นโยบายและแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ ฉบับที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุงใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป)

คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ธแห่หงชาติ ฉบับที่ ๕5
พ.ศ. 2563
๒๕๖๓ –- ๒๕๖๕
2565
(ฉบับบปรั
ปรับบปรุ
ปรุงงให
ให้สสอดคล
อดคล้อองกั
งกับบยุยุททธศาสตร
ธศาสตร์ชชาติ
าติ ๒๐
20 ปปี))
(ฉบั

คณะกรรมการการประชาสั
งชาติ
คณะกรรมการประชาสัมพัมนพัธนแธ์หแงห่ชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ธ สำนักนายกรัฐมนตรี

นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม

สแกนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

คำนำ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558
และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
โดยนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) จัดทำขึ้นในขณะที่
ประเทศไทยยัง ไม่มีก ารจัด ทำยุท ธศาสตร์ช าติ ซึ่ง ต่อ มาได้มีก ารประกาศใช้ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยแบ่งช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติเป็นช่วงละ 5 ปี
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนของประเทศ
เป็น 3 ระดับและวิธีการเสนอแผนตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
โดยนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จัดเป็นแผนระดับที่ 3 และคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่
12 มีนาคม 2562 กำหนดให้หน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าของแผนระดับที่ 3 ปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ในความรับผิดชอบ
ให้ สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ 11 มิถุ นายน 2562
กำหนดให้ปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในห้วง 5 ปีแรก คือ พ.ศ. 2561 – 2565
โดยให้จัดทำในระยะ 3 ปีที่เหลือ คือ พ.ศ. 2563 – 2565
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยมีรองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นประธานอนุกรรมการ ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและ
แผนการประชาสั มพั นธ์แห่ งชาติ ซึ่ งเป็ น แผนระดั บ ที่ 3 ของประเทศ ให้ เป็ น ไปตามมติค ณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 วันที่ 12 มีนาคม 2562 และวันที่ 11 มิถุนายน 2562
นโยบายและและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) มีจุดมุ่งเน้นให้มีการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมของคนในสังคม ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้แผนย่อยที่ 3 ของแผนแม่บท
ประเด็นที่ 10 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในประเด็ น การบริห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ าวสารภาครัฐบรรลุ เป้ าหมายที่ ก ำหนดไว้ โดยต้ อ งกำหนดให้ มี
กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสื่อเผยแพร่ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล
เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ไว้เป็นกิจกรรมภายใต้
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของทุกหน่วยงาน
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสื่อสารมวลชนของประเทศจึ งต้องนำนโยบายและ
แผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่อไป
กรมประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
สิงหาคม 2563
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
1. ความเป็นมา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 กำหนดให้มี
“คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)” ทำหน้าที่เสนอ “นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ”
ต่ อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ ง เสนอแนะเรื่องที่ เกี่ ยวกั บการประชาสั มพั นธ์ของชาติ โดย “นโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ” ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และต้องกำหนดหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามแผนด้วย เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งนำสู่การปฏิบัติมาแล้ว 5 ฉบับ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่
6 ตุลาคม 2558 ประกาศใช้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ได้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และแผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อมายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561
โดยแบ่งช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติเป็นช่วงละ 5 ปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
เห็ นชอบการจำแนกแผนของประเทศเป็น 3 ระดั บ และเห็ นชอบวิธีการเสนอแผนตามที่ สำนั กงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ซึ่งกำหนดให้แผนระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 หมายถึง
แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ เช่น แผนของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ ดังนั้น
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จึงจัดเป็นแผนระดับที่ 3 ของประเทศ เพราะจัดทำขึ้น
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 กำหนดให้ หน่วยงานรัฐที่เป็น
เจ้ าของแผนระดั บ ที่ 3 ดำเนิ น การปรับ ปรุงแผนระดั บ ที่ 3 ในความรั บ ผิ ด ชอบให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี ประกอบกั บ มติ ค ณะรัฐมนตรี เมื่ อ วัน ที่ 11 มิ ถุน ายน 2562 กำหนดให้
ปรับปรุงแผนระดับที่ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในห้วง 5 ปีแรก คือ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยให้
จัดทำในระยะ 3 ปีที่เหลือ คือ พ.ศ. 2563 – 2565
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มี มติมอบหมายหน่วยงาน
ขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าภาพ (จ.3) ขับเคลื่อนแผนย่อยที่ 3 คือ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ

-2วัฒนธรรมของคนในสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 คือ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 จึงต้องปรับปรุง
“นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)” ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3
ของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในห้วงระยะแรกคือ 3 ปีที่เหลือ โดยปรับปรุงเป็น
“นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)”
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
2.2 เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศและสร้างทัศนคติ
เชิงบวก เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก
2.3 เพื่ อ บริห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารของประเทศในภาวะปกติ แ ละภาวะวิ ก ฤต
สร้างเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ เปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน และสร้างสังคมแห่ง
การต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
2.4 เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารมวลชนของประเทศ
ในยุคดิจิทัลให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. เป้าหมาย
3.1 ประชาชนมีความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
3.2 ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศมีความตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวก และมี
ส่วนร่วมกับการต่างประเทศ
3.3 ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศได้อย่างเท่าเทียม
และทันต่อสถานการณ์ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริงและ
ร่วมกันต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
3.4 บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิทัล
มีความเชี่ยวชาญในการผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
4. วิสัยทัศน์
“การประชาสัมพันธ์ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกัน สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของชาติในสายตาของประชาคมโลก”

-35. แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศในช่วงปี
พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้
5.1 แนวทางที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชน
ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
5.2 แนวทางที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ
5.3 แนวทางที่ 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์
สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม
5.4 แนวทางที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
ในยุคดิจิทัล
6. การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
6.1 การขับเคลื่อน
6.1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่ งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับ ปรับ ปรุงให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี )
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
6.1.2 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภาพรวม เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนา
แต่ละแนวทาง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแนวทางและนำสู่การปฏิบัติ
ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด
6.1.3 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ประจำปีของหน่วยงาน
พร้อ มทั้ ง ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ระดั บ หน่ ว ยงานให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) – (4)
6.1.4 ให้ความสำคัญกับการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของคนในสังคม ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคม
แห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้แผนย่อยที่ 3 ของ
แผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 10 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศในประเด็นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยต้องกำหนดให้มีกิจกรรมที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของทุกหน่วยงานมีการผลิต
สื่อ สร้า งสรรค์ พั ฒ นาสื่ อ เผยแพร่ ตลอดจนพั ฒ นาระบบโครงสร้างเครือ ข่ ายด้ านข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ ตามข้อ 6.1.3

-46.1.5 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการโดย
ระยะแรก ให้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ สร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของคนไทยและชาวต่างชาติต่อการประชาสัมพันธ์ของประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย (Branding) โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมทางสังคมออนไลน์
ที่มีผู้เข้าถึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6.1.6 ยกระดับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพั นธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
ให้ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่กำหนดไว้ในนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
6.1.7 เสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน
โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน
การดำเนิ
การด�
ำเนินงานแต่ละแนวทางได้ ซึซึ่ง่ เป็
เป็นไปตามระเบี ยบสำนั
บส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่ว่าาด้ด้ววยการประชาสั
ยการประชาสัมมพัพันนธ์ธ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2553
6.1.8 ผลักดันให้มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่โดยเฉพาะผ่านสื่อดิจิทัลและพัฒนา
ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของภาครัฐรวมทั้งสื่อดั้งเดิม
6.1.9 จัดทำคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต
6.1.10 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom up)
โดยเฉพาะในระดั บ ชุ ม ชนเพื่ อ นำไปสู่ ก ารรู้ เท่ า ทั น และร่ว มกั น ต่ อ ต้ านข่ าวปลอม รวมทั้ ง กำหนด
มาตรการรองรับ กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ อาทิ คนพิ ก าร ให้ ส ามารถเข้ า ถึ งข้ อ มู ล ข่ าวสารสำคั ญ ได้
นอกจากนี้ควรมีการใช้เครือข่ายระดับพื้นที่และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตด้วย
6.1.11 พัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เชิงรุก โดยให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เป็นผู้ดำเนินการหลักภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจการให้ สิทธิประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและเกิดการเชื่อมโยงแบ่งปัน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน
6.2 การติดตามประเมินผล
6.2.1 จัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการประเมินผลการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปี
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ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (2)
แล้ ว ส่ งผลการประเมิ น ฯ ดั งกล่ าวให้ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ ในฐานะฝ่ ายเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ประชาสั มพั นธ์ แ ห่ งชาติ พร้อ มทั้ งนำผลการประเมิ น ฯ ไปใช้ ป ระโยชน์ ในการวางแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประชาสัมพันธ์ประจำปีของหน่วยงานในปีต่อไป
6.2.2 จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตาม
นโยบายและแผนการประชาสัม พั นธ์แห่ งชาติ ฉบั บที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) พร้อมทั้งประเมินผลการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปขับเคลื่อน
ให้เกิดการปฏิบัติในการใช้เป็นกรอบแนวทางของการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
6.2.3 จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลโดยพิ จ ารณาทบทวนการกำหนดตั ว ชี้ วั ด ในระดั บ
โครงการที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาทบทวนการกำหนด
ตัว ชี ้ว ัด ให้ม ีก ารถ่า ยระดับ จากตัว ชี้วัด ภาพรวมไปสู ่ต ัว ชี ้วัด ระดับ แผนงาน/โครงการ เพื ่อ ให้
นำไปสู่การติดตามประเมินผลลัพธ์ในทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม
6.2.4 จัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาจใช้เทคโนโลยีมาเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคเนื้อหา (Content)
เพื่อกำหนดเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หรือประเมินข้อดี
ข้อเสียของแผนการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มประชาชนสามารถ
สะท้อนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two – way Communication) ระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.2.5 จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ
แอปพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารแบบสานเสวนามากกว่าการสื่อสารด้านเดียว
6.2.6 จัดให้ มีการใช้วิทยาการข้อมูล (Data Science) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคม (Social Monitoring) เพื่ อวิเคราะห์ การสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ ในการประเมิ น
ประเด็นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
6.2.7 นำเสนอผลการประเมิ น ผลให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ ทราบเพื่ อ นำไปใช้ ป รั บ ปรุ ง
การดำเนินงานต่อไป
---------------------------

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.2 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 4.1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
1.4 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เป็นแผนระดับที่ 3 ที่ใช้การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสานการดำเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานสื่อสารมวลชนของประเทศเพื่อใช้สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้แก่ประชาชนทุกระดับ ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ เช่น สร้างและพัฒนาช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐอย่าง
เท่าเทียม และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและกำหนดนโยบาย
ภาครัฐ โดยเฉพาะส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด จัดเวลา
และพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์
และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมี
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
2.1.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย: คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทย คนไทยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ
นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) สนับสนุนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 10
โดยมุ่ งให้ หน่ วยงานภาครัฐนำเสนอข้อมู ลข่ าวสารที่ ถูกต้ อง สร้ างสรรค์ มี ความแม่ นยำ รวดเร็ว และมี ช่ องทาง
การติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
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ของประชาชน ส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัด จัดเวลาและ
พื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ
บทบาทหน้าที่ สิทธิของการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่ประชาชน และโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
2.1.2 แผนย่อยของแผนแม่บทฯ
• แผนย่ อ ยที่ 3 การใช้ สื่ อ และสื่อ สารมวลชนในการปลู ก ฝั งค่ านิ ย มและวัฒ นธรรม
ของคนในสังคม
• เป้าหมายแผนย่อยที่ 3: สื่อในสังคมไทยมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
• แนวทางการพัฒนา
1. พัฒ นาสื่อ สร้า งสรรค์ โดยจัด เวลาและพื้น ที่อ อกอากาศสื่อ กระแสหลัก ให้แ ก่
สื่อ สร้างสรรค์ รวมทั้ งการส่ง เสริม การใช้สื่ อ ออนไลน์แ ละเครือ ข่า ยสัง คมออนไลน์อ ย่า งสร้า งสรรค์
เพื่อนำเสนอตัวอย่างของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตอาสา จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ ดี
ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก
2. พัฒนาสื่อเผยแพร่ เพื่อส่งสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพของสื่อ
ควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครั ดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาเนื้อหาสาระที่เป็น
ข้อเท็จจริงและมีคุณภาพสูง รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ในการเลือกรับปรับใช้สื่อหรือการรู้เท่าทันสื่อ
และสื่อออนไลน์แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเฝ้าระวังการบริโภคสื่อที่เหมาะสม
3. พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อ และสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม
ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สร้างภู มิคุ้ มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้ เกิดสังคมแห่ งการเรียนรู้
ปลอดภั ย และสร้างสรรค์ เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น การสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ แ ผนย่ อ ยที่ 3 การใช้ สื่ อ และ
สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้อง
กำหนดให้มีกิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ พัฒนาสื่อเผยแพร่ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่าย
ด้านข้อมูลเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ไว้เป็น
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติของทุกหน่วยงาน

