
 
 

แผนปฏิบัตริาชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของกรมประชาสัมพันธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธภาครัฐ โดยมีเปาหมาย
เพ่ือใหประชาชนมีโอกาสรับรู เกิดความรู ความเขาใจ สามารถนําขอมูลขาวสารของภาครัฐไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังใหประเทศไทยเกิดภาพลักษณท่ีดี และเพ่ือใหบรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายจึงกําหนดและดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2563 - 2580 
และระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค 

 เปาประสงคพันธกิจท่ี 1 

1. กรมฯ ไดรับทราบความคิดเห็น ความตองการ ตลอดจนไดรูถึงพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสาร 
และสาระบันเทิงของประชาชนในทุกกลุมเปาหมาย เพ่ือประกอบการวางแผน การกําหนด
นโยบาย และการตอบสนองความตองการของประชาชนทุกกลุม  

2. กรมฯ แสดงบทบาทนําในการกําหนดประเด็นและทิศทางการสื่อสารประชาสัมพันธ 
ในเรื่องท่ีมีความสําคัญบนพ้ืนฐานของขอมูล ขอเท็จจริง และโดยสอดคลองกับสถานการณ  

 
 
 

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

วิสัยทัศน  

เปนองคกรท่ีไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและสรางภาพลักษณท่ีดี
 

พันธกิจ  

1. มีบทบาทนําในการกําหนดประเด็นความคิดสําคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ 

เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  

2. ประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐสูกลุมเปาหมายท้ังในและตางประเทศ และสะทอนความคิดเห็น

จากประชาชนสูรัฐ อีกท้ังสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธประเด็น

ความคิดสําคัญอยางตอเนื่องตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือขาย และอุปกรณท้ังปวง     

ท่ีจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ 

3. เปนองคการหลักในการบริหารจัดการขอมูลและขาวสารท้ังปวงในงานสื่อสาร

ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชาติและ

พัฒนาสังคมได 

4. เปนท่ีปรึกษาหลักดานการสื่อสารประชาสัมพันธใหแกหนวยงานภาครัฐเพ่ือประโยชน 

ของประเทศชาติและประชาชน  

๒ 

 



 
เปาประสงคพันธกิจท่ี 2 

3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและถูกตอง อีกท้ังไดรับโอกาสเขาถึง
สาระบันเทิงอยางท่ัวถึง 

4. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง เพื่อตอยอด
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน อีกท้ังรูเทาทันสังคมโลก 

5. ประชาชนมีทัศนคติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตนและพัฒนาชาติ ผานการสื่อสารหลายทาง และความรวมมือ
ระหวางทุกภาคสวน 

6. กรมฯ ไดแสดงบทบาทและจุดแข็งของกรมฯ ใหเปนท่ีประจักษตอสาธารณชนโดยการสงเสริม
สนับสนุนภาครัฐและเอกชนในงานสื่อสารประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับพันธกิจของกรมฯ และ
เปนประโยชนตอประเทศชาติ 

เปาประสงคพันธกิจท่ี 3 

7. มีระบบฐานขอมูลกลางขนาดใหญท่ีมีท้ังขอมูล ตัวอักษร ตารางตัวเลข เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 
โดยบุคลากรท่ีเก่ียวของของกรมฯ สามารถนําเขาขอมูลไดโดยตรง มีระบบตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบ
ความปลอดภัย และขอมูลอภิพันธ (metadata) เพ่ือใชสืบคนอางอิงและเผยแพรไดอยางเปนระบบ  

8. มีชุดขอมูลพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีสรางข้ึนเอง และเผยแพรใน Government Open Data เพ่ิมข้ึน 
ในรูปแบบท่ีผูใชสามารถนําไปประมวลผลไดโดยสะดวก  

9. สรางเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน เพ่ือรวมกันทํางาน 
ดานขอมูลขาวสาร และเพ่ือรวมกันพัฒนาและบํารุงรักษาฐานขอมูลขนาดใหญ  

10. สามารถใหบริการสืบคนฐานขอมูลขนาดใหญแกผูรับบริการกลุมเปาหมายไดอยางเปนประโยชน  
11. มีฐานขอมูลกลางภายในกรมฯ เพ่ือการบันทึกและสืบคนอางอิงประกอบการปฏิบัติภารกิจของ 

