องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75.80 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74.70 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79.90 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 76.01 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 72.27 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 77 77 79.86 77 77

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

รฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 76 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 69 69 79 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร 

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 84.64 71 71

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 75.20 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 76.30 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 68 68 76.60 68 68

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 76.60 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 78.40 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 79 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 70 70 70 70

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั

ทางสงัคม 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: พลงัทางสงัคม 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม

เพิม่ขึ้น 6.4180         6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : มติดิา้นโอกาสของดชันีชี้วดัความกา้วหนา้ทางสงัคม เพิม่ขึ้น เฉลีย่

รอ้ยละ ๑๐ ภายในปี 2565

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ: การรองรบัสงัคมสูงวยัเชิงรุก 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : ประชากรไทยมกีารเตรยีมการ

ก่อนยามสูงอายเุพือ่ใหสู้งวยัอยา่งมคุีณภาพเพิม่ขึ้น 6.4180         6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : สดัส่วนประชากรอาย ุ๒๕ – ๕๙ ปี ทีม่กีารเตรยีมการเพือ่ยาม

สูงอายทุ ัง้มติทิางเศรษฐกจิ สงัคม สุขภาพ และสภาพแวดลอ้ม เทยีบกบัจ านวนประชากร

อาย ุ๒๕ - ๕๙ ปี ท ัง้หมด เฉลีย่รอ้ยละ ๖๐ ภายในปี 2565

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

แผนงาน : แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัที่

เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของ

กรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 

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

หน่วยนับ
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน ์และมส่ีวนร่วมในการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มเพือ่

รองรบั

สงัคมสูงวยั รอ้ยละ

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยั 

ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 438 438 664 100 100 71 115 115 314 112 112 279 111 111

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการเตรยีมความ

พรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการเตรยีม

ความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 69 69

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูง

วยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบั

สงัคมสูงวยัส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 438 438 664 50 50 71 100 100 314 150 150 279 138 138

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการเตรยีมความพรอ้ม

เพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว 

และเป็นกลาง รอ้ยละ

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

2.1 งบประมาณ : 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

1 : ผลติและเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยั 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

- รายจ่ายประจ า 6.4180          6.4180         6.2474          1.2836        1.2836        0.2028        1.9254        1.9254        2.4795       1.9254        1.9254       1.6290      1.2836        1.2836        1.9361       

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 01000 รายงานแผน

รหสั : 01002 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วนภายใตย้ทุธศาสตรช์าตขิองกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิี่

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบสงป.301  

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กรมประชาสมัพนัธ์

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) รวมทัง้สิ้น
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นน้ือหานโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยข์องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 77 77 77 77

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

รฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 69 69 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร 

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 68 68 68 68

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 73 73

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 
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แผน
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 70 70 70 70

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: การเตบิโตอย่างย ัง่ยืน 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: สภาพแวดลอ้มของประเทศไทยมคุีณภาพดี

ขึ้นอยา่งย ัง่ยนื 3.5000         3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : อนัดบัของประเทศดา้นความย ัง่ยนืและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

ในระดบัโลก อยู่ในระดบัต า่กว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก ภายในปี ๒๕๖๕

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ: การจดัการมลพษิที่มีผลกระทบตอ่

สิ่งแวดลอ้ม และสารเคมีในภาคเกษตรทัง้ระบบใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : การจดัการขยะมูลฝอย มูล

ฝอยตดิเชื้อของเสยีอนัตราย สารเคมใีนภาคการเกษตรและกากอตุสาหกรรมมี

ประสทิธิภาพมากขึ้น 3.5000         3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ดชันีประสทิธิภาพการจดัการขยะ เทา่กบั 0.74 ภายในปี 2565

หน่วยนับ

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.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน 
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่

สิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

แผนงาน : แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

เป้าหมาย : แผนงานยทุธศาสตรจ์ดัการมลพษิและสิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มที่เผยแพรผ่่าน

สื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม ที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 1,145 1,145 1027 286 286 126 286 286 521 286 286 380 287 287

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการบรหิารจดัการ

ขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการบรหิาร

จดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74 74

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

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการบรหิารจดัการขยะและ

สิ่งแวดลอ้มส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

2.1 งบประมาณ : 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

1 : ผลติและเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้ม 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

- รายจ่ายประจ า 3.5000          3.5000         3.4930          0.7000        0.7000        0.0975        1.0500        1.0500        1.5389       1.0500        1.0500       0.7200      0.7000        0.7000        1.1366       

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) 
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งบสว่นราชการ / รฐัวิสาหกจิ

งบกลาง

รหสั : 01000 รายงานแผน

รหสั : 01002 รายงานผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายรฐับาลของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

ส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหายทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาล ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นเน้ือหายทุธศาสตร์

ชาตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ มีความเช่ือมัน่ และน าขอ้มูลข่าวสารในการ

ด าเนินงานตามนโยบายเรง่ด่วนภายใตย้ทุธศาสตรช์าตขิองกรมประชาสมัพนัธไ์ปใช้

ประโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิี่

เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูใ้นเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจในเน้ือหานโยบายและแผนการ

ประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 

แบบสงป.301  

สว่นราชการ/รฐัวิสาหกจิ : กรมประชาสมัพนัธ์

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง )

ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.) 