-๘-

2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.1 เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
2.2.2 ขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรม
1) เร่งรัดการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) เพื่อเป็นกลไก
ในการบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
2) ปรับ บทบาทของสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ให้ ด ำเนิ น การเชิ งรุก รวมทั้ ง พั ฒ นา
หลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
3) กำหนดหลั ก สู ต รอบรมและจั ด อบรมสั ม มนาเรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ ภ าครั ฐและ
การสื่อสารสาธารณะให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
2.2.3 เป้าหมายกิจกรรม
1) การให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐาน ความแม่นยำ ความรวดเร็ว
และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น
2) หลักสูตรด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลได้รับ การบรรจุในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ
ภาครัฐของหน่วยงานต่าง ๆ
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
2.3.1 วัตถุประสงค์ที่ 1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2.3.2 เป้าหมายรวมที่ 2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่าง
รู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
(1) เป้ าหมายระดั บยุ ทธศาสตร์ที่ 2.1.1 คนไทยส่ วนใหญ่ มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
(2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
จิตสาธารณะ และพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ แนวทางการพั ฒ นาย่อ ยที่ 3.1.5 จัด สรรเวลาและพื้ น ที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีโดยเฉพาะในช่วงเวลา
ที่มีผู้ชมมากที่สุดและส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท สิทธิ และ
หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี

-๙-

2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
2.4.1 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1: เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ: ประเด็นความมั่นคงที่ 3.7.3 การเสริมสร้าง
ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข รองรับนโยบายที่ 1
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธำรงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชู เทิดทูน
อย่างสมพระเกียรติ
3) ตัวชี้วัดที่ 2: ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4) กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริม ทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ
รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2.4.2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12: เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
1) แผนระดับ ชาติว่า ด้ว ยความมั่น คงแห่ง ชาติ : ประเด็น ความมั่น คงที่ 3.7.17
การรักษาความมัน่ คงทางพลังงาน
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานที่เพียงพอและ
เหมาะสม สามารถรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน
3) ตัวชี้วัดที่ 2: สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานของประเทศ
4) กลยุทธ์ที่ 5: รณรงค์ผ่านการสร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ใน
ด้านการผลิต การใช้พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับชุมชน
2.4.3 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 12: เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
1) แผนระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ง ชาติ : ประเด็น ความมั่น คงที่ 3.7.18
การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้านอาหาร
และน้ำ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน
3) ตัวชี้วัดที่ 2: ระบบป้องกัน แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง แก้ไขภัยคุกคามที่เกิดจากภัยทางน้ำ
อันได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ำ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4) กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาและเชื่อมโยงระบบป้องกัน เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง
แก้ไขภัยคุกคามที่เกิดจากภัยทางน้ำ อันได้แก่ น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และสิ่งที่แฝงมาในอาหารและน้ำ
โดยบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

- ๑๐ -

2.4.4 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 16: เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
1) แผนระดับ ชาติว่าด้ว ยความมั่น คงแห่ง ชาติ : ประเด็น ความมั่น คงที่ 3.7.16
การรักษาดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน ไม่แทรกแซงกิจการ
ภายในระหว่างกัน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศอื่น ๆ
ในด้านความมั่นคง รวมทั้งสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
3) ตั วชี้วัด ที่ 1: ระดั บ ความสำเร็จ ของการมี บ ทบาทเชิ งสร้างสรรค์ ข องไทยด้ าน
การเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ
4) กลยุทธ์ที่ 4: เสริมสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดี ต่อไทย ตลอดจน
ความตระหนักเกี่ยวกับบทบาทไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ
---------------------------------

ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

- ๑๑ -

ส่วนที่ 3
สาระสำคัญของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
1. ความจำเป็นของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้ าที่ ของรัฐ มาตรา 59
กำหนดว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกั บ
ความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญ ญัติ และต้องจัดให้ประชาชน
เข้ าถึ งข้ อ มู ล ข่ าวสารดั งกล่ าวได้ ส ะดวก นอกจากนี้ มาตรา 65 ยั งกำหนดให้ รัฐบาลต้ อ งจั ดทำแผน
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ กำหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายของการพั ฒ นาประเทศไทยในระยะยาว 20 ปี
ประกอบด้ว ย 6 ยุท ธศาสตร์ชาติ ได้แก่ ด้านความมั่ นคง ด้ านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริการจัดการภาครัฐ
ประเทศไทยได้ประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ มุ่ ง เน้ น การสร้า งดุ ล ยภาพระหว่ างเสรี ภ าพของการทำหน้ า ที่ ข องสื่ อ บน
ความรั บ ผิ ด ชอบกั บ การกำกั บ ที่ มี ค วามชอบธรรม และการใช้ พื้ น ที่ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ างมี
จรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของ
การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย อีกทั้ง ต้องการให้สื่อเป็นโรงเรียน
ของสั งคมในการให้ ความรู้แก่ป ระชาชน ปลูก ฝังวัฒ นธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศ นคติที่ ดี รวมทั้ ง
สังคมไทยต้องให้ความสำคัญกับ “ความรู้เท่าทันสื่อของประชาชน” เพราะประชาชนผู้เสพสื่อยังไม่อาจ
แยกแยะคุณภาพของสื่อ ยังไม่เข้าใจจริยธรรมของสื่อ ทำให้มีประชาชนจำนวนมากสนับสนุนสื่อที่ไม่มี
มาตรฐานด้านคุณภาพ ทำให้การแก้ไขสื่ อให้ทำงานอย่างมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก เพราะสื่อจะนำเสนอ
เรื่องราวข่าวสารที่ประชาชนผู้เสพสื่อนิยม นอกจากนี้ ข้อมูลและข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ผิด บิดเบือน เป็นโทษ และไม่เป็นประโยชน์ อาทิ ข่าวปลอม (Fake News) ดังนั้นในช่วงปี
พ.ศ. 2563 - 2565 จึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องดำเนินงานเชิกรุกในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
โดยหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒ นาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการประสานความร่วมมือในการจัดการข่าวปลอม (Fake News) ซึ่ง ถือ เป็น
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จึงเป็นแนวทางให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย
การบริหารประเทศ ซึ่งภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562

- ๑๒ รัฐบาลพลเอก ประยุท ธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แ ถลงนโยบายรัฐบาลต่อ รัฐสภาในวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย นโยบายหลัก 12 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายหลักข้อ 11 “การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ”
ข้อ 11.4 “การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ” และนโยบายเร่งด่วนข้อ 10 “การพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน” ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ต้องเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งใน
ระหว่างหน่ว ยงานของรัฐด้ว ยกัน เองและระหว่างหน่ว ยงานรัฐกับ ประชาชน เพื่อ ให้ทุก ภาคส่ว นมี
ความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้
เป็นการทำงานเชิงรุก เน้นให้เกิดการยกระดับไปสูค่ วามร่วมมือของทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมุ่งสู่ความเป็น
รัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องพัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
เพื่อให้บริการได้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและประชาชน
คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กำหนดให้ กรมประชาสัมพันธ์
เป็นเจ้าภาพแผนย่อยที่ 3 คือ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม ซึ่ งเป็ นแผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ชาติป ระเด็ น ที่ 10 คือ การปรับ เปลี่ย น
ค่านิยมและวัฒนธรรม โดยแผนย่อยที่ 3 นี้มุ่งส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อ
อย่างเคร่งครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด รวมทั้ง
การส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นำเสนอตัวอย่างของการมี
คุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
นอกจากนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐฉบับหนึ่ง คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
พ.ศ. 2553 โดยกำหนดให้มี “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)” ทำหน้าที่เสนอ“นโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ” ต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการ
ประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ได้ เสนอนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
พร้อมทั้งนำสู่การปฏิบัติมาแล้ว 5 ฉบับ โดยนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันได้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงก่อนที่ประเทศไทยจะมีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ
ดังนั้น จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ป ระเด็ น ที่ 10 แผนย่ อ ยที่ 3 และแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า น
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญ กับ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับต้อง
เปิ ด เผยและเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อ ให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ภาคเอกชนและประชาชน ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

- ๑๓ พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้ “คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)”ทำหน้าที่เสนอ“นโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ” ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ของประเทศต่อ คณะรัฐมนตรี อีกทั้ง มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ได้ม อบหมายให้ ห น่ว ยงานรัฐ ปรับ ปรุง และจัด ทำแผนระดับ 3 โดยให้ มีก ารบูร ณาการในประเด็ น
การพัฒนาที่กำหนด จัดทำแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาปรับห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ
ที่แบ่งเป็น 4 ช่วง ๆ ละ 5 ปี กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
จึงต้องมีการปรับปรุง “นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)”
ซึ่งเป็นแผนระดับที่ 3 ของประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศที่ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2560 ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ป ระเด็ น ที่ 10 แผนย่ อ ยที่ 3 และแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ าน
สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ หน่ วยงานภาครัฐ ได้ใช้ก ารประชาสัมพั น ธ์เป็ นอี ก
เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ ในการพัฒนาประเทศ สร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในเชิงรุก
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทำให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป
2. การประเมินสถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
2.1.1 กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีของข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน
เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุ รับ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ได้อย่างมหาศาลและเป็นปัจจุบัน ณ เวลานั้น ๆ ทำให้ประชาชนผู้บริโภคมีค วามต้องการข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา เป็นไปในลักษณะที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เกิดการรวมตัวกัน
ของกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ การสื่อสารไร้พรมแดนและขาดการกลั่นกรอง
ข้อมูล ส่งผลให้ก ารเผยแพร่ภ าพลัก ษณ์ เชิงลบของประเทศถ่ ายทอดสู่ป ระชาคมโลกได้อย่างรวดเร็ว
กว้างขวาง และควบคุมได้ยาก
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส่ งผลต่อ ภาคธุรกิ จและการใช้ ชีวิต ของประชากรโลก
เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบสนองการผลิต
การบริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ กลุ่มดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ วัฒนธรรม
ทำให้รูปแบบการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปรับตัวไม่ทันอาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันได้ แต่ในขณะเดียวกัน จะสร้างโอกาส
ให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้าและบริการ

