นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี

คํานํา
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ พ.ศ. 2553
กําหนดใหมีคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) มีอํานาจหนาที่เสนอนโยบายและแผน
การประชาสัมพันธแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบรวมทั้งเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธของชาติ โดยแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตองสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และตองกําหนดหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ปฏิบัติตามแผนดวย
คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ จึงไดกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นภายใตการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห ง ชาติ (คสช.) โดยใช น โยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.) นโยบายรั ฐ บาล
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่
12 กั น ยายน 2557 ประเด็ น การปฏิ รู ป ของสภาปฏิ รู ป แห ง ชาติ 11 ด า น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว (พ.ศ. 2557) ทิศทางของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนกรอบแนวทาง
ในการจัดทํายุทธศาสตรการประชาสัมพันธและไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการประชาสัมพันธ รวมทั้ง
รวมจัดทํารายละเอียดของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เพื่อมุงสู “การประชาสัมพันธที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกัน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและสรางภาพลักษณที่ดี
ของชาติในสายตาของประชาคมโลก” โดยกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่สอดคลองกับชวงเวลา
ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ส ามารถส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
และเปนแรงผลักดันใหการพัฒนาประเทศบรรลุเปาหมายที่กาํ หนดไว โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบและประกาศใชนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เป น ยุ ท ธศาสตร ก ารประชาสั ม พั น ธ ข องประเทศ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ

สารบัญ
หนา
สรุ ป สาระสํ า คั ญ นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 (1)-(5)

(พ.ศ. 2559 - 2564)
สวนที่ 1 : เหตุผลและความจําเปนของการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)

1

บทที่ 1 เหตุผลและความจําเปนของการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
- ความนํา
- สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ
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- แนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ
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สวนที่ 3 : ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
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(พ.ศ. 2559 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ

36
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- รายชื่ อ ผู จั ด ทํ า นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
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สรุปสาระสําคัญนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 - 2564)
1. ความนํา
การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ตั้ ง แต ฉ บั บ ที่ 1 จนถึง
ฉบับที่ 5 มีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
การประชาสัมพันธของชาติ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญในการกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว ซึ่งทําใหเกิดชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนทุกภาคสวนของสังคมควบคู
ไปกับการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลแกผูสงสารและผูรับสารดวย
2. สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ
สถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทําใหเกิดชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม ๆ ตลอดจนความตองการขอมูลขาวสารของประชาชน
ลวนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการประชาสัมพันธแหงชาติที่ตองปรับแนวทางการประชาสัมพันธ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร
ใหกับประชาชนในทุกสวนของสังคมไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดทัศนคติที่ดี มีความพรอม
ตอการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม
จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่มีผลตอการประชาสัมพันธ
ของชาติ ดังนี้
2.1 ดานความมั่นคง บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูภัยคุกคามรูปแบบใหม
ภัยคุกคามความมั่นคงมีขอบเขตที่กวางขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซอน และสงผลกระทบตอประชาชน
โดยตรงมากขึ้น มีแนวโนมที่จะขยายตัวและควบคุมไดยาก สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบสุข
ของคนในชาติ
2.2 ดานองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เริ่มปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยไดรับ
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทําหนาที่
จัดสรรคลื่นความถี่แ ละกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
(1)

โทรคมนาคม จึง มี ค วามสํา คั ญ ตอ การสื่ อ สารมวลชนและการประชาสั ม พัน ธ ของชาติ อ ยา งยิ่ ง
ซึ่ง กสทช. ไดกําหนดมาตรการตาง ๆ ขึ้นหลายประการ
2.3 ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เปนกฎหมายที่ใหโอกาสประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ
2.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความกาวหนามาก
มี การเพิ่ มช องทางการสื่ อสารใหม ๆ ที่ ทํ าให ข อมู ลข าวสารไปสู ประชาชนอย างรวดเร็ วไร ขี ดจํ ากั ด
เปนปจจัยที่เอื้ออํานวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ จําเปนที่ประเทศไทย
จะตองใชโอกาสความกาวหน าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการดานตาง ๆ มาเป น
ประโยชนในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ
2.5 ดานการเกษตรกรรมที่หลากหลาย ประเทศไทยมีฐานการผลิตภาคการเกษตร
ที่หลากหลาย ซึ่งเปนแหลงรายไดและสามารถรองรับการจางงานไดมาก มีรายไดจากสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรมูลคาสูง เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยว
ที่สวยงาม การประชาสัมพันธเผยแพรสถานที่ทองเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม ความมีน้ําใจ และเอกลักษณ
ของคนไทยเปนประเด็นสําคัญในการขยายผลการประชาสัมพันธออกไปไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2.6 ดานสังคม โครงสรางสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลง
เปนสังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหการประชาสัมพันธของชาติตองเขามามีบทบาทสําคัญ
2.7 ดานการปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริม
การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชน จะเป น โอกาสในการปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลง
ระบบงานประชาสัมพันธของรัฐใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2.8 ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ ปจจุบันปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติเปนปญหา
สําคัญของประเทศไทย การเกิดของสาธารณภัยและภัยพิบัติเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และความรุนแรง
จึงจําเปนตองใชการประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจ เพื่อใหประชาชนสามารถเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับสาธารณภัยและภัยพิบัติไดอยางเขาใจและเหมาะสม
2.9 การเปนสมาชิกของประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ ไดเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดขึ้นกับประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิก
ประชาคมอาเซียน
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2.10 สถานการณ ในต างประเทศที่ มี ผลกระทบต อประเทศไทย การเปลี่ ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซอนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น เปนปจจัยภายนอกประเทศ
ที่เปนทั้งโอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดทราบถึงสถานการณในตางประเทศและรูเทาทันถึงปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทา
ผลกระทบเชิงลบและมีสวนรวมในการปองกันภัยลวงหนา
3. แนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ
3.1 แนวคิดหลัก
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
สง ผลกระทบต อ ทิ ศทางการประชาสั มพั น ธ ของประเทศไทยในอนาคต จึ งจํ า เปน ต อ งกํ า หนด
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติสะทอนปญหาดานความมั่นคง บริบท การเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู
ภัยคุกคามรูปแบบใหม การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ การปฏิรูประบบราชการที่มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนเพิ่มมากขึ้น การเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกข
จากประชาชนในเรื่องตาง ๆ ปญหาดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
รวมทั้งสถานการณในตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศ
ในอนาคตจึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง
3.2 ทิศทางการประชาสัมพันธ
การกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธในระยะนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการประชาสัมพันธ
เปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการสรางความปรองดอง
สมานฉันทของคนไทยทุกภาคสวนในสังคมตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชนและประเทศ ฟนฟู
ระเบียบสังคมและสรางความเปนธรรมแกทุกฝาย มุงประชาสัมพันธใหประชาชนรับรู เขาใจ และ
ใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ เตรียมพรอมใหประชาชนมีความเทาทันตอขาวสาร
ในภาวะวิกฤต สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นได เสริมสรางการบริหารจัดการ
ขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉินใหมีเอกภาพ ควบคูไปกับการประชาสัมพันธ
บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก
(3)

4. วิสัยทัศน เปาหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
4.1 วิสัยทัศน
“การประชาสัมพันธที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม ไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีตอกัน สรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสรางภาพลักษณ
ที่ดีของชาติในสายตาของประชาคมโลก”
4.2 เปาหมาย
1) ประชาชนเกิ ดความเข าใจ ยอมรั บ ให ความร วมมื อในการสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ
2) หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของรวมทั้งประชาชน ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
และเกิดทัศนคติที่ดี โดยใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
3) ประชาชนไดรับขอมูลขาวที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เมื่อเกิดสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตและสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง
4) ประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีและไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก
4.3 พันธกิจ
กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
4.4 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
1) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ มุงสราง
ความรู ความเขาใจ และรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมายปลายทาง
ของประเทศร ว มกั น ยอมรั บ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า ง คิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ล ยึ ด หลั ก ผลประโยชน
ของชาติเปนสําคัญ โดยใชวิธีการสันติ หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคม
และเปน ธรรมแกทุกฝ าย ตลอดจนสนั บ สนุ นองค กรตามรัฐ ธรรมนู ญใหมี สว นร ว มในการสร า ง
ความปรองดอง สมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกร
2) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ มุงประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรู เขาใจ และใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รวมทั้งเรื่องที่เปนวาระแหงชาติ โดยแสวงหาความรวมมือจากสื่อมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูความรวมมือ
ในการพัฒนาประเทศรวมกัน
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3) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต มุงเตรียมประชาชนใหพรอมรับ
การเผชิ ญกั บวิ กฤตการณ ต าง ๆ ทั้ งด านสาธารณภั ย ภั ยจากธรรมชาติ ภั ยจากการก อการร าย
การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล เปนตน โดยใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ประชาชนมีความเทาทันตอขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้น
สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น หรืออารมณที่อาจไมสะทอนสถานการณจริง
รวมทั้งมุงการพัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ
4) ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก
มุงสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยสูประชาคมโลก โดยเนนการสรางความเปนมิตรกับทุกประเทศ
เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใหความสําคัญกับ
การเสริมสรางการรับรูขาวสารที่ถูกตอง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศใหเปนที่ยอมรับ
ในประชาคมโลก
5. การนํ า นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ไปสูการปฏิบัติ
1) การเสริมสรางความเขาใจในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564)
2) การบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเปนไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
3) การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
4) ดัชนีชี้วัดรวมของยุทธศาสตร
5) หนวยงานที่รับผิดชอบ

(5)

สวนที่ 1
เหตุผลและความจําเปนของ
การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)

1

บทที่ 1
เหตุผลและความจําเปนของ
การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 - 2564)
1.

