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บทสรุปผู้บริหาร 

(Executive Summary) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาได้ก าหนดแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศภายใต้
วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งก าหนดแผนส าคัญของประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและ 
แผนความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนแผนระดับชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญและทิศทางหลัก 
ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อ วันที่  26 เมษายน  พ .ศ . 2562  
ยังได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 5 ปี โดยเริ่มแรกให้จัดท าแผน 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนส าคัญของประเทศ 

กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2580 ให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนแผนระดับชาติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อม พฤติกรรม
การบริโภคสื่อของประชาชน ฯลฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในแวดวงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศ
และในระดับสากล 

รายงานฉบับนี้ จึ งได้จัดท าให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนแผนทั้ งปวง 
ในระดับประเทศ ที่ลงรายละเอียดกิจกรรมที่กรมฯ ควรเร่งด าเนินการในช่วงแรก กิจกรรมเสนอแนะเหล่านี้ 
ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับโครงการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ อีกทั้งได้ผ่าน 
ที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องอันประกอบด้วยบุคลากรในกรมฯ ตลอดจน
ผู้แทนจากส่วนราชการภายนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แผนระดับชาติที่ใช้อ้างอิงในโครงการนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ        
ซึ่งประกอบด้วย แผนแม่บททางด้านความมั่นคงของชาติการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการพัฒนา       
การเรียนรู้การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้านพลัง
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยบางเรื่อง
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการและมอบหมายให้ส่วนราชการอ่ืน (มิใช่กรมประชาสัมพันธ์) เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ บางเรื่องก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการทุกแห่ง และบางเรื่องก าหนดให้เป็น
ความรับผิดชอบโดยตรงของกรมประชาสัมพันธ์ 

เมื่ อศึกษาข้อมู ลรายละเอียดของแผนต่ าง ๆ  เหล่ านี้ แล้ ว  อาจแบ่ งประเภทภารกิจที่ 
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 
 

1 
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1) ด้านบทบาทภารกิจหลักของกรมฯ ในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในฐานะส่วนราชการที่
รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

2) ด้านการปรับองค์กรภายในของกรมฯ เองให้สอดคล้องสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน
นโยบายและแผนต่าง ๆ ในระดับชาติได้อย่างเต็มก าลัง 

ในการจัดท าแผนฯ ได้วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์จากข้อมูลเอกสาร
ของกรมฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่าง ๆข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี 
และรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และหารือกับผู้บริหารต่าง ๆ ที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการก ากับ
โครงการ ตลอดจนข้อมูลผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์  
พ.ศ. 2563-2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ซึ่งจัดขึ้นในหลายวาระ ผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน์และ พันธกิจ ของกรมประชาสัมพันธ์ 

ก) วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ” 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

1. ประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนในประเทศไทย เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้น าเสนอ
ข่าวสารที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีเนื้อหาตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ 

2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้ใช้ประโยชน์จากสารดังกล่าว 
เพ่ือพัฒนาความรู้ การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม การผ่อนคลาย
อารมณ์ การดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 

3. ข้อมูลและข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในหัวข้อต่างๆเพียงพอต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆครบถ้วน 
ทุกช่องทาง จึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเอ้ือต่อการน าไปใช้อ้างอิงและ
พัฒนาต่อยอด 

4. กลุ่มเป้าหมายที่รับสารจากกรมประชาสัมพันธ์เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อประเทศไทย 
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ข) พันธกิจ 

1) มีบทบาทน าในการก าหนดประเด็นความคิดส าคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  

2) ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อน
ความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิดส าคัญอย่างต่อเนื่องตลอดจนบริหารจัดการสื่อ
เครือข่าย และอุปกรณ์ท้ังปวงที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจ 

3) เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวงในงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติ
และพัฒนาสังคมได้ 

4) เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชน 

ในการจัดท าแผนฯ ได้วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์ โดยเครื่องมือที่
น ามาใช้วิเคราะห์องค์กรและบริบทในครั้งนี้ ใช้ 3 เครื่องมือประกอบกัน ได้แก่ 

- SWOT/TOWS เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคท่ีกรมประชาสัมพันธ์
เป็นอยู/่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

- Five forces Model เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงของการแข่งขันในทิศทางต่างๆ ที่กดดันและ
อ านาจต่อรองที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกรมฯ เพื่อประเมินสิ่งที่เป็นไปได้และทิศทางการด าเนินงานที่
เหมาะสม  

- Portfolio/ BCG Matrix เพ่ือวิเคราะห์สถานะและโอกาสของสินค้า/บริการของกรมฯ เป็นรายด้าน 
เพ่ือดูความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการเลือกจัดล าดับความส าคัญ โดยอ้างอิงข้อมูลจากตัวเลขจริงที่หาได้  
หรือเทียบเคียงได้จากข้อมูลสาธารณะ 

ผลการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ SWOT/TOWS ชี้ให้เห็นว่า จุดแข็งของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่การมี
พ้ืนที่ปฏิบัติการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ และเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ภาครัฐ  ได้รับความเชื่อถือในด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตและในสถานการณ์ส าคัญ อีกท้ังได้รับความเชื่อถือ
ในด้านทักษะการใช้เสียงและอักขรวิธีเพ่ือการประชาสัมพันธ์  ส่วนจุดอ่อนของกรมฯ ได้แก่ ความล้าสมัยของ
โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารเนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงมานาน บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยังอ่อนทักษะ
ด้านสื่อสมัยใหม่ เทคโนโลยีของหน่วยงานยังไม่ทันสมัย ขาดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การสื่อสารภายใน
องค์กรยังไม่ดีและขาดการบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ ทางด้านโอกาสของกรมฯที่มีในขณะนี้ ได้แก่ การที่
ประชาชนต้องการเสพข่าวสารที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีข่าวลวงเผยแพร่อยู่ในสื่อประเภทต่าง ๆ จ านวนมากอีกทั้ง
ภาครัฐก าลังให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน และเทคโนโลยีท าให้การสื่อสาร
เข้าถึงคนทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ   ส่วนอุปสรรคที่กรมฯ ประสบอยู่ ได้แก่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่ง
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกรับสื่อได้หลายช่องทางและรูปแบบ สื่อของกรมฯจึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งท่ามกลาง
ทางเลือกอีกมากหลาย อีกท้ังพฤติกรรมในการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปส่งผลกดดันให้การปรับเปลี่ยนต้องทันท่วงที
ยิ่งขึ้น ส่วนราชการต่าง ๆ ก็มีทางเลือกในการประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายขึ้น และเมื่อมีงบประมาณเพียงพอก็
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มักเลือกใช้สื่อหรือแพ็คเกจการประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชน นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมืองที่แบ่งข้ัวอย่าง
รนุแรงท าให้กรมฯ ถูกบุคคลบางส่วนมองว่าไม่เป็นกลาง  

จากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พบว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

- ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐมีความต้องการประชาสัมพันธ์  ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็มีบุคลากร
และช่องทางสื่อสารของตนเองอยู่ทั่วประเทศ กรมฯ จึงแสดงบทบาทสนับสนุนช่วยหน่วยงานภาครัฐได้ในเรื่อง
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานเหล่านั้น  ในการนี้ สิ่งที่กรมฯ มีเหนือกว่าคู่แข่งขัน คือ
การมีช่องทางเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ในทุกพ้ืนที่ ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และความ
เชื่อถือได้ในฐานะแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง แม้กรมฯ ยังคงต้องแข่งขันกับสื่อและบริษัทเอกชนในเรื่องเทคโนโลยี
สมัยใหม่อีกทั้งความรวดเร็วและรูปแบบการน าเสนอก็ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งกรมฯ อยู่ก็ตาม 

- ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีสมัยใหม่แม้จะดูประหนึ่งว่าเป็นภัยต่อกรมฯ แต่ก็เป็น
โอกาสให้แก่กรมฯ ได้ด้วย กล่าวคือ เทคโนโลยีให้ทางเลือกกรมฯ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงประชาชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะนี้กรมฯ ยังมี
โครงสร้างองค์กรที่ล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ อีกทั้งระบบการบริหารภายในยังไม่อาจ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มก าลัง 

- ในฐานะเป็นส่วนราชการ กรมฯ อาจถูกบุคคลบางส่วนมองว่าน าเสนอข้อมูลข่าวสารไม่เป็น
กลาง  แต่ในอีกแง่หนึ่ง สถานภาพการเป็นส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ
ภาครัฐก็ท าให้กรมฯ เข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้มาก อีกทั้งยังได้รับความเชื่อถือในความถูกต้องของข้อมูล 
มากกว่าสื่ออ่ืน 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นทั้งในวงราชการและในภาคเอกชนท าให้มีความต้องการนัก
วิชาชีพที่มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีมาตรฐาน ซึ่ งกรมประชาสัมพันธ์มีความเชี่ยวชาญ
และอยู่ในฐานะท่ีจะให้การสนับสนุนบุคลากรและการฝึกอบรมในเรื่องนี้ได้ 

ท่ามกลางโอกาสและอุปสรรคเหล่านี้ กรมฯ ควรมุ่งเน้นด้านที่เป็นจุดแข็งและเป็นโอกาส และหลบเลี่ยง/
ลดสิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยเมื่อค านึงถึงโอกาสและจุดแข็งขององค์กร กรมฯ จึงอาจพิจารณาด าเนินกลยุทธ์ดังนี้ 

- เป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้กับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดต่าง ๆ และน าข่าวสารภาครัฐใน
รายละเอียดไปยังประชาชนทุกกลุ่มในทุกพ้ืนที่ 

- เชื่อมโยงคนไทยในประเทศและต่างประเทศ และน าเสนอภาพลักษณ์ อันดีของไทยต่อ 
ชาวต่างประเทศ 

- อบรมบุคลากรภาครัฐในด้านประชาสัมพันธ์และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

เมื่อค านึงถึงอุปสรรค กรมประชาสัมพันธ์อาจใช้จุดแข็งเอาชนะอุปสรรคบางประการได้ด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 

- สร้าง content จากพ้ืนที่โดยอาศัยการเข้าถึงข้อมูลทั่วประเทศท่ีสื่ออ่ืนไม่มีโอกาสเท่า 

- เน้นการน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ละเอียด ครบถ้วน อ้างอิงได้ 
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงและมักถูกมองข้ามโดยสื่อใหญ่ เช่น คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประชาชนยากจนในชนบท ฯลฯ 
- ให้ความส าคัญกับความถูกต้องในการสะกดค าและออกเสียง 
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ทางด้านจุดอ่อนของกรมฯ อาจพิจารณาใช้โอกาสที่ดีปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 

- ขอความร่วมมือจากส่วนราชการอ่ืนเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่กรมฯ เห็นว่าน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ 

- เร่งพัฒนาระบบการบริหารและด าเนินงานภายในกรมฯ สร้างความประสานร่วมมือระหว่าง
องคาพยพต่าง ๆ ภายในกรมฯ เร่งการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพ่ือให้เข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการงาน เป็นองค์กรที่รวบรวมข่าว ภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยเพ่ือเป็นฐานส าหรับการต่อยอดเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data) ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ 

ส าหรับในด้านที่สถานการณ์เป็นอุปสรรค และกรมฯ ก็ยังคงมีจุดอ่อน ควรหลบเลี่ยง/ลดบทบาทลง
ตามแต่สมควรและกระท าได้ ได้แก่ 

- หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี แต่มุ่งเน้นที่
การเป็นเจ้าตลาดด้าน content 

- ลด/ละบทบาทด้านงานวิพากษ์ข่าว (news commentary)หรือการโต้แย้งที่ไม่เป็นกลาง
ทางการเมือง แต่เน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเน้นเนื้อหาเชิงบวกเพ่ือสร้างแรง
บันดาลใจ ความรู้สึกอันดี และความเชื่อถือไว้วางใจ 

ทางด้านผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กร “Five forces Model” 
เพ่ือประเมินอ านาจต่อรองระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในบริบทที่แวดล้อมกรมฯ อยู่ ตลอดจนสถานการณ์การแข่งขันใน
วงการสื่อ เพ่ือเปรียบเทียบสถานภาพของกรมฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่าทางใดที่อาจ
เป็นไปได้ และทางใดที่อาจหนักหน่วงเกินก าลังของกรมฯ ได้ผลสรุปว่า กรมฯ มีพลังอ านาจในระดับปานกลาง 
ท่ามกลางบริบทการแข่งขันในวงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ปัจจุบันที่เข้มข้น แม้กรมฯ จะมีคู่แข่งมากแต่ระดับ
ความกดดันต่อกรมฯ ยังไม่สูงนักเนื่องจากกรมฯ ยังคงมีพลังอ านาจต่อรองในด้าน Suppliers (ผู้สนับสนุนเนื้อหา)    
ซึ่งมีจ านวนมาก หลากหลาย และกรมฯ อยู่ในฐานะที่จะเลือกร่วมงานกับรายใดก็ได้ ส่วนทางด้าน Buyers (ผู้รับสาร
และบุคคล/หน่วยงานผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง ๆ ) ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน ท าให้กรมฯ มีทางเลือกมาก จึงไม่ได้
รับความกดดันมากนัก 

เพ่ือวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์โดยแจกแจงเป็นสินค้า/ บริการแต่ละ
ด้านให้ชัดเจน จึงใช้เครื่องมือ “Portfolio Analysis” เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตของกรมฯ กับสินค้าและบริการ
เหล่านั้น โดยจ าแนกเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วและไม่เติบโต และพิจารณารายสินค้า/ บริการจากส่วนแบ่งตลาด
นั้น ๆ ผลการศึกษาพบว่าตลาดข้อมูล (Data - โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital data) ด้านดิจิทัลมีเดียมีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว เว็บไซต์มีการเติบโตปานกลาง ส่วนวิทยุ การแสดงดนตรีสด และโทรทัศน์ มีการเติบโตน้อยหรือไม่มีเลย   

ในด้านส่วนแบ่งตลาดของกรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในวงการเดียวกัน 
ได้ผลสรุปว่า บริการที่กรมฯ มีส่วนแบ่งตลาดมาก ได้แก่ บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การเป็น
แหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ แต่ในด้านที่กรมฯ ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย 
ได้แก่ ด้านข้อมูล ดิจิทัลมีเดีย และการจัดงาน events ต่าง ๆ ในตลาดที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ หากกรมฯ 
ประสงค์จะเติบโตไปพร้อมกับตลาด ก็จ าเป็นต้องทุ่มเทให้ความส าคัญกับบริการเหล่านี้มากขึ้น หาไม่แล้วสินค้า
และบริการต่าง ๆ ดังกล่าวของกรมฯ จะถูกท้ิงไว้เบื้องหลังในขณะที่ตลาดเติบโตไปเรื่อย ๆ 
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ผลการวิเคราะห์โดยใช้ทั้ง 3 เครื่องมือร่วมกัน ล้วนบ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่า การประชาสัมพันธ์และ
การผลิตสื่อที่เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการแข่งขันสูงและไม่ใช่จุดแข็งของกรมฯ ช่องทางที่กรมฯ มีจุดแข็งและ 
มีความได้เปรียบคือการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายของสื่อใหม่/สื่อใหญ่
อีกท้ังการเป็นแหล่งอ้างอิงในด้านข้อเท็จจริงและเนื้อหาข้อมูลจากภาครัฐ 

หลังจากการวิเคราะห์ตามข้างต้นจึงได้ยกร่างยุทธศาสตร์เพ่ือขอรับฟังความเห็นของผู้บริหาร
หน่วยงานต่าง ๆ ในกรมฯเพ่ิมเติมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาแผนฯ ในหลายวาระ อีกทั้งได้
น าเสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ ซึ่งประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ด้านงานแผนของกรมฯ จากนั้นได้น าเสนอร่างแผนฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมฯ ด้วยแล้ว  

ในการยกร่างแผนฯ ได้ประมวลประเด็นภารกิจส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์จาก
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติต่าง ๆ ในส่วนที่กล่าวถึงงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากเนื้อหาสาระ 
ที่หลากหลายในแผนเหล่านั้น อาจสรุปได้ว่า ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาทิ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสารผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์เสริมสร้างคุณภาพของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ คุณธรรม หรือขีดความสามารถในการ
ด ารงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมคุณภาพสังคมและชุมชน และสร้างความสงบสุขในสังคม และส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการยกระดับ
ศักยภาพของประชาชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระจายความเป็นธรรมและความเข้าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับระบบ
ประชาธิปไตยและสถาบันที่ส าคัญของชาติสู่ทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยในสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาครัฐจึงควรมุ่ง
สร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และต่อยอดทางปัญญาได้ ยุทธศาสตร์นี้ให้
ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมายของกรมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ตลอดจนการใช้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือกระจายโอกาสและความเป็นธรรมสู่สังคมโดยรับฟัง
ความต้องการของประชาชน กรมฯ สามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์นี้อย่างมีประสิทธิภาพได้โดย
การรับฟังเสียงประชาชน เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ชี้น าเชิงประเด็นและลดบทบาทที่มุ่งเน้นผลิตชิ้นงานเชิงเนื้อหา
ด้วยตนเอง เพ่ิมการสื่อสารหลายทาง เพ่ิมความส าคัญให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้ได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียม
กับประชาชนทั่วไป และเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารในสังคมไทยที่สื่อกระแสหลักครอบคลุมไปไม่ถึง 

ส่วนงานด้านการปรับปรุงองค์กรซึ่งทุกส่วนราชการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น 
กล่าวโดยรวมได้ว่า ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ลดงาน ลดความซ้ าซ้อน ลดการใช้
ดุลพินิจและลดขั้นตอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน และมีมาตรฐานงาน ลดกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือไม่จ าเป็น
เชื่อมโยงงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน ตลอดจนวางหลักเกณฑ์เพ่ือลดงาน
ส่วนกลางในภูมิภาคพัฒนาระบบดิจิทัลและระบบฐานข้อมูล และทบทวนระบบการบริหารบุคคล บริหาร
อัตราก าลังให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ใช้ระบบคุณธรรม รวมทั้งให้พัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐใน
ด้านดิจิทัลและมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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ในการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวของกรมประชาสัมพันธ์ ควรให้ครอบคลุมเป้าหมาย 
ทั้ง 2 ด้านข้างต้น ตลอดจนพิจารณาผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทกรมฯ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย 
ซึ่งน าไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ที่พิจารณาข้อได้เปรียบด้านสถานภาพ จ านวนคน ความครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่
ทักษะเฉพาะทางต่าง ๆ ที่กรมฯ มีอยู่ โอกาสของตลาดที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และเสนอแนะให้มุ่งเน้นแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

– เน้นการรับฟังประชาชนและสื่อสารสองทาง  กรมประชาสัมพันธ์มิได้ท าหน้าที่เพียงน าสาร
ไปสู่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังควรมีบทบาทในการน าสารจากประชาชนไปสู่กันและกัน อีกท้ังรับกลับมาเป็นข้อมูล
ในการก าหนดทิศทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระดับชาติต่อไปด้วย การรับฟังประชาชนเป็นพื้นฐานไปสู่การผลิต
เนื้อหาและสาระบันเทิงที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกคน
สามารถผลิตสื่อเผยแพร่ในสังคมได้ การสื่อสารสองทางและการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างทันท่วงทียังเป็น       
แนวทางการสื่อสารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากสื่อหลักเช่นกรมฯ ยังคงต้องการรักษาบทบาทสถานะของตนไว้ 

– เน้นการชี้น าประเด็น อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของข้อมูล  ในฐานะส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ บทบาทหลักของกรมประชาสัมพันธ์ย่อมไม่ใช่การผลิตสื่อและสาระเพ่ือแข่งขันกับ
สื่ออ่ืน ๆ แต่ควรเป็นผู้ชี้น าประเด็นที่สมควรสื่อสาร รวมทั้งระดมความร่วมมือจากส่วนราชการอ่ืน ๆ และ        
นักประชาสัมพันธ์ในทุกสถานภาพให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีพลังส่งเสริมกันในทางบวกในเรื่องที่กรมฯ      
ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการลด/ขจัดข้อมูล
ข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นโทษต่อประชาชน โดยเห็นว่า กรมฯ จะแสดงบทบาทนี้ได้เมื่อมีการประมวลผลข้อมูล
อย่างชัดเจนว่าประเด็นและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 

– เน้นการร่วมมือ ไม่แข่งขัน เนื่องจากตลาดการสื่อสารเปิดกว้างจนมีผู้แข่งขันมากรายในทุกระดับ 
กรมประชาสัมพันธ์ไม่อาจและไม่จ าเป็นต้องแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกับบุคคลและองค์กรเหล่านี้ แต่ควร
มีบทบาทหน้าที่ในการน าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือเป็นหลักที่พ่ึงที่อ้างอิงได้  สนับสนุนให้สื่อต่าง ๆ น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารตามข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงบทบาทน าในเชิงนโยบาย กฎกติกา ฯลฯ อีกทั้งกรมประชาสัมพันธ์        
ยังจ าเป็นต้องขยายความร่วมมือกับสื่อในทุกระดับเพ่ือเป็นเครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

– เร่งพัฒนาโดยตระหนักถึงข้อจ ากัดด้านบุคลากรและทรัพยากร เมื่อค านึงถึงอัตราความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับองค์กรเพ่ือให้
ระบบราชการมีประสิทธิภาพ กรมประชาสัมพันธ์อยู่ในฐานะที่จะต้องเร่งน าองค์กรเข้าสู่กระแสการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างผลงานที่มีคุณค่าในระดับสูงขึ้นไป แต่ก็จ าต้องเลือกแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปได้
ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ โดยเห็นว่าการมอบหมายงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งการพัฒนา
งานประจ า เป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการฝึกอบรม 

– เน้นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนประเทศไทย
ในการผลักดันข้อริเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All) ในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศในปี พ.ศ. 2562 กรมฯ จึงยังอาจปิดช่องว่างทางด้านการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารตลอดจนสาระบันเทิงของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในประเทศได้อีกมาก เนื่องจาก
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นขาดแคลนช่องทางเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย หรือมีความพิการ หรือไม่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจ
ในสายตาของสื่อเอกชน ฯลฯ ท าให้ไม่อาจเข้าถึงข่าวสารได้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป   
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ในการก าหนดยุทธศาสตร์และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 
และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) จึงมีจุดเน้นเหล่านี้แทรกอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนชาวไทย
ทุกกลุ่มได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ  
ภูมิปัญญา มีข้อมูลอ้างอิงที่พร้อมน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการน าเสนอและให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึงผ่านกลไกของรัฐและเครือข่าย ซึ่งจะประเมินผลได้โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ 

 ส่วนราชการรับทราบความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชน เพ่ือให้
ก าหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมประชาสัมพันธ์มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ที่หลากหลายและเข้าถึง
ประชากรได้ทั่วถึง 

 กรมประชาสัมพันธ์สามารถสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่   
 กรมประชาสัมพันธ์มีกลไกการบริหารและด าเนินงานอย่างคล่องตัว ทันสมัย รวมทั้งมี 

ขีดความสามารถในการบันทึกและบริหารข้อมูลดิจิทัลของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ   

อนึ่ง โดยที่แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 มีฐานะเป็นแผนระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ขององค์กร จึงได้อ้างอิงแนวคิดของศาสตราจารย์ Michael E.Porter ที่ว่า “กลยุทธ์ คือ
การเลือกว่าจะไม่ท าอะไร” กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า กรมฯ ควรเลือกมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่ตัดสินใจเลือกให้
ความส าคัญเพียงไม่ก่ีเรื่องและจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้แก่ประเด็นส าคัญเหล่านั้นเป็นหลักแทนที่จะเฉลี่ย
กระจายทรัพยากรไปในด้านต่าง ๆ มากมายจนขาดจุดเน้นและไม่เกิดสัมฤทธิผลใดเป็นชิ้นเป็นอันด้วยเหตุนี้ จึงได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประเด็นซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศและแผนแม่บทด้านต่างๆ  
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพการณ์ของกรมฯดังนี้ 

1) การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น าประเด็นส าคัญ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบายภาครัฐ 

2) การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

3) การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล 

4) การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ส่วนแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ได้ก าหนดโดยยึดถือตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน
ในแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ข้างต้น โดยระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่พึง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือวางรากฐานของการพัฒนาและปรับแนวทางให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ได้อย่างมีประสิทธิผล แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) อาจสรุปสาระส าคัญเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ  

พ.ศ. 2563 – 2580 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

1. ก า ร รั บ ฟั ง เสี ย ง
ประชาชนทุกภาค
ส่ ว น แ ล ะ ชี้ น า
ประเด็นส าคัญ เพ่ือ
น ามาประกอบการ
พิจารณ าก าหนด
นโยบายภาครัฐ 

1.1) ส ารวจ ติดตามและรับฟังความต้องการของประชาชนทุก
ภาคส่วน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ผล 

 

– กิจกรรมสรุปภาพลักษณ์และประเด็นสื่อ 
– กิจกรรมติดตามกระแสการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมาย กรม

ประชาสัมพันธ์ 
– รายการเพื่อเพ่ิมเวทีสื่อให้แก่ประชาชน 

1.2) ระบุประเด็นส าคัญเพ่ือก าหนดนโยบายภาครัฐและให้
เครือข่ายและสื่อน าไปน าเสนอและขยายผล 

– การจัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เพ่ือรับฟังและซักถามประเด็น
ข่าวต่างๆ 

– การเสนอประเด็นและแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ  

พ.ศ. 2563 – 2580 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

2. การสร้ างสั งคมที่
ประชาชนมีภูมิรู้ใน
การด ารงชีพ เพ่ื อ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ 

2.1)  ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชน
และกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มเป้าหมายที่ขาด
โอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลาย 
รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็น
เท็จ 

 

– โครงการรอบรู้เรื่องนานาชาติ 
– กิจกรรม/โครงการ/รายการเชิงสาระบันเทิงที่สอดแทรก

สารประโยชน์เพื่อประชาชน 
– โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ” 
– โครงการ “สื่อเชื่อถือได”้ 
– รายการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์ 
– โครงการ “ปรับโฉมเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์” 

2.2) ขยายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน และเครือข่ายต่าง ๆ 
ของกรมฯ เพ่ือขอความร่วมมือสนับสนุนงานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของกรมฯ อย่างมีเอกภาพและคุณภาพ 

 

– โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างการ
รับรู้ของประชาชน 

– โครงการความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนกับ
ต่างประเทศ 

– โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ผลงานชิ้นโบแดงใน
ภาครัฐ 

– โครงการยกระดับสถาบันการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างมาตรฐาน
วิชาชีพและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ  

พ.ศ. 2563 – 2580 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

3. การ เป็ น ผู้ น าด้ าน
ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล แ ล ะ
เครือข่ายข้อมูล 

3.1) สร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้อมูลภาครัฐของกรมฯ รวมทั้งสร้าง
ทีมบุคลากรที่สามารถด าเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลได้
ด้วยความเข้าใจ 

– โครงการพัฒนาทีมงานเพ่ือวางแผนและขับเคลื่อนงานระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (รวมถึงข้อมูลข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์) 

– โครงการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ (PRD 
Data Governance) 

3.2) สร้างระบบฐานข้อมูลข่าว และงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมฯ 

– โครงการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลดิจิทัลขนาด
ใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
 การจัดท าระบบข้อมูลข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็น

รากฐานของข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่  

3.3) จัดท าชุดข้อมูล (Datasets) จ านวนมากท่ีมีคุณค่าและมีระดับ
การเปิดเผยสูงเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้งาน เพ่ือสร้าง
ความรับรู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการด้านชุดข้อมูลดิจิทัล
ที่มีคุณภาพ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือ
เข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็นแหล่งรายได้ให้แก่
กรมฯ ต่อไปในภายหน้า 

– โครงการจัดท าชุดข้อมูลเปิด “Open Data Project” 
– กิจกรรม “Hackathon” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ  

พ.ศ. 2563 – 2580 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

4. การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

4.1) ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ 
ให้เป็นระบบดิจิทัล มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

– โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรมประชาสัมพันธ์ 
– โครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการกลาง

แบบดิจิทัลเพื่อการบริหารยุคใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ 
– โ ค ร ง ก า ร ท บ ท ว น ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ก ฎ ร ะ เบี ย บ  

กรมประชาสัมพันธ์ 

4.2) ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนระบบก าลังคน
ของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

 
 

– โครงการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
– โครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี  

กรมประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
ตลอดจนสอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน 
กรมประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
ตลอดจนสอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์
ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการจัดท าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path System) และระบบทดแทนก าลังคนในต าแหน่งงานส าคัญ 
(Succession Planning System) ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้าง
องค์กรและอัตราก าลังใหม่ของกรมฯ ตลอดจนสอดคล้องสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนฯ  

พ.ศ. 2563 – 2580 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

 

4.3) ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้สอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ 
ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี 
กรมประชาสัมพันธ์ 

– โครงการน าผลการปฏิบัติงานประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to 
Research – R2R) 

– โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์  
เพ่ือสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 

 
 

*********************************************
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บทที่ 1 
ความเป็นมาและผลการศึกษาวิเคราะห์แผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ด าเนิน
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ในรายละเอียดภายใต้แผนระยะยาว เพ่ือเป็นกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดรวมถึงแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในกรอบที่
กรมฯจะด าเนินการให้เกิดผลและบูรณาการกับการด าเนินงานในภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการนี้ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดจ้างสถาบันที่ปรึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) 
เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการ โดยได้ศึกษาและประมวลข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือใช้เป็นปัจจัยก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับส่วนราชการ 
- วิสัยทัศน์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ (อธิบดี และรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน) 
- การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารหน่วยงานในกรมฯ จ านวน 2 การประชุม 

แผนระดับชาติที่ใช้อ้างอิงในโครงการนี้ 

แผนระดับชาติที่ใช้อ้างอิงในโครงการนี้ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
2) แผนการปฏิรูปประเทศ  
3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
4) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) 
5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทางด้าน 

5.1) ความมั่นคงของชาติ 
5.2) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
5.3) การพัฒนาการเรียนรู้ 
5.4) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
5.5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5.6) พลังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ระบุกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดย
บางเรื่องได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้ส่วนราชการอ่ืน (มิใช่กรมประชาสัมพันธ์) เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ บางเรื่องมิได้ระบุไว้ บางเรื่องก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการทุกแห่ง 
และบางเรื่องก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกรมประชาสัมพันธ์ 
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  เมื่ อศึกษาข้อมูลรายละเอียดของแผนต่ าง ๆ เหล่ านี้ แล้ ว อาจแบ่ งประเภทภารกิจที่ 
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการออกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ 

1) ด้านบทบาทภารกิจหลักของกรมฯ ในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในฐานะส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ 

2) ด้านการปรับองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายและแผนต่าง ๆ 
ในระดับชาติ 

โดยอาจสรุปเป็นแผนภูมิไดด้ังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 สรุปบทบาทภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์จากยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติอื่น ๆ 

 
ส่วนกิจกรรม/ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง 2 ด้านข้างต้นอาจสรุปเป็นภารกิจหลัก

และรายละเอียดไดดั้งต่อไปนี้ 
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1. บทบาทด้านสื่อและประชาสัมพันธ์ 
1.1 โฆษณา/สื่อสาร 

1.1.1 เผยแพร่เพื่อความรู้ความเข้าใจ 
- เป้าหมายของประเทศ/ ระบอบประชาธิปไตย/ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์/

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การเป็นสมาชิกอาเซียน ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน บทบาทฐานะของประเทศไทย 
- รู้จักบริโภคสื่อที่มีคุณภาพ 
- ตระหนักถึงอันตรายของการทุจริต 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
- ให้คนไทยตระหนักในบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาส าคัญๆของสังคม มีความ

สามัคคี ลดความขัดแย้ง 
- ส่งเสริมสื่อสร้างสรรค์ ให้สื่อมีจรรยาบรรณ ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อส่วนร่วม 

ให้ภาคธุรกิจมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีธรรมาภิบาล 
- ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างแรง

บันดาลใจอยากเรียนรู้ พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน รณรงค์ปลูกฝังวัฒนธรรมการวิจัยและ
ค่านิยมในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา 

- สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ให้
สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การสาธารณสุข 

- ส่งเสริมเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยสร้างเรื่องราวของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก มีคุณภาพ จูงใจให้
เกษตรกรเลิกใช้สารเคมี ผลิตตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- ให้คนไทยรับรู้ด้านพหุวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและเคารพในความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่แตกต่าง 
- ให้ประชาชนเตรียมป้องกันสาธารณภัย มีระบบเตรียมพร้อม ส่งเสริมให้ช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 
- ให้คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา มีน้ าใจนักกีฬา 
- รณรงค์ให้แรงงานนอกระบบค านึงถึงหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบ

ประกันสังคม 
- สร้างความตระหนักเพ่ือเตรียมการสู่สังคมสูงวัย/ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติให้ยอมรับถึง