- ๑๔ ทำให้การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายซื้อสินค้าและทำธุรกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน
เกิดการบริโภคสื่อหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน สิ่งต่าง ๆ ที่ข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของประชาชนที่ เปลี่ ย นแปลงไปในยุ ค ของการประกอบธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี สำหรั บ ภาคธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมสื่อนั้น การเข้ามาของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สมาร์ททีวี โทรทัศน์ดิจิ ทัล ตลอดจนการมี
ผู้ให้ บริการ Platform หลั กจากต่ างประเทศ อาทิ Facebook Youtube Line และ Twitter ซึ่งมีส่วนแบ่ ง
รายได้มากกว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสื่อของไทย นอกจากช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อและรับ
ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคแล้ว แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ ผู้ประกอบกิจการสื่อสารมวลชน
รวมทั้ งสื่ อ มวลชนที่ ต้ อ งแข่ งขั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพให้ ส อดรับ กั บ เทคโนโลยี ดั งกล่ าวทั้ งในแง่ข อง
คุณภาพของเนื้อหาสาระ ต้นทุน และรายได้จากการดำเนินการ
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
2.2.1 สังคมไทยที่ยังมีความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ในระดับที่ต่างกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารอย่างรวดเร็วนำสังคมไทยไปสู่สังคมดิจิทัลมากขึ้น
ประชาชนชาวไทยยังมีความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ของ
ประเทศที่ ยั งไม่ ถู ก กระจายให้ ค รอบคลุม ทุ ก พื้ น ที่ ทำให้ ป ระชาชนในพื้ น ห่ างไกลขาดการรับ รู้ข้ อ มู ล
ข่าวสาร ด้านการศึกษา คุณภาพการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเนื่องจากข้อจำกัดที่สำคัญ
ของการศึ ก ษาไทยทั้ งปั ญ หาเรื่องหลั ก สู ตรและระบบการเรีย นการสอนที่ เน้ น การท่ อ งจำ ทำให้ ข าด
ความคิดสร้างสรรค์ ครูผู้สอนที่มีคุณ ภาพยังกระจายไม่ทั่ วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ ห่างไกลของประเทศ
การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ะยั งมี เด็ ก ที่ ส นใจเรี ย นต่ อ ในจำนวนที่ น้ อ ย การเปิ ด หลั ก สู ต รการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด คนไทยใช้อินเทอร์เน็ ตเพิ่มสูงขึ้นแต่เป็น
การใช้เพื่อการอ่านหาความรู้ในอัตราส่วนที่น้อย การขาดความรู้ทำให้ประชาชนขาด “ความรูเ้ ท่าทันสื่อ”
ไม่ สามารถแยะแยะคุ ณภาพของข้อมู ลข่าวสารและคุ ณภาพของสื่ อได้ ทำให้ เกิ ดการสนั บสนุ นสื่อที่ ไม่ มี
คุ ณ ภาพ บริ โภคข่ าวสารที่ เป็ น ข่ า วปลอม (Fake News) ไม่ ส ามารถแยกแยะข้ อ เท็ จ จริ ง ออกจาก
ความคิดเห็นหรืออารมณ์ที่อาจไม่สะท้อนสถานการณ์จริง ด้านรายได้ ยังเป็นปัญ หาของการกระจาย
รายได้ระหว่างกลุ่มประชากรรวยสุดและจนสุด การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การสร้างความรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ ยังทำได้ไม่ทั่วถึง คนไทยทุกกลุ่ม ทำให้แรงงานที่ มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงมี
จำนวนน้อยกว่าแรงงานที่ไม่มีทักษะ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
สื่อสารประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุน
เพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยียังมีความแตกต่างกัน
2.2.2 ระดับ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร ความแม่นยำ กระชับ รวดเร็วและทันต่อ
สถานการณ์ วิธีการสื่อสาร รูปแบบสื่ อที่ใช้ในการสื่อสาร การผลิตสื่อให้มี คุณภาพ สร้างสรรค์และมี
ความน่าสนใจ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เน้นเรื่องการให้ข้อมูล

- ๑๕ ข่ า วสารของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งมี ม าตรฐานแม่ น ยำ รวดเร็ ว และมี ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ที่เพิ่มมากขึ้น เร่งรัดให้มีการปรับบทบาท หน้าที่ โครงสร้างของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ให้ดำเนินการในเชิงรุก เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
เพื่อให้ สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณ ภาพ พัฒ นาหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทั ล เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้อบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง จัดอบรมสัมมนาเรื่องการประชาสัมพันธ์
ภาครัฐและการสื่อสารสาธารณะให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
2.2.3 ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มประชากรผู้รับสารในแต่ละช่วงวัย
ซึ่งมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้ความต้องการบริโภคข่าวสารในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น
ประชาชนต่างมีสื่อในมือและบริโภคสื่อตามความสนใจของตนเอง เนื้อหาจึงต้องสื่อสารได้ตรงประเด็น
สร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว ตรงประเด็นและถูกต้องแม่นยำ
3. สาระสำคัญของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
3.1 วิสัยทัศน์
“การประชาสัมพันธ์ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และทัศ นคติที่ดีต่อ กัน สร้า งสัง คมแห่ง ภูมิปัญ ญาและการเรีย นรู้ และสร้างภาพลัก ษณ์ที่ดีข องชาติ
ในสายตาของประชาคมโลก”
3.2 วัตถุประสงค์รวม
3.2.1 เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศ
3.2.2 เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศและสร้างทัศนคติเชิงบวก
เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดขี องประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก
3.2.3 เพื่อบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สร้างเครือข่ายสื่อ
สร้างสรรค์ เปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการต่อต้านข่าวปลอม
3.2.4 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิทัล
ให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3.3 เป้าหมายรวม
3.3.1 ประชาชนไทยมีความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
3.3.2 ประชาชนไทยและชาวต่ างประเทศมี ความตระหนั ก รู้ มี ทั ศ นคติ เชิ งบวก และมี ส่ว น
ร่วมกับการต่างประเทศ
3.3.3 ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของประเทศได้อย่างเท่าเทียมและทันต่อ
สถานการณ์ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง และร่วมกันต่อต้านข่าวปลอม
3.3.4 บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

- ๑๖ 3.4 ตัวชี้วัดรวม
เป้าหมายรวมที่ 3.3.1 ประชาชนไทยมีความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนไทยที่มีความตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
เป้าหมายรวมที่ 3.3.2 ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศมีความตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวก
และมีส่วนร่วมกับการต่างประเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศที่มีความตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวกและ
มีส่วนร่วมต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
เป้าหมายรวมที่ 3.3.3 ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศได้อย่าง
เท่าเทียม และทันต่อสถานการณ์ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง
และร่วมกันต่อต้านข่าวปลอม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศตามช่องทางการสื่อสารของ
แต่ละหน่วยงานในแต่ละปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565) (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่นำข้อมูลข่าวสารของประเทศไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
เป้าหมายรวมที่ 3.3.4 บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศ
ในยุคดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญในการผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพสอดรับกับประชาชนใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่สร้างสรรค์
และมีคุณภาพในแต่ละปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565) (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
3.5.1 แนวทางที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
ภายใต้สถานการณ์แ ละแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งภายนอก
และภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย เนื่องจากกระแส
โลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีข องข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ประชาชนผู้บริโภคมีความต้องการข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาและต้องการ
บริโภคข่าวสารพร้อมกันหลายช่องทางในเวลาเดียวกันบนความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
ดั งนั้ น หน่ วยงานภาครั ฐควรให้ ความสำคั ญ กั บการกำหนดเรื่อ งสื่ อ สารประจำปี ที่ มี ค วามสำคั ญ และ
เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุด บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยต้อง
มีการประสานการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องสื่อสารสำคัญนั้น และให้ความสำคัญกับ
ข้อมูลที่จะสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ และกำหนดการสื่อสารออกมาในทิศทางเดียวกัน
เพื่อพลังในการสื่อสาร ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน

- ๑๗ ในข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการและจะดำเนินการในอนาคต
เพื่อให้เรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีของรัฐบาลเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับประชาชน
3.5.2 แนวทางที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทย
และชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ
ในยุ คปั จ จุบั น ประเทศไทยอยู่ท่ ามกลางความเปลี่ ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็ น ด้ าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่
ศักยภาพของไทยให้นานาประเทศได้รู้จัก เข้าใจ และให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งใน
ระดับรัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ ไทยมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนคนไทยให้มี
ความพยายามในการแสดงศั ก ยภาพในมิ ติ ที่ ต นเองสามารถที่ จ ะทำให้ ป ระเทศไทยเป็ น ที่ ย อมรับ กั บ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 2 ด้านการต่างประเทศ ในแผน
แม่บ ทย่อ ยการพัฒ นาที่ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลและพัน ธกรณีร ะหว่า งประเทศ : การสร้า ง
ความตระหนักรู้และเสริมสร้างขีดความสามารถของส่วนราชการ กลุ่ม/องค์กร และประชาชนไทย
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การต่างประเทศของไทย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เวทีนานาชาติ โดยมุ่งเน้น
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้การต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนในทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งรัฐบาล เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ไปหลายกลุ่ม เป้าหมาย
ในฐานรากเพื่อกระจายข่าวสารในวงกว้างได้มากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ บนพื้นฐานข้อมูล
ที่เป็นจริงเพื่อการดำเนินการด้านต่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพต่อไป
3.5.3 แนวทางที่ 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน
และการมีส่วนร่วม
แม้ว่าในปัจจุบัน โลกดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและหลากหลาย ผ่านสื่อใหม่ที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา อุปกรณ์ สาร และผู้ส่งสาร กล่าวคือประชาชน
ทุ กคนสามารถเป็ น ผู้ ส่ งสารและสื่ อสารผ่ านสื่ อ ได้ เองโดยไม่ ต้ องเป็ นสื่ อมวลชน และเป็ น ผู้ รั บ สารได้
ตลอดเวลา หากแต่ บ ริบ ทดั งกล่ าวส่ งผลให้ ป ระชาชนทั้ ง 2 บทบาท ต้ อ งถื อ ข้ อ มู ล จำนวนมากมาย
มหาศาลอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังอาจเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิด
หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เนื่องจากสารที่ส่งออกมาเป็นเพียงความคิดเห็นในสิ่งที่คนให้ค วามสนใจ
แต่ขาดความเป็นจริงเพราะไม่ได้รับการกลั่นกรอง ในขณะเดียวกัน การวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเหลื่อมล้ำ
ในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Access Divide) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน ประกอบกับระบบการศึกษาเรียนรู้ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการสร้าง

- ๑๘ ทักษะการแยกแยะและวิพ ากษ์ ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงข้อมูล ข่าวสารกลุ่มนี้ขาด
ความรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อใหม่ จึงไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลข่าวสารได้ และตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงจากข้อมูลข่าวสารปลอม (Fake News) ในที่สุด
นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนใน
ข้อมูลข่าวสารด้วยการกำหนดเรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ผ่านแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 2 แล้ว
ยังต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการสื่อดิจิทัล มีระบบการจัดการและจัดเก็บข้อมูล และเป็นผู้ที่
ทำหน้าที่กลั่นกรอง และจัดการข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชน เร่งสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
และเร่งขยายและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้น ที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญ หาเพื่อ ให้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระจายองค์ค วาม รู้ต่อ ต้า นข่าวปลอม
(Fake News) ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
3.5.4 แนวทางที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
ในยุคดิจิทัล
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเหมือนอดีตที่ผ่านมา แต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ
และกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าว จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางนโยบายด้านการสื่อสารและการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ การเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์
ในการใช้ชีวิต สร้างสังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อ ต่อต้านข่าวปลอม ซึ่งได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้แล้วในแนวทางการพัฒนาที่ 1 - 3
ดังนั้น การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศตามแนวทางที่ 1 - 3
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประสบความสำเร็จ ได้ จึง ต้อ งเร่ง พัฒ นาบุค ลากรด้า น
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ เพื่อผลิตข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานแม่นยำ กระชับ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร วิธีการสื่อสาร รูปแบบสื่อที่ใช้ให้เหมาะสมในยุคดิจิทัล
โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารออนไลน์ รวมทั้งแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐ การออกแบบเนื้อหาสาร
ให้กระชับ ทันสมัย น่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการผลิตเนื้อหาและสื่อที่เป็น
นวัตกรรมร่วมสมัยโดยเพิ่มทักษะการบริหารเนื้อหาสาร การบริหาร ช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ การบริหาร

- ๑๙ กลยุทธ์การสื่อสาร การวิเคราะห์ผู้รับสาร และการสร้างเนื้อหาสาร และออกแบบสารให้มีความน่าสนใจ
และสร้างสรรค์ การย่อยเนื้อหาสารให้อ่านง่ายและนำเสนอให้ประชาชนผู้รับสารเข้าใจได้ง่าย การจับ
ประเด็นแล้วนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก รวมถึงการส่งเสริมการเติบโตของนักประชาสัมพันธ์ให้มี
Digital Mindset สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ที่มาจากทุกกลุ่ม เช่น ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา
ชาวบ้าน เป็นต้น
---------------------------------

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศ

- ๒๐ -

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
แนวทางที่ 1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชน
ต่อเรือ่ งสื่อสารทีส่ ำคัญ

ภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐของไทย เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์
ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีของข้อมูลข่าวสาร ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้
ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ประชาชนผู้บริโภคมีความต้องการข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาและต้องการบริโภคข่าวสาร
พร้อมกันหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน บนความสะดวกสบายและความเป็ นส่วนตัวมากขึ้น อีกทั้ งกลุ่ม
ประชาชนมีความแตกต่างหลากหลาย มีการเลือกรับสื่อ และสารตามความสนใจของตน ประชาชนบางกลุ่ม
ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐ และหากเป็นข้อมูลที่มีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจ จะไม่สนใจ
และมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องไกลตัว
ดั งนั้ น หน่ วยงานภาครั ฐควรให้ ค วามสำคั ญ กั บ การกำหนดเรื่ อ งสื่ อ สารประจำปี ที่ มี
ความสำคั ญ และเกี่ ยวข้องกั บประชาชนมากที่ สุ ด บนพื้ นฐานของข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง และสอดคล้องกั บ
สถานการณ์ โดยต้องมีการประสานการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
เรื่องนั้น ๆ เพื่อบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิดการเชื่อมโยง สามารถบูรณาการกันได้ในแต่ละ
ภาคส่วน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ป้องกัน ไม่ให้ป ระชาชนเกิ ดความสับสนในข้อมู ล
ข่าวสาร ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการและจะดำเนินการในอนาคต เพื่อให้
เรื่องสื่อสารสำคัญของรัฐบาลเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นความจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่ประชาชนจะมีให้ต่อข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่มีความสำคัญ บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
สอดคล้องกับสถานการณ์
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแนวทางพัฒนา
เป้าหมาย ประชาชนไทยมีความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนไทยที่มีความตระหนักรู้และเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
3. กลยุทธ์
สร้างความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ รวมทั้ง
ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

- ๒๑ 4. โครงการสำคัญ
- โครงการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
ตัวชี้วัดที่ 1 มีแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปี (ด้านภายในประเทศ)
ตัวชี้วัดที่ 2 มีแผนสื่อสารสร้างความตระหนักรู้และความเข้ าใจประจำปีของหน่วยงาน
ภาครัฐที่บรรจุเรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ โดยสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประจำปี (ด้านภายในประเทศ)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 มี ร ายงานผลการดำเนิ น งานสร้ า งความตระหนั ก รู้ แ ละความเข้ า ใจของ
ประชาชน ตามแผนสื่อสารประจำปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของประชาชนที่มีความตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
5. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ ความคิดเห็ นของประชาชน แผนระดับชาติ
ข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดประกอบการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญในแต่ละปี
5.2 เสนอกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ (กปช.) หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. เพื่อกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญในแต่ละปี
5.3 ระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีที่มีเรื่องสื่อสารสำคัญ ตามที่ กปช. หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. กำหนด
5.4 ประมวลข้อ มูลจัดทำเป็น แผนปฏิบั ติ การประชาสัมพั นธ์แห่ งชาติ ป ระจำปี เสนอ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) และนำสู่การปฏิบัติ
5.5 รายงานผลการดำเนิน งานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการประชาสัมพั นธ์แห่งชาติ
(กปช.) หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช.
5.6 ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญในแต่ละปี
6. หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานขับเคลื่อน
6.1.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
6.1.2 คณะอนุก รรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัม พัน ธ์แ ห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
6.2 หน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ)
กรมประชาสัมพันธ์
6.3 หน่วยงานร่วมดำเนินการ
6.3.1 กรมประชาสัมพันธ์
6.3.2 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (สำนัก/กองที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์ และสำนัก/กอง
ที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร)

7. ตารางแสดงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจำแนกตามปีงบประมาณ
โครงการสำคัญ: โครงการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วม
กลยุทธ์/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมกันกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ รวมทั้งร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กิจกรรม
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล จำนวนเอกสารแสดง
3
1
1
1 - คณะอนุกรรมการ
กรม
- หน่วยงานภาครัฐ
สถานการณ์ ความคิดเห็น กรอบแนวคิดเพื่อเสนอ
ทบทวนนโยบาย
ประชาสัมพันธ์ ระดับกรม
ของประชาชน แผน
ประกอบการกำหนดเรื่อง
และแผนการ
(สำนัก/กองที่
ระดับชาติ ข้อมูลนโยบายที่ สื่อสารประจำปีที่สำคัญ
ประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบด้าน
เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบ (ฉบับ)
แห่งชาติ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์และ
แนวคิดประกอบการ
สำนัก/กองที่
(พ.ศ. 2559 2564)
กำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
รับผิดชอบงานด้าน
ให้สอดคล้องกับ
ประชาสัมพันธ์หรือ
ในแต่ละปี
สื่อสารองค์กร)
2. เสนอกรอบแนวคิดที่ได้ จำนวนครั้งของการจัด
3
1
1
1 ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
จากการศึกษา วิเคราะห์
ประชุม (ครั้ง)
(คณะอนุกรรมการ
ต่อคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
จำนวนเรื่องสื่อสารประจำปี 12 4
4
4 ใน กปช.)
(กปช.) หรือ
ที่สำคัญบนพื้นฐานของ
คณะอนุกรรมการภายใต้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง สอดคล้อง
กปช. เพื่อกำหนดเรื่อง
กับสถานการณ์และนโยบาย
สื่อสารที่สำคัญในแต่ละปี เร่งด่วนของรัฐบาล

- ๒๒ -

จำนวนครั้งของการระดม
ความคิดเห็น (ครั้ง)

3. ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประจำปีที่มีเรื่องสื่อสารสำคัญ
ตามที่คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) หรือ
คณะอนุกรรมการภายใต้
กปช. กำหนด
4. ประมวลข้อมูลจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประจำปีที่ เสนอ
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) และนำสู่การปฏิบัติ

จำนวนแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประจำปี (แผน)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/กิจกรรม

เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
3
1
1
1 - คณะอนุกรรมการ
กรม
ทบทวนนโยบาย
ประชาสัมพันธ์
และแผนการ
ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2559 2564)
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี
(คณะอนุกรรมการ
3
1
1
1 ใน กปช.)
- หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม
(สำนัก/กองที่
รับผิดชอบด้าน
ยุทธศาสตร์และ
สำนัก/กองที่
รับผิดชอบงานด้าน
ประชาสัมพันธ์หรือ
สื่อสารองค์กร)

หน่วยงานร่วม

- ๒๓ -

ตัวชี้วัด

เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
5. ติดตามและรายงานผล จำนวนเรื่องสื่อสารที่สำคัญ 12 4
4
4 - คณะอนุกรรมการ
กรม
การดำเนินงานตามแผนฯ ตามแผนปฏิบัติการ
ทบทวนนโยบาย
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ต่อคณะกรรมการ
และแผนการ
ประจำปีที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์
สู่กลุ่มเป้าหมาย
(กปช.)
แห่งชาติ ฉบับที่ 5
(เรื่อง)
(พ.ศ. 2559 2564)
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
6. ประเมินผลการรับรู้และ ร้อยละของประชาชนที่
70 70 70 70 20 ปี
(คณะอนุกรรมการ
ความเข้าใจของประชาชน ตระหนักรู้และเข้าใจเรื่อง
ใน กปช.)
ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
สื่อสารที่สำคัญ
ในแต่ละปี

กลยุทธ์/กิจกรรม

- หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม
(สำนัก/กองที่
รับผิดชอบด้าน
ยุทธศาสตร์และ
สำนัก/กองที่
รับผิดชอบงานด้าน
ประชาสัมพันธ์หรือ
สื่อสารองค์กร)

หน่วยงานร่วม

- ๒๔ -

- ๒๕ -

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ

แนวทางที่ 2 สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทย
และชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ
ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาลจึงให้ความสำคัญด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ศักยภาพของไทย
ให้ น านาประเทศได้ รู้จั ก เข้ าใจ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ประเทศไทยในทุ ก มิ ติ ทั้ งในระดั บ รั ฐบาล
ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ กับประชาชนคนไทยให้มีความพยายาม
ในการแสดงศักยภาพในมิติที่ตนเองสามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับกับต่างประเทศ
การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการต่างประเทศของไทย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เวทีนานาชาติ
โดยมุ่งเน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ประชาชน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้การต่างประเทศเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย พัฒนาความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศ
เพื่อนบ้านและนานาประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อ นานาประเทศเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
และส่งเสริมผลประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งรัฐบาล
เอกชน และสื่อมวลชน เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย โดยกระจายข่าวสารในวงกว้าง
ให้มากขึ้นเพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก
1. วัตถุประสงค์
เพื่อวางแผนกำหนดเรื่องสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ และสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่
ประชาชนจากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศมีความตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวก และมีส่วนร่วม
กับการต่างประเทศ
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศที่ตระหนักรู้ มีทัศนคติเชิงบวก และมีส่วนร่วม
ต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
3. กลยุทธ์
สร้างความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ เพื่อร่วมกัน กำหนด
เรื่องสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ สร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกจากอัตลักษณ์ที่ดี
ของคนไทย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก

- ๒๖ 4. โครงการสำคัญ
- โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Branding)
ตัวชี้วัด ที่ 1 มี แ ผนปฏิบ ัติ ก ารประชาสัม พั น ธ์แ ห่ง ชาติ ป ระจำปี ที ่มุ่ ง เน้น การสร้า ง
ความตระหนักรู้ และทัศนคติเชิงบวกแก่ประชาชนจากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไปยังประชาคมโลก
ตัวชี้วัดที่ 2 มี แผนสื่อสารสร้างความตระหนักรู้ ทั ศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมเพื่ อ
สร้ างภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ป ระจำปี ข องหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยสอดคล้ องกั บแผนปฏิ บั ติ การประชาสั มพั นธ์
แห่งชาติประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 3 มีรายงานผลการดำเนินงานสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ ตามแผนสื่อสารฯ ประจำปีของหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศที่มีความตระหนักรู้ มีทัศนคติ
เชิงบวก และมีส่วนร่วมต่อเรื่องสื่อสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
5. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์ ความคิดเห็นของประชาชน แผนระดับชาติ
ข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดประกอบการกำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การต่างประเทศ
5.2 เสนอกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. เพื่อกำหนดเรื่องสื่อสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
ในแต่ละปี
5.3 ระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีที่มีเรื่องสื่อสารสำคัญตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช. กำหนด โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกแก่
ประชาชนจากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปยังประชาคมโลก
5.4 ประมวลข้อมูลจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปี ที่มุ่ง เน้ น
การสร้า งความตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกแก่ประชาชนจากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย เพื่อส่งต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปยังประชาคมโลก เสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) และ
นำสู่การปฏิบัติ
5.5 รายงานผลการดำเนิน งานตามแผนฯ ต่อคณะกรรมการประชาสัมพั นธ์แห่งชาติ
(กปช.) หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช.
5.6 ประเมิ น ผลการสร้างความตระหนั ก รู้ ทั ศ นคติ เชิ งบวก และการมี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อเรื่องสื่อสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ

- ๒๗ -

6. หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานขับเคลื่อน
6.1.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
6.1.2 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
6.2 หน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ)
กรมประชาสัมพันธ์
6.3 หน่วยงานร่วมดำเนินการ
6.3.1 กรมประชาสัมพันธ์
6.3.2 กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
6.3.3 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม (สำนัก/กองที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ
และสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร)
6.3.4 สถานทูต สื่อมวลชนต่างประเทศ องค์กร/องค์การระหว่างประเทศ

7. ตารางแสดงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจำแนกตามปีงบประมาณ
โครงการสำคัญ: โครงการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (Branding)
เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
กลยุทธ์/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
กลยุทธ์ สร้างความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ เพื่อร่ร่ววมกั
มกันนกำหนดเรื
ก�ำหนดเรื่อ่องสื
งสื่อ่อสารที
สารที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกับบการต่
การต่าางประเทศ
งประเทศ สสร้ร้างความ
ตระหนักรู้และทัศนคติเชิงบวกจากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ
งประเทศ เพื่อส่งงต่ต่ออภาพลั
ภาพลักกษณ์
ษณ์ทที่ดี่ดี ี
ของประเทศ (Branding) ไปยังประชาคมโลก
กิจกรรม
3 1 1
1 - คณะอนุกรรมการ
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล จำนวนเอกสารแสดง
กรม
1) กรมสารนิเทศ
ประชาสัมพันธ์
สถานการณ์ ความคิดเห็น กรอบแนวคิดเพื่อเสนอ
ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการ
ของประชาชน แผนระดับชาติ ประกอบการกำหนดเรื่อง
แห่งชาติด้าน
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
ข้อมูลนโยบายที่เกี่ยวข้อง สื่อสารประจำปีที่สำคัญ
2) หน่วยงาน/
(ฉบับ)
(คณะอนุกรรมการใน
เพื่อจัดทำกรอบแนวคิด
องค์กร/สมาคม
ประกอบการกำหนดเรื่อง
ด้านสื่อสารมวลชน
กปช.)
สื่อสารที่สำคัญที่เกีย่ วข้อง
กับการต่างประเทศ
2. เสนอกรอบแนวคิดที่ได้ จำนวนครั้งของการจัด
3 1 1
1
จากการศึกษา วิเคราะห์ต่อ ประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ (กปช.) หรือ
จำนวนเรื่องสื่อสารประจำปี 12 4 4
4
คณะอนุกรรมการภายใต้ ที่สำคัญบนพื้นฐานของ
กปช. เพื่อกำหนดเรื่อง
ข้อมูล ข้อเท็จจริง สอดคล้อง
สื่อสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์และนโยบาย
กับการต่างประเทศในแต่ละปี เร่งด่วนของรัฐบาล

- ๒๘ -

จำนวนครั้งของการระดม
ความคิดเห็น (ครั้ง)

3. ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติประจำปีที่มีเรื่อง
สื่อสารสำคัญตามที่
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ (กปช.) หรือ
คณะอนุกรรมการภายใต้ กปช.
กำหนด โดยมุ่งเน้น
การสร้างความตระหนักรู้และ
ทัศนคติเชิงบวกแก่ประชาชน
จากอัตลักษณ์ที่ดีของคนไทย
เพื่อส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไปยังประชาคมโลก
4.ประมวลข้อมูลจัดทำเป็น
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติประจำปีที่มุ่งเน้ น
การสร้างความตระหนักรู้
และทัศนคติเชิงบวกแก่
ประชาชนจากอัตลักษณ์ที่ดี
ของคนไทยเพือ่ ส่งต่อ

จำนวนแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ด้านต่างประเทศประจำปี
(แผน)

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/กิจกรรม

3
1

1

1

เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
กรม
3 1 1
1 - คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้าน
ต่างประเทศ
(คณะอนุกรรมการใน
กปช.)
1) กรมสารนิเทศ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
2) หน่วยงาน/
องค์กร/สมาคม
ด้านสื่อสารมวลชน

หน่วยงานร่วม

- ๒๙ -

ตัวชี้วัด

จำนวนเรื่องสื่อสารที่สำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่างประเทศ ตาม
แผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประจำปีด้านการ
ต่างประเทศที่เผยแพร่
สู่กลุ่มเป้าหมาย (เรื่อง)
6. ประเมินผลการสร้าง
ร้อยละของประชาชนและ
ความตระหนักรู้ ทัศนคติ ชาวต่างประเทศที่มีความ
เชิงบวก และการมีส่วนร่วม ตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก
ของประชาชนไทยและ
และมีส่วนร่วมกับ
ชาวต่างประเทศต่อเรื่อง
การต่างประเทศ
สื่อสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การต่างประเทศ

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ไปยังประชาคมโลก
เสนอคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) และนำสู่การปฏิบัติ
5. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนฯ
ต่อคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.)

กลยุทธ์/กิจกรรม

4

70

70 70 70

4

4
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เป้าหมายรายปี 63 - 65
3 ปี 63 64 65
หน่วยงานหลัก

กรม
- คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้าน
ต่างประเทศ
(คณะอนุกรรมการใน
กปช.)

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน

1) กรมสารนิเทศ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
2) หน่วยงาน/
องค์กร/สมาคม
ด้านสื่อสารมวลชน

หน่วยงานร่วม

- ๓๐ -

- ๓๑ -

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
แนวทางที่ 3 บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์
สร้างการรู้เท่าทันและการมีส่วนร่วม

แม้ว่าในปัจจุบัน โลกดิจิทัลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและหลากหลายผ่านสื่อใหม่ที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องเวลา อุปกรณ์ สาร และผู้ส่งสาร กล่าวคือ ประชาชนทุกคน
สามารถเป็นผู้ส่งสารและสื่อสารผ่านสื่อได้เองโดยไม่ต้องเป็นสื่อมวลชน และเป็นผู้รับสารได้ตลอดเวลา
หากแต่บริบทดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนทั้ง 2 บทบาท ต้องถือข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลอยู่ตลอดเวลา
ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อีกทั้งยังอาจเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
เนื่องจากสารที่ส่งออกมาเป็นเพียงความคิดเห็นในสิ่งที่คนให้ความสนใจ แต่ขาดความเป็นจริงเพราะไม่ได้
รับการกลั่นกรอง ในขณะเดียวกันการวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ส่งผลให้เกิด
ช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Access Divide) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบัน สำหรับประชาชนไทยที่มีอาชีพเกษตรกรยังยากจนเพราะขาดการเข้าถึงข้อมูลในการพัฒนาอาชีพ
คนจนยั ง มี ปั ญ หาปากท้ อ งเพราะเข้ า ไม่ ถึ ง แหล่ ง ทุ น ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบด้ ว ยเทคโนโลยี ทั น สมั ย
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่าง ๆ ยังขาดความสะดวกในการดำรงชีวิตเพราะกลไกบริหารจัดการสาธารณะ
ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับระบบการศึกษาเรียนรู้ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการสร้างทักษะการแยกแยะ
และวิพ ากษ์ ข้อ มู ลข่ าวสาร ส่ งผลให้ ป ระชาชนที่ เข้าไม่ ถึงข้อ มู ลข่ าวสารกลุ่ ม นี้ ขาดความรู้เท่ าทั น สื่ อ
โดยเฉพาะสื่อใหม่ จึงไม่สามารถวิเคราะห์และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารได้ และตกเป็น
เหยื่อของการถูกล่อลวงจากข้อมูลข่าวสารปลอม (Fake News) ในที่สุด
ดังนั้น นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน
ในข้อมูลข่าวสารด้วยการกำหนดเรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ผ่านแนวทางการพัฒนาที่ 1 และ 2 แล้ว
ยังต้องเป็ นผู้ที่ ทำหน้ าที่ กลั่นกรองและบริหารจัดการข้อมูลข่ าวสารในแต่ละวันที่ หลั่งไหลเข้ามาเป็ น
จำนวนมากให้ เหมาะสมกับ ความต้อ งการของประชาชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รับ ข้ อมู ลความจริงที่ มี
ประโยชน์และจำเป็ นเท่ านั้น รวมถึงยังต้องเร่งสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่า วสารผ่านการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน และเร่งขยายและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะใน
พื้นที่ที่ประสบปัญหา เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกระจายองค์ความรู้ ต่อต้าน
ข่าวปลอม (Fake News) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 8 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของประเทศในภาวะปกติและภาวะวิกฤต สร้างเครือข่าย
สื่อสร้างสรรค์ เปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน และสร้างสังคมแห่งการต่อต้านข่าวปลอม

- ๓๒ -

2. เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
เป้าหมายที่ 2.1 ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศได้อย่างเท่าเทียม
และทันต่อสถานการณ์
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศตามช่องทางสื่อสารของแต่ละ
หน่วยงานในแต่ละปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 - 2565) (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
เป้าหมายที่ 2.2 ประชาชนสามารถนำข้อมูลข่าวสารของประเทศไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้จริงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่นำข้อมูลข่าวสารของประเทศไปใช้ประโยชน์ได้ทันต่อสถานการณ์
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
3. กลยุทธ์
3.1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและต่อต้านข่าวปลอม
3.2 สร้างและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างการรู้เท่าทัน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. โครงการสำคัญเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการสำคัญ
4.1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและการต่อต้านข่าวปลอม
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
4.2 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนสื่อเผยแพร่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางของแต่ละหน่วยงาน
ในแต่ละปี (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
5. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
5.1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
5.1.1 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร เป็นกิจกรรมตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ จะส่ งผลให้ เกิ ด การเปลี่ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ างมี นั ยสำคั ญ (Big Rock)
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งมีกิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ติด ตาม ศึก ษา วิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์ด้า นข่าวสารของประเทศใน
ห้วงเวลานั้น ๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหรืออยู่ในกระแสความสนใจ ตลอดจนการเฝ้าระวัง
ข่าวปลอม (Fake News)

- ๓๓ 2. ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดประเด็นข่าวสารที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์
ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน โดยใช้กลไกหรือเครื่องมือของแต่ละหน่วยงาน
3. จัดทำรายละเอียดหรือข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปสู่การขยายผลในแต่ละประเด็นข่าว
ให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม ผู้สูงอายุ
ได้อย่างชัดเจน
4. นำเสนอข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางที่ เหมาะสม เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีมาตรฐาน
ความแม่นยำ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ของสังคม การดำเนินงาน
นโยบายของรัฐ และความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
5. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของประเทศที่เผยแพร่ผ่านทุกสื่อ
พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) หรือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องภายใต้ กปช. หรือคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ประเมินผลการรับรู้ เข้าใจ และการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของประชาชน
5.1.2 การพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดำเนินการโดยสำรวจหาข้อมูลประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับระบบงาน ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการ
สิ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานปัจจุบันและ
การประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ซึ่งการศึกษาความเป็นไปได้ ควรมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อ มูล 4 ด้าน
ได้ แก่ 1) ความเป็ น ไปได้ท างเทคนิ ค 2) ความเป็ น ไปได้ ด้านการปฏิ บั ติ งาน 3) ความเป็ น ไปได้ ด้าน
เศรษฐศาสตร์ และ 4) ความเป็นไปได้ด้านตารางเวลา ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่นำมา
วิเคราะห์และนำเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจว่าองค์ กรสมควรที่จะมีการพัฒนาระบบ
หรือไม่ และระบบที่พัฒนาขึ้นสมควรจะมีลักษณะเป็นเช่นไร
2. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและรวบรวมข้อมูล (Analyzing System Needs)
ดำเนินการโดยวิเคราะห์ความต้องการของระบบและความต้องการของผู้ใช้
3.วิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ดำเนิ น การโดย
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล ตลอดจนแบบจำลองกระบวนการ (Dataflow Diagram) ซึ่งจะเป็น
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลไปยังกระบวนการต่าง ๆ ในระบบมาตรฐานเมทาดาทา (Metadata Standard)
4. พั ฒ นาระบบ (System Development) คื อ การพั ฒ นาโปรแกรมด้ ว ยการเขี ย น
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและทันสมัย ช่วยในการพัฒนา เพื่อระบบที่มีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานสากล

- ๓๔ 5. ทดลองใช้ระบบ (Implementation) คือ การทดลองใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น
ทำการทดสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง ก่อนนำไปทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน
6. ทดสอบระบบ (System Testing) การทดสอบเมื่อระบบแล้วเสร็จจะนำมาสู่การปฏิบัติ
การติดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงแก้ไขระบบ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น ซึ่งจะต้อง
คำนึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับโครงสร้างระบบงาน จากนั้นจึงออกแบบและปรับปรุง
ไปสู่ระบบใหม่ที่เหมาะสม
7. บำรุ ง รั ก ษาระบบ (System Maintenance) คื อ การดู แ ลระบบเพื่ อ ให้ ร ะบบ
มี ประสิทธิภาพในการทำงานโดยบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในส่วนนี้ การบำรุงรักษา
ระบบอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การปรับปรุงหรือแก้ไขโปรแกรมให้รองรับ
ความต้องการใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ระบบหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ
5.2 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม
กิจกรรม
1. พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ โดย
1.1 จัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศบนสื่อกระแสหลักให้แก่สื่อสร้างสรรค์
1.2 จัดทำมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในทุกแพลตฟอร์มอย่างสร้างสรรค์ เสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน (คณะอนุกรรมการภายใต้ กปช.) (ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชนฯ)
1.3 สนั บ สนุ น งบประมาณให้ แ ก่ ห น่ วยงานเพื่ อ นำไปพั ฒ นาสื่ อ ที่ มี เนื้ อ หาสาระที่ เป็ น สื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. พัฒนาสื่อเผยแพร่ โดย
2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่ การติดตาม การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมให้สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงานบนเสรีภาพอย่างมีจรรยาบรรณ
2.2 เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและการรู้เท่าทันสื่อ ด้วยการสร้างการรับรู้
เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความจริงผ่านสื่อ และการบรรจุสาระ
เกี่ยวกับ "การรู้เท่าทันสื่อ" ให้อยู่ในหลักสู ตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและ
เป็นวิชาพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
3. พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ เช่น การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม
จากภาคพลเมือง เป็นต้น