ทุกหนวยงานในกรมฯ  
เปาประสงคพันธกิจท่ี 4 

12. โครงสรางองคกรและระบบบริหารงานบุคคลของกรมฯ  มีความกระชับ ยืดหยุน คลองตัว 
โปรงใส สงเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ  

13. บุคลากรของกรมฯ มีความสามารถและทักษะสูงในงานท่ีทํา รวมท้ังไดรับการพัฒนาผานการมอบหมายงาน
และระบบงานในกรมฯ  

14. บุคลากรไดรับการเพ่ิมขีดความสามารถในดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงาน 
ในบริบทใหมทางการสื่อสารประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตร   

1. การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและชี้นําประเด็นสําคัญ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายภาครัฐ 

2. การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรูในการดํารงชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริม
ภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 

3. การเปนผูนําดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล 
4. การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 
 
 

๓ 

 



 
 
 
 
 
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําป 

กรมประชาสัมพันธไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ .งบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 2,867,185,500 บาท โดยจําแนกรายหมวดงบประมาณ ดังนี้ 

ลําดับท่ี หมวดงบประมาณ จํานวนเงิน (บาท) คิดเปนรอยละ 

1 งบบุคลากร 940,357,400 32.80 

2 งบดําเนินงาน 802,550,000 27.99 

3 งบลงทุน 829,522,000 28.93 

4 งบเงินอุดหนุน 887,100 0.03 

5 งบรายจายอ่ืน 293,869,000 10.25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 

สัดสวนงบประมาณจําแนกรายหมวดงบประมาณ 
 

 

งบรายจายอ่ืน  

293,869,000 บาท 

(10.25%) 

งบดําเนินงาน  

802,550,000 บาท  

(27.99%)  

 

งบบุคลากร 

940,357,400 บาท 

(32.80%) 

 

งบอุดหนุน  

887,100 บาท  

(0.03%)  

 

งบลงทุน  

829,522,000 บาท  

(28.93%)  

 

๔ 

 



 

 

 

 

  
 
 
  ในปงบประมาณ พ .ศ .  2563 กรมประชาสัมพันธ กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน                      
“ขอมูลขาวสารท่ีเผยแพรสูสาธารณะ” จํานวน 293,290 ครั้ง โดยดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
(ภารกิจยุทธศาสตรและภารกิจพ้ืนฐาน) ในวงเงินงบประมาณ 2,936,838,368 บาท ประกอบดวย งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ฯ จํานวน 2,867,185,500 บาท และเงินรายได จํานวน 69,652,868 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ภารกิจยุทธศาสตร 
  การดําเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร  4 ประเด็นยุทธศาสตร 10 กลยุทธ งบประมาณ 
485,113,008 บาท โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวนและช้ีนําประเด็นสําคัญ เพ่ือนํามา
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายภาครัฐ จํานวน 2 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สํารวจ ติดตามและรับฟงความตองการของประชาชนทุกภาคสวน ตลอดจน
กลุมเปาหมาย ทุกกลุมอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือนํามาประมวลและวิเคราะหผล 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการสํารวจความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 1,000,000 

2 โครงการสรุปภาพลักษณและประเด็นสื่อของประเทศไทย ท้ังในและตางประเทศ 
 
 

งบประมาณ 
ในการดําเนินงาน 

จากโครงการบรหิาร
จัดการสํานักขาว
แหงชาติ และ 

โครงการประชาสัมพันธ
ดานตางประเทศ 

 รวม 1,000,000 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

๕ 

 



กลยุทธท่ี 2 ระบุประเด็นสําคัญเพ่ือกําหนดนโยบายภาครัฐและใหเครือขายและสื่อนําไปนําเสนอ
และขยายผล 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการกําหนดนโยบายประชาสัมพันธภาครัฐ 7,243,000 

2 โครงการสโมสรคนสื่อ 1,075,280 

 รวม 8,318,280 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรูในการดํารงชีพเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของประเทศ จํานวน 2 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพ่ือประโยชนตอสาธารณชนและกลุมเปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายท่ีขาดโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและสื่อบันเทิงท่ีหลากหลาย รวมท้ังผูท่ีมีความเสี่ยง
จะตกเปนเหยื่อขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ 

ลําดับ 
ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง  

1 โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 8,287,550 

2 โครงการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจ การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

875,000 

3 โครงการประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้งทองถ่ิน 2,816,720 

4 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมความเชื่อม่ันในนโยบายภาครัฐ 25,768,558 