คุณค่าของผู้สูงอายุ และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม 
- เสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ ให้ด าเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบ พันธกรณี 

และมาตรฐานระหว่างประเทศ ปราศจากพฤติกรรมที่ส่องไปในทางทุจริต 
1.2 ด าเนินบทบาทและกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

- ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากจน 
- เพ่ิมบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ 
- ให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยทางถนน 
- ด าเนินการเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือปกป้องและรักษา

ผลประโยชน์ของไทย 
- ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม 

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
- ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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- ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เชื่อมต่อเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน  
- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ ข้อมูล และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 บทบาทน าในด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ 
1.3.1 แผนและยุทธศาสตร์  

- วางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสาร แผนประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประสานแผนและ 
การปฏิบัติกับสถานเอกอัครราชทูตประสานแผนกับสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 

1.3.2 การบริหารสื่อและการประชาสัมพันธ์ 
- ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ บูรณาการประชาสัมพันธ์ให้แม่นย า รวดเร็ว และใช้

ช่องทางที่หลากหลาย ตั้งศูนย์บริหารประเด็นเพ่ือประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีทันสถานการณ์ 
- บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภาพลักษณ์  
- เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลที่

ชัดเจน ให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและทันสมัย 
- สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการรณรงค์สร้างความปรองดอง และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ครอบครัว 
- ปรับผังรายการให้หน่วยราชการอ่ืน/เอกชนมาร่วมผลิตรายการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์และส่งเสริม

การใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจ าหมู่บ้านและ

ชุมชน (อป.มช.) 
- พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสให้เปลี่ยนทัศนคติได้ 
- ปลูกจิตส านึกให้กับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 
- ทบทวนระเบียบข้อบังคับเพ่ือก ากับดูแลการสื่อสารแหล่งข่าวในภาวะวิกฤติ 

1.3.3 การบริการข้อมูล 
- พัฒนาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 
- จัดท าข้อมูลดิจิทัลและประสานข้อมูลกับส่วนราชการอ่ืน และมีระบบติดตามและประเมินผล 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล  ให้บริการที่เบ็ดเสร็จ และหลากหลายรูปแบบ

ตามความต้องการของผู้รับบริการ เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและบริหาร ให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งอย่างปลอดภัย 

- เตรียมบุคลากรและข้อมูล/ จูงใจให้ประชาชนรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 
2. การปรับองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1 ปฏิรูปองค์กรและระบบงาน 
- ปรับโครงสร้างและระบบบริหารให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ตรวจสอบความซ้ าซ้อน ยุบเลิก / ถ่ายโอน

ภารกิจที่ไม่จ าเป็น  ปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหม่ ให้ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ปรับระบบเพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

- ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น ใช้เทคโนโลยี 
สร้างมาตรฐานที่โปร่งใส และลดขั้นตอน 
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- ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในภูมิภาค เชื่อมโยงการท างานทุกระดับระหว่างส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

- ให้มกีลุ่มงานสารสนเทศ ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพ่ือบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร 
- พัฒนาระบบดิจิทัลของกรม มีระบบการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย บูรณาการฐานข้อมูลด้าน

บุคลากรภาครัฐ  พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมฯ 
2.2 ปรับระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลตามตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง ส่งเสริม
ให้มีการแข่งขันผลงาน  โดยก าหนดกติกาและสิ่งจูงใจ 

- มีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบประเมินผลการใช้ก าลังคน 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และ

ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง /ฝึกอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานให้มีความสามารถด้านสื่อดิจิทัล 

- สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ บุคลากรยึดค่านิยมท างาน
เพ่ือประชาชน 

 
ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรม/ภารกิจข้างต้น ล้วนเชื่อมโยงไปยังยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ดังแสดงความเชื่อมโยงในตารางต่อไปนี้ (เครื่องหมาย √ ในตาราง
แสดงว่า รายการกิจกรรม/ภารกิจต่างๆ ของกรมฯ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติฉบับใดบ้าง) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบาย
และ

แผนการ
ประชา 
สัมพันธ์
แห่งชาติ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิ
ภาพ

ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1. บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ 

1.1 โฆษณา/สื่อสาร 

1.1.1 เผยแพร่เพ่ือความรู้ความเข้าใจ 

ความรู้ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข/ให้คนในชาติตระหนักรู้ 
รักและภูมิใจในสถาบันหลัก
ของชาติ 

          

ท าให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะ
บริโภคสื่อท่ีมีคณุภาพ  

         

ปชส. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน   

 
       

สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย
ของประเทศ           

การเป็นสมาชิกอาเซียน           
ให้ความรู้ประชาชนถึงอันตราย
ของการทุจริต           

ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          

 

ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบาย
และ

แผนการ
ประชา 
สัมพันธ์
แห่งชาติ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับที ่
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
สามัคคีกัน 

            

จัดพื้นท่ีสาธารณะในการ
เปิดสุนทรียสนทนาให้แก ่
คู่ขัดแย้ง 

                   

ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ
ต่อยอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวตักรรมจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลย ี

                   

สร้างผู้ประกอบการยุค
ใหม่ท่ีมีธรรมาภิบาล และ
สามารถขยายการค้าการ
ลงทุนไปต่างประเทศ 

                   

ส่งเสริมให้สื่อมี
จรรยาบรรณ จัดสรรเวลา
ให้สื่อท่ีสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงคผ์่านสื่อออนไลน ์

              

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบาย
และ

แผนการ
ประชา 
สัมพันธ์
แห่งชาติ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

พัฒนาการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้ชุมชนเข้าถึง
ความรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
สร้างแรงบันดาลใจอยาก
เรียนรู้และน าความรูไ้ปใช้
ในการด าเนินชีวิต 

       
 

     

ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน
ตระหนักเตรยีมป้องกัน 
สาธารณภัยก่อนเกิดเหตุ/ 
สนับสนุนให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่
ประชาชนเมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

                

รณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
เดือดร้อนจากสาธารณภัย 
และมรีะบบเตรยีมพร้อม
เผชิญเหต ุ

                  

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบาย
และ

แผนการ
ประชา 
สัมพันธ์
แห่งชาติ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คนในพ้ืนท่ี 
ให้สร้างคณุค่าและมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ 

                   

สนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย 
และชุมชน 

                   

ส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและ 
รับผิดชอบต่อส่วนรวม 

             

ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
ปรับเปลีย่นค่านิยม 
และวัฒนธรรมที่ด ี

               

ให้คนไทยรับรู้ด้านพหุ
วัฒนธรรม  
เห็นคุณคา่และเคารพใน
ความคิด ความเชื่อ และ
วิถีชีวิตที่แตกต่าง 

               

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ
ประชา 
สัมพันธ์
แห่งชาติ 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

ส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
สื่อ  ให้เยาวชนมี
ทางเลือกในการใช้พหุ
ปัญญาเพื่อด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพท่ีสังคม
ยอมรับ/ ปลูกฝังและ
พัฒนาทักษะนอก
ห้องเรียน เพิ่มพูนทักษะ
การเรยีนรู้ที่หลากหลาย
และส่งเสรมิการใช้เวลา
อย่างสร้างสรรค ์

     
  

      

ส่งเสริมการออกก าลัง
กายและกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการออกก าลัง
กายและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

                   

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมออกก าลัง
กาย กีฬา และ
นันทนาการ รวมถึง
ปลูกฝังน้ าใจนักกีฬา  
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

                   

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์พ.ศ. 2563-2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 24 

 

 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าท่ีของข้าราชการ
และเจา้หน้าท่ีของรัฐให้
ปราศจากพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริต 

      
 

    
 

 

รณรงค์ให้แรงงานนอก
ระบบค านึงถึง
หลักประกันในวัย
เกษียณและประโยชน์
จากระบบประกันสังคม 

                   

รณรงค์ปลูกฝัง
วัฒนธรรมการวจิัยและ
ค่านิยมในการเคารพ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

                   

ส่งเสริมเกษตร-             
อัตลักษณ์ท้องถิ่น โดย
สร้างเรื่องราวของสินค้า
ให้เป็นท่ีรู้จัก มีคณุภาพ 

                   

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค ์(ต่อ) 

สร้างความตระหนัก
เพื่อเตรียมการสู่สังคม
สูงวัย/ปรับเปลีย่น
มุมมองและทัศนคติ
ให้ยอมรับถึงคุณคา่
ของผู้สูงอายุ และ
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
อย่างเหมาะสม 

      
 

       

จูงใจให้เกษตรกรเลิก
ใช้สารเคมี ผลติตาม
มาตรฐานสากล เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                   

ปลูกและปลุก
จิตส านึกการเป็น
พลเมืองที่ดี มี
วัฒนธรรมสจุริต 

     
 

    
 

  

สร้างความเป็นธรรม
และส่งเสรมิให้สังคม
มีส่วนร่วมทางด้าน
สาธารณสุข 

                   

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

สรา้งจติส านึก และ
ปรับปรุงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม และ
ตระหนักรูเ้กีย่วกับ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

                  

ส่งเสริมการใช้สินค้า
และบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

                   

ให้ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน
ค านึงถึงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

                   

สร้างความตระหนักรู้
และเสรมิสร้างขีด
ความสามารถของ
ส่วนราชการ ให้
ด าเนินการเป็นไปตาม
กฎระเบียบ พันธกรณี 
และมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ 

               

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนา
ฯ ฉบับ

ที ่
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 

ทางสังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

ส่งเสริมเอกลักษณ ์
 อัตลักษณ์  
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพื่อสร้างมลูค่าให้แก่ 
แบรนด์ประเทศไทย 

               

ให้ความรู้ทุกๆ ด้าน
เกี่ยวกับทะเล และ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ทะเลที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

            

ให้คนไทยเข้าใจปัญหา 
ตระหนักในบทบาท
หน้าที่และมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาส าคัญๆ 
ของสังคม 

                   

สร้างความตื่นตัวให้คน
ไทยตระหนักถึงบทบาท
ความรับผิดชอบ และ
การวางต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก 

                   

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.1.2 รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

ความตื่นตัวในการ
เลือกตั้ง 

                   

ค่านิยมหลัก 12 
ประการ 

                   

หลักธรรมาภิบาล                    
ประชาชนเช่ือมั่นใน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

                   

1.2 ด าเนินบทบาทและกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 

ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาใน
พื้นทีห่่างไกลและ
ยากจน 

                   

เพิ่มบทบาททาง
เศรษฐกิจและ
สังคมของผู้สูงอาย ุ

              

ให้คนมีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ 
และความ
ปลอดภัยทางถนน 

                  

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสต

ร์ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การพัฒนา 
การเรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤ
ติมิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.2 ด าเนินบทบาทและกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) 

ด าเนินการเชิงรุก และ
ใช้กรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อ
ปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ของไทย 

                   

ต่อยอดการพัฒนา
บนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม โดย
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
วัฒนธรรม พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อต่อ
ยอดสู่การเพิ่มมลูค่า
ทางเศรษฐกิจ 

              

ป้องกันและแก้ไขการ
ก่อความไมส่งบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

                   

ส่งเสริมการพัฒนา
เชิงพื้นที่ เชื่อมต่อ
เศรษฐกิจประเทศ
เพื่อนบ้าน  

                   

ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้าถึงความรู้ ข้อมูล 
และใช้เทคโนโลยี
อย่างสร้างสรรค ์

 
                 

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.3 บทบาทน าในด้านสื่อและการประชาสมัพันธ์ 

1.3.1 แผนและยุทธศาสตร ์

วางแผนยุทธศาสตร์
การสื่อสาร 

                   
แผนประชาสัมพันธ์
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

                   
ประสานแผนและการ
ปฏิบัติกับสถาน
เอกอัครราชทูต 
 ในการจัดตั้งศูนย์ 
ประชาสัมพันธ/์ 
ประสานแผนกับ
สื่อมวลชนและสื่อ
บุคคล 

 
   

              

1.3.2 การบริหารสื่อและการประชาสมัพันธ์ 

ให้คณะกรรมการ
ประชาสมัพันธ์แห่งชาติ
บูรณาการ
ประชาสมัพันธ์ให้
แม่นย า รวดเร็ว และใช้
ช่องทางที่หลากหลาย 

 
    

            
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างภาพลักษณ ์     

               
สร้างเครือข่าย
สื่อมวลชนในการรณรงค์
สร้างความปรองดอง 

 

  
 

              

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 
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กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.3.2 การบริหารสื่อและการประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 

ปรับผังรายการให้หน่วยราชการอืน่/เอกชนมาร่วมผลิตรายการ 

 

              

ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม ่
 

         

ปฏิรูปสื่อให้มีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ในการให้ความรู้ต่อการ
พัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของครอบครัว  

         

พัฒนาสื่อสร้างสรรค์และส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค ์   

           

มีกระบวนการและช่องทางสื่อสารกับประชาชนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย/ มีการสื่อสารสองทาง 

 

               

พัฒนารูปแบบการ ประชาสัมพันธ ์สร้างกระแสให้เปลี่ยน
ทัศนคติได ้   

               

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 

 
 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การทุจริต
และ

ประพฤติมิ
ชอบ 

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

1.3.2 การบริหารสื่อและการประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 

ให้ผู้ประกอบการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
ทันสมัย 

                  

ทุกภาคส่วนได้รับข้อมลูที่
ชัดเจน 
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม                   

เสรมิสร้างการรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้อง 

                  

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ของเครือข่ายและ อป.มช.                   

ปลูกจิตส านึกให้กับองค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชน 

                  

ทบทวนระเบียบข้อบังคับ
เพื่อก ากับดูแลการสื่อสาร
แหล่งข่าวในภาวะวิกฤต ิ

                  

เสรมิสร้างความร่วมมือและ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง 

                 

ตั้งศูนย์บริหารประเด็นเพื่อ 
ปชส. เชิงรุกที่ทัน
สถานการณ ์    

 
              

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 

ทางสังคม 

1.3.2 การบริหารสื่อและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

พัฒนาฐานข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของประเทศ 

                   

จัดท าข้อมูลดิจิทัลและ
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ประสานข้อมูลกับส่วน
ราชการอื่น และมีระบบ
ติดตามและประเมินผล 

น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้
ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

                  

ให้บริการที่เบ็ดเสร็จ และ
หลากหลายรูปแบบตามความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

     
 

           

เตรียมบุคลากรและข้อมูล/ 
จูงใจให้ประชาชนรับบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

                   

พัฒนาระบบฐานข้อมลู 
และเปดิเผยข้อมูลที่จะ
เอื้อต่อประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ 

                 

เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ
และบริหาร ให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลหลากหลายแหล่ง
อย่างปลอดภัย 

              

    

 
ตารางที่ 1 พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : บทบาทด้านสื่อและประชาสมัพันธ์ (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
ยุทธศาสต

ร์ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพั
นธ์แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 

ทางสังคม 

2. การปรับองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

2.1 ปฏิรูปองค์กรและระบบงาน 

ให้มีกลุ่มงานสารสนเทศ                    

จัดท าและด าเนินการตามแผน
ปฏิรูปองค์การ 
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เตรียมปรับองค์กรเป็น High 
Performance 

                 

ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ในภูมิภาค 

                  

ตั้งศูนย์ ปชส. เพื่อบริหาร
จัดการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

                   

ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียมสี่วนร่วม
ในการประเมินผล                    

ตรวจสอบความซ้ าซ้อน ยุบเลิก / 
ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่จ าเป็น                  

ปรับโครงสร้างและระบบ
บริหารให้ยดืหยุ่น คล่องตัว                   

ปรับระบบวิธีปฏิบัตริาชการให้
ทันสมัย                    

มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเท่าที่จ าเป็น                    

ปรับรูปแบบการจัดสร้าง
องค์การและออกแบบระบบ
การบริหารงานใหม่ ให้
ตอบสนองต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิต ิ

                  

 
ตารางที่ 2 พันธกจิตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : การปรับองค์กรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาต ิ
 

 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

ด้าน 
พลัง 

ทางสังคม 

2.1 ปฏิรูปองคก์รและระบบงาน 

เสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ในการบริหารงานบุคคล
ในภาครัฐให้เป็นตามตาม
ระบบคณุธรรมอย่าง
แท้จริง 
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ปรับระบบงานและ
โครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อ
การลดดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ใช้
เทคโนโลยี สร้าง
มาตรฐานทีโ่ปร่งใส และ
ลดขั้นตอน 

          
 

 
 

  

เช่ือมโยงการท างานทุกระดับ
ระหว่างส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

                   

ก าหนดหลักการและ
แนวทางในการยุบเลิก/
ปรับลดหน่วยงาน
ส่วนกลางในภูมิภาคให้
เหลือเพียงภารกิจเฉพาะที่
ไม่อาจมอบให้ส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแทนได้ 

                   

ปรับระบบเพื่อลดจ านวน
คดีทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

      
 

    
 

  

 
ตารางที่ ๒ พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : การปรบัองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) 

 
 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม  

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภา
พภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ  

ด้าน 
พลัง 
ทาง
สังคม 

2.1 ปฏิรูปองคก์รและระบบงาน (ต่อ) 

พัฒนาระบบดิจิทลัของ
กรม/ พัฒนาการ
ให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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พัฒนาระบบการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านไซเบอร์ให้มีความ
ปลอดภัย 

                   

เชื่อมโยงและบรูณาการ
ข้อมูลด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

   
 

              

2.2 ปรับระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร  

ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ผลงาน โดยก าหนดกติกา
และสิ่งจูงใจ 

                   

มีก าลังคนท่ีเหมาะสมทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 

                  

ทบทวนการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคล 

              

 
ตารางที่ ๒ พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : การปรบัองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์

ชาติ 

แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 

นโยบายและ
แผนการ

ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผน 
พัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 
12 

ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการ
ปรับ 

เปลี่ยน
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม  

ด้าน 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู้ 

ด้านการ
บริการ

ประชาชน
และ

ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

ด้านการ
ต่อต้าน

การ
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ  

ด้าน 
พลัง 

ทางสังคม 

2.2 ปรับระบบบริหารและพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

สร้างผู้น าทาง 
ยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

          

บุคลากรยึดระบบคณุธรรม                    
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บุคลากรยึดค่านิยม 
ท างานเพื่อประชาชน 

                   

ท าหลักสตูร/ฝึกอบรม 
บุคลากรทีร่ับผดิชอบ 
ด้านการประชาสมัพันธ์ 
ของหน่วยงานให้มี 
ความสามารถด้านสื่อดิจิทลั 

 
                 

พัฒนาบุคลากรด้าน 
ดิจิทัลของกรมฯ/ พัฒนา 
สมรรถนะบุคลากรด้าน 
การบริหารจัดการข้อมูล  
การวิเคราะห์และ 
น าเสนอข้อมูล 

 
                

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ทุกประเภทให้มคีวามรู ้
ความสามารถสูง มี 
ทักษะการคิดวิเคราะห ์
 และปรับตัวให้ทันต่อการ 
เปลี่ยนแปลง 

           

 
ตารางที่ ๒ พันธกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ และนโยบายของกรมฯ : การปรบัองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ต่อ) 
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บทที่ 2 
ผลการวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมของกรมประชาสัมพันธ์ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารของกรมประชาสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล

สาธารณะ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี และรองอธิบดีทั้ง 3 ท่าน) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และหารือกับผู้บริหารต่าง ๆ ที่ร่วมอยู่ในคณะกรรมการก ากับโครงการ ตลอดจนข้อมูลผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562-2580) 
และระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอลิซาเบธ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 (ภาคผนวก ก. ท้ายรายงานนี้) สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 

2.1)  วิสัยทัศน์ ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของกรมประชาสัมพันธ์ 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีของประเทศ” 

ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 

1) ประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนในประเทศไทย เห็นว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้น าเสนอข่าวสารที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีเนื้อหาตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์ 

2) กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารจากกรมประชาสัมพันธ์ ได้ใช้ประโยชน์จากสารดังกล่าวเพ่ือพัฒนาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม การผ่อนคลายอารมณ์ การดูแลสุขภาวะของตนเอง
และครอบครัว รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า 

3) ข้อมูลและข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในหัวข้อต่างๆเพียงพอต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ ครบถ้วนทุกช่องทาง จึงเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเอ้ือต่อการน าไปใช้อ้างอิงและพัฒนาต่อยอด 

4) กลุ่มเป้าหมายที่รับสารจากกรมประชาสัมพันธ์เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อประเทศไทย 

พันธกิจ 

1) มีบทบาทน าในการก าหนดประเด็นความคิดส าคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน  

2) ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจาก
ประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็นความคิด
ส าคัญอย่างต่อเนื่องตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่าย และอุปกรณ์ทั้งปวงที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจ 

3) เป็นองค์การหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวงในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้ 

4) เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน 
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2.2)  การวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กร ของกรมประชาสัมพันธ์ 

 เครื่องมือที่น ามาใช้วิเคราะห์องค์กรและบริบทในครั้งนี้ ใช้ 3 เครื่องมือประกอบกัน คือ 
- SWOT/ TOWSเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในเทียบกับปัจจัยภายนอก และน าไปสู่ทางออก 

เชิงนโยบายจากผลการวิเคราะห์นี้  โดยอ้างอิงจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

- 5ForcesModel เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงของการแข่งขันและอ านาจต่อรองในทิศทาง 
ต่างๆ ที่กดดันและที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกรมฯ เพ่ือประเมินสิ่งที่เป็นไปได้
และทิศทางการด าเนินงานที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากความคิดเห็นและประสบการณ์ของ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา  

- Portfolio/ BCG Matrixเพ่ือวิเคราะห์สถานะและโอกาสของสินค้า/บริการของกรมฯ  
เป็นรายด้าน เพ่ือดูความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการเลือกจัดล าดับความส าคัญของ
นโยบาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากตัวเลขจริงที่หาได้หรือเทียบเคียงได้จากข้อมูลสาธารณะ 

2.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กรด้วยเครื่องมือ SWOT/ TOWS 

ผลการวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กร ของกรมประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องมือ 
“SWOT” ได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ 
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S W 

1 มีเครือข่าย ระบบ สถานที่และเครื่องมือ
อุปกรณ์อยู่ทั่วประเทศ 

1 โครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารของกรมฯ 
ไม่ได้รับการปรับปรุงมานานจึงล้าสมัย ภารกิจ
บางอย่างจึงไม่สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 เข้าถึงแหล่งข้อมูลภาครัฐในระดับที่องค์กร
อ่ืนเข้าถึงได้ยาก 

2 ขีดความสามารถและทักษะของบุคลากรบางส่วนยัง
ต้องได้รับการพัฒนา และขาดทักษะใหม่ในสื่อใหม่ 

3 ข้อมูลข่าวสารภาวะวิกฤตและสถานการณ์
ส าคัญได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

3 เทคโนโลยีไม่ทันสมัยใหม่และการบริหารจัดการ
ด้านสารสนเทศยังขาดการรักษาความปลอดภัย
มั่นคงของข้อมูล 

4 ได้รับความเชื่อถือด้านทักษะการใช้เสียงเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

4 ขาดการบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ และการ
สื่อสารภายในองค์กรไม่ดี 

 O  T 
1 ข่าวลวง/ข่าวเท็จที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้

ประชาชนต้องการเสพข่าวที่เชื่อถือได้ 
1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย ท าให้ผู้บริโภคมี

ทางเลือกในการรับชมสื่อได้หลากหลายช่องทาง/
รูปแบบ 

2 ภาครัฐให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนมากขึ้น  

2 พฤติกรรมการบริโภคสื่อของประชาชนเปลี่ยนไป  

3 เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานท าให้
สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มในประเทศ 
รวมทั้งคนไทยในต่างประเทศ 

3 ประชาชนบางกลุ่มมองว่ากรมประชาสัมพันธ์เสนอ
ข่าวไม่เป็นกลาง 

  4 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีช่องทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง และ/หรือ 
สามารถจัดจ้างเอกชนด าเนินการได้ 

ตารางที่ 3 สรุปผลการวเิคราะห์องค์กรและบริบทของกรมฯ โดยใช้ SWOT 
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  เมื่อพิจารณาจากมุมมองทั้ง 4 ร่วมกัน จะเห็นว่าสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นและเป็นประเด็น 
ที่กรมฯ ต้องน ามาพิจารณาต่อไป มีดังนี้ 

 S W 

 1 มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ 

2 เข้าถึงแหล่งข้อมูลภาครัฐ 
3 ข้อมูลข่าวสารภาวะวิกฤตและในสถานการณ์

ส าคัญได้รับความเชื่อถืออย่างสูง 
4 ได้รับความเชื่อถือมายาวนานว่าเป็นตน้

ต ารับด้านทักษะการใช้เสียง/อักขระวิธี
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 
2 ขีดความสามารถและการพัฒนา

บุคลากร 
3 การบริหารจัดการสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
4 การบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ 

O SO WO 

1 ข่าวลวง/ข่าวเท็จที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ประชาชนต้องการเสพข่าวที่เชื่อถือได้ 

2 ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ไปยังประชาชนมากข้ึน  

3 เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานท า
ให้สามารถเข้าถึง 
คนทุกกลุ่มในประเทศ รวมทั้งคน
ไทยในต่างประเทศ 

S1/O2 ภาครัฐมีความต้องการ ปชส. ในขณะที่ 
กรมฯ เองก็มีบุคลากรและช่องทางการสื่อสาร
เป็นของตนเองทั่วประเทศ 
S1/ O3 โลกการสื่อสารไร้พรมแดน กรมฯ 
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์แบบใด ๆ ได้ตามต้องการ 
S4/O2 กรมฯ มีทักษะที่ภาครัฐตระหนักว่า 
มีความส าคัญ หากหน่วยงานจะต้อง
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

W3/ O1 ในด้านเทคโนโลยี กรมฯ อาจสู้คู่แข่ง
ไม่ได้ แต่สาธารณชนและวงการสื่อต้องการ
เนื้อหาที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะสื่อสารในช่องทางใด 
W2,W3/ O2 ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ถึงแม้ 
กรมฯ จะมีข้อจ ากัดในเชิงเทคนิคและ
สมรรถนะใหม่ๆ แต่ก็ยังมีช่องทางเข้าถึง
ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ และ
เข้าถึงประชาชนหลายกลุ่มได้ 

T ST WT 

1 เทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเข้าถึงง่าย 
ท าให้ผู้บริโภคมี 

 ทางเลือกรับชมสื่อได้หลากหลาย
ช่องทาง/รูปแบบ 

2 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อ
เปลี่ยนไป  

3 กรมฯ ยังเน้นการน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของรัฐบาล ท าให้
ประชาชนบางกลุ่มมองว่า 
ไม่เป็นกลาง 

4 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลมีช่องทางการ 

 สื่อสารประชาสัมพันธ์เป็นของ
ตนเอง และ/หรือสามารถ 
จัดจ้างเอกชนด าเนินการได้ 

S1/T1 การแข่งขันเข้มข้น แต่การมี 
บุคลากรและส านักงานอยู่ทั่วประเทศ 
เป็นข้อได้เปรียบที่คู่แข่งอื่นไม่มี  
S2,S3/T3 ถูกมองว่าเป็นกระบอกเสียงของ
รัฐบาล แต่เข้าถึงข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นข้อได้เปรียบที่สื่ออ่ืนมี้น้อยหรือไม่มี 
S1,S4/ T4 หน่วยงานภาครัฐมักเลือกท ากจิกรรม
ประชาสมัพันธ์ด้วยตนเองหรือจ้างเอกชนเป็นหลัก 
แต่ กรมฯ มีจุดเด่นทีคู่่แข่งไม่มี เช่น การมี
บุคลากรและช่องทางรับรู้ข้อมูลและ
ประชาสมัพันธ์ด้วยช่องทางต่าง ๆ  พร้อมกันทั่ว
ประเทศ รวมทัง้มีทักษะด้านภาษาไทยที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กับส่วนราชการอื่นได้อย่างมีมาตรฐาน 
S4/ T1,T2 ผู้รับบริการหลายกลุ่มสนใจ 
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจ
มีมาตรฐานการใช้ภาษาไทยไม่ดีเทียบเท่ากรมฯ 

W3/T1,T2  เสียเปรียบในการแข่งขันกับ
สื่อเชิงพาณิชย์ ในตลาดใหม่/ช่องทางใหม่ 
มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่นิยม 
สื่อใหม่ 
W1/T3  ข้อมูลประเภทnews 
commentary ขาดน้ าหนักความเชื่อถือ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล เข้าไม่ถึง 
คนบางกลุม่ที่มองว่า agenda และ 
content ไม่เป็นกลาง ไม่ครอบคลุม 
W4/T4 ไม่อาจสร้างข้อได้เปรียบคู่แข่ง
เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ ไม่สามารถให้บริการ 
ที่เบ็ดเสร็จ 

ตารางที่ 4 การวเิคราะห์องค์กรและบริบทของกรมฯ โดยใช้ TOWS 
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ผลการวิเคราะห์ TOWS เพ่ือชี้แนวทางที่พร้อมน าไปพัฒนาเป็นนโยบายและแผนงานต่อไป 

 S W 

 1 มีพ้ืนที่ปฏิบัติการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ และเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ 

2 เข้าถึงแหล่งข้อมูลภาครัฐ 
3 ข้อมูลข่าวสารภาวะวิกฤตและในสถานการณ์

ส าคัญได้รับความเชื่อถืออย่างสงู 
4 ได้รับความเชื่อถือมายาวนานว่าเป็นตน้

ต ารับด้านทักษะการใช้เสียง/อักขระวิธีเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

1 โครงสร้างและระบบการบริหาร 
2 ขีดความสามารถและการพัฒนาบุคลากร 
3 การบริหารจัดการสารสนเทศและ

เทคโนโลยสีมัยใหม่ 
4 การบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ 

O SO (ใช้กลยุทธ์ “ลุย”) WO (ใช้กลยุทธ์ “ซ่อม”) 

1 ข่าวลวง/ข่าวเท็จที่เพ่ิมมากข้ึน  
ท าให้ประชาชนต้องการเสพข่าว 
ที่เชื่อถือได้ 

2 ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ไปยังประชาชนมากข้ึน  

3 เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานท า
ให้สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่ม 
ในประเทศ รวมทั้งคนไทย 
ในต่างประเทศ 

 

S1/O2 เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้กับ
บุคลากรภาครัฐในต่างจังหวัด และน าข่าว
ภาครัฐในรายละเอียดไปยังประชาชน 
ทุกกลุ่ม 
S1/ O3 เชื่อมโยงคนไทยในต่างจังหวดักับ
ญาติที่อยู่ต่างประเทศ/ น าข้อมูลข่าวสาร
ระดับชาวบ้านไปถึงคนไทยในต่างประเทศ 
S4/O2 อบรมบุคลากรภาครัฐ  

W3/ O1 เป็นเจ้าตลาดในด้าน content 
W2,W3/ O2 นอกจากประชาสัมพันธ์ตาม
ความต้องการของหน่วยงานอื่น สามารถขอ
ความร่วมมือหน่วยงานอื่นเพ่ือเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่น่าสนใจจากมุมมองของ กรมฯ 
และกลุ่มเป้าหมาย 
W4 สร้าง synergy ขององคาพยพต่างๆ 
ภายในกรม เร่งพัฒนาระบบข้อมูลกลาง การ
เข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน  
การบูรณาการงานและการบังคับบัญชา
ภายในกรมการเป็นองค์กรที่รวบรวมข่าว 
ภาพ ในรูปแบบต่างๆ ครบถ้วนที่สุด 
ในประเทศ เป็นศูนย์กลาง Data  

T ST (ใช้กลยุทธ์ “สู้”) WT (ใช้กลยุทธ์ “หลบ”) 

1 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเข้าถึงง่าย  
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกรับชมส่ือ 
ได้หลากหลายช่องทาง/รูปแบบ 

2 พฤติกรรมในการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป  
3 กรมฯ ยังเน้นการน าเสนอภาพลักษณ ์

ของรัฐบาล ท าให้ประชาชนบางกลุม่ 
มองว่าไม่เป็นกลาง 

4 หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นเจ้าของ 
ข้อมูลมีช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์เป็นของตนเอง  
และ/หรือสามารถจัดจ้างเอกชน 
ด าเนินการได้ 

S1/T1 อาศัยการเข้าถึงข้อมูลจากพ้ืนที่ใด  ๆทั่ว
ประเทศ สร้าง content ที่สื่ออื่นไม่มี 
S2,S3/T3 เน้นการน าเสนอข้อมูลที่ลึกและ
ละเอียด ถูกต้อง เป็น reference ให้กับทุกคนได้ 
S1,S4/ T4 โฟกัสกลุ่มลูกค้าที่เล็กและ
เจาะจงที่ถูกมองข้ามโดยสื่อใหญ่ (Niche) 
เช่น คนพิการ  อบต. 
S4/ T1,T2 สร้างกระแสให้ความส าคัญกบัความ
ถูกต้องในการสะกดค าและออกเสยีงเพ่ือให้
บุคลากรในวงการสื่อมาเรียนรู้จาก กรมฯ 