- ๓๕ 6. หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
6.1.1 หน่วยงานขับเคลื่อน
6.1.1.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
6.1.1.2 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน
6.1.2 หน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ)
กรมประชาสัมพันธ์
6.1.3 หน่วยงานร่วมดำเนินการ
6.1.3.1 กรมประชาสัมพันธ์ (โดย สำนักข่าว และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์)
6.1.3.2 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
6.1.3.3 โฆษกกระทรวง
6.1.3.4 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6.1.3.5 หน่วยงานภาครัฐ (สำนัก/กองที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร)
6.2 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม
6.2.1 หน่วยงานขับเคลื่อน
6.2.1.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
6.2.1.2 คณะอนุ กรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจให้แก่ประชาชน
6.2.2 หน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ)
กรมประชาสัมพันธ์
6.2.3 หน่วยงานร่วมดำเนินการ
6.2.3.1 กรมประชาสัมพันธ์
6.2.3.2 สถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
6.2.3.3 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสื่อดิจิทัล

7. ตารางแสดงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจำแนกตามปีงบประมาณ
โครงการสำคัญที่ 1: โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
กลยุทธ์/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อน
(เจ้าภาพ)
3 ปี 63 64 65
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและต่อต้านข่าวปลอม
กิจกรรม: การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
1. ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ 1) จำนวนรายงานผลการ 36 12 12 12 1. คณะกรรมการ
กรม
และประเมินสถานการณ์ บริหารจัดการข้อมูล
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ด้านข่าวสารของประเทศ ข่าวสารของประเทศที่
แห่งชาติ (กปช.)
ในห้วงเวลานั้น ๆ ที่มี
เผยแพร่ผ่านทุกสื่อ
ผลกระทบต่อประชาชนใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
2. คณะอนุกรรม
วงกว้าง หรืออยู่ในกระแส เพื่อแก้ไขปัญหา (ฉบับ)
การบริหารจัดการ
ความสนใจ ตลอดจนการ
ข้อมูลข่าวสาร
เฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake 2) ร้อยละของประชาชน 70 70 70 70 ภาครัฐเพื่อสร้าง
ที่นำข้อมูลข่าวสารไปใช้
News)
การรับรู้และ
ประโยชน์ในการดำรงชีวิต
ความเข้าใจให้แก่
และมีความตระหนักรู้ใน
ประชาชน
การต่อต้านข่าวปลอม
(คณะอนุกรรมการ
ใน กปช.)
1. กรม
ประชาสัมพันธ์
2.สถาบัน
การศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิเทศศาสตร์
และการสื่อสารทั้ง
ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
3. หน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีมี
ทักษะและความ
เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการสื่อ
ดิจิทัล

หน่วยงานร่วม

- ๓๖ -

3. จัดทำรายละเอียดหรือ
ข้อมูลเชิงลึกในเพื่อนำไปสู่
การขยายผลในแต่ละ
ประเด็นข่าวให้เหมาะสม
กับช่องทางการสื่อสารและ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่ม
วัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน

2. ประมวลผลข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด
ประเด็นข่าวสารที่จะใช้ใน
การประชาสัมพันธ์
ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
โดยใช้กลไกหรือเครื่องมือ
ของแต่ละหน่วยงาน

กลยุทธ์/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายรายปี 63 - 65
3 ปี 63 64 65

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
หน่วยงานหลัก
(เจ้าภาพ)
หน่วยงานร่วม

- ๓๗ -

4. นำเสนอข้อมูลข่าวสาร
ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมี
มาตรฐานความแม่นยำ
รวดเร็ว และทันต่อ
สถานการณ์ สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ของ
สังคม การดำเนินงาน
นโยบายของรัฐ และความ
ต้องการของประชาชนใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
5. จัดทำรายงานผลการ
บริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารของประเทศที่
เผยแพร่ผ่านทุกสื่อ
พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหา เสนอต่อ
คณะกรรมการ

กลยุทธ์/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมายรายปี 63 – 65
3 ปี 63 64 65

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
หน่วยงานหลัก
(เจ้าภาพ)
หน่วยงานร่วม

- ๓๘ -

ตัวชี้วัด

ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) คณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กปช. หรือ
คณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับ
มอบหมาย
6. ประเมินผลการรับรู้
เข้าใจ และการนำข้อมูล
ข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน
กิจกรรม: การพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร
1. ศึกษาความเป็นไปได้
- ระดับความสำเร็จของ
2. วิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาคลังข้อมูล
ข่าวสาร (7 ขั้นตอน)
ของระบบและรวบรวม
ข้อมูล
3. วิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดลองใช้ระบบ
6. ทดสอบระบบ
7. บำรุงรักษาระบบ

กลยุทธ์/กิจกรรม

7
1-2

3-4 5-7

เป้าหมายรายปี 63 – 65
3 ปี 63 64 65

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
หน่วยงานหลัก
(เจ้าภาพ)
หน่วยงานร่วม

- ๓๙ -

(ตามแผนการปฏิรูปประเทศ)

โครงการสำคัญที่ 2: โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ สร้างการรู้เท่าทัน และการมีส่วนร่วม
เป้าหมายรายปี 63 – 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
กลยุทธ์/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
หน่วยงานร่วม
ขับเคลื่อน
(เจ้าภาพ)
3 ปี 63
64
65
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างและพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ รวมทั้งช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างการรู้เท่าทัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรม
หมวด
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์
10
10
10
10 1. คณะกรรมการ
กสทช.
1. สถานี
กิจกรรมที่ 1 จัดเวลา - มีการเพิ่มขึ้นของเวลา
โทรทัศน์ของรัฐ
ประชาสัมพันธ์
และพื้นที่ออกอากาศ การออกอากาศของ
2. สถานีวิทยุ
แห่งชาติ (กปช.)
บนสื่อกระแสหลักให้แก่ รายการสร้างสรรค์ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 10
ของรัฐ
สื่อสร้างสรรค์
ร่าง
มาตรฐาน จำนวน 2. คณะอนุกรรม
กรม
หน่วยงาน
กิจกรรมที่ 2 จัดทำ
1) ระดับความสำเร็จของ หน่มีวกยงาน
าร
มาตรฐาน ดูแลสื่อ หน่วยงาน การบริหารจัดการ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน
มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ การจัดทำมาตรฐานดูแล
จัดทำ
ดูแลสื่อ ออนไลน์ ที่ผลิต
รายการที่
รายการ ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐและ
เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อ สื่อออนไลน์
ฉบับ
มีเนื้อหา ออนไลน์
ตาม
สมบูรณ์ มาตรฐาน ภาครัฐเพื่อสร้างการ
เอกชน
ออนไลน์และเครือข่ายสังคม
สร้างสรรค์
พร้อม
ในสัดส่วน
ดูแลสื่อ รับรู้และความเข้าใจ
ออนไลน์ในทุกแพลทฟอร์ม
ที่เพิ่ม
ออนไลน์
สื่อสารฯ
ให้แก่ประชาชน
อย่างสร้างสรรค์ เสนอ
มากขึ้น
(คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 2) ร้อยละของจำนวน
70
70
70
70 ใน กปช.)
เพื่อสร้างการรับรู้และความ หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน
เข้าใจให้แก่ประชาชน นำมาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์
(คณะอนุกรรมการภายใต้กปช.)
ไปใช้ในการผลิตสื่อ

- ๔๐ -

ตัวชี้วัด

หมวด
พัฒนาสื่อเผยแพร่
กิจกรรมที่ 4 กำหนด
หลักเกณฑ์การเผยแพร่
การติดตาม การ
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร ที่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริม
ให้สื่อและสื่อสาร
มวลชนปฏิบัติงาน
บนเสรีภาพอย่างมี
จรรยาบรรณ

(สื่อสร้างสรรค์ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
มาตรา 3 วรรค 3)

1) มีหลักเกณฑ์การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะวิกฤต
2) มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
3) ร้อยละของจำนวนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล
ที่ลดลงในแต่ละปี

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน - ร้อยละของจำนวนสื่อ
งบประมาณให้แก่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
หน่วยงานเพื่อนำไป
พัฒนาสื่อที่มีเนื้อหา
สาระที่เป็นสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์

กลยุทธ์/กิจกรรม

1

20

1

1
80

50

1

-

80

-

-

เป้าหมายรายปี 63 – 65
3 ปี 63
64
65
70
70
70
70

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
ขับเคลื่อน
(เจ้าภาพ)
หน่วยงาน
1. คณะกรรมการ กองทุนพัฒนา
ประชาสัมพันธ์
สื่อปลอดภัย สือ่ สารมวลชน
แห่งชาติ (กปช.) และสร้างสรรค์ ภาครัฐและ
เอกชน
2. คณะอนุกรรม
การบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐเพื่อสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน
(คณะอนุกรรมการ
กสทช.
หน่วยงาน
ใน กปช.)
สื่อสารมวลชน
ภาครัฐและ
เอกชน

- ๔๑ -

ตัวชี้วัด

- จำนวนข้อมูลข่าวสาร
สร้างการรู้เท่าทันสื่อที่
เผยแพร่ต่อปี

- ร้อยละนักเรียนระดับ
บรรจุสาระเกี่ยวกับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
"การรู้เท่าทันสื่อ" ให้อยู่ใน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
หลักสูตรการศึกษาระดับ สื่อตามสาระในหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบเท่าและเป็นวิชา
พ.ศ. 2551 ปรับปรุง พ.ศ.
พื้นฐานระดับอุดมศึกษา 2560 (ศธ.)

กิจกรรมที่ 5.3

(รับผิดชอบโดย อสมท.)

กิจกรรมที่ 5.2
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความจริงผ่านรายการ
ชัวร์ก่อนแชร์

- จำนวนครั้งในการจัด
กิจกรรมที่ 5.1
สร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทัน กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อ
และรับมือกับข่าวปลอม รู้เท่าทันและรับมือกับ
(รับผิดชอบโดย ดศ. )
ข่าวปลอม

กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและการรู้
เท่าทันสื่อ ได้แก่

กลยุทธ์/กิจกรรม

100

300

900

100

2
ครั้ง

12
ครั้ง

หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
ขับเคลื่อน
(เจ้าภาพ)
1. คณะกรรมการ กระทรวงดิจิทัล
ประชาสัมพันธ์
เพื่อเศรษฐกิจ
แห่งชาติ (กปช.)
และสังคม

100

100

2. คณะอนุกรรม
5
๕ การบริหารจัดการ
ครั้ง ครั้ง ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(พิจารณา เพื่อสร้างการรับรู้
ตาม
สถานการณ์) และความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชน
300 300 (คณะอนุกรรมการ
ใน กปช.)