5 โครงการประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1,180,000 

6 โครงการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,093,900 

7 โครงการประชาสัมพันธการจัดการแรงงานตางดาว 12,600,000 

8 โครงการประชาสัมพันธการสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต 
- โครงการประชาสมัพันธการสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต  
  จํานวน 24,450,000 บาท 
- โครงการจางเหมาบุคลากรท่ีมีความรูภาษามลายูถ่ิน จํานวน 17 อัตรา    
  จํานวน 2,610,000 บาท 

27,060,000 

9 โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ 10,685,500 

10 โครงการประชาสมัพันธการเปนประธานอาเซียนของไทยในป 2562 9,392,000 

๖ 

 



ลําดับ 
ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

11 โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 3,292,000 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

12 โครงการประชาสัมพันธการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 1,725,000 

13 โครงการประชาสัมพันธการสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 1,791,000 

14 โครงการประชาสัมพันธสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 1,200,000 

15 โครงการรณรงคใชสื่ออยางสรางสรรคและรูเทาทันสื่อ 800,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  

16 โครงการประชาสัมพันธการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 1,969,000 

17 โครงการประชาสัมพันธเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 6,008,300 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

18 โครงการประชาสัมพันธสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 1,304,000 

19 โครงการประชาสมัพันธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 595,000 

20 โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 8,245,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

21 โครงการประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14,430,000 

22 โครงการเผยแพรรายการสาระบันเทิงและรายการสรางแรงบันดาลใจ   คัดเลือก คก./รายการ
สําคัญท่ีมีอยูแลว 

หรือผลิตรายการใหม 

23 โครงการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ 1,510,000 

24 โครงการบริหารจัดการสํานักขาวแหงชาติ 18,284,812 

25 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศนอาเซียน 21,000,000 

26 โครงการดําเนินงานดานขาวโทรทัศน 118,280,588 

27 โครงการถายทอดสดและรายงานผลการแขงขันกีฬาซีเกมสและโอลิมปกเกมส 4,344,300 

๗ 

 



ลําดับ 
ท่ี โครงการ 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 

28 โครงการบริหารโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวกดานกระจายเสียงและโทรทัศน 12,617,600 

29 โครงการทดลองการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค 8,054,000 

30 โครงการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการฯ 
- คากอสรางฯ 128,819,500 บาท 
- คาควบคุมงานกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการฯ 1,427,500 บาท 

130,274,000 

31 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต กปส. 3,500,000 

 รวม 460,956,828 

กลยุทธท่ี 2 ขยายความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และเครือขายตาง ๆ ของกรมฯ เพ่ือขอความรวมมือ

สนับสนุน งานสื่อสารและประชาสัมพันธของกรมฯ อยางมีเอกภาพและคุณภาพ 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการบริหารเครือขายประชาสัมพันธเพ่ือบริการขอมูลขาวสารไปสูประชาชน 500,000 

2 โครงการความรวมมือระหวางประเทศ 4,102,100 

3 โครงการประชาสัมพันธผลงาน "ชิ้นโบแดง" - คัดเลือก คก. /
รายการสําคัญ 
ท่ีมีอยูแลว หรือ 
ผลิตรายการใหม 
- หาสปอนเซอร 
จากหนวยงานภาครัฐ
เจาของเรื่อง/เอกชน 

4 โครงการยกระดับสถาบันการประชาสัมพันธเพ่ือสรางมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
บุคลากรดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนของประเทศ 

600,000 

 รวม 5,202,100 

 

 

 

 

 

๘ 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนผูนําดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล จํานวน 3 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 สรางธรรมาภิบาลใหแกขอมูลภาครัฐของกรมฯ รวมท้ังสรางทีมบุคลากรท่ีสามารถ
ดําเนินงานดานระบบฐานขอมูลไดดวยความเขาใจ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาทีมงานเพ่ือวางแผนและขับเคลื่อนงานระบบฐานขอมูลขนาดใหญ  งบประมาณบรรจุ

ในหลักสูตรภายใต
โครงการพัฒนา
บุคลากร กปส. 

2 โครงการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กปส. (PRD Data Governance) 137,200 

3 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ e-service กปส. 80,000 

 รวม 217,200 

กลยุทธท่ี 2 สรางระบบฐานขอมูลขาวและงานประชาสัมพันธ เพ่ือเปนพ้ืนฐานสําหรับระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญของกรมฯ 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการจัดทําฐานขอมูลกลางขนาดใหญสําหรับการใหบริการ 103,200 

2 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและใหบริการสื่อประชาสัมพันธ 
ผานพิพิธภัณฑหอจดหมายเหตุและหองสมุด กปส. 