W3/T1,T2  หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้าน
เทคโนโลยี หรือในพ้ืนที่การสี่อสารซึ่งมี
เอกชนแข่งขันอยู่แล้วเป็นจ านวนมาก 
W1/T3  ลดบทบาทด้าน news 
commentary หรือการโต้แย้งเพ่ือเปลี่ยน
ความคิดเห็น แต่เน้นการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือเนื้อหา 
เชิงบวก เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
W4/T4 เร่งพัฒนาระบบข้อมูลกลาง การ
เข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน การบูรณา
การงาน และการบังคับบัญชาภายในกรมฯ 
การเป็นองค์กรที่รวบรวมข่าว ภาพ ใน
รูปแบบต่างๆ ครบถ้วนที่สุดในประเทศ และ
เป็นศูนย์กลาง Data 

ตารางที่ 5 ผลการวเิคราะห์องค์กรและบริบทของกรมฯ โดยใช้ TOWS 
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ผลการวิเคราะห์ตามผังข้างต้นชี้ให้เห็นว่า จุดแข็งของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่การมีพ้ืนที่
ปฏิบัติการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เครื่องมืออุปกรณ์ และเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ภาครัฐ  ได้รับความเชื่อถือในด้านข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตและในสถานการณ์ส าคัญ อีกทั้งได้รับ
ความเชื่อถือในด้านทักษะการใช้เสียงและอักขรวิธีเพ่ือการประชาสัมพันธ์  

จุดอ่อนของกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ความล้าสมัยของโครงสร้างองค์กรและระบบการ
บริหารเนื่องจากไม่ได้รับการปรับปรุงมานาน บุคลากรส่วนใหญ่ก็ยังอ่อนทักษะด้านสื่อสมัยใหม่ 
เทคโนโลยีของหน่วยงานยังไม่ทันสมัย ขาดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การสื่อสารภายในองค์กรยัง
ไม่ดีและขาดการบูรณาการข้อมูลภายในกรมฯ 

โอกาสที่มีในขณะนี้ได้แก่ การที่ประชาชนต้องการเสพข่าวสารที่เชื่อถือได้เนื่องจากมีข่าว
ลวงเผยแพร่อยู่ในสื่อประเภทต่าง ๆ จ านวนมาก ภาครัฐก าลังให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน และเทคโนโลยีท าให้การสื่อสารเข้าถึงคนทุกกลุ่มทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ    

อุปสรรคที่กรมฯ ประสบอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
รับสื่อได้หลายช่องทางและรูปแบบ สื่อของกรมฯจึงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งท่ามกลางทางเลือกอีก
มากมาย อีกท้ังพฤติกรรมในการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปส่งผลกดดันให้การปรับเปลี่ยนต้องทันท่วงทียิ่งขึ้น 
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐย่อมด าเนินการได้ช้ากว่าสื่ออิสระหรือเอกชนส่วนราชการต่าง ๆ ก็มีทางเลือกในการ
ประชาสัมพันธ์ได้มากมายขึ้นและเมื่อมีงบประมาณเพียงพอก็มักเลือกใช้สื่อหรือแพ็คเกจการ
ประชาสัมพันธ์ของภาคเอกชน นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมืองที่แบ่งขั้วอย่างรุนแรงท าให้กรมฯ 
ถูกบุคคลบางส่วนมองว่าไม่เป็นกลาง  

จากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค พบว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้ 

- ในเมื่อหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการประชาสัมพันธ์  ส่วนกรมประชาสัมพันธ์ก็มี
บุคลากรและช่องทางสื่อสารของตนเองอยู่ทั่วประเทศ กรมฯ จึงแสดงบทบาทหนุน
ช่วยหน่วยงานภาครัฐได้ในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังคงต้องแข่งขันกับสื่อและ 
agenciesภาคเอกชนในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกทั้งความรวดเร็วและรูปแบบการ
น าเสนอก็ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งกรมฯ อยู่  สิ่งที่กรมฯ มีเหนือกว่าคู่แข่งขัน คือการ
เข้าถึงทุกกลุ่มทุกพ้ืนที่ ตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และความ
เชื่อถือได้ในฐานะแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง 

- ในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีแม้จะเป็นภัย แต่ก็เป็นโอกาสให้แก่กรมฯ ได้
ด้วย กล่าวคือเทคโนโลยีให้ทางเลือกกรมฯ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึง
ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะนี้กรมฯ ยังมีโครงสร้างองค์กรที่ล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์จากโอกาสนี้ อีกทั้งระบบการบริหารภายในยังไม่อาจด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มก าลัง 

- ในฐานะเป็นส่วนราชการ กรมฯ ถูกคนบางส่วนมองว่าน าเสนอไม่เป็นกลาง  แต่ใน
อีกแง่หนึ่ ง สถานภาพการเป็นส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบงานสื่อสารและ
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ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐก็ท าให้กรมฯ เข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ได้มาก อีกทั้ง
ยังได้รับความเชื่อถือในความถูกต้องของข้อมูลมากกว่าสื่ออ่ืน 

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นทั้งในวงราชการและในภาคเอกชนท าให้มีความ
ต้องการนักวิชาชีพที่มีความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีมาตรฐาน 
ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีความเชี่ยวชาญและอยู่ในฐานะที่จะให้การสนับสนุนบุคลากร
และการฝึกอบรมในเรื่องนี้ได้ 

ท่ามกลางโอกาสและอุปสรรคเหล่านี้กรมฯ ควรมุ่งเน้นด้านที่เป็นจุดแข็งและเป็นโอกาส 
และหลบเลี่ยงสิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยเมื่อค านึงถึงโอกาสและจุดแข็งขององค์กร กรมฯ จึงอาจพิจารณา
ด าเนินกลยุทธ์ดังนี้ 

- เป็นแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงได้ให้กับบุคลากรภาครัฐในจังหวัดต่างๆ และน าข่าวสาร
ภาครัฐในรายละเอียดไปยังประชาชนทุกกลุ่มในทุกพ้ืนที่ 

- เชื่อมโยงคนไทยในประเทศและต่างประเทศ และน าเสนอภาพลักษณ์อันดีของไทย
ต่อชาวต่างประเทศ 

- อบรมบุคลากรภาครัฐในด้านประชาสัมพันธ์และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 
 

เมื่อค านึงถึงอุปสรรค กรมประชาสัมพันธ์อาจใช้จุดแข็งเอาชนะอุปสรรคบางประการได้
ด้วยกลยุทธ์ดังนี้ 

- สร้าง content จากพ้ืนที่โดยอาศัยการเข้าถึงข้อมูลทั่วประเทศที่สื่ออ่ืนไม่มีโอกาสเท่า 
- เน้นการน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงที่ละเอียด ครบถ้วน อ้างอิงได้ 
- ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจงและมักถูกมองข้ามโดยสื่อใหญ่ เช่น  

คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ประชาชนยากจนในชนบท ฯลฯ 
- ให้ความส าคัญกับความถูกต้องในการสะกดค าและออกเสียง 

 
ทางด้านจดุอ่อนของกรมฯ อาจพิจารณาใช้โอกาสที่ดีปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ 
- นอกจากให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตามความต้องการของหน่วยงานอ่ืนแล้ว  

กรมฯ ยังอาจขอความร่วมมือจากส่วนราชการอ่ืนเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่กรมฯ 
เห็นว่าน่าสนใจและเป็นประโยชน์ด้วย 

- เร่งพัฒนาระบบการบริหารและด าเนินงานภายใน สร้างความประสานร่วมมือ
ระหว่างองคาพยพต่าง ๆ ภายในกรมฯ เร่งการพัฒนาระบบข้อมูลกลางเพ่ือให้เข้าถึง
และเรียกใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการงาน การเป็นองค์กรที่รวบรวม
ข่าว ภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพ่ือเป็น
ฐานส าหรับการต่อยอดเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Data) ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ 

 
ส าหรับในด้านที่สถานการณ์เป็นอุปสรรค และกรมฯ ก็ยังคงมีจุดอ่อน ควรหลบเลี่ยงและ

ลดบทบาท ได้แก่ 
- หลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านรูปแบบการน าเสนอที่ทันสมัย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี 

แต่มุ่งเน้นที่การเป็นเจ้าตลาดด้าน content 
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- ลด/ละบทบาทด้านงานวิพากษ์ข่าว(news commentary)หรือการโต้แย้งที่ไม่เป็น
กลางทางการเมือง แต่เน้นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งเน้น
เนื้อหาเชิงบวกเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้สึกอันดี และความไว้วางใจ 

- เร่งพัฒนาระบบข้อมูลกลาง การเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการงาน 
และการบังคับบัญชาภายในกรม   

- การเป็นองค์กรที่รวบรวมข่าว ภาพ ในรูปแบบต่างๆ ครบถ้วนที่สุดในประเทศ และ  
เป็นศูนย์กลาง Data 
 

2.2.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ “Five forces Model” 

เครื่องมือวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กร “Five forces Model”เพ่ือประเมินอ านาจ
ต่อรองระหว่างกลุ่มต่างๆ ในบริบทที่แวดล้อมกรมฯ อยู่ตลอดจนสถานการณ์การแข่งขันในวงการสื่อ 
เพ่ือเปรียบเทียบสถานภาพของกรมฯ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆเพ่ือพิจารณาว่าทางใดที่เป็นไปได้ 
และทางใดที่อาจหนักหน่วงเกินก าลังของกรมฯ 

 
การวิเคราะห์ได้ผลสรุปดังนี้ 

 

 
ภาพที ่1 การวิเคราะห์องค์กรและบริบทของ กรมฯ โดยใช้ Five-force Model 
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 ผลการวิเคราะห์นี้เสริมผลการวิเคราะห์จาก SWOT ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
o ในภาพรวมกรมประชาสัมพันธ์มีพลังอ านาจปานกลาง ท่ามกลางบรบิทการแข่งขันของวงการ

สื่อสารประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน 
o กรมฯ มีคู่แข่งมาก แต่ระดับความกดดันต่อกรมฯ ยังไม่สูงนัก 

 ด้านที่กรมประชาสัมพันธ์มีพลังอ านาจต่อรองอยู่ท่ี  
o Suppliers-ผูส้นับสนุนเนื้อหา  
o Buyers-ผู้รับสารและผู้ใช้บริการ  

กล่าวคือ ทั้งสองด้านนั้นมีจ านวนมากราย ท าให้ กรมฯ มีทางเลือกในการปรับกลยุทธ์ 
ได้อย่างยืดหยุ่น 

 ด้านที่เป็นภัยคุกคามที่ส าคัญมาจาก Substitutes-สินค้า/บริการทดแทน  
– มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น กรมฯ มีอ านาจรับมือได้จ ากดั  
– วงการสื่อและประชาสัมพันธ์ในปจัจุบันมีการแข่งขันสูง ต้องอาศัยเทคโนโลยีซึ่งมีต้นทุนสูง   

 
ภาพที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและบริบทของกรมฯ โดยใช้ Five forces Model 

ผลการวิเคราะห์ข้างต้นนี้เสริมผลการวิเคราะห์จาก SWOT โดยชี้ให้เห็นว่า ในภาพรวม
กรมประชาสัมพันธ์มีพลังอ านาจต่อรองปานกลาง ท่ามกลางบริบทการแข่งขัน ในวงการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ปัจจุบันที่เข้มข้น อีกทั้งกรมฯ ยังมีคู่แข่งมากแต่ระดับความกดดันต่อกรมฯ ยังไม่สูงนัก
เนื่องจากกรมฯ ยังคงมีพลังอ านาจต่อรองในด้าน Suppliers (ผู้สนับสนุนเนื้อหา)ซึ่งมีจ านวนมาก 
หลากหลาย และกรมฯ อยู่ในฐานะที่จะเลือกร่วมงานกับรายใดก็ได้ ส่วนทางด้าน Buyers ซ่ึงแยกเป็น
ผู้รับสารและผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน ท าให้กรมฯ มีทางเลือก กล่าวโดยสรุปคือ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองด้านนี้กระจายเป็นหลายกลุ่ม อีกทั้งยังมีจ านวนมากราย ท าให้กรมฯ มี
ทางเลือกในการปรับกลยุทธ์ได้อย่างยืดหยุ่น จึงไม่ได้รับความกดดันมากนัก 

ส่วนด้านที่เป็นภัยคุกคามส าคัญของกรมฯ มาจาก Substitutes (สินค้า/บริการทดแทน) 
ซึ่งมีทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งวงการสื่อและประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง  
ต้องอาศัยเทคโนโลยีซึ่งมีต้นทุนสูง และกรมฯ มีอ านาจรับมือได้จ ากัด 

2.2.3 ผลการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ “Portfolio Analysis” 

เพ่ือวิเคราะห์องค์กรและบริบทองค์กรของกรมประชาสัมพันธ์โดยแจกแจงเป็นสินค้า/ 
บริการแต่ละด้านให้ชัดเจน จึงใช้เครื่องมือ “Portfolio Analysis”เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตของกรมฯ  
กับสินค้าและบริการเหล่านั้น โดยจ าแนกเป็นตลาดที่มีการเติบโตเร็วและไม่เติบโต และพิจารณาราย
สินค้า/ บริการจากส่วนแบ่งตลาดนั้นๆ   อย่างไรก็ตาม โดยที่ยังไม่มีข้อมูลอ้างอิงได้ครบถ้วนทุกรายการ
สินค้า/บริการจึงจ าเป็นต้องประมาณการจากประสบการณ์และหารือกับคณะผู้บริหารตลอดจน
คณะท างานโครงการของกรมฯส่วนการเติบโตของตลาดสื่อนั้น ได้อ้างอิงจากรายงานการวิเคราะห์สื่อ
ของต่างประเทศและของ กสทช. ซึ่งน่าจะสะท้อนการเติบโตที่แท้จริงได้พอสมควรผลการศึกษาพบว่า
ตลาดข้อมูล (Data – โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Digital data)  ด้านดิจิทัลมีเดีย (รวมทั้งเพลงStreaming) 
มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เว็บไซต์มีการเติบโตปานกลาง ส่วนวิทยุ การแสดงดนตรีสด และโทรทัศน์  
มีการเติบโตน้อยหรือไม่มีเลย   
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ในด้านส่วนแบ่งตลาดของกรมประชาสัมพันธ์ พิจารณาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งในวงการ
เดียวกัน ได้ผลสรุปดังนี้ 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์กร กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เครื่องมอื “Portfolio Analysis” 

จากภาพข้างต้น ตารางบนซ้ายแสดงตลาดที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และกรมฯ มีบริการ 
ที่มีส่วนแบ่งตลาดมาก ได้แก่บริการถ่ายทอดความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การเป็นแหล่งอ้างอิง 
ที่ถูกต้อง การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ แต่ในด้านที่ กรมฯ ยังมีส่วนแบ่งตลาดน้อย 
(ตารางบนขวา) ได้แก่ด้านข้อมูล ดิจิทัลมีเดีย และการจัด event ในตลาดที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ 
หากกรมฯ ประสงค์จะเติบโตไปพร้อมกับตลาด ก็จ าเป็นต้องทุ่มเทให้ความส าคัญกับบริการเหล่านี้ 
มากขึ้น หาไม่แล้วสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังกล่าวของกรมฯ จะถูกท้ิงไว้เบื้องหลังในขณะที่ตลาดเติบโต
ไปเรื่อยๆ 

หมายเหต ุ: 
ตัวอักษรสีน้ าเงิน = บริการด้านต่างๆ       ตัวอักษาสีส้ม = สื่อ        ตัวอักษรสีด า = content  
ขนาดของตัวอักษร = ขนาด/ปริมาณ ผลผลิตและบริการในเรื่องน้ัน ๆ ของกรมฯ 
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ส่วนตารางล่างซ้ายคือตลาดที่มีการเติบโตน้อย และกรมฯ มีสินค้าและบริการที่ครองส่วน
แบ่งตลาดไว้ได้มากพอ ได้สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่กรมฯ โดยไม่จ าเป็นต้องลงทุนเพ่ิมขึ้นมากนัก 
การใช้ความพยายามเท่าเดิมก็อาจรักษาสถานภาพของกรมฯ ไว้ได้เนื่องจากตลาดเติบโตน้อย 

ตารางล่างขวาแสดงตลาดที่เติบโตน้อย และกรมฯ ก็ยังมีส่วนแบ่งตลาดที่น้อยด้วยซึ่งเป็น
เรื่องที่กรมฯ ควรตัดสินใจเชิงนโยบายว่าจะจัดสรรทรัพยากรมาทุ่มเทเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการกลุ่มนี้
ให้มีส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ หรือจะรักษาไว้ให้คงอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องเติบโต หรือจะลดกิจกรรมที่
ไม่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ลง เพ่ือจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในด้านอ่ืนที่มีความส าคัญเร่งด่วนกว่า 

ผลการวิเคราะห์โดยใช้ทั้ง3 เครื่องมือร่วมกัน ล้วนบ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่าแวดวงการ
ประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อสมัยใหม่มีการแข่งขันสูง และไม่ใช่จุดแข็งของกรมประชาสัมพันธ์  
ช่องทางที่กรมประชาสัมพันธ์มีจุดแข็งและมีความได้เปรียบคือการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ที่ไม่ใช่เป้าหมายของสื่อใหม่/สื่อใหญ่  อีกทั้งการเป็นแหล่งอ้างอิงในด้าน
ข้อเท็จจริงและเนื้อหาข้อมูลจากภาครัฐ 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์พ.ศ. 2563-2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 49 

 

อธิบายค าศัพท์ 

Five Forces Model Five Forces Model เป็นโมเดลที่ใช้วิเคราะห์แรง 5 ประการของ Michael E. 
Porter ที่ ช่ วยวิ เคราะห์ สภาพแวดล้อมการแข่ งขัน ในตลาดอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยแรง 5 ประการ ดังนี้แรงที่ 1 คือ อุปสรรคที่กีดขวางการเข้าสู่ตลาด
แข่งขันของผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Barriers to entry or Threat of new entrants) 
เช่น นโยบายของรัฐที่ท าให้บริษัทหน้าใหม่ไม่สามารถใช้เป็นความได้เปรียบในการ
เข้าสู่ตลาด การเข้าถึงลูกค้าเสียเปรียบผู้แข่งขันเจ้าเก่าที่อยู่ในตลาดมาก่อน หรือ
บริษัทหน้าใหม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเข้ามาแข่งขันในตลาด การจงรักภักดีของ
ลูกค้าต่อตรายี่ห้อสินค้าของผู้แข่งขันเจ้าเก่าเป็นอุปสรรคต่อบริษัทหน้าใหม่ แรงที่ 2 
คือ อ านาจต่อรองของผู้ จ าหน่าย (The bargaining power of suppliers) ถ้ามีผู้
จ าหน่ายน้อย อ านาจต่อรองของผู้จ าหน่ายจะสูง ท าให้บริษัทต้องใช้ความพยายาม
มากขึ้นเพ่ือให้ได้วัตถุดิบจากผู้จ าหน่าย  แรงที่ 3 คือ อ านาจต่อรองของลูกค้า (The 
bargaining power of buyers) หากลูกค้ามีน้อยรายและแต่ละคนบริโภคปริมาณ
มาก ลูกค้าจะมีอ านาจต่อรองสูง  สามารถเลือกใช้บริการของใครก็ได้ องค์กร/ 
บริษัท จ าเป็นต้องปรับตนเองเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าหาไม่แล้วจะเสีย
ตลาดไป  แรงที่  4 ภัยจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Threat of substitute 
products or services) หากสินค้าหรือบริการที่จัดท าขึ้นมา สามารถจัดท าได้ง่าย 
ใครๆ ก็เลียนแบบได้ จะส่งผลให้รักษาตลาดไว้ได้ยากขึ้น และ แรงที่ 5 ภัยจากคู่แข่งราย
เดิมในตลาด (Rivalry among existing firms) การมีคู่แข่งในตลาดมาก จะลดโอกาสใน
การขายสินค้าหรือบริการ 

 

Data   ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ 
สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมายและ
การประมวลผลข้อมูลอาจจะได้มาจากการสังเกต การรวบรวม การวัด ข้อมูลเป็นได้
ทั้งข้อมูลตัวเลขหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ส าคัญจะต้องมีความเป็นจริงและต่อเนื่อง 
ตัวอย่าง เช่น ชื่อ เพศ อายุ บันทึกวันเวลาและสถานที่  เป็นต้น ข้อมูลจะคงสภาพ
ความเป็นข้อมูลอยู่เสมอ คือข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เกิดอะไร จ านวนเท่าใด เมื่อไหร่ 
ไม่ว่าใครจะมองว่าข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ 

ที่มาของข้อมูลอาจจะแยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
คือข้อมูลที่ผู้บันทึกสังเกตหรือจัดเก็บมาด้วยตนเอง ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
data) คือข้อมูลที่คัดลอกมาจากข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้ว  ข้อมูลที่น าไป
ประมวลผลเป็นสารสนเทศที่ดี จะมีคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังนี้ 1. ความ
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ถูกต้อง 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 3. ความสมบูรณ์ 4. ความชัดเจนและ
กะทัดรัด และ 5. ความสอดคล้องกับความต้องการใช้งาน 

Digital data ข้อมูลดิจิทัล คือข้อมูลซึ่งถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ จึงถูกบันทึกเป็นสัญญาณไฟฟ้า
และใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บน้อย สามารถบันทึกข้อมูลจ านวนมากมายในพ้ืนที่เล็กๆ 
เช่น แผ่นดิสก์ การบันทึกสัญญาณจะต้องเป็นค่า ปิด/เปิด หรือ 0/ 1 เท่านั้น โดยไม่
มีรหัสทางเลือกที่ 3 จึงสามารถถ่ายโอน ท าซ้ า ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ โดย 
คงสภาพเดิม ข้อมูลดิจิทัลต่างจากข้อมูลแบบเดิม (แบบอนาล็อก) ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่ต่อเนื่อง ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 Synchronization: เนื่องจากข้อมูลดิจิทัลก าหนดจุดเริ่มและจุดจบชัดเจน  
จึงสามารถน ามาเทียบกัน หรือผสมกันได้โดยง่าย  

 Language: การร้อยเรียงรหัส 0/1 ต้องอยู่ในภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ ดังนั้น 
ข้อมูลดิจิทัลจึงบันทึกในรูปที่เป็นสากลและเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ อ่านออกได้ 

 Errors: ความคลาดเคลื่อนหรือการแทรกแซงเมื่อสื่อสารข้อมูลดิจิทัลมีน้อยมาก  
เมื่อเทียบกับข้อมูลอนาล็อกซึ่ งเมื่อมีการสื่อสารหรือคัดลอกไป ก็จะมี 
ความคลาดเคลื่อนหรือสัญญาณแทรกแซงท าให้คุณภาพของข้อมูลด้อยลงได้ง่าย 

 Copying: การท าซ้ าท าได้ง่ายและดูเสมือนข้อมูลต้นฉบับ 

 Granularity: ระดับรายละเอียดของข้อมูลดิ จิทั ล  มีความชัด เจนกว่า 
แบบอนาล็อกมาก 

 Compressible: การบีบอัดข้อมูลท าได้สะดวก และท าได้มากขึ้น เมื่อมี
พัฒนาการทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถจัดเก็บและเคลื่อนย้ายข้อมูลปริมาณ
มหาศาลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลที่บันทึกแบบอนาล็อกมาก 

 

Portfolio/ BCG Matrix คือ โมเดล (หรือตัวแบบ) ที่ใช้วิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการเลือกลงทุนหรือลด 
การลงทุนในแต่ละธุรกิจภายในองค์กร โมเดลนี้จะแสดงสถานะของสินค้า/ บริการ 
เป็นรายด้าน โดยเปรียบเทียบกับตลาดสินค้า/ บริการ นั้นๆ โดยใช้เกณฑ์ใน 
การพิจารณา 2 เกณฑ์ คือ 1. ส่วนแบ่งตลาดเชิงเปรียบเทียบ (Relative Market 
Share) เป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่าส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็น
กี่เท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่ส าคัญและ 2.  อัตราการเติบโตของตลาดสินค้า (Market 
Growth Rate) คือ อัตราการขยายตัวของตลาดสินค้าทั้งตลาด  กรอบการวิเคราะห์ 
ประกอบด้วยมุมมองธุรกิจ 4 ลักษณะ คือ  Star ได้แก่ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง 
อัตราความเจริญเติบโตสูง ธุรกิจได้ก าไรสูงอันเกิดจากตลาดโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น 
มักมีเงินสดน้อยหรือขาดแคลนเงินสด  Cash Cow เป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดสูง 
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อัตราการเจริญเติบโตต่ า ธุรกิจได้ก าไรสูง และมีเงินสดเหลืออยู่มากเพราะตลาด
เจริญเติบโตน้อย และอาจน าเงินสดไปลงทุนในธุรกิจอ่ืน Question Marks ได้แก่
ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดต่ าในตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ธุรกิจก าไรน้อย ทั้ง ๆ 
ที่มีโอกาส เพราะมีปัญหาในการด าเนินงาน และDogs ได้แก่ธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาด
ต่ า อัตราการเจริญเติบโตต่ า ธุรกิจก าไรน้อย ขีดความสามารถต่ า 

 

Streaming สตรีมมิ่ ง คือ เทคนิคการรับส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายระบบ
อินเทอร์เน็ต ที่ท าให้ผู้รับได้รับรู้ภาพและเสียงข้อมูลมัลติมีเดียได้อย่างรวดเร็วก่อนที่
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับ ปัจจุบัน การสตรีมมิ่ง
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในการถ่ายทอดสด รวมทั้งการรับชมภาพยนตร์หรือ 
การแสดงผ่ านคอมพิวเตอร์  (หรือ อุปกรณ์ อ่ืนที่ เชื่ อมต่ออิน เทอร์ เน็ ต  เช่น
โทรศัพท์มือถือ) การสตรีมมิ่งท าให้ได้รับชมรับฟังสื่อโดยสะดวกรวดเร็วมากกว่าการ
ดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องแล้วค่อยเปิดชม/ฟังอีกที ปัจจุบัน ผู้บริโภคจ านวน
มากลดการซื้อหรือท าซ้ าเพลงใหม่ๆ แต่เลือกที่จะรับฟังสตรีมมิ่งเพลงผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต 

 

SWOT/ TOWS  การวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นตัวย่อมาจากค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 4 ค า ได้แก่ (1) จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงความสามารถและ
สถานการณ์ภายในองค์กรที่ เป็นบวก ซึ่งองค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน 
การท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรที่
ได้เปรียบ สามารถกระท าได้ดี (2) จุดอ่อน (Weakness) หมายถึงสถานการณ์ภายใน
องค์กรที่เป็นลบและด้วยความสามารถซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน
การท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงการด าเนินงานภายในองค์กรที่ท าได้ดี 
(3) โอกาส (Opportunities) หมายถึงปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวย
ให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการขององค์กร และ (4) อุปสรรค (Threats) หมายถึง
ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็นปัญหาต่อองค์กร  
ส่ ว น  TOWS Matrix (Threats – Opportunity -Weaknesses – Strengths)  
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคที่องค์กรก าลังเผชิญอยู่นั้น 
สามารถน ามาจับคู่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กรโดยเป็นการจัดท ายุทธวิธีที่ เป็นทางเลือก 4 ชุด ซึ่งสามารถ
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น าไป ใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดยุทธวิธีต่ างๆ ดั งนี้  (1) ยุทธวิธี เชิ งรุก  
(SO-Strategy) เป็นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งกับโอกาสเพ่ือก่อให้เกิดความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน (2) ยุทธวิธีเชิงป้องกัน (ST-Strategy) เป็นการน าจุดแข็งมาใช้เพ่ือ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น (3) ยุทธวิธีเชิงแก้ไข (WO-Strategy) 
เป็นการน าโอกาสมาใช้แก้ไขจุดอ่อนให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม   (4) ยุทธวิธี
เชิงรับ (WT-Strategy) เป็นการหายุทธวิธีที่จะสามารถก าจัดจุดอ่อนที่จะเกิดขึ้นได้
และสามารถป้องกันอุปสรรคได้ด้วยในคราวเดียวกัน 

 
เครือข่าย การปฏิบัติงานที่ติดต่อประสานกันเป็นโยงใย เช่น เครือข่ายโทรคมนาคม เครือข่าย

วิทยุชุมชนกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีความเห็นใกล้เคียงกัน มีการติดต่อสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน เช่น เครือข่ายนักวิจัย 
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 

 
3.1 ยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์  

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับชาติต่างๆ ที่ได้กล่าวถึงงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหา
สาระที่หลากหลายในแผนเหล่านั้น อาจสรุปไดว้่า ล้วนเป็นกิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

– สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการสื่อสาร 
– ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ 
– เสริมสร้างคุณภาพของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ คุณธรรม หรือขีดความสามารถใน

การด ารงชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
– ส่งเสริมคุณภาพสังคมและชุมชน 
– สร้างความสงบสุขในสังคม และส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 

งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการยกระดับศักยภาพของประชาชน 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระจายความเป็นธรรมและความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับระบบประชาธิปไตยและสถาบัน
ที่ส าคัญของชาติสู่ทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานภาพและบทบาทของ
ประเทศไทยในสังคมโลกยุทธศาสตร์กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ
จึงควรมุ่งสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และต่อยอดทางปัญญาได้ 
ยุทธศาสตร์นี้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและเป้าหมายของกรมฯ เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ตลอดจนการใช้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือกระจายโอกาสและความเป็น
ธรรมสู่สังคมโดยรับฟังความต้องการของประชาชน  กรมฯสามารถด าเนินการให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์นี้
อย่างมีประสิทธิภาพได้โดยการรับฟังเสียงประชาชน เพ่ิมบทบาทการเป็นผู้ชี้น าเชิงประเด็นและลดบทบาทที่
มุ่งเน้นผลิตชิ้นงานเชิงเนื้อหาด้วยตนเอง เพ่ิมการสื่อสารหลายทาง เพ่ิมความส าคัญให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ให้ได้รับข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป และเติมเต็มช่องว่างทางการสื่อสารในสังคมไทยที่สื่อกระแส
หลักครอบคลุมไปไม่ถึง 

ส่วนงานด้านการปรับปรุงองค์กร ซึ่งทุกส่วนราชการได้รับมอบหมายให้ด าเนินการนั้น กล่าว
โดยรวมได้ว่า ล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

– ปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่น คล่องตัว ลดงาน ลดความซ้ าซ้อน 
– ลดการใช้ดุลพินิจและลดขั้นตอนโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน และมีมาตรฐานงาน  

ลดกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือไม่จ าเป็น 
– เชื่อมโยงงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน  ตลอดจนวาง

หลักเกณฑ์เพ่ือลดงานส่วนกลางในภูมิภาค 
– พัฒนาระบบดิจิทัลและระบบฐานข้อมูล 
– ทบทวนระบบการบริหารบุคคล บริหารอัตราก าลังให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

ใช้ระบบคุณธรรม รวมทั้งให้พัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐในด้านดิจิทัลและมีทักษะที่
เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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การก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวของกรมประชาสัมพันธ์ จึงควรให้ครอบคลุมเป้าหมายทั้ง 
2 ด้านข้างต้น กล่าวคือ ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรและบุคลากร โดยปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่น ทันสมัย 
มีความเชื่อมโยงและประสานงานภายในสูง ลดความซ้ าซ้อนหรือแยกส่วน ตลอดจนการออกแบบงานที่ส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีความมั่นใจ และมีความสามารถเหมาะสมกับภารกิจ  
เพ่ือให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถแสดงบทบาทน าในด้านงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้บรรลุผลได้อย่าง
มีประสิทธิผลและได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน 

โดยพิจารณาแนวทางข้างต้น ตลอดจนผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบท 
กรมประชาสัมพันธ์ดังที่ได้น าเสนอมาก่อนหน้านี้จึงน าไปสู่การออกแบบกลยุทธ์ที่พิจารณาข้อได้เปรียบด้าน
สถานภาพ จ านวนคน ความครอบคลุมในเชิงพ้ืนที่ทักษะเฉพาะทางต่าง ๆ ที่กรมฯ มีอยู่ โอกาสของตลาด 
ที่เก่ียวข้องฯลฯ และมุ่งเน้นแนวทางดังต่อไปนี้ 

– เน้นการรับฟังประชาชนและสื่อสารสองทาง  กรมประชาสัมพันธ์มิได้ท าหน้าที่เพียงน าสาร
ไปสู่ประชาชนเท่านั้น แต่ยังต้องน าสารจากประชาชนไปสู่กันและกัน อีกทั้งรับกลับมาเป็น
ข้อมูลในการก าหนดทิศทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย การรับฟังประชาชนเป็น
พ้ืนฐานไปสู่การผลิตเนื้อหาและสาระบันเทิงที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุก
กลุ่ม  นอกจากนี้ ในยุคสมัยปัจจุบันที่ทุกคนสามารถผลิตสื่อเผยแพร่ในสังคมได้ การสื่อสาร
สองทางและการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างทันท่วงทียังเป็นแนวทางการสื่อสารที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ หากสื่อหลักเช่นกรมฯ ยังคงต้องการรักษาบทบาทสถานะของตนไว้ 

