ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานประชาสัมพันธ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ระดับความสําเร็จของโครงการ
ประชาสัมพันธเชิงรุกผานส่ อ
ื
ออนไลนและโซเชียลมีเดีย
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

7.00 (กิจกรรม)

(กิจกรรม)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

รอยละความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียที่มีตอการจางศึกษาและ
วิจัยเพื่อบูรณาการการ
ประชาสัมพันธของกรุงเทพมหานคร
(Digital Signage)

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

จํานวนชองทางการเผยแพรความรู
ความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอยางหลากหลาย
ชองทาง

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงการคาใชจายในการดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
สมรรถนะของบุคลากรมุงสูความ
เป็ นมืออาชีพ

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธที่
ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

5.00 (ระดับ)

80.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 5.00 (ชองทาง)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน การประชาสัมพันธรองรับไทยแลนด 4.0
(งบประมาณ 1,245,600 บาท)

(ระดับ)

(1) โครงการการประชาสัมพันธเชิงรุกผาน สื่อออนไลนและโซเชียลมีเดีย
(งบประมาณ 19,872,000 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการบูรณาการการประชาสัมพันธ ของกรุงเทพมหานคร (Digital Signage)
(งบประมาณ 535,000 บาท)

(ชองทาง)

(1) กิจกรรมการประชาสัมพันธการสราง
สังคมพหุวัฒนธรรมผานชองทางส่ อ
ื ตางๆ
อยางตอเนื่อง
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

-

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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รอยละของประเด็นสําคัญที่ทันตอ
สถานการณที่ไดรับการเผยแพรทาง
สื่อมวลชนและส่ อ
ื ออนไลน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

รอยละความพึงพอใจของผูเขาใช
ขอมูลจากเว็บไซตของสํานักงาน
ประชาสัมพันธ
www.prbangkok.com
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

รอยละการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารนโยบายและการดําเนินงาน
ของกรุงเทพมหานครผานกิจกรรม
เฟสบุคไลฟ  (Facebook Live) บน
แฟนเพจของสํานักงานประชา
สัมพันธ

มิติที่ 1

รอยละการรับรูตอการประชาสัมพันธ
ในกิจกรรมมวลชนสัมพันธ
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ระดับความความสําเร็จของการจัด
ทําแอพลิเคชัน
่ ขาว กทม.

(1) กิจกรรมการสํารวจการรับรูและความ
เขาใจที่มีตอส่ อ
ื ประชาสัมพันธที่เผยแพร
ทุกชองทาง
(งบประมาณ 300,000 บาท)

-

85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

-

ผลลัพธ
(Outcome)

95.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของกรุงเทพมหานครผานทางเว็บไซต
www.prbangkok.com
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเฟสบุคไลฟ  (Facebook
Live) บนแฟนเพจของสํานักงานประชา
สัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

70.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมมวลชนสัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

70.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทําแอพลิเคชัน
่ ขาว
กทม.
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

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

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(รอยละ)

ท

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 1

รอยละของประชาชนชาว กทม. ที่
รับรูขาวสารการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครผานชองทางส่ อ
ื
ประชาสัมพันธตางๆ

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(รอยละ)

-

(1) การจัดทํางบการเงินประจําปี  2562
ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชแ
ี้ จง
ประเด็นที่สงผลกระทบตอภาพลักษณของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

พ

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

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

(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุดใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการลดการ
ใชพลังงานไฟฟ าภายในศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) ของ
สํานักงานประชาสัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประมาณ 110,124,400 บาท)

ห

100.00 (รอยละ)

100.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 2

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

ผลลัพธ
(Outcome)

กร
ุงเ

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการใชจายงบ
ประมาณ

ผูรับผิดชอบ

(1) การรักษาหรือคงไวหรือพัฒนาโครงการ ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) โครง
การ Bangkok Connect
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

มิติที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)
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(1) การสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการที่มีตอหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 25-01-2020

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(สํานักงานประชาสัมพันธ)

มิติที่ 4

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ขัน
้ ตอน)

(ขัน
้ ตอน)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)

(1) การดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานประชาสัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานประชาสัมพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ผูรับผิดชอบ

ม

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

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