แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานประชาสัมพันธ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
(รอยละ 70)
1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของประชาชนชาว กทม. ที่รับรู
ขาวสารการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานครผานชองทางส่ อ
ื
ประชาสัมพันธตาง ๆ

5.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : ดําเนินการ
(1.1). โครงการจางเหมาสํารวจส่ อ
ื
ทอดแบบสํารวจฯ ครัง้ ที่ 1 ซึ่งเป็ นการ
ประชาสัมพันธและภาพลักษณของ
สํารวจพฤติกรรมการรับส่ อ
ื ของประชาชน กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2564
ชาวกรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 19 – ความกาวหน าของงาน :70%
30 เม.ย. 2564 30/5/2021 อยูระหวาง
สรุปผลการสํารวจฯ รอบที่ 1 6/30/2021 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสรุปรายงานผลการ
สํารวจฯ รอบที่ 1 และเตรียมทอดแบบ
สํารวจในครัง้ ที่ 2 ซึ่งกําหนดทอดแบบ
สํารวจในเดือนกรกฎาคม 2564

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

คร

มิติท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

ผลงานลาสุด

7.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : ดําเนินการใน (2.1). โครงการการดําเนินงานดาน สํานักงานประชาสัมพัน
เดือนเมษายน 64 ดังนี้ 1.1 กิจกรรม
การประชาสัมพันธของกรุงเทพมหา ธ
ประชาสัมพันธดานมหานครความปลอดภัย นคร
งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณ ความกาวหน าของงาน :90%
ใชไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญา
แลว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2
563 สิน
้ สุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา เบิกจายงวด
ที่ 1-2 แลวเป็ นเงิน 1,400,000 บาท และ
อยูระหวางรายงานการตรวจรับงวดที่ 3
เป็ นเงิน 700,000 บาท 1.2 กิจกรรมประ
าสัมพันธดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย
(พื้นที่สาธารณะพ้ น
ื ที่สีเขียวกระจาย / การ
จราจรคลองตัวและมีทางเลือก) งบ
ประมาณ 2,000,000 บาท ใชไป
1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแลวเลข
ที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิน
้ สุด
สัญญา 20 เมษายน 2564 อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา อยูระหวางฝายการ
คลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็ นเงิน
740,440 บาท และอยูระหวางรายงานผล
การตรวจรับงวดที่ 2 เป็ นเงิน 740,440
บาท 1.3 กิจกรรมการประชาสัมพันธดาน
มหานครสําหรับทุกคน (เพื่อสังคมผูสูงอายุ
) งบประมาณ 1,390,377 บาท ประกาศ
แผนจัดซ้ อ
ื จัดจางเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2563 ประกาศยกเลิกประกวดราคา ebidding ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2
564 (ครัง้ ที่ 1 มีผูเสนอราคาเพียงราย
เดียว ยกเลิกและดําเนินการใหม) ประกวด
ราคาครัง้ ที่ 2 ยื่นเสนอราคา 18 กุมภาพันธ
2564 ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64
ดําเนินการระหวางวันที่ 25 มี.ค.64 – 22
ก.ค. 64 จํานวน 3 งวด อยูระหวางฝาย
การคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็ นเงิน
136,000 บาท 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธ
ดานมหานครกระชับ งบประมาณ 992,000
บาท ใชไป 990,000 บาท ประกาศผูชนะ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู
ระหวางรออุทธรณ 7 วัน ลงนามสัญญา