ความนํา

การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาดวยดีนั้น จําเปนตองมีการกําหนดนโยบาย
และแผนพั ฒ นาประเทศให ส อดคล อ งกั บ สถานการณ ใ นแต ล ะช ว งเวลา โดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไ ด กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ป ระเทศไทย
ป พ.ศ. 2570 ไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงานอยูบนฐานทางเศรษฐกิจ
ที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายที่ใหความสําคัญกับแนวทางเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
21 ประการ อาทิ รักษาความสงบเรียบรอย สรางความปรองดองและความสมานฉันทใหกับคนในชาติ
อยางยั่งยืน พรอมทั้งปฏิรูปประเทศไทยทุก ๆ ดาน สงเสริมใหประชาชนยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สรางความเชื่อมั่นและความเขาใจอันถูกตองใหกับนานาประเทศ เปนตน
ความมั่นคง ความเจริญกาวหนา และความผาสุกของคนในชาติอยูบนพื้นฐาน
ของการสรางความสมานฉันท ความสามัคคี และความปรองดองระหวางคนในชาติเพื่อใหอยู
รวมกันอยางสันติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งจําเปนตองใชการประชาสัมพันธเปนกลไกในการสื่อสาร
สรางความเขาใจและกระตุนใหเกิดการเขารวมและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อันเปนปจจัย
ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการผนึกกําลังทุกภาคสวน อยางไรก็ตามการประชาสัมพันธที่ผานมา
มุงเนนเฉพาะงานที่รับผิดชอบ จึงขาดภาพของการพัฒนาโดยรวมอยางเปนระบบและขาดการบูรณาการ
ระหว างหน วยงานของรั ฐและภาคส วนที่ เกี่ ยวข อง เป นผลให ป ระชาชนทั่ ว ไปและภาคเอกชน
ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ มีขอจํากัดในการรับรูและเขาใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย
การพัฒนาประเทศทั้งระบบ
ในดานงบประมาณคาใชจายเพื่อการประชาสัมพันธภาครัฐ พบวา ตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2550 – 2556 หนว ยงานภาครัฐใชง บประมาณสํา หรั บ การโฆษณาประชาสั มพั นธ สูงถึ ง
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1,500 – 2,200 ลานบาทตอป โดยสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหนวยงานที่ใชงบโฆษณาประชาสัมพันธ
มากที่สุด ในป พ.ศ. 2556 ตั้งงบประมาณไวถึง 677 ลานบาท รองลงมาคือ กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา 237 ลานบาท และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 136 ลานบาท ซึ่งตัวเลขการใชจาย
ดังกลาวอาจนอยกวาความเปนจริง เนื่องจากอาจมีการใชจายจากงบประมาณสวนอื่น ๆ ที่มิไดระบุ
เฉพาะเจาะจงว าเป นงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพั นธ อาทิ การใช จายจากงบกลาง
หรืองบสนับสนุนการดําเนินงานอื่น ๆ เปนตน นอกจากนี้ สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อ
แห ง ประเทศไทยได แ ถลงการณ ถึ ง ภาพรวมสื่ อ โฆษณาไทย ในป พ.ศ. 2556 ระบุ ว า ภาครั ฐ
ใชเงินงบประมาณเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธรวมสูงถึง 6,337 ลานบาท ซึ่งสูงเปนลําดับที่ 5
รองจากการโฆษณาสินคาประเภทยานพาหนะ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนัง โทรคมนาคม และธุรกิจบันเทิง
ดังนั้น หากมีการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ใหเปนแนวทางในการประชาสัมพันธ
ของประเทศอยางชัดเจน จะทําใหงบประมาณการประชาสัมพันธภาครัฐที่ไดรับจัดสรรในแตละป
ถูกนําไปใชในการประชาสัมพันธกิจการภาครัฐในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
ตอประเทศชาติมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้น ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ
พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เสนอนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ รวมทั้งเสนอแนะ
เรื่องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของชาติ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ
ดังนั้น การบริหารประเทศเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแนวนโยบายที่กําหนด
ตองใชการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการผลักดันควบคูไปกับการเสริมสรางระบบธรรมาภิบาล
และความสมานฉันทในทุกภาคสวนและทุกระดับ คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.)
จึงไดจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อเปน
แผนหลักดานการประชาสัมพันธ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธใหประสานสอดคลองซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดพลังในการสรางความรู ความเขาใจ
ทําใหประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีตอกัน นําไปสูความรวมมือในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตอไป

2.

สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติ

สถานการณทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ภายในประเทศและ
ตางประเทศ รวมถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทําใหเกิดชองทางการสื่อสารรูปแบบใหม ๆ ตลอดจนความตองการขอมูลขาวสาร
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ของประชาชน ลวนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการประชาสัมพันธแหงชาติที่ตองปรับแนวทาง
การประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในทุกสวนของสังคมไดมีความรู ความเขาใจ และเกิดทัศนคติที่ดี
มีความพรอมตอการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งรองรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
ไดอยางเหมาะสม จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหสถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่มีผลตอการประชาสัมพันธของชาติ ดังนี้
2.1 ดานความมั่นคง บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสูภัยคุกคามรูปแบบใหม
ภัยคุกคามความมั่นคงมีขอบเขตที่กวางขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซอน และ
สงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงมากขึ้น โดยภัยที่เกิดขึ้นไดเชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติตาง ๆ
ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ผลจากการพัฒนาประเทศที่ผานมา ประกอบกับการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล
ได ส ง ผลกระทบต อ ความมั่ น คงของมนุ ษ ย ความมั่ น คงทางอาหาร ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปญหาความขัดแยงแยงชิงทรัพยากรที่สงผลตอเนื่อง
นํ าไปสู ความขั ดแย งระหว างประชาชนและความขั ดแย งกั บ หน ว ยงานภาครั ฐ การก อ การร า ย
อาชญากรรมขามชาติ ซึ่งประกอบดวย การคายาเสพติด การคามนุษย การคาอาวุธ การฟอกเงิน
การกระทําอันเปนโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร มีแนวโนม
ที่จะขยายตัวและควบคุมไดยาก สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสงบสุขของคนในชาติ
2.2 ดานองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
กสทช. เริ่มปฏิบัติหนาที่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
จึงมีความสําคัญตอการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธของชาติอยางยิ่ง ซึ่ง กสทช. ไดกําหนด
มาตรการตาง ๆ ขึ้นหลายประการ อาทิ
- จัดทําและประกาศใชแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่และตารางกําหนด
คลื่นความถี่แหงชาติ พ.ศ. 2555 แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)
- การประมู ล ขอรั บ ใบอนุ ญ าตให ใ ช ค ลื่ น ความถี่ เ พื่ อ ให บ ริ ก ารโทรทั ศ น
ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ
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- การใหใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเปนการชั่วคราว
สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
- ประกาศหลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ยาน 2.1 GH หรือ 3G
โดยการประมูลคลื่นความถี่ฯ ดังกลาวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555
กสทช. ไดออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบกิจการโทรคมนาคมที่เปนผูชนะการประมูลจํานวน 3 ราย
เพื่อประกอบกิจการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 3G และพัฒนาไปสูการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ระบบ 4G ตอไป
2.3 ดานกฎหมาย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมาย
ที่ใหโอกาสประชาชนในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริง
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประชาธิปไตย จึงเปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยตอการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของชาติ
2.4 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี ค วามก า วหน า มาก มี ก ารเพิ่ ม ช อ งทาง
การสื่ อสารใหม ๆ ที่ ทํ าให ข อมู ลข าวสารไปสู ประชาชนอย างรวดเร็ ว ไร ขี ดจํ ากั ด เป นป จจั ย
ที่เอื้ออํานวยในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศ จําเปนที่ประเทศไทยจะตองใช
โอกาสความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนวิทยาการดานตาง ๆ มาเปนประโยชน
ในการวางรากฐานเพื่ อ พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ และใช ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ป น เครื่ อ งมื อ
ในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเขามาประยุกตใชในงาน
ประชาสัมพันธของชาติใหเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในการสงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธโครงการ
หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธใหเขาถึง
ทุกกลุมเปาหมายได ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป
2.5 ดานการเกษตรกรรมที่หลากหลาย
ประเทศไทยมีฐานการผลิตภาคการเกษตรที่หลากหลาย ซึ่งเปนแหลงรายได
และสามารถรองรับการจางงานไดมาก มีรายไดจากสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
มูลคาสูง เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญของโลก มีทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม มีธุรกิจ
บริ ก ารที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ มี เ อกลั ก ษณ แ ห ง ความเป น ไทยที่ เ ป น จุ ด เด น เอื้ อ ต อ การส ง เสริ ม
การทองเที่ยว รวมทั้งมีความไดเปรียบทางทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมและปลอดจากภัยธรรมชาติรุนแรง
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สามารถขยายฐานการผลิต การบริการ และการตลาดใหเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได
จึ งนั บว าเป นโอกาสที่ ดี ในการดํ าเนิ นงานประชาสั มพั นธ ของชาติ เพื่ อเสริ มจุ ดแข็ งให ได ผลดี
เพิ่มมากขึ้น อาทิ การประชาสัมพันธเผยแพรสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลคาการสั่งซื้อในตลาดตางประเทศ นอกจากนั้น การประชาสัมพันธเผยแพรสถานที่
ทองเที่ย ว ประเพณี วั ฒนธรรม ความมี น้ําใจ และเอกลัก ษณ ของคนไทยเป นประเด็นสํ าคั ญ
ในการขยายผลการประชาสัมพันธออกไปไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2.6 ดานสังคม
โครงสรางสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งการเปลี่ยนแปลงเปน
สังคมเมืองมากขึ้น ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากประชากรเด็กลดลงและผูสูงอายุเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้สงผลให
การประชาสัมพันธของชาติตองเขามามีบทบาทสําคัญ อาทิ การเสริมสรางการพัฒนาชนบทและ
การพัฒนาเมืองดวยการใชทรัพยากรรวมกัน การบริหารจัดการปญหาตาง ๆ ของสังคมเมืองและ
ชนบทอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพประชากรวัยเด็กในดานการศึกษาและสุขภาพ
การจั ด สวั ส ดิ ก ารด า นสุ ข ภาพและหลั ก ประกั น ทางสั ง คมแก ผู สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยการใช สื่ อ
ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาดังกลาว
2.7 ดานการปฏิรูประบบราชการ
การปฏิ รู ประบบราชการ การกระจายอํ านาจสู ท อ งถิ่ นและการส งเสริ ม
การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน จะเปนโอกาสในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
งานประชาสั มพั นธ ของรั ฐให มี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพิ่ มมากขึ้ น สิ่ งสํ าคั ญคื อต องมี
การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะประชาชนกลุมเปาหมาย
ที่เกี่ยวของกับโครงการภาครัฐ มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โดยผานกระบวนการสื่อสาร
แบบสองทางมากขึ้น กลาวคือ มีการสงผานขอมูลขาวสารจากภาครัฐ ภาคเอกชน ใหประชาชน
ไดรับทราบอยางตอเนื่อง และเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกขจากประชาชนในเรื่องตาง ๆ
เพื่อนํามาปรับปรุงโครงการตอไป
2.8 ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ปจจุบันปญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย
การเกิดของสาธารณภัยและภัยพิบัติเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และความรุนแรง ทั้งภัยธรรมชาติ อาทิ
อุทกภัย แผนดินไหว เปนตน และภัยที่เกิดจากมนุษย อาทิ อัคคีภัย เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองใช
การประชาสัมพันธใหความรูความเขาใจดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ เพื่อใหประชาชนสามารถ
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เตรียมความพรอมในการรับมือกับสาธารณภัยและภัยพิบัติไดอยางเขาใจและเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2.9 การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดเขาสูการเปน
ประชาคมอาเซี ยน ความเปลี่ยนแปลงต าง ๆ เกิดขึ้นกั บประเทศสมาชิ กอาเซี ยนทั้ ง 10 ประเทศ
ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการเตรียมความพรอมเพื่อการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
แมวาที่ผานมา ทุกหนวยงานจะไดมีการประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมแลว แตความเขาใจและ
การเตรียมความพรอมของประชาชนก็ยังไมบรรลุผล การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคม
อาเซียนจึงยั งตอ งดํ าเนิ นการตอ ไป ซึ่ง ในอนาคตประชาคมอาเซียนยิ่งจะต องมี ความรว มมื อ
ในดานตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดเวลา
2.10 สถานการณในตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทย
(1) การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซอนและเชื่อมโยง
กั นมากขึ้ น เป นป จจั ยภายนอกประเทศที่ เป นทั้ งโอกาสและอุ ปสรรคต อการพั ฒนาประเทศ อาทิ
การกําหนดขอตกลงใหม ๆ กติกาการคา การลงทุนระหวางประเทศ การเปดเสรี และการกีดกัน
ทางการคา เปนตน สิ่งตาง ๆ เหลานี้ลวนมีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
(2) สถานการณดานการเมืองระหวางประเทศ การกอการราย ปญหาแรงงาน
ตางชาติ ปญหาโรคอุบัติใหม สงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
สํ าหรั บประเทศไทยในฐานะสมาชิ กประชาคมโลกจะได รั บผลกระทบโดยตรงเช นกั น จึ งจํ าเป นต อง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงสถานการณในตางประเทศและรูเทาทันถึงปญหาตาง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบเชิงลบและมีสวนรวมในการปองกันภัยลวงหนา

