
โดย ฝ่ายยทุธศาสตรแ์ละแผน

สรุปผลการประเมนิตามตวัชีว้ดัผลงาน
ประจ าปี 2564 (Corporate KPIs 64)



1. เขา้ถงึผูร้บัสาร/ผูร้ว่ม
สือ่สารหลากหลายทัว่ถงึดว้ย
สารประโยชนท์ีแ่ตกตา่ง

2. สรา้งสรรคส์งัคมแห่งการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ

3. สรา้งคณุคา่และความ
ยัง่ยนืดว้ยหุน้ส่วน

ทางสงัคม

4. พฒันา ส.ส.ท. ใหเ้ป็น
Trusted Brand ในใจ

ประชาชน

ประเด็นยทุธศาสตร ์
(Strategic Issue)
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Corporate
KPI 64 KPI 2 มชีอ่งทางที่

หลากหลายและมเีนือ้หาที่
มคีณุภาพเป็นทีย่อมรบั
• ชอ่งทางหลากหลาย
ครอบคลุมผูร้บัสารทกุ
ประเภท 

• เขา้ถงึผูร้บัสารจ านวนมาก 
• เนือ้หาทีม่คีณุภาพ แตกตา่ง 
หลากหลาย เป็นทีย่อมรบั

KPI 3 ความพงึพอใจใน
กระบวนการสรา้งการ
เรยีนรูแ้ละ ประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากเนือ้หาและ
กจิกรรม
• เนือ้หาสรา้งการเรยีนรู ้
• กจิกรรมสรา้งการเรยีนรู ้

KPI 4 ความส าเรจ็ใน
การท างานรว่มกบัภาคี
หุน้สว่น 
• ความพงึพอใจของภาคี
เครอืขา่ย

• นักสือ่สารสาธารณะ/นัก
สือ่สารภยัพบิตัิ

• รายการจากความ
รว่มมอื

KPI 5 ความส าเรจ็ของ
กระบวนการสรา้งความเป็น 
TRUSTED BRAND
• ความถกูตอ้งของเนือ้หา
• ลดคา่ใชจ้า่ย เพิม่รายได ้
• ประสทิธภิาพการบรหิารโครงการ
และงบประมาณ

• ความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
• ขบัเคลือ่นดว้ยขอ้มูล
• ความส าเรจ็ของแผน HR

KPI 1 การท าหน้าทีส่ือ่สาธารณะของไทยพบีเีอส

นโยบาย 64-65
(2) รกัษาความเชือ่ถอืไวว้างใจ สง่เสรมิการมสีว่นร่วม

เพือ่สรา้งการเปลีย่นแปลง เสนอขา่วสารเทีย่งตรง 
ครบถว้น รอบดา้น เป็นอสิระ

(4) เสนอเนื้อหาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของสือ่สาธารณะ
ค านึงถงึพฤตกิรรมและรสนิยมของผูร้บัสาร ครอบคลุม
ทกุชอ่งทาง สง่เสรมิการรูเ้ทา่ทนัสือ่ 

(6) มกีลยทุธส์รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั พฒันา
เนื้อหาใหแ้ตกต่าง ขยายฐานผูช้มไปยงัคนรุน่ใหม่

(4) ท างานเชือ่มโยงกบัพืน้ที ่ประสาน
เครอืขา่ยและสภาผูช้ม เพือ่รว่ม
พฒันาทกัษะ และการผลติสือ่ตรงตาม
ความตอ้งการ

(9) สรา้งสรรคเ์นื้อหากบัภาคหีุน้สว่น 
และขยายภาคพีนัธมติรและกระชบั
ความรว่มมอืใหม้ากขึน้ ทัง้ใน
ระดบัประเทศและสากล

(5) เป็น “โรงเรยีนของสงัคม” เป็นพืน้ที่
กลางหาทางออกยามวกิฤต ิโดยใช้
ขอ้มลู องคค์วามรู ้และกระบวนการที่

สรา้งสรรค ์

(1) ยดึมัน่จรยิธรรมและธรรมาภบิาล
(10) สรา้งความมัน่คงดา้นการเงนิ ต่อยอดรายได ้

ควบคุมการใชจ้่ายใหเ้หมาะสม 
(12) พฒันาบุคลากรใหม้คีวามสามารถหลาก

หลาย มเีจตคตทิ างานเพื่อสาธารณะ มี
สภาพแวด ลอ้มทีเ่หมาะสม และไดร้บัการ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม

(13)  พฒันาบุคลากรในทกัษะอาชพีสือ่มวลชน 
และอาชพีอื่น เพื่อเป็นหลกัประกนัรายไดใ้น
อนาคต 

(14) ร่วมมอืกบัองคก์รวชิาชพีสือ่ และองคก์รภาคี
เครอืขา่ย พฒันาทกัษะบุคลากร 



KPI 2 มชีอ่งทางที่
หลากหลายและมี
เนือ้หาทีม่คุีณภาพ
เป็นทีย่อมรบั

KPI 3 การสรา้งการ
เรยีนรูแ้ละ ประโยชนท์ี่
ไดร้บัจากเนือ้หาและ
กจิกรรม 

KPI 4 การสรา้งความ
ม ัน่คงและย ัง่ยนื
ดว้ยหุน้ส่วนทางสงัคม 
(Partnership)

KPI 5 กระบวนการสรา้ง
TRUSTED BRAND

KPI 1สงัคมยอมรบับทบาท
ในการท าหน้าทีส่ือ่
สาธารณะของไทยพบีเีอส 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตวัชีว้ดัประจ าปี 2564
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- ความผดิพลาดทางเทคนิคและจรยิธรรมลดลง แต่ยงัไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
- รอ้ยละความส าเรจ็ของการบรหิารโครงการและงบประมาณลดลง เน่ืองจากปรบัแนว
ทางการประมวลผล

- คุณค่าและความยัง่ยนื : ความส าเรจ็ของแผนหรอืกระบวนการหารายไดต้ามแผน
ท าไดน้อ้ยกว่าค่าเป้าหมาย

- การขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยขอ้มูล (IT Infrastructures /Databases ) ท าไดเ้กนิ
ค่าเป้าหมาย

- จ านวนช ัว่โมงทีใ่หบ้รกิาร Big Sign
เพิม่ขึน้ 54.58% เกนิวา่ค่าเป้าหมาย
- จ านวนผูช้มเฉลีย่/นาท ี(ชอ่ง3) 
56,000 คน/นาท ีไม่ถงึเป้าหมาย
- การมสีว่นรว่มทางออนไลน์
social Media เพิม่ขึน้ 20.34% เกนิ
กวา่ค่าเป้าหมาย 

จ านวนนักสือ่สาธารณะ / นักสือ่สารภยัพบิตั ิ/ จ านวนรายการจากความรว่มมอื
กบัภาคเีครอืขา่ย (Co-Creation) เพิม่ขึน้> 40% เกนิกวา่คา่เป้าหมาย

คะแนนลดลงในกจิกรรมสรา้งการ
เรยีนรูแ้ละการน าไปใชป้ระโยชน์
จากสถานการณโ์ควดิ

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจการท าหนา้ที่
สือ่สาธารณะ ไดต้ามเป้าหมาย
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ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะ

ความผดิพลาดทางเทคนิคและจรยิธรรมลดลง แตย่งัไม่ไดต้าม
เป้าหมาย ส่งผลตอ่ความน่าเชือ่ถอื

- บูรณาการขอ้มูลและกลไกเกีย่วกบัขอ้ผดิพลาดหนา้จอ ปัญหาละเมดิลขิสทิธิ ์
ทางออนไลน ์วางเป้าหมายในการลดอย่างเป็นรปูธรรม

- จดัท าตวัชีว้ดัความผดิพลาดต่อเน่ืองทีส่อดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของส่วน
งานตา่งๆ ในปีตอ่ไป 

จ านวนการรบัชมทางทวีลีดลงตอ่เน่ือง ส่งผลตอ่ความคุม้คา่ใน
การลงทนุ 

- พจิารณาวางเป้าหมาย สดัส่วนส าคญัระหว่างออนแอรแ์ละออนไลน ์
- พฒันา own media และ Social media ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในแง่

BRAND เนือ้หา กลุ่มเป้าหมาย
- พฒันากลยุทธแ์ละตวัชีว้ดัในการเขา้ถงึคนรุน่ใหม่บนชอ่งทางทีแ่ตกตา่งกนั 
และการเขา้ถงึของผูช้มทีเ่ป็น multi-platform 

- ประยุกตใ์ช ้OKRs ชว่ยผลกัดนัเป้าหมายส าคญั

การหารายไดย้งัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมาย  -พฒันากลไกและแนวปฏบิตัใินการหารายไดแ้ละแผนการลงทนุใหช้ดัเจนยิง่ขึน้

รอ้ยละความส าเรจ็ของการบรหิารโครงการและงบประมาณลดลง - พจิารณาเพิม่การตดิตามและเรง่รดัประสทิธภิาพของงาน 