เลขที่ 22-11-64 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2564 ดําเนินการระหวางวันที่ 18 กุมภา
พันธ – 16 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 งวด
อยูระหวางฝายการคลังตรวจสอบฎีกา งวด
ที่ 1 และอยูระหวางรายงานผลการตรวจ
รับ งวดที่ 2 1.5 กิจกรรมประชาสัมพันธ
ดานมหานครประชาธิปไตย งบประมาณ
784,000 บาท ใชไป 780,000 บาท
ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลงนามในสัญญาแลวเลขที่ 22-9-64 ลว.
21 มกราคม 2564 ดําเนินการระหวางวัน
ที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2564
อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา และอยู
ระหวางฝายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่
1 เป็ นเงิน 78,000 บาท 1.6 กิจกรรม
ประชาสัมพันธดานมหานครแหงเศรษฐกิจ
และการเรียนรู งบประมาณ 999,808 บาท
ใชไป 999,000 บาท ประกาศผูชนะเมื่อวัน
ที่ 23 ธันวาคม 2563 ลงนามในสัญญาแลว
เลขที่ 22-6-64 ลว. 7 มกราคม 2564 อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา เบิกจายงวด
ที่ 1 แลวเป็ นเงิน 199,800 บาท และอยู
ระหวางฝายการคลังตรวจสอบฎีกางวดที่ 2
เป็ นเงิน 199,800 บาท 1.7 กิจกรรม
ประชาสัมพันธดานการบริหารจัดการเมือง
มหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท
1.7.1 คาใชจายการประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพและ
หนังสือพิมพออนไลน งบประมาณ 2
,000,000 บาท ดําเนินการเผยแพรทาง
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจไปแลวรอยละ
100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผย
แพรทางหนังสือพิมพบางกอกโพสตไปแลว
รอยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท)
โดยไดดําเนินการเบิกจายเงินเรียบรอย
แลว 1.7.2 คาใชจายสงเสริมความเขาใจ
แกประชาชนบนปายโฆษณาและเอกสารสิ่ง
พิมพ งบประมาณ 500,000 บาท ใชไป
496,000 บาท เป็ นการจัดทําสมุดโทรศัพท
และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเลขที่
21-9-64 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ครบกําหนด 25 เมษายน 2564 อยู
ระหวางรายงานผลการตรวจรับ 1.7.3 คา
ใชจายการจัดกิจกรรมส่ อ
ื มวลชนสัมพันธ
งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย)
1.7.4 คาใชจายการประชาสัมพันธ "เรื่อง
เลาดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2
,962,000 บาท ใชไป 2,800,000 บาท ลง
นามในสัญญาแลวเลขที่ 22-7-64 ลว. 8
มกราคม 2564 ดําเนินการระหวางวันที่ 9
มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา และอยู
ระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
1.7.5 คาใชจายการประชาสัมพันธนโยบาย
กรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน งบ
ประมาณ 4,000,000 บาท ใชไป
3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแลวเลข
ที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดําเนิน
การระหวางวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31
สิงหาคม 2564 อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา เบิกจายงวดที่ 1,2 แลวเป็ นเงิน 9
47,360 บาท อยูระหวางฝายการคลังตรวจ
สอบงวดที่ 3 และอยูระหวางสงมอบงาน
งวดที่ 4 1.7.6 คาใชจายเผยแพรขาวสาร
ของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซตเป็ น
ภาษาตางประเทศ งบประมาณ 1,500,000
บาท งบประมาณใชไป 1,340,000 บาท
ดําเนินการตามสัญญา เลขที่ 22-3-64 ลว.
4 ธันวาคม 2563 ระหวางวันที่ 5 ธันวาคม
2563 – 2 กรกฎาคม 2564 เบิกจายงวดที่