3.

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคของการประชาสัมพันธแหงชาติ
วิเคราะหจุดแข็ง เปนการวิเคราะหปจจัยภายในของการประชาสัมพันธแหงชาติ
ที่ทําใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค

3.1 จุดแข็ง
(1) มีคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ โดยมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติเปนเครื่องมือ ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น ๆ
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ที่เกี่ยวของนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติไปใชเปนกรอบทิศทางในการกําหนด
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ เพื่อทําใหการประชาสัมพันธของชาติเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เกิดการบูรณาการดานขอมูลขาวสาร การดําเนินงานประชาสัมพันธไมซ้ําซอน ทุกหนวยงาน
สามารถขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธไดอยางมีเอกภาพ
(2) มีหนวยงานภาครัฐเปนศูนยกลางและรับผิดชอบการประชาสัมพันธในดานตาง ๆ
อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
และกรมประชาสัมพันธ เปนตน ทําใหการบริหารจัดการขอมูลเปนไปอยางมีระบบและมีความนาเชื่อถือ
(3) มีสื่อประชาสัมพันธของรัฐที่หลากหลาย อาทิ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ
โทรทัศน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ที่สามารถเขาถึงและครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ
(4) มีเครือขายประชาสัมพันธที่หลากหลาย อาทิ หนวยงานประชาสัมพันธภาครัฐ
ทั้งในและตางประเทศ สื่อมวลชน สมาคมนักประชาสัมพันธแหงประเทศไทย สมาคมนักขาว
นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย สมาคมนักข าววิทยุและโทรทัศนไทย และอาสาสมัครประชาสัมพันธ
ประจําหมูบานและชุมชน (อป.มช.) เปนตน ทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารไปยังกลุมเปาหมาย
เปนไปไดอยางเหมาะสม รวดเร็วและทั่วถึง สงผลใหประชาชนเกิดการรับรู เขาใจ นอกจากนั้น
ยังเปนการสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยสูสายตาประชาคมโลกอีกดวย
วิเคราะหจุดออน เปนการวิเคราะหปจจัยภายในของการประชาสัมพันธแหงชาติ
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
3.2 จุดออน
(1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.) สงผลใหการเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
ของชาติตองหยุดชะงักลง
(2) การจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติขาดการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน ทําใหไมสามารถนํานโยบายและแผนฯ ไปสูการปฏิบัติไดอยางกวางขวาง
(3) การพัฒนาระบบงานวิจัยและระบบงานติดตามประเมินผลเพื่อการประชาสัมพันธ
ขาดการดํ าเนิ นการอย างจริงจั งและตอ เนื่อ ง ทํ าให ขาดขอมู ลในการจัดทํ านโยบายและแผน
การประชาสัมพันธแหงชาติ
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(4) ขาดการบูรณาการงบประมาณระหวางหนวยงานที่ใชในการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ สงผลใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตไมมีประสิทธิภาพ
(5) โครงสรางของหนวยงานประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐยังไมชัดเจนแนนอน
และไมเปนมาตรฐานเดียวกัน ทําใหไมสามารถบรรจุบุคลากรและจัดสรรทรัพยากรดานการประชาสัมพันธ
ใหเหมาะสมกับปริมาณงาน สงผลกระทบใหงานประชาสัมพันธไมสามารถปฏิบัติไดตามนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติที่กําหนดไว
วิเคราะหโอกาส เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่เอื้ออํานวยหรือเปนโอกาส
ใหการประชาสัมพันธของชาติ สามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่วางไวได
3.3 โอกาส
(1) คณะรั กษาความสงบแห งชาติ (คสช.) ให ความสํ าคั ญและเห็ นความจํ าเป น
ที่จะใชการประชาสัมพันธเปนเครื่องมือเพื่อเผยแพรนโยบายและการดําเนินงานตาง ๆ
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสาร จึงเปนโอกาสดี
ที่จะไดนําชองทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นมาใชในการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ เพื่อนําขอมูล
ขาวสารไปสูประชาชนกลุมเปาหมายไดโดยตรงอยางรวดเร็ว และสามารถรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขยุทธศาสตรการประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับสถานการณ
ตอไปได
(3) เมื่อประเทศมีเหตุการณสําคัญหรือเกิดภาวะวิกฤต หนวยงานภาครัฐไดรับ
ความรวมมือจากสื่อทุกภาคสวนในการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซึ่งสงผลใหสามารถบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิเคราะหอุปสรรค เปนการวิเคราะหปจจัยภายนอกที่สงผลใหการประชาสัมพันธของชาติ
ไมสามารถดําเนินงานตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไวได
3.4 อุปสรรค
(1) ความแตกตางดานฐานะเศรษฐกิจของประชาชน ทําใหชองทางในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารของประชาชนไมเทาเทียมกัน
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(2) การศึกษาที่ยังไมทั่วถึง ทําใหประชาชนผูดอยโอกาสทางการศึกษา ขาดความสามารถ
ในการวิเคราะหการรูเทาทันสื่อ จึงตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสารที่บิดเบือน
(3) ขอบเขตพื้นที่การใหบริการรับสงสัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียงไมครอบคลุม
สภาพภูมิศาสตรบางพื้นที่ ทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไมทั่วถึง ขาดทางเลือกในการรับสื่อ
ถูกครอบงําทางความคิด
…………………………………………………………..
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สวนที่ 2
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
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บทที่ 2
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
การประเมิ น สถานการณ แ ละแนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลกระทบต อ
การประชาสัมพันธ ของชาติในอนาคต สะทอนใหเห็นว าประเทศไทยยังต องเผชิญกับกระแส
การเปลี่ ยนแปลงของความก าวหน าทางด านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ รวดเร็ วที่ ทําใหเกิดชองทาง
การสื่ อ สารรู ป แบบใหม ๆ ดั ง นั้ น ทิ ศ ทางการประชาสั ม พั น ธ ใ นระยะของนโยบายและแผน
การประชาสัม พัน ธแ หง ชาติ ฉบับ ที ่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) จึง ตอ งมีก ารปรับ แนวทาง
การประชาสัมพันธใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับประชาชนในทุกภาคสวนของสังคมควบคูไปกับ
การปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย มประชาธิ ป ไตยและหลั ก ธรรมาภิ บ าลแก ผู ส ง สารและผู รั บ สาร
ตลอดจนประชาชนทุกกลุมในประเทศ
1.

แนวคิดและทิศทางการประชาสัมพันธ
1.1

แนวคิดหลัก

ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะ
สงผลกระทบตอทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศไทยในอนาคต จึงจําเปนตองกําหนด
ยุ ท ธศาสตร ก ารประชาสั ม พั น ธ ที่ เ หมาะสม ขณะที่ ก ารทบทวนสถานการณ แ ละแนวโน ม
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการประชาสัมพันธแหงชาติสะทอนปญหาดานความมั่นคง บริบท
การเปลี่ ย นแปลงที่ นํ า ไปสู ภั ย คุ ก คามรู ป แบบใหม การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
อยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมผูสูงอายุ การปฏิรูประบบราชการ
ที่มีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เพิ่มมากขึ้น การเปดรับฟงความคิดเห็นและการรองทุกขจากประชาชนในเรื่องตาง ๆ ปญหา
ดานสาธารณภัยและภัยพิบัติ การเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมทั้งสถานการณในตางประเทศ
ที่มีผลกระทบตอประเทศไทย ทิศทางการประชาสัมพันธของประเทศในอนาคตจึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง
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1.2

ทิศทางการประชาสัมพันธ
การกําหนดทิศทางการประชาสัมพันธในระยะนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตาง ๆ เพื่อใหการประชาสัมพันธ
เปน เครื่ องมือในการพั ฒนาประเทศสูค วามสมดุลและยั่งยื น ภายใตน โยบายของรัฐ บาลและ
ทิ ศ ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยให
ความสําคัญกับการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนไทยทุกภาคสวนในสังคมตั้งแตระดับ
ป จ เจก ครอบครั ว ชุ ม ชนและประเทศ ฟ นฟู ระเบี ยบสั งคมและสร างความเป นธรรมแก ทุกฝ าย
มุ งประชาสั มพั นธ ให ประชาชนรั บรู เข าใจและให ความร วมมื อกั บรั ฐบาลในการบริ หารประเทศ
เตรียมพรอมใหประชาชนมีความเทาทันตอขาวสารในภาวะวิกฤต สามารถแยกแยะขอเท็จจริง
ออกจากความคิดเห็นได เสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวง
สถานการณฉุ กเฉิ นใหมี เ อกภาพ ควบคู ไปกับ การประชาสัม พั นธ บทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลก
2.