แบบจดัท าแผน / รายงานผลการปฏบิตังิานและการใชจ้่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) 

กระทรวง : ส านักนายกรฐัมนตรี
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายส าคญัของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูใ้นน้ือหานโยบายและ

แผนการประชาสมัพนัธแ์หง่ชาตทิีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

จดัการปญัหาแรงงานตา่งดา้วและการคา้มนุษยข์องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการจดัการปญัหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยท์ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงานตามนโยบายการ

ขบัเคลื่อนการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 78 78 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 77 77 77 77

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบาย

รฐับาลที่เผยแพรผ่่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร ยทุธศาสตรช์าตแิละ

นโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 69 69 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร 

ยทุธศาสตรช์าตแิละนโยบายของรฐับาลทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัสงัคมสูงวยัของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 69 69 69 69

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการเตรยีมความพรอ้มเพือ่รองรบัสงัคมสูงวยัทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 68 68 68 68

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 74 74 74 74

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการบรหิารจดัการขยะและสิ่งแวดลอ้มทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธไ์ป

ใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 73 73 73 73

ผลสมัฤทธ์ิ : ประชาชนรบัรู ้เขา้ใจ และน าขอ้มูลข่าวสารในการด าเนินงานตามนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบของกรมประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์

ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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.) 



หน้าท่ี 31

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสาร  การด าเนินงานตาม

นโยบายการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์

ไปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ 70 70 70 70

ยทุธศาสตรช์าต ิ: ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: การตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

เป้าหมายแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ: ประเทศไทยปลอดการทจุรติและประพฤตมิิ

ชอบ 12.8919        12.8919       12.8510        2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติของประเทศไทย อยู่ในอนัดบั ๑ ใน ๕๔ 

และ/หรอืไดค้ะแนนไม่ต า่กว่า ๕๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๖๕

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาตรช์าต ิ: การป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

เป้าหมายแผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ : ประชาชนมวีฒันธรรม และ

พฤตกิรรมซือ่สตัยสุ์จรติ 12.8919        12.8919       12.8510        2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261      

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของเด็กและเยาวชนไทย มพีฤตกิรรมทีย่ดึม ัน่ความซือ่สตัย์

สุจรติ รอ้ยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของประชาชนทีม่วีฒันธรรมค่านิยมสุจรติ มทีศันคตแิละ

พฤตกิรรมในการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ รอ้ยละ ๕๐ ภายในปี ๒๕๖๕

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของหน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์ารประเมนิ ITA         รอ้ยละ

 ๘๐ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ภายในปี ๒๕๖๕

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร : ยทุธศาสตรด์า้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ

ภาครฐั 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

แผนงาน : แผนงานบูรณาการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

เป้าหมาย : แนวทางย่อยการป้องกนัการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทัง้ในและตา่งประเทศมีความ

เช่ือมัน่และน าขอ้มูลข่าวสารไปใชป้ระโยชน์ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสาร ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

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

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

รวมทัง้สิ้น
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แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

แผน

(ขัน้ พ.ร.บ.)

แผน

(ขัน้ บรหิาร) ผล

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารไปใชป้ระโยชน ์ไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 76 รอ้ยละ 76 76 76 76

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเช่ือมัน่ในขอ้มูล

ข่าวสารนโยบายและการด าเนินงานการตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบที่เผยแพร่

ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมคีวามเชื่อม ัน่ต่อขอ้มูลขา่วสารนโยบาย

และการด าเนินงานการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 72 72 72 72

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายน าขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการ

ด าเนินงานการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ  ทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรม

ประชาสมัพนัธไ์ปใชป้ระโยชน์ รอ้ยละ

โครงการที่  1 : โครงการประชาสมัพนัธก์ารตอ่ตา้นการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

1.แผนการปฎบิตังิาน

1.1 ตวัช้ีวดั

เชงิปรมิาณ

- ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบที่

เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ ครัง้ 1346 1346 1475 200 200 220 600 600 678 500 500 577 46 46

เชงิคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ 72 72 72 72

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้ใจขอ้มูลขา่วสาร การด าเนินงานตามนโยบายการต่อตา้นการ

ทจุรติและประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธ์ รอ้ยละ 71 71 71 71

1.2.กจิกรรมหลกั

กจิกรรมที ่1 : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ผลติและเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติ

และประพฤตมิชิอบส าเร็จ ครบถว้นตามแผน รอ้ยละ 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ขอ้มูลขา่วสารนโยบายและการด าเนินงานการต่อตา้นการทจุรติและ

ประพฤตมิชิอบทีเ่ผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพนัธม์คีวามถกูตอ้ง รวดเร็ว และเป็น

กลาง รอ้ยละ

2.แผนการใชจ้่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3) 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

2.1 งบประมาณ : 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

1 : ผลติและเผยแพรข่อ้มูลข่าวสารการป้องกนั ปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิิชอบ 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

- รายจ่ายประจ า 12.8919        12.8919        12.8510         2.5784        2.5784        1.0377        3.8676        3.8676        3.0132       3.8676        3.8676       3.4740      2.5783        2.5783        5.3261       

ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) ยทุธศาสตรช์าต ิ- แผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ- แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

ยทุธศาสตรจ์ดัสรร - แผนงาน - เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์

เป้าหมายการใหบ้รกิารกระทรวง - เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน หน่วยนับ

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