1 แลว เป็ นเงิน 402,000 บาท และอยู
ระหวางฝายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่
2 เป็ นเงิน 402,000 บาท 1.7.7 คาใชจาย
ประชาสัมพันธสนับสนุนดานบริหารจัดการ
มหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัด
ทําสแตนดแ
ี้ ละพัดสปริง (งบประมาณ
1,450,000 บาท ใชไป 938,000 น.) อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 2
2-10-64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ครบ
กําหนดสัญญา 21 มีนาคม 2564 และอยู
ระหวางฝายการคลังตรวจสอบฎีกา 1.7.8
คาใชจายดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร ระยะ
5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ
1,048,800 บาท อยูระหวางกําหนดรายละ
เอียด 30/05/2021 ดําเนินการในเดือน
พฤษภาคม 64 ดังนี้ 1.1 กิจกรรม
ประชาสัมพันธดานมหานครความปลอดภัย
งบประมาณ 2,915,750 บาท งบประมาณ
ใชไป 2,800,000 บาท ลงนามในสัญญา
แลว เลขที่ 22-4-64 ลว. 14 ธันวาคม 2
563 สิน
้ สุดสัญญา 12 มิถุนายน 2564 อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา เบิกจายงวด
ที่ 1-3 แลวเป็ นเงิน 2,100,000 บาท และ
อยูระหวางรายงานการตรวจรับงวดที่ 4
เป็ นเงิน 700,000 บาท 1.2 กิจกรรมประ
าสัมพันธดานมหานครสีเขียว สะดวกสบาย
(พื้นที่สาธารณะพ้ น
ื ที่สีเขียวกระจาย / การ
จราจรคลองตัวและมีทางเลือก) งบ
ประมาณ 2,000,000 บาท ใชไป
1,480,880 บาท ลงนามในสัญญาแลวเลข
ที่ 22-8-64 ลว. 20 มกราคม 2564 สิน
้ สุด
สัญญา 20 เมษายน 2564 อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา เบิกจายเงินงวดที่
1แลว เป็ นเงิน 740,440 บาท และอยู
ระหวางรายงานผลการตรวจรับงวดที่ 2
เป็ นเงิน 740,440 บาท 1.3 กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธดานมหานครสําหรับทุกคน
(เพื่อสังคมผูสูงอายุ) งบประมาณ
1,390,377 บาท ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจาง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ
ยกเลิกประกวดราคา e-bidding ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 (ครัง้ ที่ 1 มีผู
เสนอราคาเพียงรายเดียว ยกเลิกและ
ดําเนินการใหม) ประกวดราคาครัง้ ที่ 2 ยื่น
เสนอราคา 18 กุมภาพันธ 2564 ลงนาม
สัญญาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.64 ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 25 มี.ค.64 – 22 ก.ค. 64
จํานวน 3 งวด อยูระหวางฝายการคลัง
ตรวจสอบฎีกา งวดที่ 1 เป็ นเงิน 136,000
บาท 1.4 กิจกรรมประชาสัมพันธดาน
มหานครกระชับ งบประมาณ 992,000
บาท ใชไป 990,000 บาท ประกาศผูชนะ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 และอยู
ระหวางรออุทธรณ 7 วัน ลงนามสัญญา
เลขที่ 22-11-64 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2564 ดําเนินการระหวางวันที่ 18 กุมภา
พันธ – 16 สิงหาคม 2564 จํานวน 4 งวด
เบิกจายเงินงวดที่ 1 แลว เป็ นเงิน
198,000 บาท และอยูระหวางรายงานผล
การตรวจรับ งวดที่ 2-3 1.5 กิจกรรม
ประชาสัมพันธดานมหานครประชาธิปไตย
งบประมาณ 784,000 บาท ใชไป 780,000
บาท ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2563 ลงนามในสัญญาแลวเลขที่ 22-9-64
ลว. 21 มกราคม 2564 ดําเนินการระหวาง
วันที่ 22 มกราคม - วันที่ 9 สิงหาคม 2
564 อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา เบิก
จายเงินงวดที่ 1 แลวเป็ นเงิน 78,000 บาท
และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญางวดที่
2 1.6 กิจกรรมประชาสัมพันธดาน
มหานครแหงเศรษฐกิจและการเรียนรู งบ