วิสัยทัศน

“การประชาสั มพั น ธที่ทุก ภาคสว นมี ส วนรว ม ไดรั บ ขอ มูล ขา วสารอย างทั่ว ถึ ง
เพื่ อ ให เ กิ ด ความเข า ใจและทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ กั น สร า งสั ง คมแห ง ภู มิ ป ญ ญาและการเรี ย นรู
และสรางภาพลักษณที่ดีของชาติในสายตาของประชาคมโลก”
3.

เปาหมาย
3.1 ประชาชนเกิดความเขาใจ ยอมรับ ใหความรวมมือในการสรางความปรองดอง
ของคนในชาติ
3.2 หน วยงานและภาคส วนที่ เกี่ ยวข องรวมทั้ งประชาชน ได รั บข อมู ลข าวสาร
ที่ถูกตอง และเกิดทัศนคติที่ดี โดยใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
3.3 ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ เมื่อเกิด
สถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตและสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติไดจริง
3.4 ประเทศไทยมีภาพลักษณที่ดีและไดรับการยอมรับจากประชาคมโลก
4.

พันธกิจ
กําหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
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5.

ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
ยุทธศาสตรที่ 4 การประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก
การพั ฒ นาประเทศโดยใช ก ารประชาสั ม พั น ธ เ ป น เครื่ อ งมื อ ภายใต ก ระแส
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนที่จะตองกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
โดยเร งสรางภูมิคุมกั นเพื่อป องกันปจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศในดานตาง ๆ ใหเขมแข็ ง
สร างโอกาสให ป ระชาชนได เข า ถึ ง และได รั บ ประโยชน จ ากข อ มู ล ข า วสารอย า งเท า เที ย มและ
เป น ธรรม ส งเสริม กระบวนการมี สว นรว มของทุ กภาคส ว นบนพื้น ฐานของหลัก ธรรมาภิ บ าล
นําไปสูการพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว ซึ่งยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ทีส่ ําคัญในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) มีดังนี้
5.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารประชาสั ม พั น ธ ส ร า งความปรองดองของคนในชาติ
มุงสรางความรู ความเขาใจ และรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยหรือจุดหมาย
ปลายทางของประเทศรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง คิดอยางมีเหตุผล ยึดหลักผลประโยชน
ของชาติ เป นสํ าคั ญ โดยใช วิ ธี การสั นติ หลี กเลี่ ยงการใช ความรุ นแรง รวมทั้ งฟ นฟู ระเบี ยบสั งคม
และเป นธรรมแก ทุ กฝ าย ตลอดจนสนั บสนุ นองค กรตามรั ฐธรรมนู ญให มี ส วนร วมในการสร าง
ความปรองดอง สมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจหนาที่ขององคกร
5.2 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ มุงประชาสัมพันธใหประชาชน
รับรู เขาใจ และใหความรวมมือกับรัฐบาลในการบริหารประเทศ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
รวมทั้งเรื่องที่เปนวาระแหงชาติ โดยแสวงหาความรวมมือจากสื่อมวลชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อนําไปสูความรวมมือ
ในการพัฒนาประเทศรวมกัน
5.3 ยุ ท ธศาสตร ก ารประชาสั ม พั น ธ ใ นภาวะวิ ก ฤต มุ ง เตรี ย มประชาชน
ใหพรอมรับการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ ทั้งดานการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธารณภัย
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากการกอการราย การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล เปนตน
โดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ประชาชนมีความเทาทัน
ตอขาวสาร เหตุการณที่เกิดขึ้น สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น หรืออารมณ
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ที่อาจไมสะทอนสถานการณจริง รวมทั้งมุงการพัฒนาและเสริมสรางการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ
5.4 ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศสูประชาคมโลก
มุงสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่เกี่ยวของในการสราง
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยสูประชาคมโลก โดยเนนการสรางความเปนมิตรกับทุกประเทศ
เสริ มสร างความสั มพั นธและความรวมมื อกั บกลุมประเทศสมาชิ กอาเซียน โดยใหความสํ าคั ญ
กับการเสริมสรางการรับรูขาวสารที่ถูกตอง เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศใหเปนที่ยอมรับ
ในประชาคมโลก
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สวนที่ 3
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1 การประชาสัมพันธสรางความปรองดองของคนในชาติ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สังคมไทยมีความขัดแยง เนื่องจากมีความเห็น
ที่แตกตางกันในเรื่องการเมืองและการบริหารประเทศ ความขัดแยงดังกลาวระหวางกลุมประชาชน
ไดทวีความรุนแรงขึ้น จนสงผลใหการบริหารประเทศในชวงที่ผานมาขาดความกาวหนาในการพัฒนา
ประเทศในเรื่องตาง ๆ ที่มีความสําคัญเรงดวน และมีผลกระทบตอความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความขัดแยงดังกลาวเปนจุ ด อ อ นของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปจจุบันที่เศรษฐกิจโลก
ไดเขาสูภาวะวิกฤตที่มีความรุนแรงมากที่สุดในรอบศตวรรษ ดังนั้น แนวทางการบริหารราชการแผนดิน
ที่รัฐบาลจะตองดําเนินการ เพื่อนําสังคมไทยกลับคืนสูความสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทร และคนไทย
มีความสุขถวนหนาพรอมทั้งนําประเทศไทยใหผานพนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสําคัญเพื่อใหสามารถพัฒนา
ตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืนคือการเสริมสรางความปรองดองของคนในชาติใหเกิดขึ้นโดยเร็ว
โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็นจากทุกฝายและหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหา
ความขัดแยงในชาติในทุกกรณี รวมทั้งฟนฟูระเบียบสังคมและบังคับใชกฎหมายอยางเทาเทียม
และเปนธรรมแกทุกฝาย ตลอดจนสนับสนุนองคกรตามรัฐธรรมนูญใหมีสวนรวมในการสราง
ความสมานฉันท ภายใตกรอบของบทบาทอํานาจและหนาที่ขององคกร
การสรางความปรองดองของคนในชาติ ไมสามารถสําเร็จไดดวยฝายใดฝายหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตตองเปนการรวมพลังคนไทยทั้งประเทศ จึงจําเปนตองมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตองอยางกวางขวาง เพื่อสรางความรูความเขาใจ และเกิดทัศนคติที่ดี
ของประชาชน ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือในการสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นกับคนทุกภาคสวน
ในประเทศตอไป
เปาประสงค : ประชาชนเขาใจและรับรูเปาหมายของการพัฒนาชาติ มองเห็นหลักชัยของประเทศ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง คิดอยางมีเหตุมีผล โดยเห็นประโยชนสวนรวม
เปนสําคัญ
กลยุทธ : การประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความเขาใจและรับรูเปาหมายของการพัฒนาประเทศ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางคิดอยางมีเหตุผล
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กําหนดมาตรการ ดังนี้
1. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และทัศนคติ ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสิทธิ หนาที่พลเมือง และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
2. เผยแพรขอมูลเพื่อสรางใหเกิดความเขาใจในเปาหมายและหลักชัยของประเทศ
ที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะกาวไปขางหนาพรอมกัน
3. เรงรณรงคสรางความรูความเขาใจกับประชาชนทุกภาคสวน ใหมีสวนรวม
ในการสรางความปรองดองสมานฉันท สามัคคี มีความเอื้ออาทรตอกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
การอยูรวมกันในสังคมที่มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย พรอมทั้งใหประชาชนทุกภาคสวน
เห็นความสําคัญและใหความรวมมือโดยยึดหลักผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ
4. จั ด ให มี พื้ น ที่ ส าธารณะในการเป ด กิ จ กรรมสุ น ทรี ย สนทนาให กั บ คู ขั ด แย ง
ในวาระโอกาสที่เอื้ออํานวยอยางสม่ําเสมอ
5. สร างเครื อข ายสื่ อมวลชน รณรงค ประชาสั มพั นธ สนั บสนุ นการดํ าเนิ นงาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการสรางความปรองดองสมานฉันทเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
6. พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหเปนที่นาสนใจ สามารถสราง
กระแสสังคมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีตอการสรางความปรองดองของคนในชาติ
7. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อสมัยใหม
โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน
8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหน วยงานภาครั ฐ
มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานสื่อสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
9. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
การประชาสัมพันธแหงชาติ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) กระทรวงกลาโหม
(2) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(3) กระทรวงมหาดไทย
(4) กระทรวงยุติธรรม
(5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(6) กระทรวงศึกษาธิการ
(7) กระทรวงวัฒนธรรม
(8) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(9) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 2 การประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ
รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบาย
ในเรื่ องตา ง ๆ จําแนกเปน 11 ดาน ไดแ ก 1) การปกป องและเชิ ดชูส ถาบัน พระมหากษัตริ ย
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสราง
โอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนา
และสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน 10) การสงเสริม การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของทุกแหงตองประชาสัมพันธใหประชาชน
เกิดความรูความเขาใจที่ถูกตองในนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเรื่องที่เปนวาระแหงชาติตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ เพื่อนําไปสูความรวมมือในการพัฒนาประเทศรวมกัน
เปาประสงค : ประชาชนรั บ รู เข า ใจ และให ค วามร ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลในการบริ ห ารประเทศ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
กลยุทธที่ 1 : การประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสรางความเขาใจตอแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ประเด็นการประชาสัมพันธ :
1. การประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งเผยแพรหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
4. การประชาสัมพันธเผยแพรหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นการประชาสัมพันธและมาตรการดําเนินการ
1. การประชาสัมพันธเสริมสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัต ริย รวมทั้ง เผยแพร หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง มี มาตรการ
ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ประชาสัมพันธเพื่อรักษาไวซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
1.2 เผยแพรแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญานําทาง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อใหบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 รณรงค แ ละสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนยึ ด หลั ก การดํ า เนิ น ชี วิ ต
ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
1.4 เผยแพร ผ ลงานของกลุ ม หรื อ ชุ ม ชนที่ นํ า แนวคิ ด ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช ใ นการดํ า เนิ น ชี วิ ต และประสบผลดี ต อ ครอบครั ว และชุ ม ชน เพื่ อ ให
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และเกิดความสนใจ นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตตอไป
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนไดนํ า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และกระตุนใหครอบครัว
เกิดความสนใจและนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อ
สมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึง
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน
1.7 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน
ภาครั ฐมี อ งค ค วามรู ด า นบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ข า วสารผ า นสื่ อ สมั ย ใหม เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
1.8 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของการประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กปร.)
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หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สวนราชการทุกกระทรวง
(2) สถาบันการศึกษา
(3) องคกรภาคเอกชนและองคกรวิชาชีพสื่อตาง ๆ อาทิ สภาการหนังสือพิมพ
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย
2. การประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีมาตรการดําเนินการ
ดังนี้
2.1 ประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในรูปแบบตาง ๆ
อาทิ อาขยาน บทกลอน เพลง ผานสื่อทุกประเภทอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนรับรู เขาใจ
และจดจําไดงาย
2.2 ปลูกฝงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการใหกับเยาวชน โดยประชาสัมพันธ
เชื่อมโยงกับกรณีตัวอยางที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อใหเยาวชนเกิดการคิดวิเคราะห ประเมินคา
และตัดสินใจ กอนนําไปสูการปฏิบัติจริง
2.3 ประชาสัมพันธคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยสรางความเขาใจ
กับประชาชนดวยหลักเหตุผล เพื่อนําไปสูการยอมรับ นําไปปฏิบัติ และเกิดการพัฒนาจนเปนนิสัย
ในที่สุด
2.4 รณรงคใหเจาหนาที่รัฐ ผูนําทองถิ่น นักการเมือง และขาราชการทุกระดับ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนตนแบบตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.5 เผยแพร เ กี ย รติ คุ ณ บุ ค ลากรและองค ก ร ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนที่ ป ฏิ บั ติต ามค า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการ เพื่ อ เป นขวั ญ กํ า ลั ง ใจ
และเปนตัวอยางที่ดีใหกับบุคคลและหนวยงานอื่นนําไปปฏิบัติตอไป
2.6 รณรงค ค า นิ ย มหลั ก ของคนไทย 12 ประการอย า งจริ ง จั ง และ
ตอเนื่องทุกภาคสวน โดยสอดแทรกอยูในบทเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหคานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ดํารงอยูในสังคมไทยอยางยั่งยืน
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อ
สมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน
รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube
Instagram เปนตน
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2.8 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน
ภาครั ฐมี อ งค ค วามรู ด า นบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ข า วสารผ า นสื่ อ สมั ย ใหม เพื่ อ ให มี ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
2.9 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของการประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) กรมประชาสัมพันธ

หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สวนราชการทุกกระทรวง
(2) สถาบันการศึกษา
(3) องคกรภาคเอกชนและองคกรวิชาชีพสื่อตาง ๆ อาทิ สภาการหนังสือพิมพ
สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย
3. การประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน มีมาตรการดําเนินการ
ดังนี้
3.1 สรางความรู ความเขาใจ การรับรู เพื่อนําไปสูความเปนเจาของและ
การรวมกันเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย และสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียนในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การทหาร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา
และอารยธรรม
3.2 สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร ศาสนา และอารยธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนใหเปนปจจุบัน
3.3 จั ด ทํ า สื่ อ กระตุ น เตื อ นให ป ระชาชนทราบถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละ
ขอควรคํานึงถึงในการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียนอยางตอเนื่อง
3.4 สร า งเครื อ ข า ยสื่ อ มวลชน รณรงค ประชาสั ม พั น ธ สนั บ สนุ น
การดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
3.5 พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหเปนที่นาสนใจ สามารถสราง
กระแสสังคมใหตระหนักและมีสวนรวมในการประชาสัมพันธการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน
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3.6 สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ
ใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถในดานการใชภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
3.7 จัดทําสื่อที่มีความหลากหลายและใชชองทางการสื่อสารที่ครอบคลุม
ทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อกระตุนเตือนใหประชาชนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวและสรางโอกาส
ใหเขาถึงสิทธิประโยชนของประชาคมอาเซียน
3.8 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อ
สมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึง
เครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน
3.9 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน
ภาครั ฐ มี องค ความรู ด า นบริ หารจั ดการข อ มู ลข าวสารผ า นสื่ อ สมั ย ใหม เพื่ อ ให มี การพั ฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
3.10 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของการประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) กรมประชาสัมพันธ
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวงการตางประเทศ
(3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(4) กระทรวงคมนาคม
(5) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(6) กระทรวงพาณิชย
(7) กระทรวงแรงงาน
(8) กระทรวงวัฒนธรรม
(9) กระทรวงศึกษาธิการ
(10) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(11) กรมอาเซียน
(12) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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4. การประชาสัมพันธเผยแพรหลักธรรมาภิบาล มีมาตรการดําเนินการ ดังนี้
4.1 สรางความรู ความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธหลักธรรมาภิบาล
สูทุกภาคสวนในสังคม
4.2 รณรงค แ ละสร า งจิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ใ ห บุ ค ลากรภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตระหนักถึงการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.3 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน สื่อมวลชน ผูมีสวนไดสวนเสียที่มี
ตอการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล
4.4 นํ า ผลการปฏิ บั ติ ง านตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของทุ ก ภาคส ว นมา
เผยแพรประชาสัมพันธ
4.5 สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานสื่อสมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน
รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube
Instagram เปนตน
4.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงาน
ภาครั ฐ มี องค ความรู ด า นบริ หารจั ดการข อ มู ลข าวสารผ า นสื่ อ สมั ย ใหม เพื่ อ ให มี การพั ฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
4.7 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของการประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.)
(2) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(สํานักงาน ป.ป.ท.)
(3) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
(4) สวนราชการทุกกระทรวง
(5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
25