เป้าหมายรายปี 63 – 65
3 ปี 63
64
65
1. อสมท.
2. กระทรวง
ศึกษาธิการ

หน่วยงานร่วม

- ๔๒ -

ตัวชีว้ ัด

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

เป้าหมายรายปี 63 – 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
ขับเคลื่อน
(เจ้าภาพ)
3 ปี 63
64
65
หมวด พัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมีคุณภาพและเชื่อถือได้
กิจกรรมที่ 6 สร้าง
1) จำนวนผู้ที่เข้าร่วมเป็น ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. คณะกรรมการ
สำนักงาน
เครือข่ายอาสาสมัคร
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
55
10
15
20 ประชาสัมพันธ์
ปลัดกระทรวง
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ทางสื่อออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น
แห่งชาติ (กปช.)
วัฒนธรรม
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของ ในแต่ละปี
สังคมในมิติทาง
2) ร้อยละของความสำเร็จ 70
70
70
70 2. คณะอนุกรรม
วัฒนธรรม
ในการชี้แจงเรื่องที่ได้รับ
การบริหารจัดการ
การร้องเรียนหรือเฝ้าระวัง
ข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐเพื่อสร้างการ
ทางวัฒนธรรมผ่านสือ่
กิจกรรมที่ 7 พัฒนา 1) จำนวนยอดดาว์นโหลด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ รับรู้และความเข้าใจ
องค์การ
1. เครือข่าย
20
20
20
20 ให้แก่ประชาชน
กระจายเสียง มหาวิทยาลัย
ระบบการสื่อสาร
Application C-site ที่
(คณะอนุกรรมการ และแพร่ภาพ ทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้นแต่ละปี
สาธารณะและฐาน
สาธารณะแห่ง 2. เครือข่าย
ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม 2) จำนวนผู้ใช้งานระบบ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ใน กปช.)
ประทศไทย ภาคประชา
จากภาคพลเมือง
C-site ที่เพิ่มขึ้นแต่ละปี
25
25
25
25
(Thai PBS) สังคม
(C-site Nexus)
3) จำนวนชิ้นงานสื่อที่เกิด ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
3. เครือข่ายจิต
จากการพัฒนาร่วมกันกับ
15
15
15
15
อาสา
ภาคพลเมืองที่เพิ่มขึ้น
4. หน่วย
แต่ละปี
อยู่ใน
อยู่ใน
อยู่ใน
อยู่ใน
ราชการ
4) ระดับความพึงพอใจ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ของผู้ใช้งาน
ดีถึง
ดีถึง
ดีถึง
ดีถึง

กลยุทธ์/กิจกรรม

- ๔๓ -

- ๔๔ -

ส่วนที่ 4
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ

แนวทางที่ 4 ยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสือ่ สารมวลชนในยุคดิจิทัล
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทำงานเหมือนอดีตที่ผ่านมา แต่ได้หลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ
และกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางนโยบายด้านการสื่อสารและการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนที่เกี่ยวข้องของประเทศ ได้ให้ความสำคัญ กับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
และประโยชน์ในการใช้ชีวิต สร้างสังคมแห่งการรู้เท่าทั นสื่ อ ต่อต้านข่าวปลอม ซึ่งนโยบายและแผน
การประชาสัม พั น ธ์ แห่ งชาติ ฉบั บที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 ได้มี การกำหนดแนวทางการพั ฒ นาด้ าน
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้แล้วในแนวทางการพัฒนาที่ 1 - 3
ดังนั้น การพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศตามแนวทางที่ 1 - 3
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จะประสบความสำเร็ จ ได้ จึ ง ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในยุคดิจิทัล ให้มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผลิตข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานแม่นยำ กระชับ รวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร วิธีการสื่อสาร รูปแบบสื่อ
ที่ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการผลิตเนื้อหาและสื่อที่เป็นนวัตกรรม
ร่วมสมัย โดยเพิ่มทักษะการบริหารเนื้อหาสาร การบริหารช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล การบริหาร
กลยุ ท ธ์ก ารสื่ อ สาร การวิ เคราะห์ ผู้ รับ สาร และการสร้า งเนื้ อ หาสาร รวมทั้ งการออกแบบสารให้ มี
ความน่าสนใจและสร้างสรรค์ การย่อยเนื้อหาสารให้อ่ านง่าย การจับประเด็นแล้วนำเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก รวมถึงการส่งเสริม การเติบโตของนักประชาสัมพันธ์ให้มี Digital Mindset สร้างเครือข่าย
นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ม าจากประชาชนทุ ก กลุ่ ม ในสั ง คมและทุ ก ช่ ว งวั ย ในระดั บ พื้ น ที่ เช่ น ชาวบ้ าน
อาสาสมัคร จิตอาสาในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้นักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารมวลชนของประเทศใช้สื่อและ
สื่อ สารมวลชนในการปลูก ฝัง ค่า นิย ม วัฒ นธรรมของคนในสัง คม ต่อ ต้านข่าวปลอม (Fake News)
สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

- ๔๕ 1. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิทัลให้สามารถ
ผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพ
2. เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา
เป้าหมาย บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิทัล
มีความเชี่ยวชาญในการผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ
(ร้อยละ 70 ในปี 2565)
3. กลยุทธ์
แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา และ/หรือหน่วยงานด้านการพัฒนา
บุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล และ
แสวงหาความร่วมมือเพื่อนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในหน่วยงานต่าง ๆ
4. โครงการสำคัญ
- โครงการยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่ สอดคล้องกับ
การสื่อสารในยุคดิจิทัล (ดำเนินงานตามแผนฯ ในปี 2565)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของหน่วยงานที่นำหลักสูตรที่สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ไปใช้ในการอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อ ที่
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ (ร้อยละ 70 ในปี 2565)
5. กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
5.1 จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
ของประเทศในยุคดิจิทัลประจำปี
5.2 พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยให้
ความสำคัญกับการออกแบบแนวทางการเพิ่มทักษะ (Up - Skill) และการเสริมทักษะใหม่ (Re - Skill)
ของบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานและส่งเสริมค่านิยมให้บุคลากร
ด้านสื่อมีเสรีภาพควบคู่ไปกับจรรยาบรรณสื่ออย่างเคร่งครัดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ ง
พัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
แก่คนทุกกลุ่มทุกวัย

- ๔๖ 5.3 จัดทำแนวทางความร่วมมือประจำปีกับหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อนำ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุและอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
5.4 ฝึกอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนของประเทศทั้งใน
ส่วนกลาง (โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ)
และระดับจังหวัด (โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด)
5.5 จัด ฝึกอบรมและพั ฒ นาบุ คลากรด้านการประชาสัม พั นธ์และสื่ อสารมวลชนของ
ประเทศแบบเข้มข้น รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในกระทรวงต่าง ๆ
ที่มีบทบาทในการวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ต้องการสื่อสารกับประชาชน
5.6 ติดตามและประเมินผลบุคคลที่ผ่านการอบรมจากทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อที่สร้างสรรค์ สื่อที่มีคุณภาพภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด
5.7 จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) หรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้ กปช.
6. หน่วยงานรับผิดชอบ
6.1 หน่วยงานขับเคลื่อน
6.1.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
6.1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
6.2 หน่วยงานหลัก (เจ้าภาพ)
กรมประชาสัมพันธ์ (โดย สถาบันการประชาสัมพันธ์)
6.3 หน่วยงานร่วมดำเนินการ
6.3.1 กรมประชาสัมพันธ์
6.3.2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6.3.3 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
6.3.4 สถาบันการศึกษาที่สอนทางนิเทศศาสตร์ ทั้งรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภั ฏทั้งใน
ส่วนกลางและภูมิภาค
6.3.5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขั้นที่ 1 จัดทำกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ขั้นที่ 2 ประเมินหลักสูตรฯ
ประจำปีที่ผ่านมา

7. ตารางแสดงกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจำแนกตามปีงบประมาณ
โครงการสำคัญ : โครงการยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศประจำปี
เป้าหมายรายปี 63 - 65
หน่วยงาน
หน่วยงานหลัก
หน่วยงานร่วม
กลยุทธ์/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อน
3 ปี 63 64 65
กลยุทธ์ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึ กษา และ/หรือหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เป็น
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล และแสวงหาความร่วมมือเพื่อนำหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในหน่วยงานต่าง ๆ
กิจกรรม
กรม
1) สำนักงาน ก.พ.
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ
-จำนวนแผนปฏิบัติการ
3 1 1
1 - คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้าน
พัฒนาบุคลากรด้าน ประชาสัมพันธ์ 2) สถาบันการศึกษา
ที่สอนทาง
การประชาสัมพันธ์และ
การประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารมวลชนของประเทศ การสื่อสารมวลชนของ
นิเทศศาสตร์ ทั้งรัฐ
และสื่อสารมวลชน
ในยุคดิจิทัลประจำปี
ประเทศในยุคดิจิทัลประจำปี
ของประเทศ
เอกชน มหาวิทยาลัย
สำเร็จ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ ขั้นที่ (คณะอนุกรรมการ
ราชภัฏทั้งใน
2. พัฒนาหลักสูตรการอบรม - ระดับความสำเร็จของ
ขั้นตอน
1-5 1-5
ใน กปช.)
ส่วนกลางและ
ให้เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาหลักสูตรให้เป็น ที่ 5 * ปี
ส่วนภูมิภาค
กับการสื่อสารในยุคดิจิทัล หลักสูตรที่สอดคล้องกับ ในทุกปี เริ่มต้น
ดำเนิน
โดยให้ความสำคัญกับการ การสื่อสารในยุคดิจิทัล
การ
ออกแบบแนวทางการเพิ่ม
ทักษะ (Up - Skill) และ
การเสริมทักษะใหม่
(Re - Skill) ของบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

- ๔๗ -

3. จัดทำแนวทางความร่วมมือ
ประจำปีกับหน่วยงานด้าน
การประชาสัมพันธ์เพื่อนำ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารในยุคดิจิทัลไป
บรรจุและอบรมเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
4. ฝึกอบรมบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารมวลชนของ
ประเทศทั้งในส่วนกลาง
(โดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินฯ
และออกแบบหลักสูตรฯ ประจำปี
ทีใ่ ห้ความสำคัญกับการเพิ่มทักษะ
การเสริมทักษะใหม่ และสร้าง
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media
Literacy) แก่คนทุกกลุ่มทุกวัย
ขั้นที่ 4 ยกร่างหลักสูตรฯ
ประจำปี ตามข้อ 3 เสนอ กปช.
ขั้นที่ 5 ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่หลักสูตรฯ

กลยุทธ์/กิจกรรม

70

80

- ร้อยละของ
80 80
ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมที่มีต่อหลักสูตร
การอบรม
นิยาม : ความพึงพอใจ
หมายถึง การที่หน่วยงานเดิม

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน
หน่วยงานหลัก

70 - คณะอนุกรรมการ
กรม
พัฒนาบุคลากรด้าน ประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน
ของประเทศ
(คณะอนุกรรมการ
ใน กปช.)
80

เป้าหมายรายปี 63 - 65
3 ปี 63 64 65

- ร้อยละของหน่วยงานที่นำ 70 70
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
การสื่อสารในยุคดิจิทัลไปใช้
ในการอบรมเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

- สถาบัน
การประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานภาครัฐ
ทั้งส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด

1) สำนักงาน ก.พ.
2) สถาบัน
พระปกเกล้า
3) หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกีย่ วข้อง

หน่วยงานร่วม

- ๔๘ -

ส่งบุคลากรของหน่วยงาน
มาเข้ารับการอบรม
ในรุ่นต่อ ๆ ไป

สื่อสารมวลชนของประเทศ)
และระดับจังหวัด (โดยคณะ
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติระดับจังหวัด)
5. จัดฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน เช่น
Mcot Academy
6. ติดตามและประเมินผล
บุคลากรที่ผ่านการอบรม
จากทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ที่สามารถผลิตข้อมูล
ข่าวสารและสื่อที่มีคุณภาพ
ภายใต้เกณฑ์ที่กำหนด
7. จัดทำรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารมวลชนของ
ประเทศต่อคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

- จำนวนรายงานผล
การพัฒนาบุคลากรฯ
ที่เสนอคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องภายใต้
คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ต่อปี (ฉบับ)

3
1

1

80

80

หน่วยงาน
ขับเคลื่อน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานร่วม

1

- หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง

- สถาบันการศึกษาทั้ง
ส่วนกลางและระดับ
จังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เป็นต้น
80 - คณะอนุกรรมการ บริษัท อสมท
พัฒนาบุคลากรด้าน จำกัด (มหาชน)
การประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน
80 ของประเทศ
กรม
- หน่วยงานภาครัฐ
(คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์ ที่จัดอบรมบุคลากร
ใน กปช.)