ประมาณ 999,808 บาท ใชไป 999,000
บาท ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2563 ลงนามในสัญญาแลวเลขที่ 22-6-64
ลว. 7 มกราคม 2564 อยูระหวางดําเนิน
การตามสัญญา เบิกจายงวดที่ 1 แลวเป็ น
เงิน 199,800 บาท เบิกจายเงินงวดที่ 1-3
แลว เป็ นเงิน 599,400 บาท 1.7 กิจกรรม
ประชาสัมพันธดานการบริหารจัดการเมือง
มหานคร งบประมาณ 15,918,065 บาท
1.7.1 คาใชจายการประชาสัมพันธ
กรุงเทพมหานครทางหนังสือพิมพและ
หนังสือพิมพออนไลน งบประมาณ 2
,000,000 บาท ดําเนินการเผยแพรทาง
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจไปแลวรอยละ
100 (งบประมาณ 100,000 บาท) และเผย
แพรทางหนังสือพิมพบางกอกโพสตไปแลว
รอยละ 100 (งบประมาณ 155,000 บาท)
โดยไดดําเนินการเบิกจายเงินเรียบรอย
แลว 1.7.2 คาใชจายสงเสริมความเขาใจ
แกประชาชนบนปายโฆษณาและเอกสารสิ่ง
พิมพ งบประมาณ 500,000 บาท ใชไป
496,000 บาท เป็ นการจัดทําสมุดโทรศัพท
และอยูระหวางดําเนินการตามสัญญาเลขที่
21-9-64 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
ครบกําหนด 25 เมษายน 2564 อยู
ระหวางรายงานผลการตรวจรับ 1.7.3 คา
ใชจายการจัดกิจกรรมส่ อ
ื มวลชนสัมพันธ
งบประมาณ 907,265 บาท (รอนโยบาย)
1.7.4 คาใชจายการประชาสัมพันธ "เรื่อง
เลาดีๆ ของคนกรุงเทพฯ" งบประมาณ 2
,962,000 บาท ใชไป 2,800,000 บาท ลง
นามในสัญญาแลวเลขที่ 22-7-64 ลว. 8
มกราคม 2564 ดําเนินการระหวางวันที่ 9
มกราคม - วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญา และอยู
ระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2
1.7.5 คาใชจายการประชาสัมพันธนโยบาย
กรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน งบ
ประมาณ 4,000,000 บาท ใชไป
3,789,440 บาท ลงนามในสัญญาแลวเลข
ที่ 22-5-64 ลว. 7 มกราคม 2564 ดําเนิน
การระหวางวันที่ 8 มกราคม - วันที่ 31
สิงหาคม 2564 อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา เบิกจายงวดที่ 1-3 แลวเป็ นเงิน
1,421,040 บาท อยูระหวางฝายการคลัง
ตรวจสอบงวดที่ 4 และอยูระหวางสงมอบ
งานงวดที่ 5 1.7.6 คาใชจายเผยแพร
ขาวสารของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซต
เป็ นภาษาตางประเทศ งบประมาณ
1,500,000 บาท งบประมาณใชไป
1,340,000 บาท ดําเนินการตามสัญญา
เลขที่ 22-3-64 ลว. 4 ธันวาคม 2563
ระหวางวันที่ 5 ธันวาคม 2563 – 2
กรกฎาคม 2564 เบิกจายงวดที่ 1-2 แลว
เป็ นเงิน 804,000 บาท และอยูระหวาง
ฝ ายการคลังตรวจสอบฎีกา งวดที่ 3 เป็ น
เงิน 402,000 บาท 1.7.7 คาใชจาย
ประชาสัมพันธสนับสนุนดานบริหารจัดการ
มหานคร งบประมาณ 3,000,000 บาท จัดทําสแตนดแ
ี้ ละพัดสปริง (งบประมาณ
1,450,000 บาท ใชไป 938,000 น.) อยู
ระหวางดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 2
2-10-64 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564 ครบ
กําหนดสัญญา 21 มีนาคม 2564 เบิกจาย
เงินเรียบรอยแลว - จางเหมาจัดทํารายงาน
พิเศษ (โตะขาวและสกูปขาว) เผยแพรทาง
สถานีโทรทัศนและส่ อ
ื ออนไลน งบประมา
ณ 500,000 บาท รายงานจางแลว อยู
ระหวางรายงานผลและขออนุมัติจาง 1.7.8
คาใชจายดานการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การประชาสัมพันธกรุงเทพมหานคร ระยะ
5 ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570) งบประมาณ
1,048,800 บาท อยูระหวางเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดคาใชจาย 6/30/2021 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนสรุปขอมูลการดําเนินงาน
ประจําเดือนมิถุนายน 2564