– เน้นการชี้น าประเด็นอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของข้อมูล  ในฐานะส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ บทบาทหลักของกรมประชาสัมพันธ์ย่อมไม่ใช่การผลิตสื่อ
และสาระเพ่ือแข่งขันกับสื่ออ่ืนๆ แต่ควรเป็นผู้ชี้น าประเด็นที่สมควรสื่อสาร รวมทั้งระดม
ความร่วมมือจากส่วนราชการอื่นๆ และนักประชาสัมพันธ์ในทุกสถานภาพให้น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีพลังส่งเสริมกันในทางบวกในเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ได้พิจารณาแล้วว่า
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งการลด/ขจัด
ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นโทษต่อประชาชน โดยเห็นว่า กรมฯ จะแสดงบทบาทนี้ได้
เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลอย่างชัดเจนว่าประเด็นและวิธีการประชาสัมพันธ์ที่น าเสนอนั้น
เหมาะสมกับสถานการณ์และกลุ่มเป้าหมาย 

– เน้นการร่วมมือ ไม่แข่งขัน เนื่องจากตลาดการสื่อสารเปิดกว้างจนมีผู้แข่งขันมากรายในทุก
ระดับ กรมประชาสัมพันธ์ไม่จ าเป็นต้องแข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกับบุคคลและ
องค์กรเหล่านี้ แต่ควรมีบทบาทหน้าที่ในการน าเสนอสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือเป็นหลักที่พ่ึงที่อ้างอิง
ไดส้นับสนุนให้สื่อต่างๆ น าเสนอข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงบทบาทน าใน
เชิงนโยบาย กฎกติกา ฯลฯอีกทั้งกรมประชาสัมพันธ์ยังจ าเป็นต้องขยายความร่วมมือกับสื่อ
ในทุกระดับเพ่ือเป็นเครือข่ายการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 

– เร่งพัฒนาโดยตระหนักถึงข้อจ ากัดด้านบุคลากรและทรัพยากร เมื่อค านึงถึงอัตราความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับองค์กรเพ่ือให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพ กรมประชาสัมพันธ์อยู่ใน
ฐานะที่จะต้องเร่งน าองค์กรเข้าสู่กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างผลงานที่มี
คุณค่าในระดับที่สูงขึ้นไป แต่ก็จ าต้องเลือกแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดที่มีอยู่ 
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โดยเห็นว่าการมอบหมายงานและบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมทั้งการพัฒนา
งานประจ า เป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม 

– เน้นการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนประเทศ
ไทยในการผลักดันข้อริเริ่มส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
(Accessibility for All) ในการประชุมเจ้าหน้ าที่ อาวุ โสอาเซียนด้านสนเทศ  เมื่ อปี  
พ.ศ. 2562กรมประชาสัมพันธ์จึงยังอาจปิดช่องว่างทางด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนสาระบันเทิงของผู้ด้อยโอกาสในประเทศได้อีกมาก เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น
ขาดแคลนช่องทางเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย หรือมีความพิการ หรือไม่มีความคุ้มค่าทางธุรกิจ
ในสายตาของสื่อเอกชน ฯลฯ ท าให้ไม่อาจเข้าถึงข่าวสารได้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป   

ในการก าหนดยุทธศาสตร์และรายละเอียดในแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 
และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จึงมีจุดเน้นเหล่านี้แทรกอยู่ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนชาวไทย
ทุกกลุ่มได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และภูมิปัญญา  มีข้อมูลอ้างอิงที่พร้อมน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  ด้วยการน าเสนอและให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึงผ่านกลไกของรัฐและเครือข่าย ซึ่งจะประเมินผลได้โดยตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ 

 ส่วนราชการรับทราบความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของประชาชน เพ่ือให้
ก าหนดแนวทางและวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กรมประชาสัมพันธ์มีวิธีการและช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ที่หลากหลายและเข้าถึง
ประชากรได้ทั่วถึง 

 กรมประชาสัมพันธ์สามารถสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่   

 กรมประชาสัมพันธ์มีกลไกการบริหารและด าเนินงานอย่างคล่องตัว ทันสมัย  รวมทั้งมีขีด
ความสามารถในการบันทึกและบริหารข้อมูลดิจิทัลของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ   

อนึ่ง แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 - 2580 มีฐานะเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
(Strategy) จึงได้อ้างอิงแนวคิดของศาสตราจารย์ Michael E.Porter ที่ว่า “กลยุทธ์คือการเลือกว่าจะไม่ท า
อะไร”กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า กรมฯ ควรเลือกมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่ตัดสินใจเลือกให้ความส าคัญเพียงไม่ก่ีเรื่องและ
จัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้แก่ประเด็นส าคัญเหล่านั้นเป็นหลักแทนที่จะเฉลี่ยกระจายทรัพยากรไปในด้าน
ต่างๆมากมายจนขาดจุดเน้นและไม่เกิดผลส าเร็จใดเป็นชิ้นเป็นอัน  

ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 4 ประเด็นซึ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ประเทศและแผนแม่บทด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเหมาะสมกับสภาพการณ์ของกรมฯ  ดังนี้ 

1) การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น าประเด็นส าคัญ เพ่ื อน ามาประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายภาครัฐ 
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2) การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

3) การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล 
4) การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

โดยจะได้น าเสนอรายละเอียดเป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้ 

1) การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น าประเด็นส าคัญ เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายภาครัฐ 

กรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ด้วยการรับฟัง
เสียงสะท้อน เหตุผลความจ าเป็น ความคิดเห็น ความรู้สึก และข้อเสนอแนะของประชาชน
และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม กรมฯ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรับบทบาทการเป็นสื่อกลางระหว่าง
ภาครัฐและประชาชนโดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังเสียงประชาชนอย่างสม่ าเสมอด้วย
วิธีการต่าง ๆ อาทิ การส ารวจ การสัมภาษณ์ เวทีสัมมนาผ่านสื่อของกรมฯ การสอบถาม
ผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ เพ่ือ “ตรวจสอบอุณหภูมิของสังคม” อย่างครอบคลุมและ
สม่ าเสมอในภาพรวม และรับข้อมูลรายละเอียดในประเด็นส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ก่อนก าหนดนโยบายต่าง ๆ   

การรับฟังเสียงประชาชนยังรวมถึงการเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการของกรมประชาสัมพันธ์และของหน่วยงานรัฐในภาพรวม ซึ่งอาจ
ได้มาจากการสังเกต การสอบถามและสนทนา หรือกิจกรรมอ่ืนใด  ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าที่
ของทุกหน่วยงานในกรมฯ ที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากประชาชนและกลุ่มผู้รับบริการ
เป้าหมายเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแนวทางการให้บริการและก าหนดนโยบาย จึงต้องมี 
การบันทึก ประมวลผล และรายงานสรุปข้อมูลจากการรับฟังเสียงประชาชนและ
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่างๆ ที่น ามาอ้างอิงได้ 

การรับฟังเสียงประชาชนด้วยวิธีการที่หลากหลายและสม่ าเสมอไม่เพียงท าให้
กรมฯ สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดตรงประเด็นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  
แต่ยังจะท าให้กรมฯ มีข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายและชี้น าประเด็น
ส าคัญ (Agenda Setting)  ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลต่อไปอีกด้วย 

ในโลกสมัยใหม่ การตรวจอนุมัติและสั่งการให้น าเสนอข่าวสารไม่อาจกระท า
ได้โดยง่ายเช่นในอดีต  แต่ภารกิจการชี้น าประเด็นการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและ
เครือข่ายยังคงมีความส าคัญและเป็นศักดิ์ศรีของกรมประชาสัมพันธ์  การชี้น าประเด็นอาจ
ท าได้ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด หรือรายด้าน อาจท าได้ทั้งในระดับแผนงาน หรือระดับ
กิจกรรม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกรมฯ ในการแสดงบทบาทและการสร้างความยอมรับ   

เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับ กรมฯ จ าเป็นต้อง
ติดตามและประมวลข้อมูลข่าวสารในทุกระดับ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรเพ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ในทางวิชาการและวิชาชีพเพ่ือความมั่นใจและเพ่ือสร้างความไว้วางใจ
จากส่วนราชการอ่ืน ตลอดจนจูงใจให้เครือข่ายร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ  
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การชี้น าประเด็นอย่างมีคุณภาพจะท าให้ภารกิจการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐและเครือข่าย
เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล  

ในการนี้ อาจต้องมีการปรับภารกิจเพ่ือให้หน่วยงานในภูมิภาคได้เพ่ิมบทบาท
การเป็นผู้รับฟัง เป็นผู้ส่งเสริมให้สื่อต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสร้างเครือข่ายและ
ชี้น าประเด็นเพ่ือการสื่อสารในระดับภูมิภาคด้วย การด าเนินภารกิจในรูปแบบดังกล่าวจะ
เป็นการพัฒนาภาวะผู้น าของบุคลากรกรมฯ ไปพร้อมๆ กบัการท างานในเชิงรุก 

2) การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมและชุมชนในหลายๆ 
ด้าน ในฐานะที่กรมฯ เป็นเจ้าของสื่อหลักและมีบุคลากรปฏิบัติภารกิจอยู่ในทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ เป้าหมายหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์จึงควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริม
ภูมิรู้ของประชาชนให้มีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริง ปลอดภัยจากข่าวลวงและข้อมูล  
ที่เป็นภัย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การต่อยอดทางปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

โดยที่ประชาชนแต่ละกลุ่มมีความต้องการบริโภคข่าวสารแตกต่างกัน อีกทั้ง 
มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันด้วยกรมฯ จึงต้องดูแลให้มีการประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลายและทั่วถึง ทั้งโดยด าเนินการเอง การให้ค าแนะน าและสนับสนุน 
การประชาสัมพันธ์ หรือให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์โดยค านึงถึงความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะลดช่องว่างในการพัฒนาคนและ
พัฒนาชาติ 

อนึ่ง ไม่เพียงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ประชาชนยังควรได้รับสิทธิในการเข้าถึง
สาระบันเทิงเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
โดยกรมประชาสัมพันธ์ จึงควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์
ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย 

โดยที่มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงอย่างหลากหลายใน
ปัจจุบัน กรมฯ จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวเพ่ือแข่งขันหรือ
เพ่ือให้ได้คะแนนนิยมจากสาธารณชน แต่อยู่ในฐานะที่จะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และเป็น
ผู้น าประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย  รวมทั้งเป็นผู้น าในการเสนอข่าวสารอันเป็น
มาตรฐานที่ถูกต้อง  ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงไปยังกลุ่ม 
ผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึง 
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3) การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล 

ฐานของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านคือระบบข้อมูล ดังมีค าพูดว่า “Data is 
the New Oil”* - ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในปัจจุบันคือข้อมูล ไม่ใช่น้ ามัน – ข้อมูลคือวัตถุดิบ
เพ่ือไปขับเคลื่อนการออกแบบ การวางแผน และกิจกรรมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคมเกือบทั้งหมด รวมทั้งจะน าไปใช้รองรับ Internet of Things ในการสื่อสารยุค 5G 

ในบรรดาเทคโนโลยีส าคัญที่ภาครัฐจะเร่งด าเนินการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ
การลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวจ านวนมาก ส าหรับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีความถนัดในด้านเนื้อหา 
(Content) มากกว่าในเทคโนโลยีสมัยใหม่ บุคลากรของกรมฯ อยู่ในฐานะผู้ผลิตข้อมูล 
เชิงข่าวและข้อเท็จจริงได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วอันเป็นผลจากการปฏิบัติ
ภารกิจประจ าของกรมฯ จึงเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและ
เครือข่ายข้อมูล เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่น าจุดแข็งที่กรมฯ มีอยู่แล้วมาใช้เพ่ือเติมเต็ม
ความต้องการทรัพยากรข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

อย่างไรก็ตาม การสร้างคุณค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมี
การออกแบบระบบ วางระบบฐานข้อมูล ช่องทางการแบ่งปันข้อมูลที่มีความปลอดภัยและ
อยู่ในรูปแบบที่น าไปใช้ประมวลผลได้อย่างกว้างขวาง การจัดท าข้อมูลดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่
ทั่วไปนั้น จึงไม่เพียงจัดท าเพ่ือการเปิดอ่านและคัดลอกเท่านั้นแต่จะต้องอยู่ในรูปแบบที่
อ้างอิงไปยังชุดข้อมูลอ่ืน เพ่ือให้ผู้ พัฒนาโปรแกรมสามารถบูรณาการข้อมูลที่กรม ฯ  
จัดท าขึ้นไปใช้ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอ่ืนเพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นหรือสร้างตัวแบบ 
การพยากรณ์ได้โดยสะดวก 

เส้นทางสู่การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล กรมฯ ต้องพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการส ารองข้อมูล ระบบการบันทึกและเรียกดูข้อมูลการประมวลผล
และปรับปรุงชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ เหมาะสมที่ส่วนกลาง ตลอดจนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือออกแบบและจัดระบบข้อมูล   ความส าเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลและชุดข้อมูลยังขึ้นอยู่กับการน าเข้าข้อมูลข่าวสารจ านวนมากอย่างสม่ าเสมอจาก
บุคลากรทั่วประเทศ ในการนี้ กรมฯ ควรศึกษาและค้นหาความต้องการของผู้ใช้บริการ  
ในด้านเนื้อหา รูปแบบ และทิศทางการพัฒนาฐานข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจาก
นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น และจากวงการData journalist เพ่ือให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูล
ในเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดด้วย 

อนึ่ง การมีฐานข้อมูลข่าว ภาพ สื่อเสียงและภาพเคลื่อนไหว ที่ออกแบบและ
จัดเก็บเป็นระบบอย่างครบถ้วนและเรียกดู/เรียกใช้ได้สะดวก ยังช่วยให้บุคลากรด้าน  
การผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฯ มีวัตถุดิบเพ่ือการท างานและให้การสนับสนุน
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอื่นได้มากขึ้น 

ในระยะยาว กรมฯ ควรพัฒนาฐานข้อมูลและชุดข้อมูลให้ครบถ้วนทันสมัย 
และเปิดโอกาสให้สื่อและภาคเอกชนเข้าถึงและเรียกใช้ได้อย่างปลอดภัยโดยระบบสมาชิก
เพ่ือเป็นช่องทางในการหารายได้เข้าสู่กรมฯ อีกทางหนึ่ง 

                                           
*Clive Humby, 2006 
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4) การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารและ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยังให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ 
โครงสร้างและวิธีบริหาร รวมทั้งการขจัดคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานภาครัฐ 
จึงก าหนดให้มีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารเพ่ือให้บริการที่ตอบสนองต่อ 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีขนาดที่ เหมาะสม 
แยกแยะบทบาทหน้าที่มีธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความคล่องตัวทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับ
โครงสร้างภายในองค์กร การปรับวิธีท างาน และเสริมทักษะใหม่ให้คนในองค์กรเพ่ือให้
ร่วมกันปฏิบัติภารกิจได้อย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งน าศักยภาพของกรมฯ  
มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ ประชาชนผู้รับบริการ และประเทศชาติโดยรวม 
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3.2 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) กรมประชาสัมพันธ์ 

แผนยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ดังที่กล่าวมา อาจน าเสนอในรูป “แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ได้โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
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๓.3 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580  

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
แผนระยะยาวส าหรับกรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใน 2 มิติหลัก ได้แก่ 

1. ก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินภารกิจในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ในภาครัฐเป็นไปอย่างมีระบบ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ประเทศ 

2. ปรับปรุงกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นองค์กรที่มีแนวทางการบริหารจัดการและผลลัพธ์
ผลสัมฤทธิ์สอดรับกับกลยุทธ์ด้านการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ผลการศึกษาน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ดังต่อไปนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563-2580  

ประเดน็
ยุทธศาสตร ์

ความส าคัญ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัเป้าประสงค ์ รูปแบบโครงการ/กิจกรรม 

1. การรับฟังเสียง
ประชาชนทุก
ภาคสว่นและชี้น า
ประเด็นส าคัญ 
เพื่อน ามา
ประกอบการ
พิจารณาก าหนด
นโยบายภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งการพัฒนาให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทหลักในการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐกรมฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้
ด้วยการรับฟังเสียงสะท้อน เหตุผลความจ าเป็น ความคิดเห็น ความรู้สึก 
และข้อเสนอแนะของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  จึงสมควรอย่าง
ยิ่งที่จะรับบทบาทการเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยจัดให้มี
กระบวนการรับฟังเสียงประชาชนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการอันเรียบง่าย 
เช่นโดยการส ารวจ การสัมภาษณ์ เวทีสัมมนาผ่านสื่อของกรมฯ การ
สอบถามผ่านระบบออนไลน์ ฯลฯ เพื่อ “ตรวจสอบอุณหภูมิของสังคม” 
อย่างครอบคลุมและสม่ าเสมอในภาพรวม และรับข้อมูลรายละเอียดใน
ประเด็นส าคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนก าหนดนโยบายต่าง ๆ  การ
รับฟังเสียงประชาชนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและสม่ าเสมอไม่เพียงท าให้
กรมฯ สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดตรงประเด็นและสร้าง
ความไว้เน้ือเชื่อใจ  แต่ยังจะท าให้กรมฯ มีข้อมูลท่ีจ าเป็นเพื่อประกอบการ
ก าหนดนโยบายและช้ีน าประเด็นส าคัญ (Agenda Setting) ต่อไปด้วยการ
ชี้น าประเด็นอย่างมีคุณภาพน้ี จะท าให้ภารกิจการประชาสัมพันธ์ในภาครัฐ
และเครือข่าย เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิผล 

อนึ่ง ความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความคิด ความต้องการ และพฤติกรรมการ
บริโภคข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายน้ี ยังเป็นพื้นฐานหน่ึงท่ีจะสร้าง
ความมั่นใจและความไว้วางใจผู้รับข่าวสาร ตลอดจนส่วนราชการท้ังหลายท่ี
เป็นลูกค้าของกรมฯ อย่างไรก็ตาม การสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจ
ยังรวมถึงความสามารถทางวิชาชีพ ความรู้เชิงวิชาการ การติดตามทิศทาง
ข่าวสารในสถานการณ์ปัจจุบันและเข้าใจถึงผลกระทบ ซ่ึงกรมฯ ควรต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถไปพร้อมกัน  

1.1 กรมประชาสัมพันธ์ได้
รับทราบความคิดเห็น 
ความต้องการ ตลอดจน
ได้รู้ถึงพฤติกรรมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และ
สาระบันเทิงของ
ประชาชนในทุก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ประกอบการวางแผน 
การก าหนดนโยบาย และ
การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
ทุกกลุ่ม 

– หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีแผน
กิจกรรมท่ีก าหนดเวลาและ
วิธีการ และไดด้ าเนินการ
ครบถ้วนตามแผน 

– จ านวนรายงานและ
จ านวนประเด็นส าคัญท่ี
ประมวลได้จากรายงาน
ท้ังหมด 

– ส ารวจและรับฟังข้อเท็จจริงและความ
คิด เห็ นประชาชน ทุกภาคส่ วนอย่ าง
สม่ าเสมอ 

– เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทางใน
กิ จ ก รรมแ ละ รายก าร ท่ี จั ด โดย ก รม
ประชาสัมพันธ ์

– มีการประมวลและวิเคราะห์ผลจากการรับ
ฟั งข้ อ เท็จจริ งและความ คิด เห็ นจาก
ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
และการก าหนดนโยบายท้ังในภาพรวม 
และในประเด็นเฉพาะต่าง ๆ 

– ระบุประเด็นส าคัญ ท่ี เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุทธศาสตร์
ชาติ/ แผนระดับชาติท่ีกรมฯ พึงสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดผล 

– เพิ่มบทบาทในการชี้แนะประเด็นส าคัญท่ี
เป็ นป ระ โยช น์ ต่ อ สั งคม โดยก ารสร้ า ง
เครือข่ายและส่งเสริมให้ผู้ผลิตข้อมูลข่าวสาร
ใน ทุ กช่ อ งท างผลิ ต เน้ื อห าตอบสนอ ง
กลุ่ม เป้ าหมายของสื่ อตน ในประเด็น ท่ี
หน่วยงานของกรมฯ ชี้แนะ 

1.2 กรมประชาสัมพันธ์
แสดงบทบาทน าในการ
ก าหนดประเด็นและทิศ
ทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องท่ีมี
ความส าคัญบนพื้นฐาน
ของข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และโดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ 

– หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีแผน
กิจกรรมท่ีก าหนดเวลา
และวิธีการ และได้
ด าเนินการครบถ้วนตาม
แผน 

– จ านวนหน่วยงาน
ภายนอกและสื่อท่ีน า
ประเด็นไปเสนอ/ 
ด าเนินการ/ ขยายผล 
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2. การสร้างสังคม
ท่ีประชาชนมี
ภูมิรู้ในการ
ด ารงชีพเพ่ือ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของประเทศ 

เป้าหมายประการหน่ึงของการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐควร
เป็นไปเพื่อส่งเสริมภูมิรู้ของประชาชนให้มีความรู้ในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นจริง 
ปลอดภัยจากข่าวลวงและข้อมูลท่ีเป็นภัย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
สาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การต่อยอดทาง
ปัญญา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กรมประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทเป็นผู้ดูแลให้มีการประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลายและท่ัวถึง โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ท่ีมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและ
สาระบันเทิง  รวมท้ังให้ความส าคัญกับการน าเสนอความบันเทิงอย่าง
สร้างสรรค์ไปยังกลุ่มเป้าหมายด้วย 

เน่ืองจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงในปัจจุบันมีความ
หลากหลายโดยผู้น าเสนอประเภทต่างๆ กรมฯ อยู่ในฐานะท่ีจะให้ความ
ร่วมมือ ส่งเสริม และเป็นผู้น าประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย  
รวมท้ังเป็นผู้น าในการเสนอข่าวสารเพื่อเป็นมาตรฐานท่ีถูกต้อง และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

2.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์และ
ถูกต้อง  อีกท้ังได้รับ
โอกาสเข้าถึง
สาระบันเทิงอย่างทั่วถึง 

 

- ระดับการรับรู้ และการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสาร 

- จ านวนโครงการ/ 
รายการ/ กิจกรรม ท่ี
ระบุกลุ่มเป้าหมายได้
ชัดเจนและด าเนินการได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

– ระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง (Niche) 
โดยอาจเน้นกลุ่มผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลาย 
รวมท้ังผู้ท่ีมีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นเท็จ เช่น ผู้สูงอายุในชนบท  
ผู้ยากไร้ ผู้ท่ีได้รับข้อมูลผ่านสื่อช่องทางเดียว 
เช่น ไลน์ หรือวิทยุชุมชน ผู้พิการทางการได้
ยิน/ การมองเห็น คนไทยในต่างประเทศ 
ตลอดจนประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ท่ีสื่อกระแสหลัก
มองข้าม ให้ได้เรียนรู้สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ หรือ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ 
เช่น รายการวิทยุ คลิปเสียง สารคดีสั้น สื่อ
ภาษามือ อินโฟกราฟิก ฯลฯ 

– ออกแบบและผลิ ตสาระบั น เทิ ง ท่ี เข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ าเสมอ 

– เปิดช่องทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ
การสร้างความรู้ความเข้าใจและการเกื้อกูลกัน
ในกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดกิจกรรมชุมชน 

2.2 ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อ
ยอดภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อีกท้ัง
รู้เท่าทันสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

– ระดับการรับรู้ และการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสาร 

– จ านวนโครงการ/ 
รายการ/ กิจกรรม ท่ี
ระบุกลุ่มเป้าหมายได้
ชัดเจนและด าเนินการได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
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2.3 ประชาชนมีทัศนคติท่ี
เอื้อต่อการพัฒนาตน
และพัฒนาชาติ ผ่านการ
สื่อสารหลายทาง และ
ความร่วมมือระหว่างทุก
ภาคส่วน 

– ระดับการรับรู้ และการ
ใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ข่าวสาร 

– จ า น ว น โค ร งก า ร / 
รายการ/ กิจกรรม ท่ีระบุ
กลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร ได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 

– ร่วมกับผู้น าชุมชนหรือส่วนราชการอื่น  การ
ชักชวนให้มีส่วนร่วมแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 
ตลอดจนการเป็นสื่อกลางให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่ม
ต่าง ๆ มีช่องทางในการรับรู้รับฟัง และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

– ให้การสนับสนุนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ท่ีเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 
โดยแนะน ารูปแบบวิธีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์  ให้การสนับสนุนด้านการผลิต
สื่อ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
สารประโยชน์จากภาครัฐให้เหมาะสมแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

– ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 

  2.4 กรมประชาสัมพันธ์ได้
แสดงบทบาทและจุด
แข็งของกรมฯ ให้เป็นท่ี
ประจักษ์ต่อสาธารณชน
โดยการส่งเสริม
สนับสนุนภาครัฐและ
เอกชนในงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
กรมฯ และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ 

– ระดับการรับรู้ และ
การใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลข่าวสาร 

– จ า น ว น โค ร ง ก า ร / 
รายการ/ กิจกรรม ท่ี
ระบุกลุ่ม เป้ าหมายได้
ชัดเจนและด าเนินการได้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย 
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3. การเป็นผู้น า
ด้านข้อมูลดิจิทัล
และเครือข่าย
ข้อมูล 

ฐานของยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 ด้านคือ ระบบข้อมูล ดังมีค าพูดว่า “Data is 
the New Oil”* - ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดในปัจจุบันคือข้อมูล ไม่ใช่น้ ามัน – 
ข้อมูลคือวัตถุดิบเพื่อไปขับเคลื่อนการออกแบบ การวางแผน และกิจกรรม
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเกือบท้ังหมด รวมท้ังจะน าไปใช้รองรับ 
Internet of Things ในการสื่อสารยุค 5G ด้วย 

กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีผลิตข้อมูลอันทรงคุณค่าท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในประเทศไทย แต่การสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจะ
เกิดขึ้นได้เมื่อมีการออกแบบระบบ วางระบบฐานข้อมูล และมีการสร้างช่อง
ทางการแบ่งปันข้อมูลท่ีมีความปลอดภัยและอยู่ ในรูปแบบท่ีน าไปใช้
ประมวลผลได้อย่างกว้างขวาง 

บุคลากรของกรมฯ อยู่ในฐานะผู้ผลิตข้อมูลเชิงข่าวและข้อเท็จจริงได้อย่าง
ครอบคลุมท่ัวประเทศอยู่แล้วอันเป็นผลจากการปฏิบัติภารกิจประจ าของ
กรมฯ จึงเหมาะสมท่ีจะเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและ
เครือข่ายข้อมูล เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่น าจุดแข็งที่กรมฯ มีอยู่แล้วมาใช้
ในการเติมเต็มความต้องการทรัพยากรข้อมูลเพื่อพัฒนาสังคมไทย 

3.1 มีระบบฐานข้อมูลกลาง
ขนาดใหญ่ท่ีมีท้ังข้อมูล 
ตัวอักษรตารางตัวเลข
เสียงภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดย
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของ
กรมฯ สามารถน าเข้า
ข้อมูลได้โดยตรงมีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ 
ตรวจสอบความปลอดภัย
และข้อมูลอภิพันธ์ 
(metadata) เพื่อใช้
สืบค้นอ้างอิงและเผยแพร่
ได้อย่างเป็นระบบ 

– ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
กรอบการก ากับดูแล
ข้อมูลท่ีก าหนดโดย
พระราชบัญญตัิการ
บริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

– สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สื่อมวลชน ภาคประชาชนเพื่อร่วมกันท างาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร และเพื่อร่วมกันพัฒนา
และบ ารุงรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

– สร้างระบบข้อมูลด้านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ส าหรับการสืบค้นอ้างอิงและฐานข้อมูล
กลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานในกรมฯ สามารถ
น าเข้าและเรียกดูข้อมูลได้โดยสะดวก โดย
ก าหนดให้มีรูปแบบรายงาน ชั้นความลับ 
การตรวจสอบความถูกต้อง และการ
ป้องกันภัยไซเบอร์อย่างรัดกุม 

– จัดท าชุดข้อมูล(Datasets) ท่ีมีคุณค่าและมี
ระดับการเปิ ด เผยสู งจ านวนมากเพื่ อ
เผยแพร่ใน Government Open Data ให้
ประชาชนได้ใช้งานและเพื่อสร้างความรับรู้
ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการด้านชุดข้อมูล
ดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ 

– พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเปิดให้มี
ระบบสมาชิกเพื่อเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล 

 

 

3.2 มีชุดข้อมูลพื้นฐานขนาด
ใหญ่ท่ีสร้างขึ้นเอง และ
เผยแพร่ใน 
Government Open 
Data เพิ่มขึ้น ในรูปแบบ
ท่ีผู้ใช้สามารถน าไป
ประมวลผลได้
โดยสะดวก 

– จ านวนชุดข้อมูลข่าว/
สื่อประชาสัมพันธ์ ท่ี
รวบรวมน าเสนอเป็น 
Open data 
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  3.3 สร้างเครือข่ายหน่วยงาน
ภ า ค รั ฐ  ภ า ค เอ ก ช น 
สื่อมวลชน ภาคประชาชน
เพื่ อร่วมกันท างานด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และเพื่อ
ร่ ว ม กั น พั ฒ น า แ ล ะ
บ ารุ ง รั กษ าฐานข้ อมู ล
ขนาดใหญ ่

– จ า น ว น บุ ค ค ล / 
หน่วยงานท้ั งภาครัฐ
และเอกชนท่ีด าเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ท่ี
ร่วมมือกับกรมฯ ในการ
จัดท าฐานข้อมูลดิจิทัล/ 
คลังข้อมูลดิจิทัล 

– จ านวนกิ จกรรมและ
ป ระ เภ ทขอ งความ
ร่ วมมื อด้ านข้ อมู ล
ดิจิทัล 

– จ า น ว น บุ ค ค ล / 
หน่วยงานท้ั งภาครัฐ
และเอกชนท่ีด าเนินงาน
เกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ท่ี
ร่วมมือกับกรมฯ ในการ
จัดท าฐานข้อมูลดิจิทัล/ 
คลังข้อมูลดิจิทัล 

– จ านวนชุดข้อมูลข่าว/สื่
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ท่ี
รวบรวมน าเสนอเป็น 
Open data 

 

3.4 สามารถให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่แก่
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นประโยชน์ 
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  3.5 มีฐานข้อมูลกลาง
ภายในกรมฯ เพื่อ
ก ารบั น ทึ ก แ ล ะ
สื บ ค้ น อ้ า ง อิ ง
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ปฏิบัติภารกิจของ
ทุกห น่วยงานใน
กรมฯ 

– ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินงานตาม
กรอบการก ากับดูแล
ข้อมูลท่ีก าหนดโดย
พระราชบัญญัติการ
บริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบ บดิ จิ ทั ล  พ .ศ . 
๒๕๖๒ 
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4. การเป็นองค์กร
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหาร
และประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อีกท้ังใน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐยังให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ โครงสร้างและวิธีบริหาร การ
ขจัดคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดให้มีการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารเพื่อให้บริการท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
แยกแยะบทบาทหน้าท่ี มีธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความคล่องตัวทันสมัย และพร้อม
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม 

กรมฯ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างภายในองค์กร การ
ปรับวิธีท างาน และเสริมทักษะใหม่ให้คนในองค์กรเพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างไร้รอยต่อและอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งน าศักยภาพของ
กรมฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ ประชาชนผู้รับบริการ 
และประเทศชาติโดยรวม 

4.1 โครงสร้างองค์กรและ
ระบบบริหารงาน
บุคคลของกรมฯ มี
ความกระชับ ยืดหยุ่น
คล่องตัว โปร่งใส 
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติภารกิจของกรม
ฯ 

– ระดับความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ 

– ระดับความสอดคล้อง
ข อ งแ ผ น  โค ร งก าร 
และกิจกรรม 

– ปรับโครงสร้างองค์กร และทบทวนภารกิจใน
ระดับส านัก/กองให้พร้อมสนับสนุนพันธกิจใน
บริบทใหม่ของกรมฯ อย่างเต็มท่ี 

– ปรับแผนก าลั งคนให้สอดคล้องสนับสนุน
โครงสร้างองค์กรและภารกิจใหม่ 

– ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลระยะ 5 ปี  ให้สอดคล้องสนับสนุน
โครงสร้างองค์กรและภารกิจใหม่ 

– ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้าง
องค์กรและภารกิจใหม่ และปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

– พัฒนาบุ คลากรให้ มี ทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลเพื่ อ
สนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธผิล 

- ทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบภายใน
กรมประชาสัมพันธ์  

 

 

4.2 บุคลากรของกรมฯ มี
ความสามารถและ
ทักษะสูงในงานท่ีท า 
รวมท้ังได้รับการ
พัฒนาผ่านการ
มอบหมายงานและ
ระบบงานในกรมฯ 

 

 

 

 

 

– จ าน วน บ ริ ก า ร และ
จ านวนข้อสนเทศภายใน
กรมฯท่ีด าเนินการหรือ
สืบค้นได้อัตโนมัติผ่าน
ระบบออนไลน์ 