เป้าหมายรายปี 63 - 65
3 ปี 63 64 65

- ร้อยละของบุคลากรที่
80 80
ผ่านการอบรมซึ่งสามารถ
นำทักษะความรู้ไปพัฒนา
งานได้
- ร้อยละของบุคลากรที่
80 80
ผ่านการอบรมที่สามารถ
ผลิตข้อมูลข่าวสารและสื่อ
ที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์/กิจกรรม

- ๔๙ -

ส่วนที่ 5

การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)

- ๕๐ -

ส่วนที่ 5
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
ความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ เช่น ความชัดเจนของสาระของแผน การรับรู้ เข้าใจ การมีส่วนร่วม ความรู้สึกเป็น
เจ้าของ ความตระหนั ก ถึ งภารกิจ และความรับ ผิ ดชอบของหน่ วยงานรัฐต่ อแนวทางการพั ฒ นาด้ าน
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่ได้จัดทำขึ้น การบริหารจัดการสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีความชั ดเจนเพื่อนำไปสู่
แผนปฏิบัติการที่วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทักษะความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ของ
หน่วยงานภาครัฐ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร และการได้รับจัดสรรงบงบประมาณ เป็นต้น
แนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่กำหนดไว้ในนโยบายและ
แผนการประชาสั ม พั น ธ์แ ห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ปรับ ปรุงให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ) ได้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10: การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
ในแผนย่อ ยที่ 3: การใช้สื่อ และสื่ อสารมวลชนในการปลูกฝั งค่านิ ยมและวัฒ นธรรมของคนในสั งคม
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
เรื่องการสร้างการรับ รู้แ ละความเข้ าใจ ทั้ งนี้ หน่ วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้ อ งต้ องให้ ความสำคัญและร่วมกั น
ดำเนิ นการตามแนวทางการพั ฒนาด้านการประชาสั มพั นธ์และสื่อสารมวลชนทั้ ง 4 แนวทางเพื่ อให้งาน
ประชาสัมพันธ์ของประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565 ประสบผลสำเร็จตามเป้า หมายที่กำหนดไว้
ในแผนนี้ ซึ่งมุ่งหวังให้ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของประเทศอย่างถูกต้อง ทั่วถึง สามารถนำข้อมูล
ข่าวสารไปใช้เพิ่มโอกาสในการแข่งขันและใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
1. การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติ
1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ปรั บ ปรุง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี )
ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
1.2 สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีภาพรวม เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนา
แต่ละแนวทาง โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละแนวทางและนำสู่การปฏิบัติ
ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด
1.3 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ประจำปีของหน่วยงาน
พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) – (4)

- ๕๑ 1.4 ดำเนินการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) สร้างภูมิคุ้ มกันให้แก่ประชาชนในสังคม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
ปลอดภั ยและสร้างสรรค์ เพิ่ มขึ้น ซึ่ งเป็ นการสนับ สนุ นและผลักดัน ให้แผนย่อ ยที่ 3 ของแผนแม่ บทฯ
ประเด็นที่ 10 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศในประเด็นการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้อง
กำหนดให้ มี กิจกรรมที่ อยู่ภายใต้ แผนปฏิ บั ติ การประชาสั มพั นธ์แห่ งชาติของทุ กหน่ วยงานมีการผลิ ต สื่ อ
สร้างสรรค์ พัฒนาสื่อเผยแพร่ ตลอดจนพัฒนาระบบโครงสร้างเครือข่ายด้านข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีคุณภาพ และเชื่อถือได้ ตามข้อ 1.3
1.5 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ
โดยระยะแรก ให้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ สร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของคนไทยและชาวต่างชาติต่อการประชาสัมพันธ์ของประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย (Branding) โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ในการมีส่วนร่วมทางสังคมออนไลน์ที่มี
ผู้เข้าถึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.6 ยกระดับการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดั บจังหวัด
ให้ครอบคลุมทุกแนวทางการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนที่กำหนดไว้ในนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
1.7 เสริมสร้างประสิทธิภาพการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน
โดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อน
การดำเนินงานแต่ละแนวทางได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
พ.ศ. 2553
1.8 ผลักดันให้มีการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่โดยเฉพาะผ่านสื่อดิจิทัลและพัฒนา
ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของภาครัฐ รวมทั้งสื่อดั้งเดิม
1.9 จัดทำคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต
1.10 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน (Bottom up)
โดยเฉพาะในระดับชุมชน เพื่อนำไปสู่การรู้เท่าทันและร่วมกันต่อต้านข่าวปลอม รวมทั้งกำหนดมาตรการ
รองรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ คนพิการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ นอกจากนี้ควรมี
การใช้เครือข่ายระดับพื้นที่และชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการประชาสัมพันธ์ใน
ภาวะวิกฤตด้วย
1.11 พัฒ นาความร่ว มมือ กับ ภาคเอกชนด้า นการจัด การข้อ มูล และการสื ่อ สาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการหลักภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ รวมทั้งสนั บสนุนมาตรการจูงใจการให้

- ๕๒ สิทธิประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและเกิดการเชื่อมโยง
แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
2. การติดตามประเมินผล
2.1 จัดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องดำเนินการประเมินผลการสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปี
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (2)
แล้วส่งผลการประเมินฯ ดังกล่าวให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ พร้อมทั้งนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ประจำปี
ของหน่วยงานในปีต่อไป
2.2 จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตาม
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) พร้อมทั้งประเมินผลการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปขับเคลื่อนให้
เกิดการปฏิบัติในการใช้เป็นกรอบแนวทางของการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน
2.3 จัดให้ มีก ารติด ตามประเมิน ผลโดยพิ จารณาทบทวนการกำหนดตั วชี้วัดในระดั บ
โครงการที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาทบทวนการกำหนด
ตัวชี้วัด ให้มีก ารถ่ายระดับ จากตัว ชี้วัด ภาพรวมไปสู่ตัว ชี้วัด ระดับ แผนงาน/โครงการ เพื่ อ ให้น ำไปสู่
การติดตามประเมินผลลัพธ์ในทุกระดับได้อย่างเป็นรูปธรรม
2.4 จัด ให้ มี การศึกษาวิจัยเพื่ อพั ฒ นาองค์ค วามรู้เกี่ยวกับ การประชาสัม พั นธ์ เพื่ อ ทำ
ความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อาจใช้เทคโนโลยีมาเรียนรู้พฤติกรรมการบริโภคเนื้อหา (Content)
เพื่อกำหนดเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารให้ตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หรือประเมินข้อดีข้อเสีย
ของแผนการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มประชาชนสามารถสะท้อนความ
คิดเห็นเพื่อให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง (Two – way Communication) ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5 จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นต่อการปรับปรุง
งานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เน้นการสื่อสารสองทาง ทั้งบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ
แอปพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารแบบสานเสวนามากกว่าการสื่อสารด้านเดียว
2.6 จัดให้มีการใช้วิทยาการข้อมูล (Data Science) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสาร
ผ่ า นสื่ อ สั ง คม (Social Monitoring) เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารสนทนาในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ในการประเมิ น
ประเด็นการรับรู้ข่าวสารของประชาชน
2.7 นำเสนอผลการประเมิ น ผลให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ ทราบเพื่ อ นำไปใช้ ป รั บ ปรุ ง
การดำเนินงานต่อไป
---------------------------

ภาคผนวก

- ๕๓ -

- ๕๔ -

- ๕๕ -

- ๕๖ -

- ๕๗ -

- ๕๘ -

- ๕๙ รายชื่อผู้ให้ข้อมูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
-----------------------------จำนวนผู้ให้ข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิง (In-depth Interview) ทั้งหมด 27 คน แบ่งเป็น ดังนี้
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 23 คน
2. กลุ่มสื่อมวลชน
จำนวน 4 คน
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 23 คน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
วันที่ให้สัมภาษณ์
1. ผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน
1.1 นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
สำนักพัฒนานโยบายและ 22 มกราคม 2563
นโยบายและแผน
แผนการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
1.2 นางวันเพ็ญ อัพตัน
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักการประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2563
การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ต่างประเทศ
1.3 นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ผู้อำนวยการ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ 15 มกราคม 2563
สถาบันการประชาสัมพันธ์
1.4 นางวนิดา คชเสนี
ผู้อำนวยการส่วนการ
สำนักการประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ ต่างประเทศ
1.5 นางพนิดา สายสอิด
นักประชาสัมพันธ์
ส่วนการประชาสัมพันธ์ 22 มกราคม 2563
ชำนาญการพิเศษ
และวิเทศสัมพันธ์
สำนักการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ
2. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบด้านเผยแพร่และแผนประชาสัมพันธ์ จำนวน 18 คน
2.1 นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
31 มกราคม 2563
2.2 นางนิชร คงเพชร

ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ

21 มกราคม 2563

2.3 นางขวัญจิต จินดานุรักษ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

10 มกราคม 2563

2.4 นางนัยนา แพร่ศรีสกุล
2.5 นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน
2.6 นางนภัทร เวียงคำมา

กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวง
และประชาสัมพันธ์
สาธารณสุข
ผู้อำนวยการสำนัก
สำนักงานหลักประกัน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม สุขภาพแห่งชาติ
ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน
และเผยแพร่

17 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563

- ๖๐ -

ที่
ชื่อ - นามสกุล
2.7 นางสาวนันทนา เพ็งคำ
2.8 นายบุญส่ง ไชยมณี

ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม

หน่วยงาน
กรมชลประทาน

สำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2.9 นางสาวนุชจนาถ ชูบัว
นักประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ชำนาญการพิเศษ
แห่งชาติ
2.10 นางวราภรณ์ สุวรรณเวลา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา สำนักงานหลักประกัน
นโยบายและยุทธศาสตร์
สุขภาพแห่งชาติ
2.11 นางสาวจิรดา ทองสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดขอนแก่น
2.12 นางกมลพร คำนึง
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์
อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
2.13 นางสาวจันทนา อ้นคำ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่
2.14 นางวชิราภรณ์ น้อยยม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดพิษณุโลก
2.15 นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.16 นางมุจรินทร์ ทองนวล
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดสงขลา
2.17 นางฐานิยา นิยมญาติ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดจันทบุรี
2.18 นายวิรัช โต๊ะถม
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์
กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มสื่อมวลชน จำนวน 4 คน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวกรชนก รักษาเสรี รองบรรณาธิการข่าว

หน่วยงาน
หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์
สำนักข่าวอิศรา

วันที่ให้สัมภาษณ์
27 มกราคม 2563
29 มกราคม2563
29 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
25 มกราคม 2563
26 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
25 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563

วันที่ให้สัมภาษณ์
2 กุมภาพันธ์ 2563

2.

นายมนตรี จุ้ยม่วง

บรรณาธิการข่าว

3.

นายจักรกฤษ เพิ่มพูน

นักข่าวอาวุโสกรรมการนโยบาย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 6 กุมภาพันธ์ 2563

4.

นายวีระยุทธ วิริยะสัจจะจิตร ผู้ช่วยบรรณาธิการการข่าว

ข่าวช่อง 8

5 กุมภาพันธ์ 2563

6 กุมภาพันธ์ 2563

- ๖๑ -

รายชื่อผู้จัดทำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)
---------------------------------------

1. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
2. คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ 4/2561
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
3. ทีมที่ปรึกษา
3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ หัวหน้าทีมที่ปรึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.2 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.3 อาจารย์ ดร.ธีรติร์ บันเทิง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3.4 อาจารย์ ดร.กรกช แสนจิตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3.5 นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4. คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา
4.1 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4.2 นางพิชญา เมืองเนาว์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4.3 นางทัศนีย์ ผลชานิโก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
4.4 นางจริยา ประสพทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
4.5 นางวาสนา เชิญขวัญ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
4.6 นางสาวประวีณา ธาดาพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
4.7 นายศุภธร หงษ์ภักดี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4.8 นางสาวณัฐสุดา บุญสม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4.9 นางสาวนิชาภา เขียวมณี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4.10 นายศตพล ยศกรกุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4.11 นางสาวรุ้งตะวัน เตียพานิช
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4.12 นางสาวสินีนาถ สุดสี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

- ๖๒ -

- ๖๓ -

- ๖๔ -

- ๖๕ -

- ๖๖ -

“ที่ใดมีการสื่อสาร ที่นั่นมีเรา”
คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ (กปช.)

สวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ (สนช.)
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ (สนผ.)
กรมประชาสัมพันธ (กปส.)
เลขที่ ๙ ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ตอ ๑๕๐๖ , ๑๕๐๙

https://www.prd.go.th/