คร
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ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ ที่ตอบ
สนองยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหา
นคร
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มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(รอยละ)

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6

รอยละของการชแ
ี้ จงประเด็นสําคัญจาก
การวิเคราะหขาวที่ไดรับการเผยแพรทัน
ตอสถานการณ

5.0.

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการเผยแพรอินโฟก
ราฟิกเพื่อสรางภาพลักษณของ
กรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื สังคมออนไลน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาส่ อ
ื สังคม
ออนไลนเสริมสรางการรับรูเชิงรุก
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

9

ระดับความสําเร็จของการประชาสัมพันธ
นโยบายปรับปรุงภูมิทัศนคลองตาม
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการเผยแพรสกูป
ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพลักษณ
ของกรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื ออนไลน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : เตรียมจัด
(3.1). โครงการพัฒนาศักยภาพนัก สํานักงานประชาสัมพัน
ทําแบบสอบถามใหผูบังคับบัญชาของผูเขา ประชาสัมพันธแบบมืออาชีพ Smart ธ
รวมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง PR
จากเขารวมโครงการ 30/05/2564 :
ความกาวหน าของงาน :90%
เตรียมจัดทําแบบสอบถามใหผูบังคับบัญชา
ของผูเขารวมอบรมประเมินผลการปฏิบัติ
งานหลังจากเขารวมโครงการ 6/30/2021 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมทอด
แบบสอบถามใหผูบังคับบัญชาของผูเขา
รวมอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานหลัง
จากเขารวมโครงการ
(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : มีการนํ าเสนอ (4.1). กิจกรรมการนํ าเสนอขาวสาร สํานักงานประชาสัมพัน
ขาวสารประเด็นส
 าํ คัญท
 ท
ี่ น
ั ต
 อ
 ส
 ถานการณ ประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ ธ
ในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลนในเดือน
ในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลน
เมษายน 2564 จัดทําจํานวน 46 เรื่อง ได ความกา วหน าของงาน :90%
รับการเผยแพรในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื
ออนไลนภายใน 3 วัน จํานวน 46 เรื่อง
คิดเป็ นรอยละ 100 30/5/2021 มี
การนํ าเสนอขาวสารประเด็นสําคัญที่ทันตอ
สถานการณในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลน
ในเดือนพฤษภาคม 2564 จัดทําจํานวน
46 เรื่อง ไดรับการเผยแพรในส่ อ
ื มวลชน
และส่ อ
ื ออนไลนภายใน 3 วัน จํานวน 46
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 100 6/30/2021 : มี
การนํ าเสนอขาวสารประเด็นสําคัญที่ทันตอ
สถานการณในส่ อ
ื มวลชนและส่ อ
ื ออนไลน
ในเดือนมิถุนายน 2564 จัดทําจํานวน 46
เรื่อง ไดรับการเผยแพรในส่ อ
ื มวลชนและ
สื่อออนไลนภายใน 3 วัน จํานวน 46 เรื่อง
คิดเป็ นรอยละ 100

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : มีการเผยแพร (5.1). กิจกรรมการเผยแพรอินโฟก สํานักงานประชาสัมพัน
อินโฟกราฟฟิ กเพื่อสรางภาพลักษณของ
ราฟิกเพื่อสรางภาพลักษณของ
ธ
กรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื สังคมออนไลนไป กรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื สังคมออ
ในเดือนเมษายน 2564 ไปแลว จํานวน 6 นไลน
ครัง้  ดังนี้ 1. มาตรการปองกันอัคคีภัยสง ความกาวหน าของงาน :90%
กรานต 64 ยอดการเขาถึง 6,712 คน 2.
กทม.เตรียมพรอมรับมือพายุฤดูรอน 3-6
เม.ย.นี้ ยอดการเขาถึง 12,552 คน 3. วัน
หยุดสงกรานต เชิญมาเช็คอิน @คลองโอง
อาง ยอดการเขาถึง 14,461 คน 4.
โรงเรียนฝึกอาชีพแหงใหมทันสมัยที่เขต
ประเวศ ยอดการเขาถึง 39,256 คน 5.
กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร ยอด
การเขาถึง 21,486 คน 6. กทม. งดบริการ
งานทะเบียนแรงงานตางดาว (ยกเวนแจง
เกิด-แจงตาย) ยอดการเขาถึง 35,392 คน
30/05/2564 : มีการเผยแพรอินโฟกรา
ฟฟิ กเพื่อสรางภาพลักษณของ
กรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื สังคมออนไลนไป
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ไปแลว จํานวน
5 ครัง้  ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานครขอเชิญ
ชวนประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการปรับปรุงทางเทา เพื่อนําไปจัด
ทําคูมือหลักเกณฑและมาตรฐานทางเทา
ของกรุงเทพมหานคร ยอดการเขาถึง
32,066 คน 2. สารผูวาในวันอีฎล
ิ้ ฟิ ตริ
ยอดการเขาถึง 28,446 คน 3. แจงขอมูล
ผูปวยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่ยัง
ไมไดเขารับการรักษาผาน Line
bkkcovid19connect ยอดการเขาถึง
34,964 คน 4. ชีแ
้ จงขอเท็จจริง เรี่ อ
ื งพบผู
ติดเชื้อโควิด-19 ในพ้ น
ื ที่เขตดินแดง ยอด
การเขาถึง 64,630 คน 5. ขอเชิญรวม
บริจาค "กลองและลังกระดาษ" ที่ใชแลว
นํ าไปรีไซเคิลผลิตเป็ น "เตียงสนามกระ
ดาษ" มอบใหกับโรงพยาบาลสนาม เพื่อสู
โควิด-19 ยอดการเขาถึง 26,671 คน
6/30/2021 : มีการเผยแพรอินโฟกราฟฟิ ก
เพื่อสรางภาพลักษณของกรุงเทพมหานคร
ผานส่ อ
ื สังคมออนไลนไปในเดือนมิถุนายน
2564 ไปแลว จํานวน 4 ครัง้  ดังนี้ 1. กทม
. หวงใย เตือนภัยโรคและภัยหน าฝน ยอด
การเขาถึง 23,156 คน 2. ปรับจริงไมสวม
หน ากากอนามัยหรือหน ากากผา ยอดการ
เขาถึง 52,882 คน 3. ผูวาฯ เชิญชวน
ประชาชนไปฉีดวัคซีน เพื่อสรางภูมิคุมกัน
หมู ยอดการเขาถึง 41,419 คน 4. ขาว
บิดเบือนตลาดละลายทรัพย ยอดการเขา
ถึง 51,960 คน
(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : ไดตัวผูรับจาง (6.1). โครงการพัฒนาส่ อ
ื สังคม
และดําเนินการเรียบรอยแลว อยูระหวาง ออนไลนเสริมสรางการรับรูเชิงรุก
ตรวจรับงานงวดที่ 1 30/05/2564 : ได
ความกาวหน าของงาน :80%
ตัวผูรับจางและดําเนินการเรียบรอยแลว
อยูระหวางตรวจรับงานงวดที่ 1
6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตรวจรับ
งานงวดที่ 2

