
 

 

ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

  กรุงเทพมหานครก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีการ
พัฒนาอย่างสมดุลทั้งในด้านกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจพร้อมกับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
บริหารจัดการที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร 
ที่มุ่งท างานดูแลประชาชนทั้งชีวิตภายใต้นโยบายการบริหารงานด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา สุขภาพ และด้านการจราจร ซึ่งการที่จะด าเนินการดังกล่าวให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดได้นั้นจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้ทราบและมองเห็นถึงผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจากหาก
ประชาชนมีทัศนคติด้านลบและไม่เห็นถึงผลงานของกรุงเทพมหานครก็อาจไม่ให้ความร่วมมือและกระทบถึง
ความส าเร็จในการด าเนินงานด้านต่างๆ  
  ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเผยแพร่
ผลงานของกรุงเทพมหานครสู่ประชาชนในเชิงรุก ซึ่งช่องทางในการการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและทันเหตุการณ์มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ เนื่องจากกรุงเทพมหานครสามารถเผยแพร่ภาพ
ผลงานของการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบโดยตรงและเข้าใจง่ายทั้งในรูปแบบภาพและเสียง 

ในการนี้ ส านักงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์  การด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์ ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 20 นาที โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  สภากรุงเทพมหานคร หรือผู้เกี่ยวข้องร่วมสนทนาในรายการ เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนชี้แจงข้อเท็จจริงและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร  

2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
  2.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้อาศัยในกรุงเทพมหานครได้รับทราบถึงผลงาน และมีความเข้าใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครมากขึ้น 
  2.3 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีช่องทางที่สามารถชี้แจงข้อเท็จจริง และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ ์ 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 จัดท ารายการโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของกรุงเทพมหานคร 1 รายการ โดยการเชิญ
ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร หรือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสนทนาในรายการสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ 
เดือนละ 2 ครั้ง ความยาวครั้งละไม่น้อยกว่า 20 นาที 
  3.2 ประชาชนที่รับชมรายการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผลการด าเนินการให้บริการด้านต่างๆ 
ของกรุงเทพมหานคร  
 
 
 

ระบุความ
เป็นมา/
ความส าคัญ 
/ผลกระทบ 
ของปัญหา/ 
วิธีการแก ้
ปัญหา 
พร้อม
เหตุผล 

น าเสนอ
โครงการ 



 

 

4.  ลักษณะโครงการ 
  ประเภทโครงการ เป็นโครงการตามภารกิจประจ าที่สนับสนุนการสร้างการรับรู้และเข้าใจใน
นโยบายและภารกิจของกรุงเทพมหานคร  
  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) 
มิติที่ 5.4 การเมืองสีขาว เป้าประสงค์ที่ 5.4.1.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง และอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานประชาสัมพันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 มิติที่ 5.4 การเมืองสีขาว 
เป้าประสงค์ที่ 5.4.1.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง มาตรการของหน่วยงานที่ 
5.4.1.1.1 การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกรุงเทพมหานคร 

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ภารกิจและรายงานผลการด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อโทรทัศน์ 

5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

  ผลิตและเผยแพร่รายการทางสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 

6.แผนปฏิบัติการ  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่าย 

             

ก าหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)              
ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง              

ด าเนินการผลิตรายการ และเผยแพร่
รายการทางสถานีโทรทัศน์ 

             

การติดตามประเมินผลภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ 

             

 

7.  งบประมาณ 
        โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ 

กิจกรรม รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ผลิตและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์นโยบาย
กรุงเทพมหานครในสื่อ
โทรทัศน์  

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
- ผลิตรายการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
กรุง เทพมหานคร และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง ความยาวครั้งละไม่น้อย
กว่า 20 นาท ี 
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ 
- เผยแพร่รายการ ผ่านสถานีโทรทัศน์ 
เดือนละ 2 ครั้ง  

 
x,xxx,xxx 

 
 
 
 

x,xxx,xxx 
 

 

   



 

 

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงานส่งเสริมระบบบริหาร  
งานประชาสัมพันธ์ หมวดรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร
ตามแผนการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารเพ่ือประชาสัมพันธ์นโยบายกรุงเทพมหานครทางสถานีโทรทัศน์ วงเงิน x,xxx,xxxx บาท (…………บาทถ้วน) 
 