400,000 

 รวม 503,200 

กลยุทธท่ี 3 จัดทําชุดขอมูล (Datasets) จํานวนมากท่ีมีคุณคาและมีระดับการเปดเผยสูง 

เพ่ือเผยแพรใหประชาชนไดใชงาน เพ่ือสรางความรับรูวากรมประชาสัมพันธมีบริการดานชุดขอมูลดิจิทัล 

ท่ีมีคุณภาพ เปนพ้ืนฐาน สําหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือเขาถึง ใชประโยชนจากขอมูล และเปนแหลงรายได

ใหแกกรมฯ ตอไปในภายหนา 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 

• โครงการจัดทําชุดขอมูลเปด "Open Data Project" : ป 2563 จัดทํากรอบ งบประมาณ 
ใชในภารกิจพ้ืนฐาน 

 รวม 
งบประมาณ 

ใชในภารกิจพ้ืนฐาน 

๙ 

 



 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง จํานวน 3 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ ใหเปนระบบดิจิทัล  
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงโครงสราง และทบทวนภารกิจองคการ 

(ป 2562 ใชเงินเหลือจายในการดําเนินงาน จํานวน 6,800,000 บาท) 
56,100 

2 โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ กปส. 20,000 

3 โครงการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัล 
เพ่ือการบริหารยุคใหม (Back Office Platform) 

งบประมาณ 
ใชในภารกิจพ้ืนฐาน 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองคการของ กปส. (PMQA 4.0) 645000 

 รวม 721,100 

กลยุทธท่ี 2 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบกําลังคนของกรมฯ ใหสอดคลอง
สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของกรมฯ ท่ีไดปรับเปลี่ยนไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 

• โครงการจัดทําและบริหารแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร
บุคคล กปส. 

857,000 

 รวม 857,000 

กลยุทธท่ี 3 ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ใหสอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ 

และแผนยุทธศาสตรของกรมฯ ท่ีไดปรับเปลี่ยนไป  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ 
งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 

(บาท) 
1 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปท่ีสอดคลอง

กับยุทธศาสตร กปส. 
งบประมาณ 

ใชในภารกิจพ้ืนฐาน 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ 6,837,300 

3 โครงการเสริมสรางวินัยและสงเสริมจริยธรรมบคุลากร กปส. 500,000 

 รวม 7,337,300 

 

๑๐ 

 



 

ภารกิจพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การบริหารจัดการองคการ  จํานวน 2,451,725,360 บาท 

(เงินงบประมาณ จํานวน 2,382,072,492 บาท เงินรายได กปส. จํานวน 58,278,608 บาท  

และเงินรายได สปข. 1-8 จํานวน 11,374,260 บาท) 

ลําดับ 

ท่ี 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได 

กปส. 

(บาท) 

เงินรายได 

สปข. 1 - 8 

(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

รวมท้ังส้ิน 2,382,072,492  58,278,608  11,374,260  2,451,725,360  

1 คาใชจายดานบุคลากร 965,462,600  55,418,098                   -    1,020,880,698  

  1.1 เงินเดือน คาจางประจํา 

คาตอบแทน 

940,357,400  55,418,098     -    995,775,498  

       - เงินเดือนขาราชการ  

จํานวน 2,049 อัตรา 

758,554,700      758,554,700  

       - คาจางลูกจางประจํา  

จํานวน 178 อัตรา 

57,583,900      57,583,900  

       - คาตอบแทนพนักงานราชการ 

จํานวน 521 อัตรา 

124,218,800      124,218,800  

       - คาจางลูกจางชั่วคราว  

จํานวน 326 อัตรา 

 55,418,098    55,418,098  

  1.2 คาตอบแทนตามสิทธิ์ของบุคลากร 25,105,200                   -                     -    25,105,200  

       - คาเชาบาน จํานวน 393 อัตรา 18,489,600      18,489,600  

       - คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

จํานวน 95 อัตรา 

1,338,000      1,338,000  

       - คาตอบแทนเหมาจายแทน 

การจัดหารถประจําตําแหนง 

381,600      381,600  

       - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

521 อัตรา 

4,661,600        

       - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  

521 อัตรา 

 

234,400      234,400  

๑๑ 

 



ลําดับ 

ท่ี 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได 

กปส. 