– มีข้อตกลงการให้บริการ
ระหว่ างหน่ วยงานใน 
กรมฯ ท่ีก าหนดขอบเขต 
ขั้นตอน และระยะเวลา 
ในกรณี ท่ี ขั้ นตอนการ
ด าเนินงานไม่สามารถท า
ผ่ าน ระบบอั ต โนมั ติ
ออนไลน์ 
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  4.3 บุคลากรได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถใน
ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติงานใน
บริบทใหม่ทางการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพ 

– จ านวนบริการและ
จ านวนข้อสนเทศ
ภายในกรมฯท่ี
ด าเนินการหรือสืบค้น
ได้อัตโนมัติผ่านระบบ
ออนไลน์ 

– มีข้อตกลงการให้บริการ
ระหวา่งหน่วยงาน 
ในกรมฯ ท่ีก าหนด
ขอบเขต ขั้นตอน และ
ระยะเวลา ในกรณีท่ี
ขั้นตอนการด าเนินงานไม่
สามารถท าผ่านระบบ
อัตโนมัติออนไลน์ 
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อธิบายค าศัพท ์

5G  คือยุค (Generation) ที่  5 ของการสื่อสาร ในยุคที่  5 ของการสื่อสารนี้  การ
ตอบสนองในระบบอินเทอร์เน็ตจะรวดเร็วมากขึ้นแทบจะเรียกได้ว่าตอบสนอง
ในทันทีเนื่องจากแทบไม่มีความหน่วง  รองรับการส่งข้อมูลได้ 7 เท่าของเทคโนโลยี
ในยุคที่ 4 (4G) ส่งข้อมูลได้เร็วมากกว่า 4G ถึง 20 เท่าหรือดาวน์โหลดภาพยนตร์ 3 มิติ 
ได้ในภาย 6 วินาที มีความถี่ให้เลือกใช้มากกว่า จนถึง 30GHz ซึ่งเป็นความถี่ย่าน
ใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน และรองรับจ านวนผู้ใช้งานมากกว่าเดิม 10 เท่า 
หรือ 1 ล้านคนต่อพ้ืนที่ 1 ตร.กม. ส าหรับคุณสมบัติหลักเด่นชัดของ 5G ที่เป็นเรื่อง
ของคุณภาพการรับชมที่คมชัด และความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลจ านวนมาก  
จึ งรองรับ เทคโน โลยี การป ระมวลผลแบบ  Big data  ความบั น เทิ ง และ 
การประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มค้าปลีก 
แพลตฟอร์มเครือข่ายสังคม เช่น เฟซบุ๊ก รวมทั้ งธุรกรรมในระบบธนาคาร   
นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G ยังถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับการเชื่อมต่อจ านวนมากๆ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า IoT อาทิ รถยนต์ไร้คนขับ การผ่าตัดได้จาก
ระยะไกล หุ่นยนต์ในโรงงาน 

 

Accessibility for All การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  มีหลักการส าคัญ 
๓ ประการ ได้แก่ (๑) การออกแบบที่เป็นสากล เป็นมิตร และเป็นธรรมเพ่ือคนทั้ง
มวล (Universal Design : UD) (๒) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก (Assistive Technology :AT) และ (๓) การอ านวยความ
สะดวกที่สมเหตุสมผล (Reasonable Accommodation : RA) และในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศปีล่าสุด (พ.ศ. 2562) ประเทศไทยได้น าเสนอข้อ
ริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เท่าเทียมในทุกกลุ่ม
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ พิการ (Accessibility for All) โดยเน้นด้านกฎหมาย 
ระเบียบ และเทคนิคการกระจายเสียงและการเผยแพร่ภาพออกอากาศ 

 

Data journalist นักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก Data journalism คือ ‘วารสารศาสตร์ข้อมูล’ หมายถึง 
กระบวนการรายงานข่าวโดยใช้ข้อมูลเป็นหลักเริ่มต้นจากการค้นหาเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ตรวจสอบจัดระบบใหม่ และแปรรูปข้อมูลเพ่ือน าเสนอไปยังผู้รับ
สารในรูปแบบที่ เข้าใจได้ง่าย ในกระบวนการดังกล่าวนี้มักจะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการท างานด้วย นักสื่อสารข้อมูลเชิงลึก จึง
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เป็นผู้ท างานร่วมกับนักสื่อสาร (Journalist) เพ่ือน าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ มา
ประมวลผลและช่วยน าเสนอ  ตัวอย่างที่ส าคัญของงาน Data journalism คือ 
The Panama Papers ซึ่งทีมนักสื่อสารได้ช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่อยู่ ในรูปแบบ
ต่างๆ มาสรุปว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ซุกซ่อนทรัพย์สินอะไรไว้ เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจ านวน 2.6 Terabyte2ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่นักข่าวจะมานั่งอ่านทีละแผ่น 
แต่ด้วยการวิเคราะห์หา Pattern บางอย่าง ท าให้ข้อมูลชุดนี้ เผยให้เห็นการซุก
ซ่อนเงินและหลีกเลี่ยงภาษีจ านวนมหาศาล และท าให้นายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไอซ์แลนด์ต้องลาออก หรือในประเทศไทยมี Elect.in.th เว็บไซต์รวมเรื่องราว
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือในเหตุการณ์  Sanchi Oli Spill เรือน้ ามันซานจีรั่ว เมื่อ
ต้นเดือนมกราคม 2561 บริเวณคาบสมุทรเกาหลี ท าให้ปริมาณน้ ามันที่ไหลลงสู่
ทะเลมีมากถึง 1.3 แสนตัน  ส านักข่าวไทยน าข่าวมาแปลว่าเกิดอุบัติเหตุและความ
เสียหายอย่างไร แต่ส านักข่าวรอยเตอร์ส ได้ติดต่อขอข้อมูลเปิดจาก ศูนย์สมุทร
ศาสตร์แห่งชาติ (NOC : National Oceanography Centre) แต่ข้อมูลเป็นชุด
ของตัวเลข ละติจูด – ลองจิจูดการเคลื่อนตัวของน้ ามัน จึงต้องให้นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล ท าตัวแบบประมวลผลและเขียนเป็นข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่าย ท าให้รู้ว่า 
น้ ามันที่รั่วไหลนั้นกินบริเวณ 120 ตารางกิโลเมตร เป็นหายนะทางทะเลอย่างใหญ่
หลวง 

 
 

Government Open Dataศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Government Open Data of Thailand)  หรือ 
Data.go.th  เป็นเว็บไซต์แหล่งข้อมูล Open Data ที่จัดท าโดยส่วนราชการต่างๆ 
ของประเทศไทย  เว็บไซต์ Data.go.th จัดท าขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 
พ.ศ. 2556 ในเรื่อง แนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุม

                                           
21 terabyte (TB) =1,024 gigabyte (GB) 
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การให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง  
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community: AC)  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ผู้ ใช้บริการทั้ งภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหน่วยงานของรัฐ สามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลที่มีคุณภาพของภาครัฐได้ง่าย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือส่งเสริมให้เกิด 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน รวมถึงแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน การเมือง และเศรษฐกิจอย่าง
บูรณาการร่วมกันได้  Data.go.th  มีองค์ประกอบส าคัญ คือชุดข้อมูลและรายการ
ชุดข้อมูล (Dataset and Data Catalog)  ซึ่งจัดรูปแบบที่ก าหนดตามมาตรฐาน 
และอยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถค้นหาและเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น และเมทาดาตา (Metadata) คือข้อมูล  เพ่ืออธิบายคุณลักษณะ
ของชุดข้อมูลนั้นๆ  

 

Hackathon (แฮคกาธอน) หรือ hack day  คือกิจกรรมที่เปิดให้นักพัฒนาโปรแกรม นักออกแบบกราฟิก 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม มาระดมความคิดและความสามารถใน
ระยะเวลาสั้นๆ (1-15 วัน) เพ่ือเร่งพัฒนาโปรแกรมหรือผลผลิตบางอย่างที่ใช้งานได้
และตอบโจทย์ของผู้จัดกิจกรรม  ซึ่ งอาจเป็นระบบ OS ของคอมพิวเตอร์  
แอปพลิเคชั่น  หรือผลผลิตด้านการประมวลผลข้อมูลประเภทอ่ืนๆ ลักษณะของ
การจัดงานมักเริ่มต้นด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโจทย์ของงาน จากนั้นแต่ละที ม
ร่วมกันพัฒนาผลผลิตที่ตอบโจทย์ดังกล่าวนั้น  ผู้เข้าร่วมมักกินนอนอยู่ในพ้ืนที่จัดงาน
จนกว่าจะหมดเวลา  เมื่อพัฒนาผลงานเสร็จ  แต่ละทีมผลัดกันมาน าเสนอผลงาน  
ปกติงาน hackathon มักจัดในรูปของการแข่งขันเพ่ือชิงรางวัล  โดยมีการก าหนด
ตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาผลงานตัวอย่างกิจกรรมที่ประสบ
ความส าเร็จในต่างประเทศ3 ได้แก่ 

- Show us a better way คือการแข่ งขันแรกที่ เกิดขึ้น ในโลก ริ เริ่ม โดย
หน่วยงานของรัฐบาลสหราชอาณาจักร น าโดยรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี นาย Tom Watson เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2008 โดยมีโจทย์
ว่า “คุณจะสร้างอะไรด้วยข้อมูลสาธารณะ” และเปิดโอกาสให้นักพัฒนา
โปรแกรมจากทั่วโลกมาร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวม 80,000 ปอนด์ ส าหรับ 
แอปพลิเคชันที่ดีที่สุด 5 แอปพลิเคชัน 

                                           
3ดูเพ่ิมเติมได้จากเอกสาร Open data handbook – ภาษาไทย จัดท าโดย สรอ.เมื่อปี พ.ศ. 2555 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์(พ.ศ. 2563-2580) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 73 

 

- Apps for Democracy จัดที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 โดย 
Chief Technology Officer (CTO) ของรัฐบาล District of Columbia ซึ่งได้
พัฒนาแคตตาล็อกข้อมูลรูปแบบใหม่ขึ้นมาที่ http://data.octo.dc.gov ซึ่งมี
ชุดข้อมูล เช่น อาชญากรรม (real time)  คะแนนทดสอบในโรงเรียน และ
ตัวชี้วัดความยากจน  โจทย์ของการแข่งขันคือจะท าให้ข้อมูลเหล่านี้ เกิด
ประโยชน์กับประชาชน นักท่องเที่ยว ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐของ
เมือง Washington DC ได้อย่างไร การแข่งขันให้เวลาถึง 30 วันเพ่ือชิงรางวัล
รวม 550,000 เหรียญสหรัฐ ท าให้เกิดแอปพลิเคชันที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับเมืองได้มากกว่า 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

- The AbreDatos (Open Data) Challenge 2010 จัดขึ้นในประเทศสเปน 
เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2010  เชิญให้นักพัฒนาซอฟท์แวร์มาแข่งขันกันน า
ข้อมูลสาธารณะในประเทศมาสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชัน การแข่งขันนี้มีทีม
เข้าร่วม 29 ทีม ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัล 3,000 ยูโรและรองแชมป์ได้รับเงิน
รางวัล 2,000 ยูโร 

Internet of Things  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หมายถึง เครือข่ายของวัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งปลูกสร้าง 
และสิ่งของอ่ืนๆ ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย ฝังตัวอยู่ ท าให้วัตถุสามารถรับรู้สภาพแวดล้อมและถูกควบคุมได้จาก
ระยะไกลผ่านระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตที่วางไว้แล้ว  Internet of Things-IoT 
ได้แก่ เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ (สมาร์ตโฮม) ระบบขนส่งอัจฉริยะ (อินเทลลิเจนต์
ทรานสปอร์ต) และเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ตซิตี้) คุณสมบัติที่ส าคัญของ IoT ก็คือ
สามารถส่งต่อหน้าที่ไปยังอุปกรณ์อ่ืนๆโดยเป็นภาระของมนุษย์น้อยที่สุด การส่งต่อ
ข้อมูลและชุดค าสั่งสามารถท าได้ตลอด 24 ชั่วโมงและมีความแม่นย าสูง 

 

Niche หมายถึง Niche Marketing คือการผลิตและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม ที่มีความต้องการและรสนิยมที่เจาะจงลงไปกว่าตลาดทั่วไป (Mass 
Market)  เช่น เครื่องกีฬาส าหรับคนถนัดซ้าย โฮสเทลส าหรับคนสูงอายุที่เดินทาง
คนเดียว รถบรรทุกหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่มาก การเลือกผลิตสินค้าหรือบริการ
ส าหรับตลาด Niche จะมุ่งเป้าหมายที่การเป็นผู้ผลิตรายเดียวหรือหนึ่งในผู้ผลิต
ไม่กี่รายส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งตลาด  กลยุทธ์แบบ Niche ยังเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า กลยุทธ์แบบโฟกัส คือมุ่งจุดสนใจที่การพัฒนาสินค้าหรือบริการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการที่เฉพาะเจาะจง มิใช่สินค้าหรือบริการที่อาจตอบสนองความต้องการ
ของคนหลายกลุ่มได้ 

http://data.octo.dc.gov/
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Open data ข้อมูลเปิด คือข้อมลที่สามารถน ามาใช้ได้โดยอิสระ สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
และแจกจ่ายได้โดยใครก็ตาม แต่ต้องระบุแหล่งที่มาหรือเจ้าของงาน และต้องใช้
สัญญาหรอเงื่อนไขเดียวกันกับที่มาหรือตามเจ้าของงานก าหนด  ข้อมูลเปิดมี
องค์ประกอบที่ส าคัญคือ 

 Availabiity and access ข้อมูลทั้ งหมดต้องมีความพร้อมใช้ งาน และ
ค่าใช้จ่ายต้องไม่มากกว่าค่าใช้จ่ายในการท าส าเนา  โดยเฉพาะการดาวน์โหลด
ผ่านอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน และ
ปรับปรุงแก้ไขได้ 

 Re-use and redistributionข้อมูลต้องถูกจัดเตรียมให้ภายใต้ เงื่อนไขที่
อนุญาตให้น ามาใช้ใหม่และแจกจ่ายได้ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างข้อมูล
ชุดอ่ืนๆ ได้ 

 Universal participation ทุกคนต้องสามารถที่ จะใช้  น ามาใช้ซ้ า และ
แจกจ่ายได้ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือกลุ่มคน (เช่น ไม่บังคับว่าเพ่ือ
การศึกษาเท่านั้น หรือห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์) 

 

การประมวลผล หมายถึงกระบวนการคิด หรือ การจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งท าได้โดยการค านวณ เคลื่อนย้ายข้อมูล การเปรียบเทียบ 
และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาจใช้สูตร ทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ต่างๆ เหล่านี้ ท าได้โดย อาศัยค าสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นการประมวลผลข้อมูล 
(Data Processing) เป็นการน าข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบอันได้มาจากการนับ การวัด 
หรือบันทึกในรูปแบบที่ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้ มาผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ เพ่ือแปร
สภาพข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยอาจใช้วิธีค านวณ 
(Calculation)  การจัดเรียง (Sorting) การจัดกลุ่ม (Classifying)  การเรียกดึง
ข้อมูล (Retrieving)  การรวมข้อมูล (Merging)  การสรุปผล (Summarizing) หรือ
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Updating) 

 

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) คือปริมาณข้อมูลที่มากมายมหาศาลและมีความซับซ้อนท าให้ไม่สามารถประเมิน
และวิเคราะห์ด้วยวิธีการและอุปกรณ์แบบเดิมๆ แต่ข้อมูลมากมายมหาศาลเหล่านี้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างที่ข้อมูลในอดีตไม่อาจท าได้  ข้อมูลที่จัดอยู่ใน
ข่าย Big data จะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 วี (v) คือ 1.Volume ต้องมี
ขนาดใหญ่มากๆ เกินกว่าจะจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ เครื่องเดียวได้ 2. Velocity 
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ข้อมูลมีการเคลื่อนไหวเพ่ิมเติมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและ 3. Variety ต้องมีรูปแบบ
หลากหลาย  

 

ข้อมูลอภิพันธ์ (metadata) ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอ่ืน มีรูปแบบที่เจาะจง
เพ่ือให้ทราบข้อมูลที่ จ าเป็นของข้อมูล อ่ืน เช่นบัตรรายการของห้องสมุด  
รายละเอียดของ metadata ที่จ าเป็นของ data.go.th ได้แก่ รหัส ID ชื่อหัวเรื่อง 
บทคัดย่อของข้อมูล Tag หรือ Keyword ข้อมูลเมทาดาตาเป็นรายละเอียดที่
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบันทึกข้อมูลดิจิทัล เพ่ือให้สามารถจัดระบบและช่วยให้
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จากไฟล์ข้อมูลจ านวนมหาศาล หากปราศจากเมทาดาตา 
ผู้สืบค้นจะไม่มีทางทราบได้ว่าข้อมูลที่ต้องการค้นหานั้นบันทึกอยู่ที่ใดบ้าง ข้อมูลที่
ปราศจากเมทาดาตาจึงไม่ถูกน าไปใช้งาน 

 
ฐานข้อมูลและชุดข้อมูล ฐานข้อมูล (Database) คือกลุ่มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและได้ถูกรวบเข้าไว้ 

ด้วยกัน เพ่ือการใช้งานโดยหน่วยงานผู้จัดเก็บ ส่วนชุดข้อมูล (Dataset) คือข้อมูล
ที่รวบรวมไว้ ซึ่งมักอยู่ในรูปแบบตารางข้อมูล 

  ตัวอย่างชุดข้อมูล:  

 
ตัวอย่างฐานข้อมูล: 
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ธรรมาภิบาล  การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองคลองธรรมนอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดีซึ่งสามารถน าไปใช้
ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้ มีความหมายอย่างกว้าง 
กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ความ
ถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น 
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บทที่ 4 

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์  พ.ศ. 2563-2580  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในระยะยาวนั้น จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุงพัฒนาองค์กรและด าเนินงานเพ่ือวางรากฐานการพัฒนาใน
อนาคต โดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและบุคลากรควบคู่กันไปด้วย 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน กรมประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องปรับทิศทางการด าเนินงานเพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิมจากกระบวนการท างานและให้สามารถแสดงบทบาทน าในด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายรัฐบาล การปรับทิศทางเช่นนี้ยังรวมถึงการปรับตัวในทุกระดับ ตั้งแต่การทบทวนโครงสร้างและ
ระบบงาน การพัฒนาความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ก าหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ การปรับปรุงวิธีท างาน ปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงการ
มอบหมายงานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การพัฒนาความเป็นผู้น าและการท างานเชิงรุก 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2565) ระบุกิจกรรมและโครงการที่ 
พึงด าเนินการให้แล้วเสร็จเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาและปรับแนวทางให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 – 2580 ได้อย่างมีประสิทธิผล
การวางแผนระยะ 3 ปีนี้  ยึดถือตามยุทธศาสตร์  4 ด้ านในแผนปฏิบัติ ราชการของกรมประชาสัมพันธ์  
พ.ศ. 2563-2580 ซึ่งจ าแนกไว้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น าประเด็นส าคัญ เพ่ือน ามาประกอบการ

พิจารณาก าหนดนโยบายภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีนี้  ได้ข้อมูลและความคิดเห็นจากประชุมเพ่ือพิจารณาร่าง

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ข. ท้ายรายงานนี้) 
ที่ประชุมได้แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือพิจารณา/ก าหนด/ทบทวนรายละเอียดทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ในร่างแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวไดผ้ลลัพธ์ดังต่อไปนี้    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

1. การรับฟังเสียง
ประชาชนทุกภาค
ส่วนและชี้น า
ประเด็นส าคัญ เพ่ือ
น ามาประกอบการ
พิจารณาก าหนด
นโยบายภาครัฐ 

1.1) ส ารวจ ติดตามและรับฟังความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย
ทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาประมวลและ
วิเคราะห์ผล 

 

– กิจกรรมสรุปภาพลักษณ์และประเด็นสื่อ 
– กิ จ ก ร ร ม ติ ด ต า ม ก ร ะ แ ส ก า ร บ ริ โภ ค สื่ อ ข อ งก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย  

กรมประชาสัมพันธ์ 
– รายการเพื่อเพ่ิมเวทีสื่อให้แก่ประชาชน 

1.2) ระบุประเด็นส าคัญเพ่ือก าหนดนโยบายภาครัฐ
และให้เครือข่ายและสื่อน าไปน าเสนอและ
ขยายผล 

– การจัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เพ่ือรับฟังและซักถามประเด็นข่าวต่าง ๆ 
– การเสนอประเด็นและแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและ

แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

2. การสร้างสังคมที่
ประชาชนมีภูมิรู้ใน
การด ารงชีพเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศ 

2.1) ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพ่ือประโยชน์
ต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลาย 
รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นเท็จ 

 

– โครงการรอบรู้เรื่องนานาชาติ 

– กิจกรรม/โครงการ/รายการเชิงสาระบันเทิงที่สอดแทรกสารประโยชน์
เพ่ือประชาชน 

– โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ” 

– โครงการ “สื่อเชื่อถือได”้ 

– รายการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์ 

– โครงการ “ปรับโฉมเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์” 

2.2) ขยายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน และ
เครือข่ายต่าง ๆ ของกรมฯ เพ่ือขอความ
ร่ ว ม มื อ ส นั บ ส นุ น ง า น สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ของกรมฯ อย่างมีเอกภาพ
และคุณภาพ 

 

– โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ของ
ประชาชน 

– โครงการความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนกับ
ต่างประเทศ 

– โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ผลงานชิ้นโบแดงในภาครัฐ 

– โครงการยกระดับสถาบันการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างมาตรฐานวิชาชีพ
และพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ
ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

3. การเป็ น ผู้ น าด้ าน
ข้ อมู ล ดิ จิ ทั ล แล ะ
เครือข่ายข้อมูล 

3.1) สร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้อมูลภาครัฐของ 
กรมฯ รวมทั้งสร้างทีมบุคลากรที่สามารถ
ด าเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลได้ด้วยความ
เข้าใจ 

– โครงการพัฒนาทีมงานเพ่ือวางแผนและขับเคลื่อนงานระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (รวมถึงข้อมูลข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์) 

– โครงการธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ (PRD Data 
Governance) 

3.2) ส ร้ า ง ร ะบ บ ฐ าน ข้ อ มู ล ข่ า ว  แ ล ะ ง าน
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมฯ 

– โครงการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ 
กรมประชาสัมพันธ์ 
 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
 การจัดท าระบบข้อมูลข่าวและงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นรากฐานของ

ข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่  

3.3) จัดท าชุดข้อมูล (Datasets) จ านวนมากที่มี
คุณ ค่ าและมี ระดับการเปิ ด เผยสู งเพ่ื อ
เผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้งาน เพ่ือสร้าง
ความรับรู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการด้าน
ชุดข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือเข้าถึง 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็นแหล่งรายได้
ให้แก่กรมฯ ต่อไปในภายหน้า 

– โครงการจัดท าชุดข้อมูลเปิด “Open Data Project” 
– กิจกรรม “Hackathon” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม/รายการ (ระยะ 3 ปี) 

4. การเป็นองค์กรที่
มีประสิทธิภาพสูง 

4.1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบบริหาร
จัดการภายในกรมฯ ให้เป็นระบบดิจิทัล มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

– โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรมประชาสัมพันธ์ 
– โครงการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัล

เพ่ือการบริหารยุคใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ 
– โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ กรมประชาสัมพันธ์ 

4.2) ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตลอดจนระบบ
ก าลั งคนของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ 
ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

 
 

– โครงการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ 
– โครงการแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 

ที่สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนสอดคล้องสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน กรม
ประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนสอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการจัดท าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path System) และ
ระบบทดแทนก าลังคนในต าแหน่งงานส าคัญ (Succession Planning System) ให้
สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังใหม่ของกรมฯ ตลอดจนสอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

4.3) ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้
สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

– โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 5 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 
– โครงการน าผลการปฏิบัติงานประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to Research – R2R) 
– โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุน

นโยบายภาครัฐในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

รายละเอียดว่าด้วยวิธีการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม/รายการ แสดงในหน้าต่อไปนี้
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ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น าประเด็นส าคัญ เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ชาติมุ่งการพัฒนาให้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 
กรมฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้ด้วยการรับฟังเสียงสะท้อน เหตุผลความจ าเป็น ความคิดเห็น 
ความรู้สึก และข้อเสนอแนะของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  จึงสมควรอย่างยิ่ งที่จะรับบทบาทการ
เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยจัดให้มีกระบวนการรับฟังเสียงประชาชนอย่างสม่ าเสมอด้วย
วิธีการต่าง ๆ อาทิ การส ารวจ การสัมภาษณ์ เวทีสัมมนาผ่านสื่อของกรมฯ การสอบถามผ่านระบบออนไลน์ 
ฯลฯ เพ่ือ “ตรวจสอบอุณหภูมิของสังคม” อย่างครอบคลุมและสม่ าเสมอในภาพรวม และรับข้อมูล
รายละเอียดในประเด็นส าคัญเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนก าหนดนโยบายต่าง ๆ   

การรับฟังเสียงประชาชนด้วยวิธีการที่หลากหลายและสม่ าเสมอไม่เพียงท าให้กรมฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุดตรงประเด็นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ  แต่ยังจะท าให้กรมฯ  มีข้อมูลที่
จ าเป็นเพ่ือประกอบการก าหนดนโยบายและชี้น าประเด็นส าคัญ (Agenda Setting) ในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่นต่อไปด้วย 
 
เป้าประสงค์   

1. กรมประชาสัมพันธ์ได้รับทราบความคิดเห็น ความต้องการ ตลอดจนได้รู้ถึงพฤติกรรมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และสาระบันเทิงของประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการวางแผน การ
ก าหนดนโยบาย และการตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม 

ตัวช้ีวัด 
 หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีแผนกิจกรรมที่ระบุก าหนดเวลาและวิธีการ และได้ด าเนินการครบถ้วนตาม

แผน 
 จ านวนรายงานและจ านวนประเด็นส าคัญที่ประมวลได้จากรายงานทั้งหมด 

เป้าประสงค์   
2. กรมประชาสัมพันธ์แสดงบทบาทน าในการก าหนดประเด็นและทิศทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใน

เรื่องท่ีมีความส าคัญบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง และโดยสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ตัวช้ีวัด 

 หน่วยงานผู้ปฏิบัติมีแผนกิจกรรมที่ระบุก าหนดเวลาและวิธีการ และได้ด าเนินการครบถ้วนตาม
แผน 

 จ านวนหน่วยงานภายนอกและสื่อที่น าประเด็นไปเสนอ/ ด าเนินการ/ ขยายผล 
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กลยุทธ์  
1.1 ส ารวจ ติดตาม และรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน  ตลอดจนกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ผล 
1.2 ระบุประเด็นส าคัญเพ่ือก าหนดนโยบายภาครัฐและให้เครือข่ายและสื่อน าไปน าเสนอและขยายผล 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักข่าว 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ ๑.๑    
ส ารวจ ติดตาม และรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือน ามาประมวลและวิเคราะห์ผล 

 
ผลผลิต 

กิจกรรม/รายการที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม และรายงานการส ารวจ/การสรุปประเด็นข่าว 
 
ผลลัพธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามา
ประมวล วิเคราะห์ เป็นพื้นฐานของการก าหนดประเด็นและก าหนดนโยบายภาครัฐ 
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กลยุทธ์ที่ ๑.๑    
ส ารวจ ติดตาม และรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างสม่ าเสมอเพื่อน ามาประมวลและวิเคราะห์ผล 
1.1.1 กิจกรรมสรุปภาพลักษณ์และประเด็นสื่อ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายป ี วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 

กรมประชาสัมพันธ์ 
ทราบข้อมูลประเด็น
ข่าวที่ส าคัญใน
ประเทศเกีย่วกับ
ภาครัฐไทยท้ังใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และ
ภาพลักษณโ์ดยรวม
ของประเทศจาก
มุมมองต่างชาติอย่าง
ทันการณ์ เพื่อ
ประกอบการก าหนด
แผนงานและนโยบาย
การประชาสัมพันธ์ใน
ภาพรวมทั้งในและ
ต่างประเทศ และที่
เจาะจงรายภูมภิาค 

1) รายงานสรุปประเด็น
ข่าวที่ส าคัญในประเทศ 
(จ านวนรายงานต่อปี) 

12 12 12 12 12 จัดท ารายงานสรุปประเด็นข่าวด้านบวก
และด้านลบของภาครัฐไทยจากมุมมอง
ในประเทศ และภาพลักษณ์โดยรวม
ของประเทศจากมุมมองต่างชาติ โดย
ติดตามสรุปประเด็นเด่นดังจากสื่อ
สาธารณะที่ได้รับความนิยม 

สนข. 
ร่วมกับ 
สปข.  
และ   

ส.ปชส. 

– บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทภารกิจ 

– มีการน าผลสรุปไปใช้ประโยชน์ใน
การก าหนดแผนงานและนโยบาย
การประชาสัมพันธ ์

– มี ก าร  feedback แ ล ะ เรี ย น รู้
เปรียบเทียบเพื่อสร้างมาตรฐาน
รายงาน 

2) รายงานสรุป
ภาพลกัษณ์ของประเทศ
ไทยจากมมุมอง
ต่างประเทศ (จ านวน
รายงานต่อป)ี 

12 12 12 12 12 สปต. 

3)  การจัดท าและ
รายงาน “ผลการเช็ค
อุณหภูมสิังคมไทย” 
(จ านวนรายงาน) 

2 2 4 4 4 พิจารณาใช้ประโยชน์จากรายงาน
ประเด็นข่าวและภาพลักษณ์ จัดท าดัชนี
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ เท ศ แ ล ะ ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ป ล งร าย เดื อ น  ร ว ม ทั้ ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สนผ. 
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1.1.2 กิจกรรมติดตามกระแสการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมาย กรมประชาสัมพันธ์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในกรมประชาสัมพันธ์ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความต้องการ
ข้อมูลข่าวสารและ
พฤติกรรมการบรโิภค
สื่อของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ก าหนดประเด็นการ
ประชาสมัพันธ์ใน
พื้นที่ และกรม
ประชาสมัพันธ์  
มีข้อมูลดิบเพียง
พอที่จะท าการ
วิเคราะหเ์ชิงปริมาณ
ประกอบการวาง
แผนการสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ใน
ระดับชาติและระดบั
พื้นที ่

1) จ านวนครั้งในการ
ส ารวจต่อปี (รวมทั่ว
ประเทศ) 

๕๐ 200 200 200 200 ท าก ารส ารวจขน าดสั้ น  (Pulse 
survey) อ ย่ า งส ม่ า เส ม อ ใน ทุ ก
สัปดาห์ โดยใช้แบบส ารวจเดียวกัน
และหมุนเวียนพื้นที่โดยที่ค าถามต้อง
ประกอบด้วย 
– รายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบ 

เช่น เพศ จังหวัด อายุ  
– ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
– หั ว เรื่ อ งขอ งเนื้ อห าข้ อมู ล

ข่าวสารที่รับทราบหรือติดตาม 
– ค วาม ต้ อ งก ารรั บ รู้ ข้ อ มู ล

ข่าวสาร 
แบบส ารวจนี้ควรมีความยาวรวมไม่เกิน 
๑๒ ข้อค าถามเพื่อให้ง่ายในการเก็บข้อมูล 

สนผ. 
สนข. 
สพป. 
ศสช. 
สปข. 

ส.ปชส. 

– บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจบทบาทภารกิจ 

– มีการมอบหมายงานและสื่อสาร
ชัดเจน 

– มี ก ารส าร วจอย่ า งส ม่ า เส ม อ
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ 

– มีการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ทันท ี

– ท าการวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณและ 
feedback ให้ ห น่ วย งาน ที่ เก็ บ
ข้อมูลทราบเป็นระยะ 

– มีแผนการตรวจสอบและพัฒนา
คุณภาพการเก็บข้อมูล 

2) จ านวนบุคคลทีไ่ด้รบั
การส ารวจต่อปี (รวม
ทั่วประเทศ) 

๓ 
พัน 

2 
หมื่น 

2 
หมื่น 

2 
หมื่น 

2 
หมื่น 

3) จ านวนครั้งในการสุม่
ต้นฉบับแบบส ารวจ
เทียบกับรายงานผล
การส ารวจ 

๒ ๘ ๘ ๘ ๘ หน่วยที่ท าการส ารวจรายงานตาราง
ตั ว เลขผลการส ารวจในรูป ไฟล์ 
EXCEL และไฟล์ภาพถ่ายกิจกรรม
การส ารวจ แล้วเก็บต้นฉบับแบบ
ส ารวจไว้ในส านักงานเป็นเวลา 1 ปี 
เพื่อรอการสุ่มตรวจต้นฉบับเทียบกับ
รายงานผลการส ารวจ 

สนผ. 
ร่วมกับ 
สปข. 
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1.1.3 รายการเพื่อเพิ่มเวทีสื่อให้แก่ประชาชน 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

ให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายรู้สึกมี
ส่วนร่วมและเป็น
เจ้าของรายการ  
มีโอกาสใช้สื่อของ
กรมประชาสัมพันธ์ 
ในการแสดงความ
คิดเห็นและความ
ต้องการอีกทั้งกรมฯ 
ได้รับทราบถึง
ความเห็นเหล่านั้นใน
ภาพรวม เพื่อ
ประโยชน์ในการ
วางแผนและก าหนด
นโยบาย 

1) ร้อยละของจ านวน
รายการที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นใน
รายการ (เชิญมาร่วม
รายการ/ โทรศัพท์/ 
ไลน/์facebook/sms 
ฯลฯ) เมื่อเทยีบกับ
รายการทั้งหมดของ
สถาน ี

10 15 20 20 20 - ออกแบบรายการโทรทัศน์/ วิทยุ 
หรือก าหนดเง่ือนไขให้ผู้เช่าเวลา 
หรือผู้ รับผิ ดชอบการด า เนิ น
รายการเปิดโอกาสให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ โดย
ระบุ วิ ธีการและ เป้ าหมายใน
ข้อเสนอรายการ/แผนการผลิต
รายการ ทั้งนี้ หากเปิดให้แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางอื่นให้
น าความคิ ด เห็ น เห ล่ านั้ น ม า
กล่าวถึงในรายการด้วย 

- ออกแบบตารางรายงานสรุป และ
จัดท ารายงานประมวลสรุป
ทิ ศท างความ เห็ นและความ
ต้องการเหล่านั้นเป็นรายไตรมาส
เพื่ อ เป็ นข้อมู ลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

สทท. 
สวท.  
สปข. 

– ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วม
และรูส้ึกเป็นเจ้าของรายการ 
 

2) ร้อยละของรายการที่
จัดท ารายงานประมวล
สรปุความเหน็และ
ความต้องการของ
ประชาชน
กลุม่เปา้หมายแล้ว
เสร็จเปน็รายไตรมาส 
เมื่อเทียบกับจ านวน
รายการทีเ่ปดิรับการ
แสดงความคดิเห็น
จากประชาชนใน
รายการทั้งหมด 

50 75 100 100 100 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์(พ.ศ. 2563-2580) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 88 

 

กลยุทธ์ที่ ๑.2 
ระบุประเด็นส าคัญเพ่ือก าหนดนโยบายภาครัฐและให้เครือข่ายและสื่อน าไปน าเสนอและขยายผล 

 
ผลผลิต 

กิจกรรมและรายงานผลการจัดกิจกรรม/ประเด็นการประชาสัมพันธ์ 
 
ผลลัพธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์ ปรับบทบาทเป็น Agenda Setter ทางด้านข้อมูลข่าวสารในทุก ๆ ระดับ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาและฝึกฝนด้านการวางแผนบนพ้ืนฐานของข้อมูล การน าเสนอข้อมูล
และการท างานเชิงรุก 
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กลยุทธ์ที่ ๑.2 
ระบุประเด็นส าคัญเพื่อก าหนดนโยบายภาครัฐและให้เครือข่ายและสื่อน าไปน าเสนอและขยายผล 
1.2.1 กิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เพื่อรับฟังและซักถามประเด็นข่าวต่าง ๆ  

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

– สื่อมวลชนและผู้น าความคิดใน
ทุกพื้นที่น าประเด็นที่กรมฯช้ีน า 
ไปน าเสนอกับกลุ่มของตนและ
ขยายผลด้วยความเข้าใจ 

– สร้ างเครือข่ ายและกระ ชับ
ความสัมพนัธ์กับสื่อในพื้นที ่

– เสริมบทบาทของ ส.ปชส.ใน
ฐานะผู้ช้ีน าประเด็นข่าวและใน
ฐานะผู้ เช่ือมต่อระหว่างส่วน
ราชการในภูมิภาคกับสื่อมวลชน
ทุกประเภท 

1) จ านวนครั้งท่ีจัด
พูดคุย/เสวนา/
อภิปราย เพื่อให้ข้อมลู
กับสื่อในส่วนกลาง
และทุกภูมภิาคทั่ว
ประเทศ 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ พิจารณาทิศทางข่าวซึ่ งเป็นที่สนใจใน
ขณะนั้นและสมควรให้ความรู้แก่สื่อใน
พื้นที่เชิญสื่อมวลชนทุกประเภทในพื้นที่ 
(สื่อหลักรวมทั้งแอดมินเฟซบุ๊ก/บล็อก
เกอร์/ยูทูบเบอร์เป้าหมาย) เข้าร่วมฟัง
ป ระ เด็ น แ ล ะ ซั ก ถ าม แขก รั บ เชิญ ที่
เช่ียวชาญหรือรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
เพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าใจประเด็น
และรับทราบข้อมูลอย่างแท้จริงและลึกซึ้ง 
สามารถไปขยายผลในสื่อของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีบรรยากาศ
ของการชี้น า 

 สนข.  
สปต.  
สปข. 
ส.ปชส 

 
 

– ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร
ท างานเชิงรุกและการ
ล ง มื อ ท า อ ย่ า ง
ทันท่วงท ี

– ความรอบรู้ในประเด็น
ซึ่งเป็นท่ีสนใจ 

– ค ว าม ร่ ว ม มื อ จ า ก
วิท ยากรเป้ าห มาย
และสื่อเป้าหมาย 

– การจัดกิจกรรมอย่าง
ทั น ก ร ะ แ ส  แ ล ะ
บ่ อ ย ค รั้ ง จ น ได้ รั บ
ความเชื่อถือ 

– ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม
ข้อมูลและประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ 

– กรมประชาสัมพันธ์  มีข้อมูล
เกี่ยวกับผลงานด้านกิจกรรม
ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ข อ งแ ต่ ล ะ
ส านักงาน  ขนาดของเครือข่าย 
และประเด็นท่ีได้รับความสนใจ 

2) รายงานสรุปการจดั
กิจกรรม 

18 18 18 18 18 ก าหนดหน่วยงานที่ จะรวบรวมจัดท า
รายงานสรุป  จากนั้ น หน่ วยงานผู้ จั ด
กิจกรรมส่งแผนงานและข้อมูลการจัด
กิ จกรรม ให้  เพื่ อน า ไปประมวล เป็ น
ภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ 

สนข. 
สปข. 
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1.2.2 การเสนอประเด็นและแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

– เพื่อให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีซึ่งได้ประกาศใช้ 
นโยบายภาครัฐเรื่อง 
“แผนปฏิบัตริาชการดา้นการ
ประชาสมัพันธ์แห่งชาติระยะที่
.... พ.ศ. ...” ตามกรอบ
ระยะเวลาของแผนระดบัชาต ิ

 

(*มติ ครม. 4 ธ.ค.60 ก าหนด
ช่ือแผนระดับ 3 ของประเทศ
ใหม่ เป็น “แผนปฏิบตัิราชการ
ด้าน...ระยะที่... พ.ศ....”) 

- แผนปฏิบัตริาชการด้านการ
ประชาสมัพันธ์แห่งชาติ 
ระยะที ่6 

(พ.ศ. 2566 – 2570)ท่ี
สอดคล้องกับแผนระดับชาต ิ

     ปีท่ี 1 (ปี 2562) 1 ฉบับ 

- จัดท ารายงานการศึกษาสถานการณ์ที่
เกี่ ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศเพื่อก าหนด
วิสัยทัศน์และแนวทาง/มาตรการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า 

 

สนผ. (สนช.) – ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานภาครัฐ 

– บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานภาครัฐ
เข้าใจภารกิจของ
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ มี
ทักษะการสื่อสาร  

– การจัดท าเนื้อหา
ประชาสัมพันธ์ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

  1     ปีท่ี 2 (ปี 2563) 
- จัดท า (ร่าง) รายละเอียดแนวทางการ
พัฒนา/มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่ อสารมวลชน พร้อมแผนงาน/
โครงการส าคัญและหน่วยงานรับผิดชอบ 

สนผ. 
(สนช.) 

– น ามาจัดท าแผน
ประชาสมัพันธ์
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของ
หน่วยงานได ้ 1    ปีท่ี 3 (ปี 2564) 

- จัดท าเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระยะที ่6 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับระดมความคิดเห็น  

 1    - รั บฟั งความคิ ด เห็ น  เอกสาร (ร่ าง) 
แผนปฏิบัติราชการด้านการประชาสัมพันธ์
แห่ งชาติ  ร ะ ย ะที่  6 (พ .ศ . 2566 – 
2570) 

  1   ปีท่ี 4 (ปี 2565) 
- จัดประชุม กปช. เพื่อพิจารณา เอกสาร 
(ร่ า ง) แผน ป ฏิ บั ติ ร าชการด้ าน การ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระยะที่ 6 (พ.ศ. 
2566 – 2570) 
ที่ปรับปรุงตามผลการรับฟังความคิดเห็น 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

    1   - ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระยะ
ที่  6 (พ .ศ . 2566 – 2570) ตาม
ความเห็นของที่ประชุม กปช. 

สนผ. (สนช.)  

  1   - ส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการ
ประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ ระยะที่  6 
(พ.ศ. 2566 – 2570)ตามความเห็น
ของที่ประชุม กปช. ให้ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  

  1   - เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้าน
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติระยะที่ 6 
(พ .ศ . 2566 – 2570) ต่ อ  ครม .  
เพื่อประกาศใช้ วันที่ 1 ตุลาคม 2565  
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมารายปี วิธีการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 

63 64 65 66 67 
- ประชาชนรับรู้

ข้อมูลข่าวสารตาม
แผนปฏิบัติการ
ประชาสมัพันธ์
แห่งชาติประจ าป ี

1. จ านวนแผนปฏิบัติการ
ประชาสมัพันธ์แห่งชาติภาพรวม
ประจ าปี เสนอ กปช. 

1 1 1 1 1 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลจากผล การ
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
เรื่องสื่อสารประจ าปีที่ส าคัญ เพื่อใช้
จัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ 
2. ประชุม/สัมมนาหน่วยงานภาครัฐ 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ภาพรวม สนอ กปช. 

สนผ.  มี ผ ล ก ารส า ร วจ ค ว าม
คิดเห็นของประชาชนเพื่อ
น า ม า เป็ น ข้ อ มู ล ก า ร
ก า ห น ด เรื่ อ ง สื่ อ ส า ร
ประจ าปีทีส่ าคัญ 

2. รายงานการประเมินผลการ
สร้างการรับรูฯ้ ประจ าป ี
 (ปีละ 1 เล่ม) 

1 1 1 1 1 3. ติดตามผลการด าเนินงานประจ าปี
ของหน่วยงานภาครัฐ และประเมินผล
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
แห่งชาติประจ าปี 

3. รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ของ กปช. เสนอ ครม. 

1 1 1 1 1 4. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
ของ กปช. เสนอ ครม. 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างสังคมที่ประชาชนมีภูมิรู้ในการด ารงชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ 

เป้าหมายประการหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐควรเป็นไปเพ่ือส่งเสริมภูมิรู้
ของประชาชน ให้มีความรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นจริง ปลอดภัยจากข่าวลวงและข้อมูลที่เป็นภัย และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต การต่อยอดทางปัญญา และส่งเสริม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน 

กรมประชาสัมพันธ์ควรมีบทบาทเป็นผู้ดูแลให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและทั่วถึง 
โดยค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารและสาระบันเทิง  รวมทั้งให้ความส าคัญกับการน าเสนอความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายด้วย 

โดยที่มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงอย่า งหลากหลายอยู่แล้วในปัจจุบัน  
กรมประชาสัมพันธ์ จึงไม่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองเพียงวิธีเดียว แต่อยู่ในฐานะที่
จะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และเป็นผู้น าประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งเป็นผู้น าในการเสนอ
ข่าวสารเพื่อเป็นมาตรฐานที่ถูกต้อง และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์   
1. ประชาชนทุกกลุ่มได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง อีกทั้งได้รับโอกาส เข้าถึง

สาระบันเทิงอย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด 

 ระดับการรับรู้ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร 
 จ านวนโครงการ/ รายการ/ กิจกรรม ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและด าเนินการได้ครบถ้วนตาม

เป้าหมาย 

เป้าประสงค์   
2. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาตนและคุณภาพชีวิตของตนอย่างต่อเนื่ อง เพ่ือต่อยอด 

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกท้ังรู้เท่าทันสังคมโลก 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับการรับรู้ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร 

 จ านวนโครงการ/ รายการ/ กิจกรรม ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 
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เป้าประสงค์   
3. ประชาชนมีทัศนคติที่ เอ้ือต่อการพัฒนาตนและพัฒนาชาติ ผ่านการสื่อสารหลายทาง และ 

ความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับการรับรู้ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร 

 จ านวนโครงการ/ รายการ/ กิจกรรม ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 

เป้าประสงค์   
4. กรมประชาสัมพันธ์ ได้แสดงบทบาทและจุดแข็งของกรมฯ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดย

การส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
กรมประชาสัมพันธ์ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับการรับรู้ และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลข่าวสาร 

 จ านวนโครงการ/ รายการ/ กิจกรรม ที่ระบุกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนและด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามเป้าหมาย 

กลยุทธ์  
2.1 ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลายรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจะ
ตกเป็นเหยื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ 

2.2 ขยายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ือขอ
ความร่วมมือสนับสนุนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของกรมฯ อย่างมีเอกภาพและคุณภาพ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส านักข่าว 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
ส านักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ 
ส านักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 
สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
ส านักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์ที่ 2.๑    

ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลายรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยง  
จะตกเป็นเหยื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ 

ผลผลิต 

สื่อประชาสัมพันธ์และรายการ 

ผลลัพธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์ ได้ใช้เครื่องมือที่มีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้ด้อยโอกาสหรือเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อของข่าวลวง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย  
เกิดแรงบันดาลใจอยากเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ที่ 2.1 
ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนและกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มเป้าหมายท่ีขาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงที่
หลากหลายรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงจะตกเป็นเหยื่อข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ 

2.1.1 โครงการรอบรู้เรื่องนานาชาติ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

– ประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ พัฒนาการด้านบวกท่ีน่า
เรียนรูจ้ากต่างประเทศ และประเด็น
ปัญหาที่อาจมผีลกระทบต่อบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย  

– กลุ่มเป้าหมายมีโลกทัศน์ที่เป็นสากล 
ตระหนักรู้เท่าทันพัฒนาการต่าง ๆ 
ภ ายนอกประ เทศและได้ แ ง่คิ ด 
มุมมองเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของตนเอง หรือปรับตัวให้เข้ากับ
ทิศทางของโลก 

– กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจใคร่รู้
เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่าง
ประเทศ และชาวต่างประเทศ 

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายรับทราบ
และมีทัศนคติด้านบวกในแต่ละเรื่อง 
ดังนี ้

1) รับทราบเนื้อหาหลักท่ีได้สื่อสาร 

2) เล็งเห็นว่าจะปรับใช้ความรู้นั้นให้
เกิดประโยชน์ได้อย่างไร 

3) มีความสนใจที่จะได้รับรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ นอก
ป ร ะ เ ท ศ  ใ น หั ว ข้ อ ที่ ไ ด้
ประชาสัมพันธ์ไป 

 

๗๐ 
 
 

๗๐ 
 

 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

– พิจารณาคัดเลือก
ประเด็นเกี่ยวกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ พัฒนาการด้าน
บวกที่น่าเรียนรูจ้าก
ต่างประเทศ และ
ประเด็นปัญหาทีอ่าจมี
ผลกระทบต่อบุคคลกลุม่
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 

– น าประเด็นที่คัดเลือกมา
ด าเนินการ
ประชาสมัพันธ์โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมายและเลือก
วิธีการให้เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

สปต. – ประชาสมัพันธ์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิผล 

– มีการส ารวจเพื่อ
ประเมินผลตาม
หลักวิชาการเพื่อน า
ข้อมูลมาปรับปรุง
แนวทางการ
ประชาสมัพันธ์ 
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2.1.2 กิจกรรม/โครงการ/รายการเชิงสาระบันเทิงท่ีสอดแทรกสารประโยชน์เพื่อประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุขความ
พึงพอใจ ความผ่อนคลายจากรายการ
สาระบันเทิงที่สอดแทรกประโยชน์
เพื่อเสริมภูมิรู้ในการด ารงชีพ/พัฒนา
คุณภาพชีวิตตามความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

1) จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์
สาระบันเทิงผ่านสื่อของกรมฯ  
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

22 22 22 22 22 1) ผลิตและเผยแพร่
รายการสาระบันเทิงโดย
สอดแทรกข้อมลูขา่วสาร
และนโยบายภาครัฐที่
เป็นประโยชน์ผ่านสื่อ
ของกรมฯ โดยเปิด
โอกาสให้ผูต้ิดตามได้
แสดงความคดิเห็นและมี
ส่วนร่วมก าหนดทิศทาง
ของรายการ 
 

สทท.  
สวท. 

สปข. 1-8  
ส.ปชส. 

ผู้แทนภาค 
1-8 

การออกแบบรายการ
ให้เน้น “ความ
บันเทิง” และเสริม
ด้วย “สาร” ที่
เหมาะสมเป็น
ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมาย 

2) ความพึงพอใจของผู้ติดตามจาก
การส ารวจผ่านรายการ (ร้อยละ) 

75 75 75 75 75 
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2.1.3 โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจ” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

– ผลิตและเผยแพร่รายการเสรมิ
การเรยีนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อของกรมประชาสมัพันธ์ 

– ส่งเสริมการเรียนรู้และ
เลียนแบบพฤติกรรมท่ีกรมฯ 
เห็นว่าควรได้รับการส่งเสริม 

– การท างานเป็นทีมระหว่าง
หน่วยงานในสังกดัส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคของกรม
ประชาสมัพันธ์ 

– ขยายความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดีกับบคุคลและ
องค์กรที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างสรรค์ในพื้นที ่

1)  จ านวนพื้นที่ซึ่งมีบุคคลหรือองค์กร
ต้นแบบไดร้ับคัดเลือกเป็นตัวอย่าง
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ 
 

8 8 16 16 24 – ผ ลิ ต แ ล ะ เผ ย แ พ ร่
รายการ ที่ สร้ างแรง
บันดาลใจและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยการ
ค้ น ห าและคั ด เลื อ ก
บุ ค ค ล ห รื อ อ งค์ ก ร
ต้ น แ บ บ ใน ร ะ ดั บ
ท้ อ ง ถิ่ น  ม า เ ป็ น
ตั วอย่ างที่ ส ร้ า งแรง
บันดาลใจ 

– ค้นหาและทาบทาม
องค์กรที่ยินดีสนับสนุน
หรือเข้าร่วมการผลิต
รายการเพื่ อส่ งเสริม
คน/องค์กรต้นแบบ 

สทท.  
สวท. 

สปข. 1-8 

– เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย 

– ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
อ ย่ า ง ใ ก ล้ ชิ ด
ร ะ ห ว่ า ง
ห น่ ว ย ง า น ใ น 
กรมฯ และนอก
กรมฯ 

2) ความพึงพอใจของผู้ติดตามจาก
การส ารวจผ่านรายการ (ร้อยละ) 

75 75 75 75 75 

3) องค์กรที่เข้าร่วมสนบัสนุนหรือร่วม
ผลิตรายการ 

2 2 2 2 2 
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2.1.4 โครงการ “สื่อเชื่อได้” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี วิธีการ หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
เง่ือนไข

ความส าเร็จ 63 64 65 66 67  
– เพิ่มความ

รับรู้ถึง
ช่องทาง
ต่างๆ ท่ี
กรมฯ 
จัดเตรียม
ให้
สาธารณช
นเข้ามา
ตรวจสอบ
ความ
ถูกต้อง
ของ
ข่าวสาร
ในโลกโซ
เชียล โดย
ปรับใช้
วิธีการ 
IMC 

– เพิ่มผู้รบัรู้
และ
ผู้ติดตาม
เฟซบุ๊ก 

1. ยอด
ผู้ติดตา
มเฟ
ซบุ๊ก
และไล
น์ @ 
“ข่าว
จริง
ประเท
ศไทย” 

10k 20k 30k 40k 50k 1. ปรับใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing 
Communication – IMC) โดยเชือ่มโยงการน าเสนอ“ข่าวจริงประเทศไทย” ในเฟซบุ๊ก
และไลน์@ เข้ากับคลิปข่าวโทรทัศน์ในเรื่องเดียวกัน (ถ้ามี)  และอ้างอิงถึง“ข่าวจริง
ประเทศไทย” ในรายการขา่วและสารคดีโทรทัศน์ของกรมฯ ให้ผู้ใช้งานทุกช่องทางทราบ
ว่ามีช่องทางอื่นๆ ในการเข้าถึงสาระเดยีวกันนี้ได ้

2. เพิ่ม traffic ในเฟซบุ๊ก (และการลงิค์กลับ)  ด้วยการเข้าไปตดิตามเฟซบุ๊กเป้าหมายที่มี
ยอดผู้ตดิตามมาก และชี้แจงในคอมเมนตเ์มื่อพบ 
ข่าวเท็จ 

3. เพิ่มการสื่อสารในวงไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ขาดความถนดัในสื่อดิจิทัล (เช่น 
ผู้สูงอายุ)  และมีความเสี่ยงท่ีจะเปน็เหยื่อของข่าวลวง โดยขยายการเข้าถึงด้วยวิธีการ
ต่างๆ/ ท าสคริปตโ์ฆษณาไลน์/ น าเสนอเรื่องราวท่ีเป็นประโยชน์ในเชิงบวกต่อ
กลุ่มเป้าหมายด้วย นอกเหนือจากเนื้อข่าว/  มีข้อความสนทนา (chat) กับสมาชิกเป็น
ครั้งคราว/ มีมาสคอตและชื่อเรียก เสมือนเป็นบุคคลที่พูดคยุด้วยได้ ฯลฯ 

สนข. แอดมิ น เฟ
ซ บุ๊ ก / 
ไ ล น์ @ ใ ห้
เ ว ล า แ ล ะ
ความส าคัญ
กับกิจกรรม 
รวมทั้งได้รับ
ก า ร
ส นั บ ส นุ น
จ า ก ทุ ก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน
กรมฯ 2. สัดส่วน

จ านวน 
post 
ข่าว
จริง
ในไลน์
@ / 
จ านวน 
post 
ที่ไม่ใช่

100/ 
50 

100/ 
50 

100/ 
70 

100/ 
70 

100/ 
70 
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“ข่าวจริง
ประเทศ
ไทย” 

– ขยาย
บทบาท 
line@“
ข่าวจริง
ประเทศ
ไทย” ให้
เข้าถึง
กลุ่มเป้าห
มายที่เป็น
กลุ่มเสี่ยง
ได้มากข้ึน 

ข่าว 

      

2.1.5 รายการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

ใ ช้ สื่ อ ข อ งก ร ม ฯ  เป็ น
ช่องทางกลาง เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน สานสัมพันธ์อัน
ดีในหมู่สมาชิก และเป็น
เ ว ที ร ณ ร ง ค์ ใ ห้ เ กิ ด

1. ระดับความส าเร็จตามขั้นตอน
วิธีการ ดังน้ี 

ก) ค้นหาว่าประชาชนผูร้ับสื่อของ
กรมฯ ต้องการบริการ
สาธารณประโยชน์ด้านใดบ้าง 

ข) แสวงหาและคัดเลือกเครือข่ายที่ 
กรมฯ ควรเข้าร่วมเป็นพันธมิตร

ระดับ 
ก  

ระดับ 
ก-ข 

ระดับ 
ก-ค 

ระดับ 
ก-ง 

ระดับ 
1-2 

ด าเนินรายการโดยใช้สื่อของ
กรมฯ เป็นช่องทางกลาง อาทิ 
รายการนานาสารประโยชน์ 
รายการเพื่อบริการสังคม การ
เตือนภัย การรายงานสภาพ
จราจรในพื้นท่ี การดูแลผู้สูงอายุ 
การดูแลเด็กเล็ก การซ่อมแซม

สทท.  
สวท.  
สนข.  

สปข. 1-8                    
ส.ปชส.  

ทุกจังหวัด 

– บริการสาธารณะ
ที่เป็นประโยชน์
และได้รับความ
นิยม 

– พันธมิตรที่
ร่วมงานมี
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ขึ้น
ในสังคม/ชีวิตประจ าวัน 
 

ในการจัดท ารายการ  
ค) ก าหนดแนวทาง ออกแบบ

รายการ เนื้อหา ฯลฯ เชิง
สาธารณประโยชน์ 

ง) เผยแพรร่ายงานผ่านสื่อของ 
กรมฯ โดยให้เครือข่ายและ
ผู้ติดตามมสี่วนร่วม 

รักษาบ้ าน  ฯลฯ ที่ สื่ ออื่ นยั ง
ครอบคลุมไม่ถึง 

 

เครือข่าย
กว้างขวางและมี
ความสามารถใน
เรื่องนั้น ๆ 

2. ความพึงพอใจของสมาชิก
เครือข่ายและผูต้ิดตามจากการ
ส ารวจผ่านรายการ  

- - - - 75 
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2.1.6 โครงการ“ปรับโฉมเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่ า ว ส า ร ภ า ค รั ฐ ไ ด้
โดยสะดวกและตรงกับ
ความต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ใน ก า ร เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ข่าวสาร 

1. ระดับการพัฒนา 
ก)  มีหมวดการสร้างปฏสิัมพันธ์กบั

ผู้ใช้บริการ การสืบค้นข้อมลู แบบ
ส ารวจออนไลน ์

ข)  มีหมวดคุณลักษณะด้าน Analytic, 
Cyber Security 

ค)  มีหมวดการให้บริการข้อมลูแบบดิจิทัล 
(e-services)ก าหนดรูปแบบส่วนตวัใน
การให้บริการเว็บไซต์ (Personalized-
Service) 

ง)  มีหมวดเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ทุกคน
เข้าถึงได้ "Web accessibility (W3C : 
World Wide Web Consortium) 

 

ก 
 

ก-ค 
 

ก-ง 
 

 

  ทบทวนเว็บกรมฯ เทียบกับมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ -เวอร์ ชัน2.0 และ
ปรับป รุ งข้ อมู ล ให้ ค รบ ถ้ วนต าม
มาตรฐานรวมถึงคุณลักษณะที่ควรมี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง  
– Personalized-Service 
– Website accessibility    
– ข้อมูล Open Data ของหน่วยงาน 
– การให้บริการของหน่วยงานใน

รูปแบบ e-Service 
– ประชาชนสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้

อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสร้าง
ปฏิ สัมพั นธ์ ระหว่ างกรมฯ  กับ
ผู้ใช้บริการ เช่น การแจ้งข่าวสาร 
การแจ้งเตือนข้อมูล 

– ออกแบ บ เว็บ ไซต์ ให้ ส วยงาม 
น่าสนใจ ใช้ง่าย และตอบสนอง
ของผู้รับบริการ 

– เป็ น เว็ บ ไซ ต์ ที่ มี ค ว าม มั่ น ค ง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ศสช. – มีการทบทวน
เว็บไซต์ของ
กรมฯ และ
ปรับให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
เว็บไซตภ์าครัฐ 

– เว็บไซต์
น่าสนใจ ใช้
งานง่าย และ
ปลอดภัยทาง            
ไซเบอร ์

๒. ความมั่นคงของระบบ (ระยะเวลาความ
ขัดข้องสะสมสูงสุดต่อปี-ช่ัวโมง) 

<72 <72 <72 <72 <72 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 

ขยายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ  ของกรมฯ เพ่ือขอความร่วมมือ
สนับสนุนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของกรมฯ อย่างมีเอกภาพและคุณภาพ 

ผลผลิต 

ความร่วมมือ กลุ่มเครือข่าย แผนงาน/โครงการและหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ผลลัพธ์ 

กรมฯ มีเครือข่ายเพ่ือการประชาสัมพันธ์และได้รับประโยชน์จากเครือข่ายในการน าเสนอเนื้อหาอันมี
คุณค่าได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพตามเป้าหมายร่วมกัน 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 
ขยายความร่วมมือกับองค์กร/ หน่วยงาน และเครือข่ายต่างๆ ของกรมฯ เพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของกรมฯ อย่างมีเอกภาพและ
คุณภาพ 

2.2.1 โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

– ข้อมูลเครือข่าย
ทุกสถานภาพเพ่ือ
การอ้างอิงและ
ประสานงาน  

1) ความส าเร็จในการจัดท า
ฐานข้อมูลเครือข่ายที่
ระบุประเภทของ
เครือข่ายและได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุัน 

1-2 3-4    1. ส ารวจเครือข่ายและข้อมูลเครือข่ายของกรมฯ 
ท่ัวประเทศให้เป็นปัจจุบัน 

2. วิเคราะห์จัดกลุ่มประเภทและความร่วมมือเครือข่าย 
3. จัดท าฐานข้อมูลกลางเครือข่ายเพื่อการใช้งานในองค์กร 
4. จัดท าแผนพัฒนาเครือข่ายระยะ 5 ปี และระยะ 1 ป ี

สพป.  
สนข. 
สปช. 
สปข.            

ส.ปชส.                
ทุกจังหวัด 

– มีการ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่ายให้
เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

– มีการ
จ าแนก
บุคคลที่เป็น
เครือข่าย
ตามเกณฑ์
คุณภาพ
และผลงาน 

– มีกิจกรรม
เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์และ
สนับสนุนการ
ท างานของ
เครือข่าย 

– มีเกณฑ์การ
จ าแนกคุณภาพ
และผลงานของ
เครือข่ายแตล่ะ
ประเภท เพ่ือ
ประกอบการ
วางแผนกิจกรรม 

2) จ านวนกลุ่มประเภท
เครือข่ายที่มคีนใน
เครือข่ายเพิม่ขึ้น 

  2 2 2 1. สร้างและแสวงหาเครือข่ายใหม่ (บุคคล) รวมท้ังกลุ่มประเภท
ใหม่ๆ(เช่น กลุ่มเครือข่ายสื่อใหม่ กลุ่มเครือข่ายสื่ออิสระ กลุ่ม
เฟซบุ๊กไลฟ์ฯลฯ)พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
เช่น อบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประกวดการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท้ัง 6 
ด้าน และนโยบายส าคัญของรัฐบาล น าเสนอผลงานสื่อ
ประชาสัมพันธ ์

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานประชาสัมพันธ์
ในพื้นท่ี “ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ” 

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานประชาสัมพันธ์
ในพื้นท่ี “ประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ” 

4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย 
5. ก าหนดเกณฑ์คุณภาพขั้นพื้นฐาน และเกณฑ์ในการพิจารณา

คัดเลือกเป็นเครือข่ายต้นแบบ 
6. คัดเลือกเครือข่ายต้นแบบและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

สพป.  
สนข. 
สปข.            

ส.ปชส.                
ทุกจังหวัด 

 

3) จ านวนเครือข่ายทีไ่ด้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
(จ านวนคน) 

 100 150 200 200 

4) จ านวนเครือข่ายทีผ่่าน
เกณฑ์คณุภาพและ
ผลงาน 
(จ านวนคน) 

 100 150 200 200 

5) จ านวนเครือข่ายทีไ่ด้รับ
คัดเลือกเป็นเครือข่าย
ต้นแบบ 
(จ านวนคน) 

 20 20 20 20 
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2.2.1 โครงการบริหารเครือข่ายการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน(ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

– เสริมบทบาทเครือข่ าย
ประชาสัมพันธ์และเข้าถึง
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
เฉพาะเจาะจงในระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน
เกิดการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น 
และน าข้อมูลข่าวสารไปใช้
ประโยชน์ 

6) จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ร่วมผลติ/
แลกเปลีย่น/เผยแพร่ กับ
เครือข่าย 

(5 ประเด็น/เดือน/สปข. = 480 
10 ประเด็น/เดือน/สปข. = 960) 

- 240 480 960 960 ร่วมผลิต แลกเปลี่ยน เผยแพร่
รายการ  ข้ อมู ลข่ าวส ารกั บ
เค รื อ ข่ า ย  โ ด ย อ อ ก แ บ บ
กิ จก รรม /รายการ  ก าห น ด
เป้ าหมายเพื่ อประโยชน์ของ
สังคม อาทิ น าเสนอเรื่องราวที่
น่าสนใจในระดับท้องถิ่น โดย
ระบุโครงการที่คัดเลือกแต่ละปี 
เช่น ด้านสุขภาพ ด้านเกษตร 
ด้ านการศึ กษา (นั บจ านวน
ผลผลิตแต่ละด้าน) 

สพป.  
สนข. 