8.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทาง 
การบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะ

เกิด 
ผลกระทบ 

ระดับของ 
ความเสี่ยง 

๑. รายการอาจจะมี
ผู้ชมจ านวนน้อย 
เนื่องจากรูปแบบและ
เนื้อหาของรายการมี
ความไม่น่าสนใจและ
น่าเบื่อ 
 
 
 
 

๔ ๔ สูงมาก ๑. ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับรูปแบบและเนื้อหาของ
รายการดังกล่าว 
๒. ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของ
รายการให้มีความน่าสนใจและเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของประชาชนหรือ
ผู้ชม 
๓. ประชาสัมพันธ์รายการผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ  
๔. เชิญผู้ร่วมรายการที่มีชื่อเสียง
และก าลังเป็นที่สนใจของสังคม 

๒. ผู้บริหารกรุงเทพหา
นครอาจติดภารกิจส าคัญ
อ่ืน ๆ ไม่สามารถ
มาร่วมรายการได้ 
 
 
 
 

๒ ๔ สูง ๑. จัดท าตารางการบันทึกรายการ
หรือออกอากาศสด แจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบล่วงหน้า 
๒. ระบุรายชื่อผู้ที่จะร่วมรายการ 
ไว้ล่วงหน้า หากเป็นผู้บริหารของ
กรุงเทพมหานครอาจจะต้องก าหนด
รายชื่อส ารองไว้ด้วย 
๓. ประสานงานกับผู้บริหาร-
กรุงเทพมหานครที่จะมาร่วมรายการ
ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วัน 

9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1. ประชาชนตระหนักถึงผลการด าเนินงาน และมีความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 
และพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร 

9.2 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้จากกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่อง
รวดเร็วทันเหตุการณ ์มีความเชื่อม่ันและมีทัศนคติที่ดีกับกรุงเทพมหานคร 
  9.2. สามารถสร้างความเข้าใจและลดช่องว่างระหว่างกรุงเทพมหานครกับประชาชน 

 



 

 

10.การติดตามประเมินผล  

10.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/ 
เครื่องมือในการใช้วัด 

ระยะเวลา 
 

1. จ านวนรายการโทรทัศน์
ทีม่ีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ
กรุงเทพมหานครผ่านทาง
รายการโทรทัศน์  

1 รายการ ผลผลิต วิธีการค านวณ 
นับจากรายการที่มีเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของ กทม. 
เครื่องมือในการใช้วัด 
หนังสือรับรองการออกอากาศ
รายการของสถานีโทรทัศน์ 

ก.พ. – ก.ย. 62 

2.ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับชมรายการได้รับรู้ผล
การด าเนินการให้บริการด้าน
ต่างๆ  ของกรุงเทพมหานคร  
 

ร้อยละ 
100 

ผลลัพธ์ วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้ชมรายการที่รับรู้ข้อมูลผลการ
ด าเนินการให้บริการด้านต่างๆ ของ
กรุงเทพมหานคร  
จ านวนผู้ชมรายการที่ได้รับการสุ่มตัวอยา่ง 

เครื่องมือในการใช้วัด 
แบบสอบถาม 

ก.พ. – ก.ย. 62 

10.2 การติดตามความก้าวหน้า 
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเป็นรายเดือน ภายใน 10 วัน หลังจากการ

ออกอากาศเสร็จสิ้นในแต่ละเดือน เพ่ือกรุงเทพมหานครจะได้ด าเนินการตรวจรับงานตามกระบวนการต่อไป 
  10.3 การประเมินผลโครงการ 
  ผู้รับจ้างด าเนินการจัดท าสรุปและประเมินผลการเผยแพร่รายการ โดยเน้นเรื่องจ านวนผู้ชม
ความเข้าใจในข้อมูลที่เผยแพร่ รวมทั้งข้อเสนอแนะในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารแสดงจ านวนผู้ชม การร่วม
ตอบค าถาม หรือการเสนอแนะความคิดเห็น เสนอในรูปแบบหรือวิธีการในการประเมินผลตามหลักวิชาการระบุ
วิธีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น วิธีการเก็บรวบรวม เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการ  
 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 

           (                                     ) 

             ต าแหน่ง ................................................. 
 
 

 ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

           (                                     ) 

             ต าแหน่ง ................................................ 

x 100 

 