(บาท) 

เงินรายได 

สปข. 1 - 8 

(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

2 คาจางเหมาบริการ  

(อาทิ คาทําความสะอาด พนักงาน 

รักษาความปลอดภัย คนสวน/ภูมิทัศน  

อาคารสถานท่ี เครื่องถายเอกสาร 

พนักงานขับรถยนต) 

84,063,641  2,860,510  11,374,260  98,298,411  

       - สวนกลาง (24,312,000 + 11,50 43,841,141  2,860,510    46,701,651  

       - สปข. 1 - 8 26,494,260    11,374,260  37,868,520  

       - ส.ปชส. 76 จังหวัด 13,728,240                     -    13,728,240  

3 คาสาธารณูปโภคท้ังสวนกลาง 

และสวนภูมิภาค 

461,515,400                   -                     -    461,515,400  

       - คาโทรศัพท 7,729,000      7,729,000  

       - คาน้ําประปา 1,835,700      1,835,700  

       - คาไปรษณีย 1,000,000      1,000,000  

       - คาไฟฟา 46,795,700      146,795,700  

       - คาสื่อสารโทรคมนาคม 304,155,000      304,155,000  

4 คาใชจายในการดําเนนิงานภารกิจ

ประจําของสํานัก/กอง 

871,030,851                   -                     -    871,030,851  

       - งบลงทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพ

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

สวนภูมิภาค 12 รายการ ประกอบดวย 

1. จัดหาอุปกรณหองสงโทรทัศนความ

คมชัดสูง พรอมอุปกรณสวนควบ 

จํานวน 7 สถาน ี

งบประมาณ 490,000,000 บาท 

2. จัดหารถยนตผลิตรายการโทรทัศน

นอกสถานท่ี จํานวน 5 คัน  

งบประมาณ 209,275,000 บาท 

699,275,000      699,275,000  

       - คาเชาทรัพยสิน 34,077,732      34,077,732  

       - คาเชารถยนต จํานวน 9 รายการ 67,942,900      67,942,900  

 

๑๒ 

 



ลําดับ 

ท่ี 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได 

กปส. 

(บาท) 

เงินรายได 

สปข. 1 - 8 

(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

             - คาจางเหมาบริการรถยนต  12,468,400      12,468,400  

       - คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 

ใหราชการ 

64,000      64,000  

       - คาใชจายในการดําเนินงาน 

ภารกิจประจาํ สํานัก/กอง  

จํานวน 99 หนวยงาน ประกอบดวย 

สวนกลาง จํานวน 23,165,515 บาท 

สปข.1-8 จํานวน 3,819,000 บาท 

ส.ปชส. 76 จังหวัด  

จํานวน 17,730,000 บาท 

44,714,515      44,714,515  

       - จัดสรรตาม พ.ร.บ. สูสํานัก/กอง 

สลก. จํานวน 316,304 บาท 

(รายการคาใชจายบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 281,304 บาท และ

รายการวัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิดไฟฟา 

35,000 บาท) 

กคล. จํานวน 950,000 บาท 

(รายการคาภาษี ธรรมเนียม 500,000 บาท 

และรายการวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

450,000 บาท) 

ศสช. จํานวน 500,000 บาท 

(รายการวัสดุคอมพิวเตอร) 

สวท. จํานวน 800,000 บาท  

(รายการคาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือเชื้อเพลิงอ่ืน  ๆ

สําหรับรถเชา สวท. จํานวน 16 คัน) 

 

 

12,488,304      12,488,304  

 

๑๓ 

 



ลําดับ 

ท่ี 
รายการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

เงินรายได 

กปส. 

(บาท) 

เงินรายได 

สปข. 1 - 8 

(บาท) 

รวมท้ังส้ิน 

 สพท. จํานวน 8,950,000 บาท 

(รายการคาซอมแซมครุภัณฑ 

1,000,000 บาท 

รายการคาซอมแซมสิ่งกอสราง 

450,000 บาท 

    

  รายการคาใชจายบํารุงรักษาอุปกณ 

การกระจายเสียงและแพรภาพ 

3,500,000 บาท 

รายการวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,000,000 บาท) 

สนข. จํานวน 720,000 บาท 

(รายการน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนตเชา  

9 คัน 600,000 บาท 

รายการน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องกําเนิด

ไฟฟาสํารอง 120,000 บาท) 

สปข.3 จํานวน 252,000 บาท 

(รายการคาตอบแทนบุคลากรท่ีมีความรู

ภาษาชนเผา) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

 