าน

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : ดําเนินการใน (7.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพัน
เดือนเมษายน 2564 1. จัดตงั ้  Facebook นโยบายปรับปรุงภูมิทัศนคลองตาม ธ
Group "ทิง้ รักลงคลอง" เพื่อรองรับ
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพ
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มหานคร
เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศนคลอง และเพื่อ ความกาวหน าของงาน :90%
สรางฐานขอมูลของเครือขายสมาชิกและ
ขอมูลท
 รัพยากรทโี่ ดดเดน
 ห
 รืออ
 ต
ั ล
 ก
ั ษณ
ของพ้ น
ื ที่ใหเป็ นทรัพยสินออนไลนที่จะ
สามารถใชประโยชนเพื่อการ
ประชาสัมพันธนโยบายของ
กรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทงั ้ เป็ นส่ อ
ื
กลางในการแบงปันขอมูล แลกเปลี่ยน
ประสบการณที่ดีระหวางกรุงเทพมหานคร
กับสมาชิก และระหวางวเครือขายสมาชิก
ดวยกัน ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมี
สวนรวมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร 2.
พัฒนาชองทางการส่ อ
ื สารประชาสัมพันธ
นโยบายปรับปรุงภูมิทัศนคลองตาม
นโยบายของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
โดยสํานักงานประชาสัมพันธไดเปิ ดชอง
ทางใหหนวยงานตาง ๆ ทัง้ สํานักและ
สํานักงานเขต เผยแพรขาวสารกิจกรรม
การพัฒนาและปรับภูมิทัศนคลอง ผานเมนู
“คลองสวยน้ํ าใส” ทาง
www.prbangkok.com พรอมทงั ้ ดําเนิน
การประชาสัมพันธฯ ผานส่ อ
ื ชองทางตาง ๆ
โดยมีรายงานสถิติการเผยแพรขาวสารการ
ดําเนินงานพัฒนาและปรับภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนเมษายน 2
564 จํานวน 836 ขาว รวมเป็ น 3,823
ขาว 3. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ประจําเดือนเมษายน 2564 เสนอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเพื่อทราบ
30/5/2021 ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม
2564 1. จัดตงั ้  Facebook Group "ทิง้ รัก
ลงคลอง" เพื่อรองรับนโยบายของผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุง
ภูมิทัศนคลอง และเพื่อสรางฐานขอมูลของ
เครือขายสมาชิกและขอมูลทรัพยากรที่
โดดเดน หรืออัตลักษณของพ้ น
ื ที่ใหเป็ น
ทรัพยสินออนไลนที่จะสามารถใช
ประโยชนเพื่อการประชาสัมพันธนโยบาย
ของกรุงเทพมหานครในอนาคต รวมทงั ้
เป็ นส่ อ
ื กลางในการแบงปันขอมูล แลก
เปลี่ยนประสบการณที่ดีระหวาง
กรุงเทพมหานครกับสมาชิก และระหวาง
วเครือขายสมาชิกดวยกัน ตลอดจน
สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนากรุงเทพมหานคร 2. พัฒนาชอง
ทางการส่ อ
ื สารประชาสัมพันธนโยบาย
ปรับปรุงภูมิทัศนคลองตามนโยบายของผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงาน
ประชาสัมพันธไดเปิ ดชองทางใหหนวยงาน
ตาง ๆ ทัง้ สํานักและสํานักงานเขต เผย
แพรขาวสารกิจกรรมการพัฒนาและปรับ
ภูมิทัศนคลอง ผานเมนู “คลองสวยน้ํ าใส”
ทาง www.prbangkok.com พรอมทงั ้
ดําเนินการประชาสัมพันธฯ ผานส่ อ
ื ชอง
ทางตาง ๆ โดยมีรายงานสถิติการเผยแพร
ขาวสารการดําเนินงานพัฒนาและปรับภูมิ
ทัศนคลองในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน 797 ขาว
รวมเป็ น 4,620 ขาว 3. จัดทํารายงานผล
การดําเนินการประจําเดือนพฤษภาคม 2
564 เสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อทราบ 6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