สปข. (ในฐาน 
IOC ภูมภิาค)

ส.ปชส.  
ทุกจังหวัด 

เครือข่ายได้รับ
การพัฒนา และ
ด าเนินงานร่วมกับ 
กรมฯ อย่าง
ใกล้ชิด 
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2.2.2 โครงการความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนกับต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

เพื่อสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับสื่อรวมทั้งกลุ่มคน
และองค์กรต่างประเทศใน
การแลก เปลี่ ยนข่ าวสาร 
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ไทย 

1) จ านวนกลุ่มเปา้หมาย
ต่างประเทศ (กลุม่คน สื่อ 
หน่วยงาน องค์กร  
ในต่างประเทศ  และชาว
ต่างประเทศ สื่อ หน่วยงาน 
และองค์กรตา่งประเทศท่ีอยู่
ในประเทศไทย)   

6 8 10 10 10 1) ระบุกลุม่เป้าหมายตา่งประเทศ ท่ี
ประกอบด้วย 

- กลุ่มผ ู้พ านักและด าเนินงานใน
ต่างประเทศ ได้แก่ กลุม่คน สื่อ 
หน่วยงาน องค์กร ที่พ านักและ
ด าเนินงานในต่างประเทศ  

- กลุ่มผู้พ านักและด าเนินงานใน
ประเทศได้แก่ชาวต่างประเทศ 
สื่อ หน่วยงาน และองค์กร
ต่างประเทศ ท่ีพ านักหรือ
ด าเนินงานอยู่ในประเทศไทย)   

2) ติ ด ต า ม ทิ ศ ท า ง ป ร ะ เด็ น ที่
กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจผ่าน
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยหรือผลการ
ส ารวจท่ีสามารถเข้าถึงได้  รวมทั้งมี
ก า ร รวบ รวม ค วาม สน ใจแ ล ะ
พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3) น าเสนอสื่อเกี่ยวกับประเทศ ภูมิ
ทัศน์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ความคิดริเริ่มของคนไทย และ
นวัตกรรมในประเทศ ฯลฯ เพื่อ
เผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับประเทศไทย 

สปต - พัฒนาความร่วมมือ
และแลกเปลีย่นข้อมูล
ข่าวสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศด้วยวิธีการ
และกลไกต่างๆ 

- น าเสนอสื่อและข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับ
ประเทศไทยท่ี
น่าเชื่อถือและมี
คุณภาพ ในรูปแบบ
เดียวกับการน าเสนอ
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
 

2) จ านวนรายงานการศึกษา
พฤติกรรมการบรโิภคข่าวสาร
ของกลุ่มเป้าหมายและ
ประเด็นส าคญัที่อยู่ในความ
สนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2 2 2 2 2 

3) จ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้น า
ข่าวสารจากกรมฯ ไปเผยแพร่
ผ่านสื่อในแตล่ะป ี

6 8 10 10 10 
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2.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานชิ้นโบแดงในภาครัฐ (โบแดง = ผลงานโดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่ อ ให้ ป ระชาชน มี ค วาม รู้ 
ความเข้าใจในผลงานส าคัญ 
ของภาครัฐ 

1) จ านวนภารกิจ/โครงการส าคัญ
และโดดเด่นในภาครัฐ (“โครงการ 
Flagship”/ “โครงการ 
Highlight”)ที่กรมฯ เข้าร่วม
สนับสนุนงานสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์จนส าเร็จและถือ
เป็นเกียรติประวัติของกรมฯ ได้ใน
แต่ละป ี

2 3 4 5 6 กิ จ ก ร ร ม เ ผ ย แ พ ร่ สื่ อ
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ ผ ล งาน ช้ิ น 
"โบแดง" เพื่อสร้างการรับรู้ของ
ประชาชน โดยร่วมมือทางด้าน
งานสื่อสารประชาสัมพันธ์กับ
ส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติอย่างส าคัญและ
เป็นรูปธรรม อาทิ ช่วยวางแผน
ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ช่วยผลิต
สื่อเผยแพร่บริการและประโยชน์
ที่ ป ระ ช าชน จ ะ ได้ รั บ  ช่ ว ย
ประเมินผลภารกิจโดยส ารวจ
ก า ร รั บ รู้ /ค ว าม พึ งพ อ ใจ ที่
ประชาชนมีต่อภารกิจ/บริการ
นั้น ๆฯลฯ 

สทท.  
สวท.  
สนข.  

 

การ
ประชาสมัพันธ์
มีวิธีการ 
รูปแบบ และ
เนื้อหา ที่
เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
รวมทั้งเป็นการ
น าเสนอที่
น่าสนใจ เป็นที่
จดจ าได ้

2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบและเนื้อหาการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสาร (วัดเป็น
ร้อยละของกลุม่เป้าหมายที่ได้รับ
การส ารวจ) 

75 75 75 75 75 
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2.2.4 โครงการยกระดับสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้านการสร้างมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

สถาบันการประชาสมัพันธ์
พัฒนาหลักสตูรการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสรมิให้
เครือข่ายภาครัฐสามารถ
ประชาสมัพันธ์องค์กรและ
ผลงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคดิจิทลั 
 

ตัวช้ีวัดความคืบหน้าในการ
ด าเนินงาน 
1= ด าเนินข้ันตอนงานท่ี 1) 
ส าเรจ็ลลุ่วง และจดัท ารายงาน
สรุป 
2= ด าเนินข้ันตอนงานท่ี 1)-3) 
ส าเรจ็ลลุ่วง 
3= ด าเนินข้ันตอนงานท่ี 1)-4) 
ส าเรจ็ลลุ่วง 
4= ด าเนินข้ันตอนงานท่ี 1)-5) 
ส าเรจ็ลลุ่วง 
5= ด าเนินข้ันตอนงานท่ี 1)-6) 
ส าเรจ็ลลุ่วง 

1 3 5 6 6 1) ส ารวจวรรณกรรมและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ยุคดิจิทัล และประมวลเนื้อหาหลักที่ต้อง
พัฒนาบุคลากรภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

2) ส ารวจช่องทางและวิธีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระยะสั้นและการฝึกอบรมที่มี
อยู่ในท้องตลาด 

3) ระบุ benchmark ของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ระยะสั้นและการฝึกอบรมที่ มี
คุณภาพ 

4) พัฒนาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพส าหรับ
ภาครัฐ เช่น  หลักสูตรโฆษกกระทรวง 
(ตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ) 
หลักสูตรพัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล 
(ต าม แผ น การป ฏิ รู ป ป ระ เท ศ ฯ ) 
หลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน (หลักสูตรนักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ์ระดับสูง)  โดยมีรูปแบบ
และช่องทางการเผยแพร่และฝึกอบรมที่
หลากหลายและเหมาะสม 

สปช. คุณภาพ
หลักสตูรของ
สถาบันฯ เป็นที่
รู้จักอย่าง
กว้างขวางและ
ได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับประเทศ 

ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน 
1) จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการ

พัฒนา 

 5 2 - - 

2) จ านวนหลักสตูรที่
ด าเนินการได้จริง 

 

 3 5 7 7 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

       5) ด าเนินการฝึกอบรมโครงการน าร่อง 
และประเมินหลักสูตร 

6) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศ จัดท า
แผนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
สื่อสารมวลชนของประเทศ และน า
หลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วมาด าเนินการ
ตามแผน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การเป็นผู้น าด้านข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล 

ฐานของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านคือ ระบบข้อมูล ดังมีค าพูดว่า “Data is the New Oil”4 - 
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในปัจจุบันคือข้อมูล ไม่ใช่น้ ามัน – ข้อมูลคือวัตถุดิบเพ่ือไปขับเคลื่อนการออกแบบ การ
วางแผน และกิจกรรมสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเกือบทั้งหมดของประเทศ รวมทั้งจะน าไปใช้รองรับ 
Internet of Things ในการสื่อสารยุค 5G ได้ด้วย 

กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ผลิตข้อมูลอันทรงคุณค่าที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
แต่การสร้างคุณค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคมจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการออกแบบระบบ วางระบบฐานข้อมูล และ
มีการสร้างช่องทางการแบ่งปันข้อมูลที่มีความปลอดภัยและอยู่ในรูปแบบที่น าไปใช้ป ระมวลผลได้อย่าง
กว้างขวาง 

บุคลากรของกรมฯ อยู่ในฐานะผู้ผลิตข้อมูลเชิงข่าวและข้อเท็จจริงได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ
อยู่แล้ว อันเป็นผลจากการปฏิบัติภารกิจประจ าของกรมฯ จึงเหมาะสมที่จะเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้น าด้าน
ข้อมูลดิจิทัลและเครือข่ายข้อมูล เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่น าจุดแข็งที่กรมฯ มีอยู่แล้วมาใช้เพ่ือเติมเต็มความ
ต้องการทรัพยากรข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

เป้าประสงค์   
1. มีระบบฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่ที่ มีทั้ งข้อมูล ตัวอักษร ตารางตัวเลข เสียง ภาพนิ่ ง 

ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกรมฯ สามารถน าเข้ าข้อมูลได้โดยตรง มีระบบ
ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความปลอดภัย และข้อมูลอภิพันธ์ (metadata) เพ่ือใช้สืบค้นอ้างอิง
และเผยแพร่ได้อย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เป้าประสงค์   
2. มีชุดข้อมูลพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเอง และเผยแพร่ใน Government Open Data เพ่ิมขึ้น 

ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถน าไปประมวลผลได้โดยสะดวก 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนชุดข้อมูลข่าว/สื่อประชาสัมพันธ์ที่รวบรวมน าเสนอเป็น Open data 

                                           
4 Clive Humby, 2006 
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เป้าประสงค์   
3. สร้างเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชนเพ่ือร่วมกันท างานด้าน

ข้อมูลข่าวสาร และเพ่ือร่วมกันพัฒนาและบ ารุงรักษาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคคล/ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ที่ร่วมมือกับ  

กรมฯ ในการจัดท าฐานข้อมูลดิจิทัล/ คลังข้อมูลดิจิทัล 
 จ านวนกิจกรรมและประเภทของความร่วมมือด้านข้อมูลดิจิทัล 

เป้าประสงค์   
4. สามารถให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่แก่ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบุคคล/ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ที่ร่วมมือกับ 

กรมฯ ในการจัดท าฐานข้อมูลดิจิทัล/ คลังข้อมูลดิจิทัล 
 จ านวนชุดข้อมูลข่าว/สื่อประชาสัมพันธ์ที่รวบรวมน าเสนอเป็น Open data 

เป้าประสงค์   
5. มีฐานข้อมูลกลางภายในกรมฯ เพ่ือการบันทึกและสืบค้นอ้างอิงประกอบการปฏิบัติหน้าที่ของทุก

หนว่ยงานในกรมฯ 

ตัวช้ีวัด 
 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามกรอบการก ากับดูแลข้อมูลที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลยุทธ์  
3.1 สร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้อมูลภาครัฐของกรมฯ รวมทั้งสร้างทีมบุคลากรที่สามารถด าเนินงานด้าน

ระบบฐานข้อมูลได้ด้วยความเข้าใจ 
3.2 สร้างระบบฐานข้อมูลข่าว และงานประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ของกรมฯ 
3.3 จัดท าชุดข้อมูล (Datasets) จ านวนมากที่มีคุณค่าและมีระดับการเปิดเผยสูงเพ่ือเผยแพร่ให้

ประชาชนได้ใช้งานเพ่ือสร้างความรับรู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการด้านชุดข้อมูลดิจิทัลที่มี
คุณภาพ เป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็น
แหล่งรายได้ให้แก่กรมฯ ต่อไปในภายหน้า 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 
ส านักข่าว 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 

สร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้อมูลภาครัฐของกรมฯ รวมทั้งสร้างทีมบุคลากรที่สามารถด าเนินงานด้าน
ระบบฐานข้อมูลได้ด้วยความเข้าใจ 

ผลผลิต 

ประกาศค าสั่ง การก าหนดขอบเขตภารกิจ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความ
พร้อมส าหรับภารกิจด้านระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

ผลลัพธ์ 

กรมประชาสัมพันธ์ มีคณะบุคคลและทีมงาน รวมทั้งขอบเขตภารกิจที่ชัดเจน ในด้านการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัล และด้านการบริหารข้อมูลทุกประเภทของกรมฯ ตามที่ก าหนดใน พรบ.รัฐบาลดิจิทัล 
อีกทั้งมีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถของทีมงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพี ยงพอต่อ 
การด าเนินภารกิจ 
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กลยุทธ์ที่ 3.1 
สร้างธรรมาภิบาลให้แก่ข้อมูลภาครัฐของกรมฯ รวมทั้งสร้างทีมบุคลากรที่สามารถด าเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลได้ด้วยความเข้าใจ 

3.1.1 โครงการพัฒนาทีมงานเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (รวมถึงระบบข้อมูลข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

– มีผู้รับผิดชอบวางแผนและ
ก ากับดูแลด้านนโยบายและ
การบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือออกแบบและ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล เพื่อ
ใช้งานภายในกรมฯ และเพื่อ
จั ด ท า ชุ ด ข้ อ มู ล เผ ย แ พ ร่ 
ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของกรมฯ 

– ผู้บริหารทุกระดับของกรมฯ 
มีความเข้ าใจเกี่ ยวกับการ
ออกแบบการใช้งานระบบ
ข้อมูลดิจิทัลของกรมฯ และ
สนับสนุนผู้รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
คล่องตัว 

 

๑) แต่ งตั้ งคณ ะผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
วางแผนและก ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูลดิจิทัลของกรม 

√ - - - - 1. แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบวางแผน
และก ากับดู แลด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบข้อมูลดิจิทัล
ของกรมฯ 

2. ให้ผู้บริหารที่ เกี่ยวข้องได้รับการ
อบรมในหลักสูตรที่ เกี่ยวกับการ
บริหารระบบข้อมูลดิจิทัล หรือ
เทค โน โลยี ส ารส น เทศ  ที่ เป็ น
หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร เพื่อสร้าง
เครือข่ายและเพื่ อให้ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจชัดเจน 

3. เชิญวิทยากรที่รอบรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและด้านระบบข้อมูล
ขอ งรั ฐ  ม า ให้ ค วาม รู้ แ ก่ ค ณ ะ
ผู้รับผิดชอบและผู้บริหารในกรมฯ 

4. ก าหนดแผนการด าเนินงานด้าน
ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า ว แ ล ะ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ และด าเนินงานตาม
แผน 

ศสช. – ความเข้าใจร่วมกันและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ระหว่างผู้วางนโยบาย/
ผู้จัดท า content  และ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยี 

– ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
ค ว า ม คื บ ห น้ า เป็ น
รูปธรรมได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อสร้างกระแสการมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ต่างๆ ในกรมฯ 

 

2) จ านวนผู้รับผิดชอบฯ ที่ได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ
ข้อมูลดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร
(จ านวนคน) 

2 4 4   

๓) กิจกรรมการบรรยาย/สัมมนา
เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ
เข้าใจในสภาพแวดล้อมและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต
(จ านวนครั้ง) 

- 1 1 - - 

๔) จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
ระ บ บ ข้ อ มู ล ข่ า วแ ล ะ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์แล้วเสร็จ 

- √ - - - 
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3.1.2 โครงการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์ (PRD Data Governance) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 ๖๕ ๖6 67 

เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรา 14 
(2) ของ พรบ.
การบริหารงาน
และการ
ให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทลั
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และ กรอบการ
ก ากับดูแลข้อมลู 
(Data 
Governance 
Framework) 

1) มีคณะท างานตามที่ก าหนดในกรอบการก ากับ
ดูแลข้อมลู 

     1) ศึกษาท าความเข้าใจกรอบ
การก ากับดูแลข้อมูล  

2) จัดตั้ งคณะท างาน (อาจ
แปลงและพัฒนามาจาก
ค ณ ะ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ต าม 
3.1.1หรือตั้งคณะท างาน
ใหม่เหนือคณะผู้รับผิดชอบ
ตาม 3.1.1ขึ้นไป) 

3) ห า รื อ ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่
เกี่ยวข้อง/ หารือหน่วยงาน
ภ าย ใน  แ ล ะ พิ จ ารณ า
ก าหนดกระบวนการก ากับ
ดูแลข้อมูล ตามที่ระบุใน
กรอบการก ากับดูแลข้อมูล  

4) ด า เนิ น ต า ม น โ ย บ า ย 
กฎ เก ณ ฑ์  แล ะบ ริ ห าร
จัดการข้อมูล 

5) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

ศสช. ผู้รับผิดชอบเข้าใจ พรบ.และกรอบ
การก ากับดูแลข้อมูล 

2) ประกาศใช้กระบวนการก ากับดูแลข้อมูลของกรม
ประชาสมัพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประกอบด้วย 

- มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนบุคคล 

- ข้อมูลที่จะบันทึกเป็นข้อมลูดิจิทลัของกรมฯ 
- นโยบายข้อมลู 
- มาตรการควบคุมและจดัการวงจรชีวิตของข้อมูล 
- บทบาทหน้าท่ีของเจ้าของข้อมูล 
- การบริหารจัดการคณุภาพข้อมลู 

     คณะท างานได้หารือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องและสัมมนาหน่วยงาน
ภายใน เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจน
และมีแนวทางร่วมกันภายในกรมฯ 
เกี่ ยวกับการก าหนดข้อมู ลที่ จะ
จัดเก็บ และการด าเนินงานที่เป็นไป
ได้ภายใต้ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร
ของกรมฯ 

3) ทุกหน่วยงานในกรมฯ มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายข้อมูล  
 

     
 
 
 

- นโยบายและมาตรการมีความ
ชัดเจน  

- คณะท างานฯ ดูแลและเป็นพี่เลีย้ง 
รวมทั้งติดตามความคืบหน้าอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจและเร่ง
ด าเนินการตามเป้าหมาย 

4) กรมฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และปรับปรุง
กระบวนการก ากับฯ  ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูง 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 

สร้างระบบฐานข้อมูลข่าว และงานประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นพ้ืนฐานส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ของกรมฯ 

ผลผลิต 

กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและระบบฐานข้อมูลดิจิทัลพร้อมทั้งพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อการเข้าถึงและ
ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงานในกรมฯ 

ผลลัพธ์ 

กรมฯ มีระบบข้อมูลดิจิทัลที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลข่าวและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้
ทุกหน่วยงานในกรมฯ เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่และเพ่ือรองรับการ
เปิดเผยภาครัฐและการใช้ข้อมูลเชิงพาณิชย์ในอนาคต 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 
สร้างระบบฐานข้อมูลข่าว และงานประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกรมฯ 

3.2.1 การจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลของกรมฯ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

ได้ทราบความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้บริการ
ฐานข้อมูลดิจิทลัขนาด
ใหญ่ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร  เพื่อ
เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่ง
ของการออกแบบ
ระบบฐานข้อมลู 

กิจกรรมสัมมนาเพื่อระดม
ความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
(ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล  + 
ผู้บริหารระดับกลางในกรม
ฯ)  

- 1 - - - จัดกิจกรรมระดมความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาชุด
ข้ อ มู ล เพื่ อ ส าธ าร ณ ป ระ โย ช น์ เ ชิ งดิ จิ ทั ล ข อ งก ร ม
ประชาสัมพันธ์ โดยเชิญกลุ่มเป้าหมายต่อไปนี้ 
- ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ในด้านการ
จัดท าฐานข้อมูลหรือชุดข้อมูลดิจิทัลเพื่อเปิดให้สาธารณชน
เข้าใช้งาน 

- ผู้บริหารกรมฯ ที่ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
- กลุ่มเป้าหมายภายนอก เช่นData journalists (สอบถาม
เพิ่ ม เติ ม จ า ก ส ม า ค ม นั ก ข่ า ว  ห รื อ  International 
Consortium of Investigative Journalists – ICIJ  กลุ่ม 
vote62 (a day BULLETIN แ ล ะ  The Momentum 
ร่วมกับ iLawและ Opendream) 

- บริษัทเอกชนที่ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ เช่น ธนาคาร
กสิกรไทยกลุ่มTRUECentral, Big C, King Power ฯลฯ 

- บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เช่น บริษัท เซอร์ทิส จ ากัดบุญมีแล็บ 
ฯลฯ 

- Data scientist แล ะวิท ยากรจากองค์ ก รต่ างๆ  เช่ น
DataCube, NIDA ฯลฯ 

กพร. (หลัก) 
ศสช./ สนข. 

(ร่วม) 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
ของกรมฯ 
เข้าใจความ
ต้องการของ
ผู้บริหาร
ระดับสูง
และความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลดิจิทลั 

จ านวนบุคคลภายนอกที่เข้า
ร่วมระดมความเห็น 

- 10  - - 

จ า น ว น ค ว า ม เห็ น จ า ก
บุ ค ค ล ภ าย น อ ก ที่ น า ไป
ด าเนินการได้จริง 

- 5 10 - - 

จ า น ว น ค ว า ม เห็ น จ า ก
ผู้ บ ริห าร  กรมฯ  ที่ น า ไป
ด าเนินการได้จริง 

- 3 3 - - 
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3.2.2 การจัดท าระบบข้อมูลข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นรากฐานของข้อมูลดิจิทัลขนาดใหญ่ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

- มีระบบข้อมู ลข่ าวและ
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล
เพื่อใช้งานภายในกรมฯ 
และเป็นฐานในการจัดท า
ชุดข้อมูลเพื่อเปิดเผยใน
ช่องทางสาธารณะ 

- บูรณาการข้อมูลข่าวและ
สื่อประเภทต่างๆ รวมทั้ง
ข้อมูลจากการส ารวจ 
ทั้งหมดที่หน่วยงานใน
กรมฯ ได้จัดท า ให้อยู่ในท่ี
เดียวกันในรูปแบบดิจิทัล/
คลาวด์ ซึ่งสามารถ
เรียกใช้ ประมวลผลและ
จัดท ารายงานในรูปแบบท่ี
ต้องการไดจ้ากท่ีใดๆ ทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค 
หรือเมื่อเดินทางไป
ต่างประเทศ 
 

1) ระดับความคืบหน้าใน
การจัดท า/ปรับปรุง
ระบบฐานข้อมลู 

- 50
% 

100 
% 

- - 1) จ้างที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญมาด าเนินการปรับปรุง
และบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านข่าวสาร สื่อ 
และฐานข้อมูลกลางของกรมฯ เพื่อให้ผู้ท างาน
ด้านข่าว สื่อ และข้อสนเทศอื่นๆ สามารถน าเข้า
และสืบค้นข้อมูลได้สะดวก (สามารถท างานใน
ระบบได้เมื่อLog in หรือUpload file) บันทึก
ข้อมู ล ในรูปแบบNon-proprietaryรวมทั้ งมี
รูปแบบรายงานที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และสามารถประมวลผลอย่างง่ายเพื่อ
จัดท าตารางSpreadsheet 

2) จัดท าคู่มือและอบรมการใช้งานระบบ ก่อนน า
ระบบไปใช้งานจริง  

3) ก าหนดช้ันการเข้าถึงและสิทธิในการพิจารณา
และตรวจแก้ข้อมูลให้ถูกต้อง ที่เอื้อต่อการลด
ขั้นตอนการท างาน และการท างานร่วมกันข้าม
หน่วยงานในกรมฯ 

4) จัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลให้เพียงพอกับการใช้
งาน 

5) น าเข้าข้อมูลเดิมและข้อมูลข่าวท่ีเกิดขึ้นใหม ่
6) ประเมินผลการใช้งานเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็น

ฐานข้อมูล Big data ที่อาจขยายขอบเขตการใช้
งานในอนาคต 

ศสช. (หลัก) 
กพร./ สนข.

(ร่วม) 

– ผู้เกี่ยวข้องได้
ศึกษาท าความเข้า
ใจความต้องการ
ของผู้ใช้งานข้อมูล
เป็นอย่างด ี

– บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องตระหนัก
และเข้าใจถึง
บทบาทหน้าท่ี
และประโยชน์ของ
ระบบ 

– มีงบประมาณ
เพียงพอ 

– จัดจ้างที่ปรึกษาท่ี
มีความเช่ียวชาญ
และเป็นมืออาชีพ 

2) จ านวนข่าว ข้อมูล และ
สื่อ ที่มีการน าเข้าใน
ระบบอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

- - 2000 4000 - 

3) จ านวน ส.ปชส.และ
หน่วยงานสื่อที่น าเข้า
ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ
ทุกสัปดาห ์

- - 40 80 - 

4) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการภายใน
กรมฯ 

- - 60 80 100 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 

จัดท าชุดข้อมูล (Datasets) จ านวนมากที่มีคุณค่าและมีระดับการเปิดเผยสูงเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้ใช้งาน เพ่ือสร้างความรับรู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการด้านชุดข้อมูลดิจิทั ลที่มีคุณภาพ เป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพ่ือเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็นแหล่งรายได้ให้แก่
กรมฯ ต่อไปในภายหน้า 

ผลผลิต 

กิจกรรมHackathon และชุดข้อมูล (Datasets) ที่สร้างขึ้นและเปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

ผลลัพธ์ 

กรมฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่จัดท าขึ้นให้สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายได้เข้าใช้งาน และพัฒนาเป็น
ผลผลิตดิจิทัลที่หลากหลายได้จนเป็นที่รู้จักในฐานะผู้น าด้านข้อมูลเปิดที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
และมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3.3 
จัดท าชุดข้อมูล (Datasets) จ านวนมากที่มีคุณค่าและมีระดับการเปิดเผยสูงเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ใช้งาน เพื่อสร้างความรับรู้ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีบริการ
ด้านชุดข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ เป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพื่อเข้าถึง ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเป็นแหล่งรายได้ให้แก่กรมฯ ต่อไปในภายหน้า 

3.3.1 โครงการจัดท าชุดข้อมูลเปิด “Open Data Project” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

เป็นหน่วยงานช้ันแนว
หน้าท่ีเปิดเผยข้อมลู
ผ่าน data.go.th  
อย่างสม่ าเสมอ และ
ได้รับการยอมรับจากผู้
สืบค้นข้อมูลทั้งในเชิง
จ านวนและระดับการ
เปิดเผย 

1) จ านวนชุดข้อมูลทีไ่ด้รับการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนในแต่ละป ี

- 2 10 40 40 1) ออกแบ บ และจั ดท า ชุ ด ข้ อมู ล ที่
สามารถประมวลได้จากงานของกรมฯ 
เช่น  
- รวมข่าวเกี่ยวกับกระทรวง...ในช่วง .. 
- รวมข่าวเกี่ยวกับจังหวัด ... ในช่วง .. 
- รวมข่าวเกี่ยวกับอุบัติภัยในประเทศ 

... ในช่วง... 
- รายงานการส ารวจการบริโภคสื่อ

ของ ... 
- ประมวลโครงการประชาสัมพันธ์ของ

กรมฯในปีงบประมาณ... 
- ดัชนีภาพลักษณ์ประเทศ 
- รายชื่อส านักข่าว ฯลฯ 

2) จัดหาโปรแกรมที่จ าเป็น/ ปรับปรุง
และจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับ
การเปิดเผยในระดับ 4 ตามเกณฑ์
ของ Open government data 

3) เปิดเผยชุดข้อมูลผ่าน   data.go.th 

ศสช. (หลัก) 
หน่วยงาน
เจ้าของ
ข้อมูล 
(ร่วม) 

– ผู้ เกี่ ยวข้องมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ open 
data และโปรแกรม
ใช้งานท่ีเกี่ยวข้อง 

– ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ ข้ า
ใจความต้องการของ
ผู้ใช้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

– มีการรวบรวมและ
บันทึกข้อมูลอย่าง
ส ม่ า เ ส ม อ แ ล ะ
ครบถ้วน 

– ประชาสัมพั น ธ์ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แ ล ะ ส า ธ า ร ณ ช น
ทราบและเข้าใช้งาน 

2) จ านวนข้อมูลที่เปิดเผยในระดบั ๔ตาม
เกณฑ์ของOpen government data 

- - 4 10 10 

3) รวมจ านวนการเข้าใช้ข้อมูลของกรม
ประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
data.go.th (ครั้ง) 

- 5 
หมื่น 

5 
แสน 

5 
แสน 

5 
แสน 

4) จ านวนรายงานการประเมินผล - - 1 1 1 
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และเว็บกรมฯ 
4) ประเมินผลเพื่อน ามาพัฒนา 

3.3.2 กิจกรรม “Hackathon” 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

- มีตัวอย่างท่ีเป็นรูปธรรมในการน า
ข้อมูลดิจิทลัของกรมฯ ไปพัฒนา
เป็นแอปพลิเคชั่นหรือตัวแบบการ
พยากรณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับบุคลากรในกรมฯ ท่ีจะ
พัฒนาวิธีการออกแบบ จัดเก็บ 
และประมวลผลข้อมูลดิจิทัลของ
กรมฯ 

- สร้างกระแสในแวดวงนักพัฒนา
โปรแกรมให้ตื่นตัวเกี่ยวกับ
บทบาทของกรมฯ ในฐานะผู้
รวบรวมและจดัท าข้อมูลเปิดเผย
ภาครัฐ 

- ได้รับ feedback จากผู้ทดลองใช้
ข้อมูลจริงเพื่อการพัฒนาการ
จัดท าข้อมูลดิจิทัลของกรมฯ 

1) ขั้นตอนความคืบหน้า
ในการเตรยีมข้อมลู
และจัดงาน 

- 50% จัดงาน - จัดงาน 1) ประมวลไฟล์ข่าว บทความ และสื่อ 
อื่น  ๆ ของกรมฯ ย้อนหลังไปราว 
1-2 ปี ให้ อ ยู่ ใน รู ป  txt file ห รื อ 
open format อื่น  รวมไม่น้อยกว่า 
2,000 ไฟ ล์  ส า ห รั บ ใ ช้ ใน ง า น 
Hackathon 

2) คั ด เลื อ ก ไฟ ล์ ส า ห รั บ ใ ช้ ใน ง า น 
Hackathon 

3) ห า พั น ธ มิ ต ร ใ น ก า ร จั ด ง า น 
hackathon เพื่อร่วมกันออกแบบงาน
และแผนการด าเนินงานอาทิส่วน
ราชการหรือเอกชนที่มีประสบการณ์
จัดงาน เห็นประโยชน์จากผลผลิตของ
งานนี้และพร้อมสนับสนุนการจัดงาน  

4) จั ด งาน  Hackathon เพื่ อ ร่ ว ม กั น
ส ารวจการใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูล
ข อ ง ก ร ม ฯ  อ า ทิ  ใ น ก า ร
สร้างสรรค์Application Predictive 

ศสช. (หลัก) 
สนข. (ร่วม) 

– มีข้อมูลครบถ้วน
เพียงพอเพื่อการจัด
กิจกรรม 

– มีพันธมิตรที่ช่วย
ออกแบบการจัด
งานและตัดสิน
ผลงาน 

– มีพันธมิตรที่เข้าร่วม
จัดงานและ
สนับสนุนเงินรางวัล 

– มีการประเมินผล
เพื่อน าไป
พัฒนาการจัดท า
ข้อมูลของกรมฯ 

2) จ านวนทีมท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

- - 10 - 10 

3) จ านวนแอปพลิเคชั่น/ 
ตัวแบบค านวณ/ 
ข้อเสนอแนะ ท่ีน าไป
พัฒนาต่อเพื่อใช้งาน
ได ้

- - 4  6 
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Models ต่าง ๆ  
5) สรุปบทเรียนเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล

และรายงานผล 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ความส าเร็จในการด าเนินยุทธศาสตร์ชาติ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการบริหารและประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งในยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐยังให้ความส าคัญกับประสิทธิภาพ โครงสร้างและวิธีบริหาร รวมทั้งการขจัดคอร์รัปชัน และ
ระบบอุปถัมภ์ในหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดให้มีการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารเพ่ือให้บริการ  
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจึงต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสม แยกแยะบทบาทหน้าที่   
มีธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความคล่องตัวทันสมัย 
และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

กรมฯ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างภายในองค์กร การปรับวิธีท างาน และ
เสริมทักษะใหม่ให้คนในองค์กรเพ่ือให้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจได้อย่างไร้รอยต่อและอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังน า
ศักยภาพของกรมฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ ประชาชนผู้รับบริการ และประเทศชาติ
โดยรวม 

เป้าประสงค์   
1. โครงสร้างองค์กรและระบบบริหารงานบุคคลของกรมฯ มีความกระชับ ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใส 

ส่งเสริมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ 
ตัวช้ีวัด 

 ระดับความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
เป้าประสงค์   

2. บุคลากรของกรมฯ มีความสามารถและทักษะสูงในงานที่ท า รวมทั้ งได้รับการพัฒนา 
ผ่านการมอบหมายงานและระบบงานในกรมฯ 

ตัวช้ีวัด 
 จ านวนบริการและจ านวนข้อสนเทศภายในกรมฯ ที่ด าเนินการหรือสืบค้นได้อัตโนมัติผ่านระบบ

ออนไลน์ 
 มีข้อตกลงการให้บริการระหว่างหน่วยงานในกรมฯ ที่ก าหนดขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลา  

ในกรณีที่ข้ันตอนการด าเนินงานไม่สามารถท าผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์ 
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เป้าประสงค์   
3. บุคลากรได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถในด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานใน

บริบทใหม่ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด 

 จ านวนบริการและจ านวนข้อสนเทศภายในกรมฯที่ด าเนินการหรือสืบค้นได้อัตโนมัติผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 มีข้อตกลงการให้บริการระหว่างหน่วยงานในกรมฯ ที่ก าหนดขอบเขต ขั้นตอน และระยะเวลา  
ในกรณีที่ข้ันตอนการด าเนินงานไม่สามารถท าผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์ 