(6) องคกรภาคสื่อมวลชน
(7) องคกรภาคประชาชน
(8) สถาบันการศึกษา
(9) องคกรภาคเอกชน
(10) องคกรอิสระ
กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธนโยบายแหงรัฐ
กําหนดมาตรการ ดังนี้
2.1 วางแผนและแสวงหาความร ว มมื อ จากสื่ อ มวลชนภาครั ฐ ภาคเอกชน
และสื่อบุคคล เพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในทุกระดับ
2.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพของเครือขายและอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธประจําหมูบานและชุมชน (อป.มช.) ใหมีการดําเนินงานประชาสัมพันธอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.3 สง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ภ าคธุ ร กิ จ เอกชนเขา มามี ส วนร ว มกั บหน ว ยงาน
ประชาสัมพันธของรัฐในการพัฒนาสื่อและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธตามแผนงาน/โครงการ
ของรัฐ
2.4 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอมูลที่ชัดเจน เพื่อเปนเครือขาย
ประชาสัมพันธและชี้แจงทําความเขาใจแนวทางการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
2.5 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มจากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยระดมความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของการประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก : กรมประชาสัมพันธ
หนวยงานรวมรับผิดชอบ : สวนราชการที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 3 การประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
ประเทศไทยยั ง ต อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ สํ า คั ญ ทั้ ง ในระดั บ โลกและ
ภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สรางความเสียหาย
ตอประเทศเปนมูลคานับหลายพันลานบาท ไดแก ดานการเมือง ความมั่นคง การกอการราย
การกอวินาศกรรม การชุมนุมประทวง กอการจลาจล สาธารณภัย เศรษฐกิจ สังคม การเกษตร เปนตน
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สรุปได ดังนี้
1. ความเปลี่ยนแปลงของบริบทการเมืองและความมั่นคง การเมืองระดับโลก
มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูหลายขั้วอํานาจ มีการเพิ่มบทบาทในเวทีระหวางประเทศเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเปนการทาทายและสรางดุลอํานาจใหม เปนสาเหตุใหเกิดการกอการรายสากล สงผลใหประเทศไทย
ตองดําเนินนโยบายดวยความออนตัวในการกําหนดทา ทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพัน ธ
ระหวางประเทศ ขณะที่ความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศอันเนื่องมาจากการชุมนุ ม
ประทวงและการกอความรุนแรงในเหตุการณตาง ๆ สงผลกระทบตอความมั่นคงและความสามัคคี
ของคนในชาติ เปนเหตุใหรัฐบาลขาดเสถียรภาพไมสามารถบริหารประเทศไดเต็มความสามารถ
ลดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนจากตางประเทศ นอกจากนี้ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เจาหนาที่ของรัฐถูกทํารายทําใหไมสามารถลงพื้นที่ใหบริการ
ประชาชนไดตามปกติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการของรัฐ สงผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ความเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผานมา
ไดสงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก การเปดเสรีการคา
บริการและการลงทุนในบางสาขาผานความรวมมือแบบทวิภาคหรือขอตกลงในภูมิภาคที่ประเทศ
สมาชิกตองใหความสําคัญ นโยบายการเงินที่ใหความสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบ
การเงินควบคูไปกับเสถียรภาพดานราคาสินคาและบริการ การเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศไทย
กับเศรษฐกิจตางประเทศทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศโดยเฉพาะกิจกรรม
ทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
มาโดยตลอด
3. ความเปลี่ยนแปลงดานสังคม การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยก าวเข าสู สั งคมผู สู งอายุ จากการมี โ ครงสร างประชากรวั ยสู งอายุ เพิ่ มขึ้ น วั ยเด็ ก
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และวัยแรงงานลดลง ขณะที่การยายถิ่นของประชากรสงผลใหความเปนเมืองสูงขึ้น ทําใหประเทศไทย
เผชิ ญ ภาวะขาดแคลนกํ า ลั ง คนในอนาคตที่ อ าจส ง ผลกระทบต อ ภาคการผลิ ต ของประเทศ
โครงสรางครอบครัวเปลี่ยนไปสูครัวเรือนที่อยูคนเดียว ครัวเรือนที่อยูดวยกันแบบไมใชญาติ และ
ครั ว เรื อ นที่ มี อ ายุ รุ น เดี ย วกั น สองรุ น และรุ น กระโดด หรื อ ครั ว เรื อ นที่ เ ป น เพศเดี ย วกั น
ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนําไปสูปญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น
4. ความเปลี่ยนแปลงดานสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเสียสมดุลของธรรมชาติ สงผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมติ
ทําใหพืชและสัตวตองปรับตัวเขาสูระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก็จ ะเปลี่ย นแปลงตามไปด ว ย เกิ ด ภั ยพิ บั ติ ภาวะน้ํ า ทว มฉั บ พลั น น้ํ าหลาก ภั ย แล งยาวนาน
แผนดินไหว วาตภัย เกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงผลกระทบ
ทั้งในมิติเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูของคนในพื้นที่
5. ความเปลี่ ย นแปลงด า นการเกษตร ผลกระทบจากความเปลี่ ย นแปลง
ดานสภาพภูมิ อากาศ ทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล อม ทํา ให การผลิต พืชอาหารและพื ช
พลังงานของประเทศลดลง สงผลกระทบตอฐานการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงดานอาหาร
พลังงานและคุณภาพชีวิตของประชาชน
จากสถานการณก ารเปลี่ ยนแปลงข า งต น ก อใหเ กิ ดภาวะวิก ฤตในด านต าง ๆ
ดังนั้น เพื่อเปนการสรางความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหประชาชนในเวลาที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ
ปองกันความสับสน ความเขาใจผิดตอเหตุการณอันจะนําไปสูผลเสียหายรายแรง อีกทั้งเปน
การมุงเตรียมประชาชนใหพรอมรับการเผชิญกับวิกฤตการณตาง ๆ สามารถแยกแยะขอเท็จจริง
ออกจากความคิดเห็นหรืออารมณที่อาจไมสะทอนสถานการณจริง รวมทั้งมุงพัฒนาและเสริมสราง
การบริหารจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงานรัฐในหวงสถานการณฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต
ได อ ย า งมี เอกภาพจึ ง จํา เป น ตอ งให ความสํ า คัญ กั บ การประชาสั ม พั นธ แ ละการจั ด การข อ มู ล
ขาวสารในภาวะวิกฤต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 และ
ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมแหงชาติ (พ.ศ. 2557 – 2561)
เปาประสงค : 1. ประชาชนไดรั บขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว มีความเทาทันตอข าวสาร
เหตุการณที่เกิดขึ้น สามารถแยกแยะขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็นหรือ
อารมณที่อาจไมสะทอนสถานการณจริง
2. หนวยงานรัฐสามารถประชาสัมพันธและจัดการขาวสารในหวงสถานการณ
ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตไดอยางมีเอกภาพ
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กลยุทธ : พัฒนาและเสริมสรางการสื่อสาร การประชาสัมพันธและการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร
กําหนดมาตรการ ดังนี้
1. ดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธในสถานการณฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
ที่ครอบคลุมภัยการสูรบ สาธารณภัย สถานการณฉุกเฉิน และ ภัยความมั่นคงอื่น ๆ
2. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขอมูลขาวสารในภาวะวิกฤต โดยบูรณาการบุคลากร
จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดทําแผนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในภาวะวิกฤต
ที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม สรางความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ปองกันการตื่นตระหนกแกประชาชน
3. จัด ตั้ งศู น ย ปฏิ บั ติก ารประชาสั ม พัน ธ เพื่ อ บริห ารจั ด การด านข อ มูล ข าวสาร
อํานวยความสะดวกและจัดระเบียบการทํางานของสื่อมวลชน จัดชุดปฏิบัติงาน จัดแถลงขาว
จัดประชุมชี้แจงสรุปสถานการณ การใหความชวยเหลือของภาครัฐ และการฟนฟูพื้นที่ที่ประสบภัย
เปนตน พรอมทั้งจัดตั้งศูนยขอมูลรวม (Joint Information Center: JIC) และใหมีการฝกซอม
ทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน
4. ปลุกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงการเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นกอนเกิดเหตุและสามารถจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุวิกฤต
5. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น สมาคม มู ล นิ ธิ ให ค วามรู ความเข า ใจแก ป ระชาชนในเรื่ อ งการป อ งกั น และ
แนวทางแกไขปญหา เมื่อเกิดสาธารณภัยในกรอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
6. รณรงคและเสริมสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อใหทุกภาคสวนในสังคม
เขามาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสาธารณภัยและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
อยางตอเนื่อง
7. พิจารณาทบทวนหรือกําหนดระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย เพื่อกํากับดูแล
การสื่อสารแหลงขาวที่ชัดเจนในภาวะวิกฤต
8. จัดทําระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และเก็บรวบรวมเปนฐานขอมูล
ในภาวะวิกฤต
9. ผลิตสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการเตรียมการปองกัน
และแก ไ ขป ญ หา รวมถึ ง ประชาสั ม พั น ธ ช อ งทางในการร อ งทุ ก ข แ ละการให ค วามช ว ยเหลื อ
แกประชาชนในชวงภาวะวิกฤต
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10. ส งเสริ มและสนั บสนุ นการสร างช องทางการสื่ อสารประชาสั มพั นธ ผ านสื่ อ
สมัยใหม โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน
รวมถึงเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube
Instagram เปนตน
11. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ
มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานสื่อสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
12. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
การประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) กระทรวงกลาโหม
(2) กระทรวงมหาดไทย
(3) กระทรวงการตางประเทศ
(4) กระทรวงสาธารณสุข
(5) กระทรวงพาณิชย
(6) กระทรวงการคลัง
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(9) กระทรวงพลังงาน
(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(11) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(12) กระทรวงอุตสาหกรรม
(13) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(14) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
(15) ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
(16) กองทัพบก
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(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมประชาสัมพันธ
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บทที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 4 การประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศ
สูประชาคมโลก
รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยนโยบาย
ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ไดกําหนดใหมีการเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วา นโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของ
นโยบายองค รวมทั้ งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมว าในด านการเมือง เศรษฐกิ จ หรื อสังคม
โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน ทั้งทางตรง
และทางออม อาทิ การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การแลกเปลี่ยน
ทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล
เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาแนวทางของนโยบายดานตางประเทศของไทย มุงเนนการสรางความเปนมิตร
กับทุกประเทศ มุงเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับกลุมประเทศอาเซียน มุงเนน
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธในเรื่องการคาตางตอบแทน การเปดความสัมพันธทางการทูต
กับทุกประเทศ การดําเนินนโยบายทางการทูตโดยสันติวิธี การใชหลักกฎบัตรระหวางประเทศ
กับสหประชาชาติ ความมั่นคงภายในประเทศและตามแนวชายแดนและการอยูรอดปลอดภัย
จากการกอการราย
การสงเสริมภาพลักษณของประเทศไทยสูประชาคมโลกเพื่อใหเกิดการรับรูและ
ความเชื่อมั่นในประชาคมโลกและสามารถแสดงบทบาทนําในเวทีโลก สามารถดําเนินการไดดวย
การประชาสัมพันธที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม โดยใชทรัพยากรทุกอยางและทุกชองทางอยางเต็มที่
และตองเปนการดําเนินการระยะยาวอยางตอเนื่อง ไมใชเพียงระยะสั้นเทานั้น
เปาประสงค : ประชาคมโลกเกิดความเขาใจและยอมรับในภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
กลยุทธที่ 1 : สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ
กําหนดมาตรการ ดังนี้
1. วางแผนและบูรณาการหนวยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานภายในและตางประเทศ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันสรางภาพลักษณประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับในประชาคมโลก
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2. เสริ ม สร า งความร ว มมื อ และแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารที่ ถู ก ต อ งในแต ล ะ
สถานการณและหวงเวลาระหวางสื่อสารมวลชนไทยกับสื่อสารมวลชนตางประเทศ
3. เสริมสรางการรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองใหกับชาวไทยและชาวตางประเทศ
รวมทั้งคนตางประเทศที่อาศัยหรือทํางานในประเทศไทย
4. ประชาสัมพันธการใชมิติทางสังคม วัฒนธรรม การทองเที่ยว ในการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีทุกระดับกับประเทศเพื่อนบาน
5. จัดตั้งคณะทํางานประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศไทย โดยบูรณาการ
บุคลากรจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสราง Branding และจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมใหเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
6. จัด ตั้ง หน วยงานกลางทํา หน าที่ กํา หนดยุทธศาสตร ดา นการประชาสัม พัน ธ
ของประเทศใหกับหนวยงานดานการประชาสัมพันธภาครัฐและภาคเอกชน
7. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารสร า งและพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล กลางในเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวของกับการสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศ
8. สร างกลไกเพื่อ ปลู กจิ ตสํ านึก จรรยาบรรณใหกั บองค กรวิชาชีพ สื่อ มวลชน
โดยมี ก ารจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ในการนํ า เสนอข า วสารเพื่ อ ป อ งกั น การนํ า เสนอข า วสาร
ที่บิดเบือน
9. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อสมัยใหม
โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน
10. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ
มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานสื่อสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
11. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
การประชาสัมพันธแหงชาติ
หนวยงานหลัก
(1) กระทรวงการตางประเทศ
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงแรงงาน

กลยุทธที่ 2 : บริหารประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุกที่ทันตอสถานการณ
กําหนดมาตรการ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนยบริหารประเด็นเพื่อการประชาสัมพันธเชิงรุกที่ทันสถานการณ อาทิ
ปญหาแรงงานตางดาว ปญหาการคามนุษย ปญหายาเสพติด ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา เปนตน
2. ประสานแผนและการปฏิ บั ติ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยในต า งประเทศ
ในการจัดตั้ งเป นศูนย ประชาสัม พันธ เฉพาะกิจ และเรื่องเรงด วนที่สํ าคัญ ของประเทศ โดยให
เอกอัครราชทูตไทยในตางประเทศเปนประธานศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจและเรื่องเรงดวน
ในตางประเทศ โดยมีผูแทนจากหนวยประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐเปนกรรมการศูนยฯ
โดยตําแหนง เพื่อเรงแกไขปญหาและสรางความเขาใจที่ดีใหกับรัฐบาลและประชาชนในประเทศนั้น ๆ
รวมทั้งสรุปและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทํารายงานเสนอรัฐบาล
3. สรางจิตสํานึกในการนําเสนอขาวในประเด็นที่เกี่ยวของหรือออนไหวในระดับ
สากลเนื่องจากสื่อตางประเทศสวนใหญอางอิงการรายงานขาวจากสื่อมวลชนไทย
4. สงเสริมและสนับสนุนการสรางชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธผานสื่อสมัยใหม
โดยใชอุปกรณการสื่อสาร หรือ Mobile Media อาทิ Smartphone Tablet เปนตน รวมถึงเครือขาย
สังคมออนไลน (Social Media) อาทิ Facebook Line Twitter Youtube Instagram เปนตน
5. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดานการประชาสัมพันธในหนวยงานภาครัฐ
มีองคความรูดานบริหารจัดการขอมูลขาวสารผานสื่อสมัยใหม เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพดานการประชาสัมพันธใหครอบคลุมและกาวทันสื่อสมัยใหม
6. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยระดม
ความคิดเห็นเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางกับกลุมเปาหมายและสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
การประชาสัมพันธแหงชาติ
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หนวยงานหลัก
(1) กระทรวงการตางประเทศ
หนวยงานรวมรับผิดชอบ
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวงกลาโหม
(3) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(4) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5) กระทรวงพาณิชย
(6) กระทรวงแรงงาน
(7) กระทรวงมหาดไทย
(8) กระทรวงวัฒนธรรม
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สวนที่ 4
การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564)
ไปสูการปฏิบัติ
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บทที่ 7
การนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564)
ไปสูการปฏิบัติ
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) จัดทําขึ้น
ในชวงที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดิน
ทั้ง นโยบายเรง ด วนและนโยบายระยะยาว ความสํ าเร็ จของการขั บ เคลื่ อนนโยบายและแผน
การประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ขึ้นอยูกับความชัดเจนของแผนและระบบ
การบริหารจัดการสูการปฏิบัติ การรับรู เขาใจ และตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบรวมกันของ
ทุกหนวยงาน ดังนั้น เพื่อใหนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เกิดผลสัมฤทธิ์ไดตามกรอบแนวคิด วิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมาย
ของการประชาสัมพันธแหงชาติที่กําหนดไว จะตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกหนวยงานในการนํา
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ไปสูการปฏิบัติ
ในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. การเสริมสรางความเขาใจในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
1.1 จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดรับความรู
เกิดความเขาใจ ทราบถึงวัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการตาง ๆ ในนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) รวมทั้งเขาใจบทบาทของหนวยงาน
ในสวนที่เกี่ยวของและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการในระดับหนวยงานไดสอดคลองกับนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
1.2 เผยแพร น โยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ใหทุกสวนในสังคมไดรับทราบ โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย เพื่อใหเขาใจ
ในการนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปสูการปฏิบัติ
เพื่อสรางการยอมรับและใหความรวมมือในการปฏิบัติจากทุกกลุมในสังคม
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2. การบริหารจัดการยุทธศาสตรใหเปนไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
2.1 จัด ใหมีค ณะกรรมการอํา นวยการบริห ารและประสานแผนของ
หนวยงานภาครัฐทุก แหง เพื่อให สอดคลองกั บนโยบายและแผนการประชาสัม พันธแ หงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
2.2 เสริมสรางประสิทธิภาพการนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไปสูการปฏิบัติในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
โดยสนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการการประชาสัมพันธแหงชาติระดับจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานและมีประชาสัมพันธจังหวัดเปนเลขานุการ ทั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติเปนที่ปรึกษา เสนอแนะ ใหความเห็นกับหัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.3 สงเสริมใหมีการดําเนินงานและประสานงานในแนวราบระหวางหนวยงาน
มากขึ้น เนนการทํางานรวมกัน โดยมีการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานและมีแนวทางการทํางาน
ที่สอดคลองกัน
2.4 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธตามแผนงาน
โครงการของหน ว ยงานในระดั บ กระทรวง กรม ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร แ ละมาตรการ
ในนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) พรอมทั้งกําหนด
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จไวในแผนปฏิบัติการดวย เพื่อสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมจากทุกฝาย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยให ผู รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง ด า นนโยบายและปฏิ บั ติ ไ ด เ ข า มามี ส ว นร ว มในการจั ด ทํ า
แผนปฏิ บัติการรวมกั น เพื่ อเรียนรูแ ละเขาใจในกระบวนการวางแผนแบบบูร ณาการที่ตองมี
การประสานงานในแนวราบระหวางหนวยงานมากขึ้น
2.5 สนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธในระดับทองถิ่น
หรือชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธในระดับกระทรวง กรม
รวมทั้ งสอดคล องกั บนโยบายและแผนการประชาสั มพั นธ แห งชาติ ฉบั บที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
พรอมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จไวในแผนปฏิบัติการดวย โดยใหแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ
ในระดับทองถิ่นเปนไปตามความตองการของชุมชน และสามารถแกไขปญหาของชุมชนได
2.6 สงเสริมการจัดทําฐานขอมูลและพัฒนาระบบโครงขายขอมูลขาวสาร
ของหนวยงานในระดับตาง ๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับทองถิ่น เนนการเชื่อมโยงเครือขายขอมูล
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ระหวางหนวยงานสวนกลางดวยกันและสวนทองถิ่น ใหเปนระบบที่เขาถึงงาย เพื่อใชประโยชน
ในการวางแผนการติดตามประเมินผล และเพื่อใหทุกฝายมีขอมูลทันสมัยที่ถูกตอง
2.7 สนั บสนุ นให มี การฝ กอบรมเพื่อให ความรู ทางวิ ชาการและเสริ มสร าง
ทักษะใหกั บผู ปฏิ บัติ งานประชาสั มพั นธ ดา นต างประเทศ โดยบู รณาการการดํา เนิ นงานและ
แลกเปลี่ย นองคความรูดานเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณก ารสื่อสารประชาสั มพันธ ด านเนื้อหา
การประชาสัมพันธ ระหวางกรมประชาสัมพันธกับกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเปนการสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณประเทศไทยสูประชาคมโลก
2.8 ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ความร ว มมื อ จากหน ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เพื่อกระตุนใหเกิดแนวรวมหรือทัศนคติในเชิงบวกรวมกัน โดยใชกิจกรรมที่กระตุน
ใหเกิดกระแสนิยมรวมเปนเครื่องมือในการสรางพลังขับเคลื่อนเรื่องที่เปนวาระแหงชาติ โดยจัดลําดับ
การเผยแพรใหสอดคลองในแตละชวงเวลา เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ นําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2.9 จัดใหมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการปรับแผนการดําเนินงานภายใต
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของชาติ
เปนไปอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง และลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นได
2.10 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําสื่ อ สมั ย ใหม (New Media) มาใช
ในการประชาสั มพันธขอมูลขาวสารเพื่อใหเขา ถึงกลุมเปาหมายอยางรวดเร็ว ถูกตอง ทันต อ
สถานการณ ทั้งนี้ เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนสื่อทั่วโลก
3. การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
3.1 จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
3.2 จัดทําระบบการติดตาม ประเมินผล การประสานงาน การตรวจสอบ
ผลงานของหนวยงานปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนเครือขายเชื่อมโยงกัน มีเกณฑชี้วัด
ประเมิ น ผลงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให แ ก ห น ว ยงานปฏิ บั ติ เพื่ อ สามารถนํ า มาเป น ข อ มู ล และ
เปนประโยชนในการปรับปรุงแผนงาน แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนพัฒนาบุคลากรตอไป
3.3 จั ด ให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและประชาชนมี ส ว นร ว มในการระดม
ความคิดเห็นและติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธตาง ๆ
ทั้งในระดับกระทรวง กรม และในระดับทองถิ่น
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3.4 จัดใหมีชองทางการแกไขปญหาที่เกิดจากการรองเรียนการกระทําที่
ละเมิดตอการประชาสัมพันธของชาติ โดยสามารถเชื่อมโยงกับศูนยดํารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย
3.5 จัดใหมีการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานการณ
และแนวโน มการเปลี่ ยนแปลงที่ มี ผลต อการประชาสั มพั นธ แห งชาติ โดยจั ดให มี การวิ เคราะห
สภาพแวดล อมทั้ ง ภายในและภายนอก วิ เคราะห จุ ดแข็ ง จุ ด อ อน โอกาส และอุ ปสรรคของ
การดําเนินงานประชาสัมพันธแหงชาติทุก 1 - 2 ป ซึ่งอาจดําเนินการเปรียบเทียบวัด (Benchmark)
กับประเทศที่ประสบความสําเร็จในดานการประชาสัมพันธสูประชาคมโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร
เกาหลีใต เปนตน
3.6 กําหนดใหการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) เปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กรม
หรือหนวยงาน
4. ดัชนีชี้วัดรวมของยุทธศาสตร
4.1 หนวยงานมีการจัดทํา แผนประชาสัมพัน ธที่สอดคลองกับ นโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
4.2 มีเครือขายการประชาสัมพันธแหงชาติทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค
สวนทองถิ่น และเครือขายในตางประเทศอยางเปนระบบ ภายในป พ.ศ. 2564
4.3 มีระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชาสัมพันธของ
หนวยงานตอคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ พรอมมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานประชาสัมพันธไดรับการพัฒนาแลวเสร็จ ภายในป พ.ศ. 2564
4.4 มีฐานขอมูลและระบบโครงขายขอมูลขาวสารของหนวยงานในระดับตาง ๆ
ทั้งระดับนโยบายและระดับทองถิ่น สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในป พ.ศ. 2564
4.5 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองทุกดาน ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนใหการสนับสนุนและเขามามีสวนรวมในโครงการและกิจกรรมตาง ๆ
ของหนวยงานภาครัฐ
4.6 ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยไดรับการเผยแพรใหเปนที่รูจักและยอมรับ
จากประชาคมโลก
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5. หนวยงานที่รับผิดชอบ
5.1 หนวยงานกลาง
(1) คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัด ทํา นโยบายและแผนการประชาสัม พัน ธแ หง ชาติ ฉบับ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ตลอดจนอํานวยการ เสนอแนะใหคําปรึกษากับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่ อ การดํ า เนิน งานประชาสัม พั น ธข องชาติ เ ป น ไปตามนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ
แหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
(2) กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธของชาติ และเปนหนวยประสานนโยบายและแผนฯ กับหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดผล
ในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
5.2 หนวยปฏิบัติ
(1) สวนราชการทุกกระทรวง
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5.3 หนวยสนับสนุน
(1) องคกรภาคประชาชน
(2) องคกรภาคเอกชน
(3) สื่อมวลชน
(4) องคกรพัฒนาเอกชน
(5) สถาบันการศึกษา
(6) สมาคม/ชมรมวิชาชีพ
(7) องคกรอิสระ
…………………………………………………………..
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ภาคผนวก
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีเอกภาพ เป็ นระบบและมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสํา นัก นายกรั ฐ มนตรี ว่า ด้ว ยการประชาสัม พัน ธ์
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรื อส่วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
และมี ฐานะเป็ นกรม หรื อส่ วนราชการที่ ไม่มีฐานะเป็ นกรมแต่มีผูบ้ งั คับบัญชาของส่ วนราชการ
ดังกล่าวเป็ นอธิ บดีหรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นอธิ บดี ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ยกว่า “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ”
เรี ยกโดยย่อว่า “กปช.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ รัฐมนตรี ประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็ นรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ปลัดกระทรวง
มหาดไทย เลขาธิ การสภาความมัน่ คงแห่ งชาติ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และผูท้ รงคุณวุฒิ
ไม่เกินหกคน ซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ง เป็ นกรรมการ อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็ นกรรมการ
และเลขานุ การ รองอธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์ที่อธิ บดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย และผูอ้ าํ นวยการ
สํานักในกรมประชาสัมพันธ์ที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบหมาย เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗ ง

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

การแต่งตั้งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
มีผลงานและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสื่ อสารมวลชน
ข้อ ๖ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิตามข้อ ๕ มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละสองปี นับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ในกรณี ที่ก รรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิพ น้ จากตํา แหน่ ง ก่ อนครบวาระหรื อในกรณี ที่ป ระธาน
กรรมการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง
ให้ผไู้ ด้รับแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งแทนหรื อเป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิชุดนั้น
กรรมการผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซ่ ึ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระอาจได้รั บ แต่ ง ตั้ง เป็ นกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิอีกได้
ข้อ ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพน้ จากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก
(๔) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
ข้อ ๘ การประชุ ม กปช. ต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ งของจํา นวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการและรองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุ มหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ หน้าที่ ได้ ให้กรรมการที่ มาประชุ มเลือกกรรมการ
คนหนึ่งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งให้มีเสี ยงหนึ่ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
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หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

ข้อ ๙ ให้ กปช. มีอาํ นาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ
รวมทั้งเสนอแนะเรื่ องที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของชาติ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติตอ้ งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องกําหนด
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามแผนด้วย
(๒) เสนอแนะ และให้คาํ ปรึ กษาแก่หน่วยงานของรัฐตาม (๑) และประสานการปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(๓) แนะนํา และให้ ค วามเห็ น ด้า นการบริ ห ารงานสื่ อ แก่ ห น่ ว ยงานสื่ อ มวลชนภาครั ฐ
เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(๔) ประสานการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของหน่ วยงานของรัฐและภาคเอกชน เพื่อให้
สอดคล้องและบรรลุเป้ าหมายตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(๕) ประเมิ น สถานการณ์ ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ประเทศชาติ แ ละกํา หนดมาตรการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
(๖) ติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุ งงานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
(๗) สนับสนุ นและส่ งเสริ ม ให้มี การอบรม การประชุ ม หรื อ สัม มนา เพื่อ ให้เ กิ ด ความรู้
ความเข้าใจอันถูกต้อง และประสานงานในการปฏิบตั ิงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐ
และภาคเอกชน
(๘) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี เสนอคณะรัฐมนตรี
(๙) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
ข้อ ๑๐ ให้ กปช. มีอาํ นาจแต่งตั้งที่ปรึ กษาหรื อคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามที่ กปช. มอบหมายได้
การประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ นาํ ความในข้อ ๘ มาใช้บ ัง คับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ให้ กปช. และคณะอนุ ก รรมการมี อาํ นาจขอให้ห น่ ว ยงาน
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลหนึ่ งบุคคลใดมาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง แสดงความคิดเห็นหรื อจัดส่ ง
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามที่เห็นสมควร
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หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

ข้อ ๑๒ ให้กรมประชาสัม พันธ์ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ท างวิช าการและธุ ร การของ กปช. รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของชาติ ประสานงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
ส่งเสริ ม และสนับสนุนการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนิ นงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานของรัฐเสนอ กปช. จัดฝึ กอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และสร้างความเข้าใจ
อันถูกต้องเพื่อเป็ นประโยชน์ในการประสานงาน ตลอดจนดําเนินการตามที่ กปช. มอบหมาย
ค่าใช้จ่ายสําหรับ กปช. ที่ปรึ กษา และคณะอนุ กรรมการให้จ่ายจากงบประมาณของกรม
ประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๙ (๑) ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแผนปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์แห่ งชาติ
ต่อ กปช.
(๒) ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อนําผลการดําเนินการไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุ งแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากยิง่ ขึ้น
(๓) รายงานผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจําปี
ของหน่วยงานต่อ กปช.
(๔) ร่ ว มมื อ และประสานงานกับ กปช. รวมทั้ง สนั บ สนุ น ด้า นงบประมาณแก่ กปช.
เพื่อการปฏิบตั ิงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ข้อ ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ
.................................................

1. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. หมอมหลวง ปนัดดา ดิศกุล
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
5. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ
8. โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
9. รองศาสตราจารยไชยา ยิ้มวิไล
กรรมการผูชวยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
10. นายดนัย จันทรเจาฉาย
ประธานมูลนิธิธรรมดี
11. ศาสตราจารยยุบล เบ็ญจรงคกิจ
อดีตคณบดี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
12. นายวีระ ลิมปะพันธุ
นายกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
13. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ
กรรมการผูอํานวยการใหญสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก
ประธานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
14. นายอมร วาณิชวิวัฒน
อาจารยประจําภาควิชาสังคมและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
15. นายอภินันท จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

16. นายจรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
17. นางสินีนาถ วิมุกตานนท
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ 1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2557 ลว. 30 กันยายน 2557 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจให
รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ป ระธานกรรรมการ
รองประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
2. คําสั่ งสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ที่ 103/2557 ลว. 15 กั นยายน 2557 เรื่ อง มอบหมายและมอบอํ านาจให
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
3. คําสั่งประธานกรรมการประชาสัม พัน ธแ หง ชาติที่ 1/2558 ลว. 21 เมษายน 2558 เรื่อ ง แตง ตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ
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คําสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ
ที่ /2558
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่หา (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64)
..............................................

เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2553 อาศัย
อํานาจตามความใน ขอ ๑๐ ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2553 ประกอบกับ
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 จึงแตงตั้งคณะอนุกรรรมการ
จัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่หา (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64) โดยมีองคประกอบ
และอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. องคประกอบ
1.1 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานอนุกรรมการ
1.2 รองศาสตราจารยไชยา ยิ้มวิไล
รองประธานอนุกรรมการ
1.3 นายดนัย จันทรเจาฉาย
อนุกรรมการ
1.4 ศาสตราจารยยุบล เบ็ญจรงคกิจ
อนุกรรมการ
1.5 นายวีระ ลิมปะพันธุ
อนุกรรมการ
1.6 พลเอก สุรวัช บุตรวงษ
อนุกรรมการ
1.7 นายอมร วาณิชวิวัฒน
อนุกรรมการ
1.8 ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม อนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.9 ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนความมั่นคง
อนุกรรมการ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
1.10 นางสาวมนทิรา วิโรจนอนันต
อนุกรรมการ
1.11 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อนุกรรมการและเลขานุการ
(นายจรูญ ไชยศร)
1.12 ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรมประชาสัมพันธ
1.13 ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
กรมประชาสัมพันธ
/อํานาจหนาที่...
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-2๒. อํานาจหนาที่
2.1 จัดทํารางนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่หา พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕64
เสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติใหความเห็นชอบ
2.2 เสนอแนะ และใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
2.3 ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ
2.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ
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รายชื่อผูจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.)
2. คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า ร า งนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ตามคํ าสั่ ง คณะกรรมการประชาสั ม พัน ธ แห ง ชาติ ที่ 2/2558
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
3. คณาจารยที่ปรึกษา
3.1 นายเกษมสันต วีระกุล
3.2 นายชูศักดิ์ เจริญหงษทอง
3.3 นายสุทธิพันธ ภูระหงษ
3.4 ผศ.ดร.พนม คลี่ฉายา
3.5 ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
3.6 นางพรพิมล มฤคทัต
3.7 นายฉันทกร แกวเกษ

นักวิชาการอิสระและผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธอิสระ
นักประชาสัมพันธอิสระ
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด
K Education Center ธนาคารกสิกรไทย

4. คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
4.1 นายอภินันท จันทรังษี
4.2 นายจรูญ ไชยศร

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
4.3 นางสินีนาถ วิมุกตานนท
4.2 นางวาสนา เชิญขวัญ
4.3 นางนุชริน กลิ่นละออ
4.4 นางสาววริฏฐา หิมทอง
4.5 นางสาวอินทิรา สุวรรณ
4.6 นางภัทรมน วังคําหมื่น
4.7 นายเมธา สินประกอบ
4.8 นางสาวพนิดา ภาคพิธเจริญ
4.9 นายณัฐพงศ จิกยอง
4.12 นายเสนห แกวอุดร
4.13 นางสาวประภาภรณ สุนทรวิภาต
4.14 นายภูมิ ฉายศิริ
4.15 นางสาวอังศุมาลิน รัตนภิรมย
4.16 นางสาววรมนพรรณ ทองศรีโชติชวง

ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
ผูอํานวยการสวนประเมินผล
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
นักประชาสัมพันธ
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5. หนวยงานที่เข ารว มสัม มนาเชิงปฏิบัติ การรับฟ งความคิ ดเห็น ที่มีต อรา งนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
รวม 60 หนวยงาน จํานวน 90 คน
5.1 หนวยงานภาครัฐ/หนวยงานอิสระ จํานวน 52 หนวยงาน ประกอบดวย
1) สํานักนายกรัฐมนตรี
● สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
● สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
● สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
● สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
● สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) กระทรวงกลาโหม
● สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
● กองบัญชาการกองทัพไทย
● กองทัพบก
● กองทัพเรือ
● กองทัพอากาศ
3) กระทรวงการคลัง
● กรมบัญชีกลาง
4) กระทรวงการตางประเทศ
● สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
● กรมการกงสุล
● กรมพิธีการทูต
● กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
● กรมสารนิเทศ
● กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
● กรมองคการระหวางประเทศ
● กรมอาเซียน
● สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
5) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
● สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
● สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
● กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
● สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8) กระทรวงคมนาคม
● สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
● สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
● สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
● กรมอุตุนิยมวิทยา
11) กระทรวงพลังงาน
● สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
12) กระทรวงพาณิชย
● สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
● กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
13) กระทรวงมหาดไทย
● สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
● กรมการปกครอง
● กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
● กรมการพัฒนาชุมชน
● กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
14) กระทรวงยุติธรรม
● สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
● สํานักงานกิจการยุติธรรม
15) กระทรวงแรงงาน
● สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
● กรมการจัดหางาน
16) กระทรวงวัฒนธรรม
● สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
● กรมการศาสนา
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17) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
● สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
18) กระทรวงศึกษาธิการ
● สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
● สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19) กระทรวงสาธารณสุข
● สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
20) กระทรวงอุตสาหกรรม
● สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
21) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
22) สถาบันพระปกเกลา
23) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน
24) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
25) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

5.2 หนวยงานเอกชน/สื่อมวลชน จํานวน 8 หนวยงาน ประกอบดวย
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด
บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ
สมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
สมาคมผูสื่อขาวตางประเทศแหงประเทศไทย
-----------------------------
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กรมประชาสัมพันธ์
ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์)
เลขที่ 9 ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 2323 ต่อ 1506 , 1509 โทรสาร 0 2618 2395
http://www.prd.go.th

