ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานประชาสัมพันธ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

รอยละของประชาชนชาว กทม. ที่
รับรูขาวสารการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครผานชองทางส่ อ
ื
ประชาสัมพันธตาง ๆ
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ
ที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

พ
80.00 (รอยละ)

ท

ผลลัพธ
(Outcome)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
สมรรถนะของบุคลากรมุงสูความ
เป็ นมืออาชีพ

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 7.00 (กิจกรรม)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

มิติที่ 1

เป าหมาย

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

รอยละของการชแ
ี้ จงประเด็นสําคัญ
จากการวิเคราะหขาวที่ไดรับการเผย
แพรทันตอสถานการณ

ผลลัพธ
(Outcome)

95.00 (รอยละ)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

โครงการ/กิจกรรม

(กิจกรรม)
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(รอยละ)

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการจางเหมาสํารวจส่ อ
ื
ประชาสัมพันธและภาพลักษณของ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2564
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการการดําเนินงานดานการ
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 25,000,000 บาท)

-

าน

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(2) คาใชจายในการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธนโยบายของกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 25,820,000 บาท)
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนัก
ประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ Smart PR
(งบประมาณ 427,600 บาท)

-

(1) กิจกรรมการนํ าเสนอขาวสารประเด็น
สําคัญที่ทันตอสถานการณในส่ อ
ื มวลชน
และส่ อ
ื ออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

-
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มิติที่ 2

มิติที่ 4

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ระดับความสําเร็จของการ
ประชาสัมพันธนโยบายปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองตามนโยบายของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

รอยละความสําเร็จของการเผยแพร
สกูปประชาสัมพันธเพื่อเสริมสราง
ภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร
ผานส่ อ
ื ออนไลน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการพัฒนาส่ อ
ื สังคมออนไลนเสริม สรางการรับรูเชิงรุก
(งบประมาณ 7,287,200 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธนโยบาย
ปรับปรุงภูมิทัศนคลองตามนโยบายของผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

ผลลัพธ
(Outcome)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คร

(1) กิจกรรมการเผยแพรอินโฟกราฟิกเพื่อ สรางภาพลักษณของกรุงเทพมหานครผาน
สื่อสังคมออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาส่ อ
ื
สังคมออนไลนเสริมสรางการรับรูเชิง
รุก

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการเผยแพร
อินโฟกราฟิกเพื่อสรางภาพลักษณ
ของกรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื สังคม
ออนไลน

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเผยแพรสกูป
ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
ของกรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื ออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

100.00 (รอยละ)

-

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 5

ระดับความ
สําเร็จ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ม

ห

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 89,925,100 บาท)

-

(2) การเบิกจายงบประมาณปี พ.ศ. 2565
ในภาพรวม
(งบประมาณ 86,573,980 บาท)

(1) การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริ
การ
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานประชาสัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)
-

ท

พ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

ผูรับผิดชอบ

าน

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

มิติที่ 5

โครงการ/กิจกรรม

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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