กลยุทธ์  
4.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ ให้เป็นระบบดิจิทัล มีความ

คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.2 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 
4.3 ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

แผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ 
กองกฎหมายและระเบียบ 
กองการเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์(พ.ศ. 2563-2580) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 125 

 

กลยุทธ์ที่ 4.1 

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ ให้เป็นระบบดิจิทัล มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลผลิต 

โครงสร้างองค์กร ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการระบบอินทราเน็ตที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม และ 
การปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่กรมฯ รับผิดชอบ 

ผลลัพธ์ 

กรมฯ บริหารงานได้คล่องตัวและยืดหยุ่นขึ้น เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 4.1 
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการภายในกรมฯ ให้เป็นระบบดิจิทัล มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.1.1 โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรมประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี วิธีการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 

63 64 65 66 67    
เพื่อให้กรมฯ มผีัง
โครงสร้างองค์กรที่
สอดคล้องสนับสนุน
การปฏิบัตภิารกจิ
ภายใต้บริบทท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มากในภาครัฐ
ตลอดจนในวงการ
สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1.1) ส าเรจ็ลลุว่ง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1.1)-1.2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1.1)-1.3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1.1)-1.4)ส าเรจ็ลุล่วง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลุลว่ง 

4 5 - - - ขั้นตอนงานส าคัญ 
1)จัดหาที่ปรึกษาและด าเนินการ 

1.1) จัดท ารายงานเสนอแนะเพื่อ
ทบทวนปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรและปรับบทบาทภารกิจ
ของทุกหน่วยงานในกรมฯ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

1.2) จัดท ารายงานเสนอแนะเรื่อง
การก าหนดต าแหน่งและหน้าที่
งานของทุกต าแหน่งงาน  

1.3) จัดท าแผนด าเนินงานเพื่อ
เปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างเดิม
ไปยังโครงสร้างใหม่ 

1.4) ประชาสัมพันธ์ช้ีแจงภายใน
กรมฯ 

๒)ด า เนินการตามขั้นตอนเพื่ อ ให้
ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่
ตามโครงสร้างและภารกิจท่ีเสนอ 

กพร. – จัดหาที่ปรึกษาท่ีมี
ความสามารถ เข้าใจ
ระบบราชการ และมี
ความเป็นมืออาชีพ 

– หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบเข้าใจ
ระเบียบและวิธีการ
ด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน  

– โครงการได้รบัการ
สนับสนุนอย่างจริงจัง
ในระดับกรมฯ และ
ผู้บริหารระดับเหนือ
ขึ้นไป 
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4.1.2 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัลเพื่อการบริหารยุคใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

ลดขั้นตอนการท างาน/
เพิ่มระดับการ
ประสานงาน/ พัฒนา
ระบบงานให้ทันสมยั 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4)ส าเรจ็ลลุ่วง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5)ส าเรจ็ลลุ่วง 

3 5 - - - ปรับปรุงระบบอินทราเน็ตของกรมฯ ส าหรับการ
ใช้งานร่วมกันท้ังองค์กร ดังต่อไปนี้ 
1) จัดท าระบบสารบรรณเอกสารเข้า- ออก และ

เอกสารระหว่างด าเนินงานให้ เป็นระบบ
ดิจิทัลและใช้งานได้ร่วมกันทั้งกรมฯ 

2) จัดท าระบบฐานข้อมู ลบุ คลากร ระบบ
บริหารงานบุคคล ระบบประเมินผลงาน
บุคคลให้เป็นดิจิทัลและใช้งานได้ร่วมกันทั้ง
กรมฯ 

3) จัดท าระบบนัดหมายกลางให้ เป็นดิจิทัล 
สามารถบันทึกก าหนดการ ตรวจสอบวันว่าง
ของผู้บริหาร นัดหมายประชุม จองห้อง
ประชุม แจ้งรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จัดเก็บ
และเรียกดูเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการ
ประชุมที่ส่วนราชการในกรมฯ สามารถใช้
งานร่วมกันได้ตามช้ันความลับ ฯลฯ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ 

4) บันทึกข้อมูลพื้นฐานขององค์กรข้อมูลที่ใช้
ร่วมกัน ระเบียบ คู่มือ ฯลฯ เข้าสู่ระบบจน
เสร็จสิ้นครบถ้วน 

5) น า ร ะ บ บ ทั้ งห ม ด ไป ใช้ ง าน ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ศสช. 
ร่วมกับ

หน่วยงาน
เจ้าของ
ข้อมูล 

– งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

– บุคลากรทั้งกรมฯ มี
ความเข้าใจและน า
ระบบ/ผลการศึกษา
ไปใช้จริง 
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4.1.3 โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

เพื่อทบทวนปรับปรุงและ
พัฒนากฎระเบยีบภายใน 
กรมฯ ให้เหมาะสมสนับสนุน
การปฏิบัตภิารกจิของกรมฯ 
ในบริบทใหม่ในแวดวงการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ และใน
การบริหารจัดการภาครัฐให้ได้
ประสิทธิภาพประสิทธิผลเตม็ที ่

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

2 5 - - - ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน 

ป รั บ ป รุ ง  แ ล ะ พั ฒ น า
ก ฎ ร ะ เบี ย บ ภ า ย ใน  ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ 

2) คณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ทบทวนกฎหมายและระเบียบ 
โดยรับฟังความคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากนั้นจัดท า
และน าเสนอข้อ เสนอเรื่ อ ง 
กฎระเบียบที่ควรยกเลิก และ
ได้รับการอนุมัติ 

3) คณะกรรมการฯ จัดท าและ
น าเสนอเรื่อง กฎระเบียบที่ควร
ปรับปรุงให้ทันสมัย พร้อมผล
การปรับปรุง และได้รับการ
อนุมัติ 

4) คณะกรรมการฯ จัดท าและ
น า เ ส น อ ข้ อ เ ส น อ เ รื่ อ ง
ก ฎ ระ เบี ย บ ที่ ค ว ร จั ด ให้ มี
เพิ่มเติม พร้อมร่างกฎระเบียบ
ดังกล่าว และได้รับการอนุมัติ 

5) กรมฯ ประกาศใช้บังคับ 

กกร. - คณะกรรมการฯ มี
ประเด็นและเหตผุล
ชัดเจนประกอบการ
แก้ไข 

- คณะกรรมการฯ
ด าเนินการไดต้าม
แผนและ
ก าหนดเวลา 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 

ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์/แผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 3-5 ปี  อัตราก าลังและกรอบต าแหน่ง 
เอกสารสรุปลักษณะงาน (Role Profile)ประจ าทุกต าแหน่งงาน ผังและระบบเส้นทางอาชีพและระบบ
ทดแทนก าลังคนในต าแหน่งงานส าคัญของกรมฯ  

ผลลัพธ์ 

บุคลากรของกรมฯ ทราบทิศทางที่ชัดเจนในงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนไปของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ 
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กลยุทธ์ที่ 4.2 
ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนระบบก าลังคนของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

4.2.1 โครงการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่อให้กรมฯ มีแผน
ก าลังคนท่ีสอดคล้อง
สนับสนุนผังโครงสร้าง
องค์กรใหม่ อันจะ
น าไปสู่การปฏิบตัิ
ภารกิจให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนยุทธศาสตร์ที่
เปลี่ยนไปของกรมฯ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลเต็มที ่

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4)ส าเรจ็ลลุ่วง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5)ส าเรจ็ลลุ่วง 

3 5 - - - ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะท างานวางแผนก าลังคนฯ จัดท า TOR 

และจัดจ้างทีมท่ีปรึกษา 
2) ที่ปรึกษาวิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อให้ส่วนต่าง

ก าลังคนระหว่างก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่
ต้องการในอนาคตทั้ งในเชิงจ านวนและเชิง
คุณภาพและจัดท าแผนก าลังคน  

3) ที่ปรึกษาก าหนดกลยุทธ์และแนวทางแก้ไขปัญหา
ส่วนต่างก าลังคน จัดท าแผนสื่อสารการเปลี่ยน
ผ่านด้านการบริหารอัตราก าลังเพื่อประกาศใช้
ภายหลังกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ และ น าเสนอ
กรมฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนฯ 

4) จัด เตรียมความพร้อมภายหลั งประกาศใช้
กฎกระทรวงใหม่ เช่น จัดเตรียมบันทึกค าขอฯ 
ค าสั่ งแต่ งตั้ งให้บุ คลากรด ารงต าแหน่ งตาม
โครงสร้างใหม่ บัญชีจัดต าแหน่งตามกฎกระทรวง
ใหม่ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ ก.พ. 
ก าหนด  

5) ประกาศใช้บังคับและด าเนินการตามกระบวนการ
และเอกสารที่จัดเตรียมไว้ 

กกจ. – งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถ
และมีความ
เป็นมืออาชีพ 

– บุคลากรทั้ง
กรมฯ มี
ความเข้าใจ
และน า
ระบบ/ผล
การศึกษาไป
ใช้จริง 
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4.2.2 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนสอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กรของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมฯ ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตริาชการ 5 ปีและ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
ของกรมฯ อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตร์ที่เปลีย่นไปของ
กรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
เต็มที ่

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

5 - - - - ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดท า TOR และ
จัดจ้างทีมท่ีปรึกษา 
2) ที่ปรึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานทรัพยากร
บุคคลของกรมฯ ทบทวนข้อมูลพื้นฐาน
องค์กรในด้ านการบริหารจัดการบุคคล 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิเคราะห์
องค์กรระบุจุดเด่นจุดด้อยในระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมฯ โดยใช้กรอบ
แนวคิดและวิธีการของที่ปรึกษา 
3) ที่ปรึกษาจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ 
ระยะ 5 ปีตามมิติต่าง ๆ ใน HR Scorecard 
และน าเสนอเพื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบ 
4) ที่ปรึกษาจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ 
(Action Plan) รายปีที่สอดคล้องสนับสนุน
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ 
5 ปีของกรมฯ และน าเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อเห็นชอบ 
5) ด าเนินการตามแผน 

กกจ. – งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถ
และมีความ
เป็นมืออาชีพ 

– แผน
ยุทธศาสตร์ฯ 
เสร็จและ
ประกาศใช้ได้
ตาม
ก าหนดเวลา 
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4.2.3 โครงการก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน กรมประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรใหม่ ตลอดจนสอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์องค์กรของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่อก าหนดรายการความรู้ 
ทั ก ษ ะ  แ ล ะ ส ม ร รถ น ะ
ประจ าต าแหน่งงานต่าง ๆ 
ใน ก รม ฯ  ให้ ส อด ค ล้ อ ง
สนับสนุนโครงสร้างองค์กร
ใหม่อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
พั น ธ กิ จ  แ ล ะ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปของ
ก ร ม ฯ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
เต็มที่ 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

- 5 - - - ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดท า 

TOR และจัดจ้างทีมท่ีปรึกษา 
2) ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลในภาพรวมของ

กรมฯ ภาระงานประจ าต าแหน่งงาน
ต่าง ๆ ตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ 
และเก็บข้อมูล 

3) ที่ปรึกษาเสนอแนะกลุ่มงาน (Job 
Families) ที่เหมาะสมส าหรับกรมฯ 
เพื่อเป็นฐานในการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าสายงานและต าแหน่งงานและ
เป็ น ฐาน ใน การก าห น ด เส้ น ท าง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
และแผนทดแทนต าแหน่งงานส าคัญ 
(Succession Plan) ตามผังโครงสร้าง
องค์กรใหม่ 

4) ที่ปรึกษาเสนอแนะรายการความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งงานต่าง ๆ ในกรมฯ 

5) ที่ปรึกษาเสนอแนะแนวทางพัฒนา
สมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน และ
เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อเห็นชอบ 

กกจ. – งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถ
และมีความ
เป็นมือ
อาชีพ 

– บุคลากรทั้ง
กรมฯ มี
ความเข้าใจ
และน า
ระบบ/ผล
การศึกษาไป
ใช้จริง 
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4.2.4 โครงการจัดท าระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path System) และระบบทดแทนก าลังคนในต าแหน่งงานส าคัญ (Succession 
Planning System) ให้สอดคล้องสนับสนุนโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังใหม่ของกรมฯ ตลอดจนสอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายรายป ี วิธีการ 
หน่วยงาน                  
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่อปรับระบบเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และระบบทดแทนก าลังคน
ในต าแหน่งงานส าคัญของ
กรมฯ ให้สอดคล้อง
สนับสนุนโครงสร้างองค์กร
และอัตราก าลังใหม่อันจะ
น าไปสู่การปฏิบตัิภารกิจให้
บรรลุวสิัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไป
ของกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล
เต็มที ่

 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 

2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 

3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 

4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 

5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

- -   5 - - ขั้นตอนงานส าคัญ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจดัท า TOR 
และจัดจ้างทีมที่ปรึกษา 

2) ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลในภาพรวมของกรมฯ 
ผังโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลงัใหม่ 
การจัดกลุ่มงาน เส้นทางก้าวหน้าและการ
ทดแทนต าแหน่งงานท่ีเป็นอยู่ และเก็บ
ข้อมูลตามแนวทางของที่ปรึกษา 

3) ที่ปรึกษาออกแบบระบบเส้นทางกา้วหน้า
ในสายอาชีพตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่
ที่เหมาะสมเพื่อกรมฯ พิจารณา 

4) ที่ปรึกษาออกแบบระบบทดแทนต าแหน่ง
งานส าคัญตามผังโครงสร้างองค์กรใหม่ท่ี
เหมาะสมเพื่อกรมฯ พิจารณา 

5) ประกาศใช้ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพและแผนทดแทนต าแหน่ งงาน
ส าคัญใหม่ 

กกจ. – งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถ
และมีความเป็น
มืออาชีพ 

– บุคลากรทั้งกรมฯ 
มีความเขา้ใจและ
น าระบบ/ผล
การศึกษาไปใช้จริง 

131 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (พ.ศ. 2563-2580) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 132 

 

กลยุทธ์ที่ 4.3 

ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้สอดคล้ องสนับสนุนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ 
แผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

ผลผลิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ผลงานการวิจัย (R2R) หลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
กรมประชาสัมพันธ์ 

ผลลัพธ์ 

บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่ท าและทักษะด้านดิจิทัลที่เกี่ยวกับงาน 
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กลยุทธ์ที่ 4.3 
ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมฯ ให้สอดคล้องสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ได้ปรับเปลี่ยนไป 

4.3.1 โครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 5 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์                 ตัวชี้วัด 
     ค่าเป้าหมายรายปี             วิธีการ 

หน่วยงาน                  
รับผิดชอบ 

  เง่ือนไขความส าเร็จ 

63 64 65 66 67    

เพื่ อก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุ ค ล าก ร ข อ งก รม ฯ  ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติ ราชการ 5 ปีและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกรมฯ อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนไปของกรมฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเต็มที่ 

 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 
2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 
3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 
4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 
5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

3 4 5 5 5 ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

และจัดจ้ างที่ ป รึกษา
จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก ร  
กรมประชาสัมพันธ์(พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๓ -๒ ๕ ๖ ๗ ) ที่
ประกอบด้วยโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒ นาบุ คลากร เพื่ อ
เพิ่ ม พู น ค ว าม รู้ แ ล ะ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่อย่างมืออาชีพ
เพื่อให้บุคลากรมีความ
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
ภ า ว ะ ผู้ น า ข อ ง
ข้าราชการในระดับต่าง 
ๆ  เพื่ อ พั ฒ น า ด้ า น
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ
ส ร้ า ง เส ริ ม ก า ลั งค น
คุณภาพ (นักเรียนทุน 

กกจ. – งบประมาณ 
– ที่ปรึกษามี

ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพ 

– แผนยุทธศาสตรฯ์ เสร็จ
และประกาศใช้ไดต้าม
ก าหนดเวลา 
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เป้าประสงค์                 ตัวชี้วัด 
     ค่าเป้าหมายรายปี             วิธีการ 

หน่วยงาน                  
รับผิดชอบ 

  เง่ือนไขความส าเร็จ 

63 64 65 66 67    

HiPPS นั กบริหารการ
เปลี่ ยนแป ลงรุ่ น ให ม่ 
ฯลฯ) ในองค์กร 

2) ที่ ป รึ ก ษ าจั ด ท าแ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุ ค ล า ก ร  ก ร ม
ประชาสั มพั นธ์ (พ .ศ . 
๒๕๖๓ -๒๕๖๗) และ
น าเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

3) ที่ ป รึ ก ษ า จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร าช ก า ร
พัฒนาบุคลากรรายปีให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของกรมฯ และ
น าเสนอคณะกรรมการฯ 
เพื่อขอความเห็นชอบ 

4) ด า เนิ น โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก รรม เพื่ อ พั ฒ น า
บุ ค ล าก รต าม แ ผ น ที่
ก าหนด 

5) ติดตาม/รายงานผลการ
ด าเนินการ 
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4.3.2 โครงการน าผลการปฏิบัติงานประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to Research -R2R) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

เง่ือนไขความส าเร็จ 
63 64 65 66 67 

- เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน น า
ประเด็นปัญหาในงานมา
ท าเป็นงานวิจัยอย่างเรียบ
ง่ายให้ตอบโจทย์ท่ีประสงค์  

- เพื่ อพัฒนาบุคลากรของ
กรมฯ ผ่านการตั้งค าถาม
และค้นหาวิธีการแก้ปัญหา
หรือปรับปรุงงานประจ า 
ให้กลายเป็นอุปนิสัยใหม่
ของคนในองค์กร 

 

การจัดสัมมนาในหัวข้อ
การจัดท า R2R 

- 1 - - - 1) จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ การน าผล
จากการปฏิบัติงานประจ าไปสู่การ
วิ จั ย  (Routine to Research-R2R)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน 
โดยอาจเชิญวิทยากรผู้บรรยายจาก
โครงการสนับสนุนการพัฒนางาน
ประจ าสู่ งานวิจั ยระดั บประเทศ
(www.r2rthailand.org) 

2) ก าหนดรูปแบบบทคัดย่อ รณรงค์ 
และมี กิ จกรรมส่ งเสริม /จู งใจ ให้
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองและพัฒนา
งานท่ีท าโดยใช้กระบวนการR2R 

3) ก าหนดเกณฑ์ และน าผลงานที่ผ่าน
มาเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
ของกรมฯ  

กพร. – ผู้เข้าฟังสัมมนาเปดิใจ
ศึกษาและท าความ
เข้าใจจนสามารถ
ปฏิบัติได ้

– มีการบันทึก
รายละเอียดของการ
สัมมนาให้ศึกษา
ทบทวน หรือให้ผู้ที่
พลาดงานสมัมนาได้
ศึกษา 

– มีการรณรงค์อย่าง
จริงจัง และจูงใจให้ทุก
หน่วยงานในกรมฯ ลง
มือปฏิบัต ิ

 

จ านวนผลงานวิจัย R2R 
ทีผ่่านเกณฑ์การพิจารณา 
และได้รับการเผยแพร ่

- 5 20 20 25 
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4.3.3 โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายรายป ี

วิธีการ 
หน่วยงาน                  
รับผิดชอบ 

เง่ือนไข                
ความส าเร็จ 63 64 65 66 67 

เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรกรมฯ ให้พร้อม
สนับสนุนนโยบายภาครัฐท่ี
มุ่งปรับเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

1= ขั้นตอนงานท่ี 1) ส าเร็จลลุ่วง 

2= ขั้นตอนงานท่ี 1)-2) ส าเร็จลลุ่วง 

3= ขั้นตอนงานท่ี 1)-3) ส าเร็จลลุ่วง 

4=ขั้นตอนงานท่ี 1)-4) ส าเร็จลุลว่ง 

5=ขั้นตอนงานท่ี 1)-5) ส าเร็จลุลว่ง 

3 4 5 5 5 ขั้นตอนงานส าคัญ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดจ้างที่

ปรึกษา 
2) ที่ปรึกษาจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลของบุคลากร กรมฯ ระดับ
องค์ กร (พ .ศ . ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ ) ที่
สอดคล้องและรองรับการขับเคลื่อน
แผนดิจิทัลของกรมฯ และสร้างสรรค์
นวัตกรรม และน าเสนอกรมฯ 

3) ที่ปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ
พัฒนาบุคลากรรายปีใหส้อดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัลของกรมฯ และน าเสนอ
คณะกรรมการฯ เพื่อขอความ
เห็นชอบและมีการด าเนินการน ารอ่ง 

4) ด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรตามแผนท่ีก าหนด 

5) ติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล ก ารด า เนิ น
โครงการในภาพรวมพร้อมข้อมูล
สะท้อนกลับและข้อเสนอแนะแก่
ผู้บริหาร 
 

     กกจ. บุคลากรของ
กรมฯ มีทักษะ
ด้านดิจิทัล
เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติภารกิจ
ในงานของตน
ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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อธิบายค าศัพท ์

บล็อกเกอร์/ยูทูบเบอร์ บล็อกเกอร์ คือผู้ที่สร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ สู่สาธารณชนตามช่องทาง 
สื่อสังคมต่างๆส่วนยูทูบเบอร์เป็นนักอัปโหลดสื่อวิดีโอผ่านเว็บไซต์ที่สามารถแบ่งปัน
วิดีโอได้ เช่น ยูทูบบล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์ได้แบ่งปันเรื่องราวหรือสื่อที่น่าสนใจและ
ท าอย่างสม่ าเสมอจนมีผู้ติดตามจ านวนมาก  ท าให้อาจมีรายได้จากการโฆษณา หรือ
จากการว่าจ้างให้น าเสนอเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาทางอ้อม เช่น รีวิวการใช้บริการ  
หรือน าสินค้ามาประกอบฉาก  ทั้งบล็อกเกอร์และยูทูบเบอร์เป็นผู้มีอิทธิพลต่อความ
รับรู้ ความคิด และพฤติกรรมของผู้ติดตาม ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่มีความสนใจแบบ
เดียวกัน 

 

โครงการ Flagship/ โครงการ Highlight   โครงการ Flagship คือ โครงการหลัก หรือโครงการส าคัญตาม
นโยบายของรัฐบาล ส่วน โครงการ Highlight คือโครงการที่ส่วนราชการภาคภูมิใจ
และต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบถึงผลการด าเนินงาน 

 
Predictive model ตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงท านาย (Predictive Analytics) คือ เทคโนโลยีซึ่ง

เรียนรู้จากประสบการณ์ (ข้อมูล) เพ่ือท าการท านายพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งจะท าให้สามารถช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นประกอบไป
ด้วยเทคนิคหลายๆ ด้าน ได้แก่ หลักสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning) 
และการท าเหมืองข้อมูล (Data mining) เป็นการสร้างโมเดลของรูปแบบซึ่งได้มา
จากข้อมูลในอดีตเพ่ือหาโอกาสหรือ ความเสี่ยง เพ่ือการตัดสินใจที่มีคุณภาพ  เช่น 
การคาดท านายความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม  การคาดท านายพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าของกลุ่มเป้าหมาย   

 
Data Governance ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คือ “การก าหนดสิทธิในการตัดสินใจและความรับผิดชอบ

ในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดท า การใช้งาน และการบริหารจัดการข้อมูล 
รวมถึงกระบวนการที่ก าหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐานที่ช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงส่งผลให้หน่วยงานสามารถ
บรรลุเป้าหมายได”้6 

 
 
 
6ดูเพิ่มเตมิจากเอกสาร “กรอบการก ากับดูแลข้อมูล” จัดท าโดยคณะกรรมการศึกษากระบวนการธรรมาภิบาลและการเปดิเผย
ข้อมูลดิจิทลัเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 
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รูปแบบ Non-proprietary แปลว่าข้อมูลปลอดกรรมสิทธิ์ หรือ ข้อมูลถูกเปิดให้ใช้ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่มีองค์กร
ใดมีสิทธิขาดในการควบคุมแต่ผู้เดียวเป็นรูปแบบข้อมูลที่มีระดับการเปิดเผยเท่ากับ
ระดับ 3 ตามหลักการของ Open Data หมายถึงข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่มีบริษัท
หรือองค์กรใดจดทะเบียนเป็นเจ้าของรูปแบบ หรือเป็นเจ้าของโปรแกรมที่ใช้บันทึก
หรือเรียกดู   เช่น ไฟล์ที่บันทึกในรูปแบบ  .csv แทนที่จะเป็นไฟล์Excel ของ
ไมโครซอฟท์  เมื่ออยู่ในรูปแบบ Non-proprietary เช่น .csv แม้ผู้ อ่านไม่ได้ใช้
วินโดวส์หรือไมโครซอฟท์ ก็สามารถเรียกใช้งานหรือเปิดอ่านจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้โดยอิสระ การปลอดกรรมสิทธิ์เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่ท าให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเปิด
ให้ใครๆ เข้าถึงได้ 

 

การปฏิบัติงานประจ าไปสู่งานวิจัย (Routine to Research – R2R)R2R ไม่ได้หวังเพียงได้ผลงานวิจัย แต่มี
เป้าหมายเพ่ือน าผลงานวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนางานประจ า นั้นๆ R2R จึงเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน เพื่อพัฒนางานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้โจทย์การ
วิจัยมาจากปัญหาหน้างานประจ า ผู้ท าวิจัยคือผู้ปฏิบัติงานหลักในเรื่ องนั้น และ
ผลการวิจัยต้องน ามาใช้พัฒนางานนั้นได้โดยตรง  วิธีการวิจัยจะเลือกใช้วิธีการใดก็ได้
ที่น่าเชื่อถือ  คณะบุคคลที่น าค านี้มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกัน ได้แก่ คณาจารย์และ
ผู้บริหารแห่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และปัจจุบันได้เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการอย่างแพร่หลายในกระทรวงสาธารณสุข และปัจจุบัน “โครงการสนับสนุน
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ” ยังตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช 
นายแพทย์วิจารณ์ พานิช กล่าวว่า “หากมองอีกมุมหนึ่ง R2R ท าให้ความจ าเจของ
งานประจ าหายไป กลายเป็นความท้าทาย ความสนุกที่ได้คิดค้นวิธีการสร้างความรู้
เล็กๆ แต่เป็นความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมาท าประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตัวเองท า 
หรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน (Human Resource Development: 
HRD) ก็ได้ และที่ส าคัญคือ งานวิจัยประเภทนี้ท ากันเป็นทีม สามารถใช้ท าให้เกิด 
Team Learning เกิดความสามัคคีได้” R2R ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก หากแต่เป็นหลักการ
ของการท า "Work hard ให้กลายเป็น Work smart นั่นคือเป็นการหาวิธีการพัฒนา
งาน ค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการที่จะท าให้การท างานดีขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น ให้ถือเสีย
ว่า งานวิจัยที่ท าอยู่นั้น ล้วนมาจากงานประจ าวันที่เราท าอยู่ ส่วนที่เพ่ิมเติมข้ึนมา คือ
การเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ แล้วน ามารายงานผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในเชิง
นโยบาย  

 

138 



 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ์(พ.ศ. 2563-2580) และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 137 

 

วิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication – IMC) คือแนวคิดการ
สื่อสารทางการตลาดที่ใช้วิธีการหลายอย่างที่ออกแบบมาให้ประสานสอดคล้องและ
เสริมแรงซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนและรุนแรงกว่าการเลือกสื่อสาร
โดยเครื่องมือเดียว หรือใช้หลายช่องทางที่ไม่ได้ออกแบบให้เสริมกัน 
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บทที่ ๕ 

การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
 

ความท้าทายของกรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้คือการรักษาสถานภาพองค์กรที่ได้รับการยอมรับและ
ยังคงแสดงบทบาทที่ส าคัญในการพัฒนาชาติให้ได้ แม้ในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วยิ่ง และงบประมาณที่ได้รับยังคงมีจ ากัด แม้บุคลากรที่เคยเป็นก าลังส าคัญเสมอมา ก็เป็นที่ตระหนัก
ภายในกรมฯ แล้วว่าบุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล 

เพ่ือไม่ให้ต้องเลือกระหว่างภาระหน้าที่ต่อการพัฒนาชาติในยุคดิจิทัล หรือเลือกรักษาก าลังคน  
แผนฯ 20 ปีฉบับนี้ได้วางแนวทางการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ทันสมัย สอดคล้องกับทุก
ประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติโดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านก าลังคนและงบประมาณ อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลง
ในช่วงแผนปฏิบัติราชการ ๕ปีฉบับแรก อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างท้าทายต่อผู้บริหารและองค์กรอย่าง
มาก เนื่องจาก 

- แผนฯ ก าหนดกิจกรรมที่พึงท า แต่ไม่ได้ระบุกิจกรรมที่พึงเลิก และหน่วยงานในกรมฯ จะต้อง
พิจารณาลดเลิกกิจกรรมบางประการเพ่ือให้มีก าลังคนมาปฏิบัติงานในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ 
กรมฯ จ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศของ “ความปลอดภัย” เพ่ือที่หน่วยงานต่างๆ จะกล้าลด
และเลิกงานหรือกิจกรรมที่ เคยท าโดยใช้ก าลังคนหรืองบประมาณจ านวนมาก แต่ไม่
สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์นี้ 

-  บุคลากรจ าเป็นต้องได้รับการชี้น าทัศนคติ ให้เคยชินต่อกิจกรรมใหม่ๆ เช่นการบันทึกข้อมูล 
จัดระเบียบข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ การจัดท ารายงานอย่าง
เรียบง่าย สั้น รวมทั้งการวางแผนและก าหนดการท างาน การเป็นผู้ก าหนด/สั่งการโดยมี
ข้อมูลอ้างอิง การเป็นผู้ริเริ่มด าเนินการ การท างานตามเป้าหมายและรายงานผลส าเร็จ หรือ 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการท างานเป็นต้น 

-  แผนฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร ให้ทันต่อโลกสมัยใหม่ และ
เพ่ือให้พัฒนาคนหมู่มากไปพร้อมกันได้โดยใช้ทรัพยากรจ ากัด จึงได้เลือกวิธีการอ่ืนเสริม  
การฝึกอบรมในห้องเรียน โดยเน้นการเรียนรู้จากงาน อย่างไรก็ตาม วิธีเหล่านี้อาจใช้ไม่ได้ผล
หากบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อต้านการเปลี่ยนแปลง หรือขาดความสามารถในการปรับตัว วิธีการ
พัฒนาบุคลากรผ่านการท างาน (เช่นการส ารวจความเห็นประชาชนเพ่ือให้ เรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย การเป็นผู้ก าหนดประเด็นข่าวผ่านการศึกษาข้อมูล การพัฒนางานผ่าน
กระบวนการR2Rฯลฯ) จะได้ผลมากหรือน้อย ขึ้นกับบทบาทของกรมฯ ในการสร้างความ
ยอมรับและสื่อสารให้เข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 

- มีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องเริ่มด าเนินการก่อนเริ่มต้นแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี เช่น ในการ
วัดผลตามตัวชี้วัด หากต้องเทียบสัดส่วน หรือนับจ านวนผลผลิตเปรียบเทียบ อาจต้องมี 
การรวบรวมจ านวนปัจจุบัน (Baseline) ไว้ก่อนการด าเนินงาน หรือต้องก าหนดแบบการลง
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บันทึกไว้เป็นมาตรฐานก่อน หากยังไม่มีการลงบันทึก  หรืออาจต้องมีการส ารวจเพ่ือให้ทราบ 
ค่าปัจจุบัน ก่อนด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ หรือในบางเรื่อง อาจต้องมีการก าหนดรูปแบบ
รายงานการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ในกรมฯ   
ในเรื่องการบันทึกข้อมูลอาจต้องมีการส ารวจว่าปัจจุบันมีข้อมูลสภาพใดเก็บรักษาอยู่ที่ใดเป็น
จ านวนเท่าไร  

- กิจกรรมบางด้านอาจเป็นความรับผิดชอบคาบเกี่ยวระหว่างหลายหน่วยงานและอาจต้อง 
      ด าเนินงานในรูปแบบของคณะท างานร่วม หรือหน่วยงานพิเศษท่ีจะต้องเตรียมการจัดตั้งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้  ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทั้ง2 ฉบับนี้  จึงขึ้นอยู่กับ 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ 

1)   การสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความรับรู้ทั่วกันทั้งองค์กร ถึงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ  
ทั้ง 2 ฉบับ โดยใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ ที่กรมฯ มีอยู่ 

2)   ผู้บริหารระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเห็นแผนฯ นี้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย โดย
ผ่านค าพูด การมอบนโยบาย การอนุมัติโครงการ หรือวิธีการอ่ืนๆ 

3)   หน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส ารวจความพร้อมของตน ระบุสิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วน รวมทั้งส ารวจค้นหาภาระงานที่จ าเป็นต้องลด-เลิก และเร่งด าเนินการให้
สามารถลด-เลิก ได้ทันเพ่ือมีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับภารกิจใหม่ 

4)   บุคลากรทุกคน เตรียมใจที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพ่ืออนาคตขององค์กร 
 
 

*********************************** 
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