สรุปขอมูลการดําเนินงานประจําเดือน
มิถุนายน 2564
(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : อยูระหวางขน
ั ้ (8.1). กิจกรรมการเผยแพรสกูป
สํานักงานประชาสัมพัน
ตอนดําเนินการเผยแพรสกูป
ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางภาพ
ธ
ประชาสัมพันธผานเฟซบุกกรุงเทพมหา
ลักษณของกรุงเทพมหานครผานส่ อ
ื
นคร โดยสํานักงานประชาสัมพันธ ในเดือน ออนไลน
เมษายน 2564 จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 1.
ความกาวหน าของงาน :90%
วันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง โครงการ
บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลัง
งาน ขนาด 800 ตันตอวัน ยอดการเขาถึง
3,235 คน 2. วันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง
หลักสี่เปิ ดบริการ “ขอเลขที่บานออนไลน”
ชูนวัตกรรมบริการเพื่อประชาชน ลดเสี่ยง
โควิด-19 ยอดการเขาถึง 9,656 คน 3. วัน
ที่ 11 เมษายน 2564 เรื่อง “Chao
Phraya Sky Park”, beautiful garden in
the middle of the river, the first of its
kind in Bangkok ยอดการเขาถึง 17,516
คน 4. วันที่ 14 เมษายน 2564 เรื่อง lak
Si District Office Launches “online
application for house number service”
reducing risk of COVID-19 ยอดการเขา
ถึง 22,038 คน 5. วันที่ 19 เมษายน 2
564 เรื่อง Ong Ang Canal wins the
grobal “2020 Asian Townscape
Awards” ยอดการเขาถึง 14,043 คน 6.
วันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง คลองโอง
อาง ยอดการเขาถึง 14,895 คน 7. วันที่ 2
3 เมษายน 2564 เรื่อง The fact about
flood water waiting to be drained, the
BMA’s solution for flood problem ยอด
การเขาถึง 11,397 คน 8. วันที่ 23
เมษายน 2564 เรื่อง เปิ ดความจริงของ
นํ้ ารอระบาย แกปัญหาน้ํ าทวมกรุงเทพมหา
นคร ยอดการเขาถึง 13,497 คน
30/5/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนิน
การเผยแพรสกูปประชาสัมพันธผาน
เฟซบุกกรุงเทพมหานคร โดยสํานักงาน
ประชาสัมพันธ ในเดือนพฤษภาคม 2564
จํานวน 6 เรื่อง ดังนี้ 1. วันที่ 6
พฤษภาคม 2564 เรื่อง มุงมน
ั ่ ดูแลผูปวย
โควิด-19 แข็งแรงทงั ้ รางกายและจิตใจ
ยอดการเขาถึง 27,554 คน 2. วันที่ 8
พฤษภาคม 2564 เรื่อง BMA is
committed to give care and treatment
to COVID-19 patients, making them
strong physically and mentally ยอด
การเขาถึง 17,114 คน 3. วันที่ 17
พฤษภาคม 2564 เรื่อง Unveil the BMA
plan for target groups during the first
phase of vaccine rollout ยอดการเขาถึง
22,358 คน 4. วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เรื่อง สงตอขยะชน
ิ้ เล็ก ชิน
้ ใหญ...ไมเคยไร
คา ยอดการเขาถึง 13,957 คน 5. วันที่ 2
8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง BMA schools
adjust learning and teaching plan with
“5 ONs” ยอดการเขาถึง 18,276 คน 6.
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รร.กทม.
ปรับแผนการเรียนการสอน ใชรูปแบบ 5
ON ยอดการเขาถึง 54,983 คน
6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสรุปผล
การดําเนินการเผยแพรสกูปประชาสัมพันธ
ผานเฟซบุกกรุงเทพมหานคร โดย
สํานักงานประชาสัมพันธ ประจําเดือน
มิถุนายน 2564

ห

ระดับ

7.0.

ม

กลยุทธ

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการเพิ่มสมรรถนะ
ของบุคลากรมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

ท

3

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 :ดําเนินงาน
(9.1). การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม สํานักงานประชาสัมพัน
Facebook Group ของสํานักงานประชา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ธ
สัมพันธ โดยใชช่ อ
ื  Facebook Group
หนวยงาน
“ทิง้ รักลงคลอง” เพื่อรองรับนโยบายของผู ความกาวหน าของงาน :90%
วาราชการกรุงเทพมหานครเรื่องการ
ปรับปรุงภูมิทัศนคลอง เปิ ดตัวอยางเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
ปั จจุบันมีผลการดําเนินการ ดังนี้ ปั จจุบันมี
สมาชิก จํานวน 652 คน มีโพสตในกลุม
จํานวน 182 โพสต มีผูความคิดเห็น จํานว
น 575 ความคิดเห็น มีการแสดงความรูสึก
จํานวน 5,456 ความรูสึก 30/5/2564 :
ดําเนินงาน Facebook Group ของ
สํานักงานประชาสัมพันธ โดยใชช่ อ
ื 
Facebook Group “ทิง้ รักลงคลอง” เพื่อ
รองรับนโยบายของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเรื่องการปรับปรุงภ
 ม
ู ท
ิ ศ
ั น
คลอง เปิ ดตัวอยางเป็ นทางการเมื่อวันที่
15 กุมภาพันธ 2564 ปั จจุบันมีผลการ
ดําเนินการ ดังนี้ ปั จจุบันมีสมาชิก จํานวน
652 คน มีโพสตในกลุม จํานวน 182 โพ
สต มีผูความคิดเห็น จํานวน 575 ความคิด
เห็น มีการแสดงความรูสึก จํานวน 5,456
ความรูสึก 6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั้
ตอนสรุปผลการดําเนินการในเดือน
มิถุนายน 2564

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

5.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

11

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(สํานักงานประชาสัมพันธ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : ดําเนินการทาง (10.1). ความสําเร็จของการเบิกจาย สํานักงานประชาสัมพัน
ดานงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกันเหลื่อมปี งบประมาณในภาพรวม
ธ
กรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 5 รายการเป็ น
ความกาวหน าของงาน :70%
เงินจํานวน 15,251,985 บาท เบิกจายไป
แลว 5 รายการ จํานวนเงิน 15,251,985
บาท คิดเป็ นรอยละ 100 2. การเบิกจาย
ภาพรวมงบประมาณรายจายประจําปี  2
564 เป็ นเงินจํานวน 89,925,100 บาท
เบิกจายไปแลว 25,342,178.43 บาท คิด
เป็ นรอยละ 28.18 3. การกอหนี้ผูกพันไป
แลวเป็ นจํานวนเงิน 39,230,064.28 บาท
คิดเป็ นรอยละ 43.63 งบประมาณคงเหลือ
64,582,921.57 บาท 30/5/2021 ดําเนิน
การทางดานงบประมาณ ดังนี้ 1. เงินกัน
เหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน จํานวน 5
รายการเป็ นเงินจํานวน 15,251,985 บาท
เบิกจายไปแลว 5 รายการ จํานวนเงิน
15,251,985 บาท คิดเป็ นรอยละ 100 2.
การเบิกจายภาพรวมงบประมาณรายจาย
ประจําปี  2564 เป็ นเงินจํานวน
89,925,100 บาท เบิกจายไปแลว
32,341,013.15 บาท คิดเป็ นรอยละ 35.
96 3. การกอหนี้ผูกพันไปแลวเป็ นจํานวน
เงิน 39,230,064.28 บาท คิดเป็ นรอยละ
43.63 งบประมาณคงเหลือ 57,584,086.
85 บาท 6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
สรุปขอมูลการจัดซ้ อ
ื จัดจางประจําเดือน
มิถุนายน 2564
(ไตรมาส 3) 29/04/2564 : อยูระหวาง
(11.1). การพัฒนาและจัดเก็บฐาน
นํ าเขาฐานขอมูลในระบบ 30/5/2564 : อยู ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
ระหวางนําเขาฐานขอมูลในระบบ
งานหรือการใหบริการ
6/30/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนอยู
ความกา วหน าของงาน :85%
ระหวางนําเขาฐานขอมูลในระบบ และ
รายงานผลการดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 4
สงใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

สํานักงานประชาสัมพัน
ธ

คร

มิติท่ี

-

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ห

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

พ

ม

............................................................

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

............................................................

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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