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เปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางภาพลักษณที่ดีของประเทศวิสัยทัศน

ตัวชี้วัด
วิสัยทัศน

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

(๔)

เปาประสงค 
(๑๔)

พันธกิจ 
(๔)

ประชาชนชาวไทยและสื่อมวลชนในประเทศไทยเห็นวา
กรมประชาสัมพันธไดนำเสนอขาวสารที่ถูกตอง เชื่อถือ
ได และมีเนื้อหาตรงกับความตองการใชประโยชน

กลุมเปาหมายผูรับสารจากกรมประชาสัมพันธไดใชประโยชน 
จากสารดังกลาว  เพื่อพัฒนาความรูการประกอบอาชีพ 
การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม การผอนคลายอารมณ 
การดูแลสุขภาวะของตนเองและครอบครัว รวมทั้งการ
เปนพลเมืองที่มีคุณคา

ขอมูลและขาวสารของกรมประชาสัมพันธครอบคลุมในหัวขอ
ตางๆ เพียงพอตอความตองการของกลุมเปาหมาย และ
เผยแพรในรูปแบบและชองทางตางๆ ครบถวนทุกชองทางจึง  
เขาถึงกลุมมเปาหมายที่หลากหลาย และเอื้อตอการนำไปใช
อางอิงและพัฒนาตอยอด

กลุมเปาหมายที่รับสารจาก
กรมประชาสัมพันธเกิด
ความรูสึกเชิงบวกตอ
ประเทศไทย

๑. มีบทบาทในการกำหนดประเด็นความคิดสำคัญใน
การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
และประชาชน

๑. การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวน และชี้นำประเด็น
สำคัญ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย
ภาครัฐ

๑.๑ กรมประชาสัมพันธไดรับความคิดเห็น ความตองการ 
ตลอดจนไดรูถึงพฤติกรรมการรับรูขอมูลขาวสาร และ
สาระบันเทิง ของประชาชนในทุกกลุมเปาหมายเพ่ือประกอบ 
การวางแผน การกำหนดนโยบาย และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนทุกกลุม

๑.๒ กรมประชาสัมพันธแสดงบทบาทนำในการกำหนด
ประเด็นและทิศทางการส่ือสารประชาสัมพันธในเรื่องที่มี
ความสำคัญบนพื้นฐานของขอมูล ขอเท็จจริงและโดย
สอดคลองกับสถานการณ

๒. การสรางสังคมที่ประชาชนมีภูมิรูในการดำรงชีพเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
ประเทศ

๓. การเปนผูนำดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล

๓.๑ มีระบบฐานขอมูลกลางขนาดใหญที่มีทั้งขอมูล ตัวอักษร 
ตารางตัวเลข เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ โดยบุคลากร 
ที่เกี่ยวของของกรมฯ สามารถนำเขาขอมูลไดโดยตรงมีระบบ 
 ตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความปลอดภัย และขอมูลอภิพันธ 
(metadata) เพื่อใชสืบคนอางอิงและเผยแพรไดอยางเปนระบบ

๔. การเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง

๓. เปนองคการหลักในการบริหารจัดการขอมูล และ
ขาวสารทั้งปวงในงานสื่อสารประชาสัมพันธ อยางมี
ประสิทธิภาพถูกตอง และนำไปใชประโยชนในการ
พัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได

๔. เปนที่ปรึกษาหลักดานการสื่อสาร
ประชาสัมพันธใหแกหนวยงานภาครัฐ 
เพ่ือประโยชนของประเทศประชาชน

๒. ประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐสูกลุมเปาหมายทั้งในและ
ตางประเทศ  และสะทอนความคิดเห็นจากประชาชนสูรัฐ 
อีกทั้งสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ
ประเด็นความคิดสำคัญอยางตอเน่ือง ตลอดจนกบริหารจัดการ
ส่ือสารเครือขาย และอุปกรณท้ังปวงท่ีจำเปนในการปฎิบัติภารกิจ

๒.๑ ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนและถูกตอง  อีกทั้งไดรับโอกาสเขาถึงสาระ
บันเทิงอยางทั่วถึง

๒.๓ ประชาชนมีทัศนคติที่เอื้อตอการพัฒนาตน และ
พัฒนาชาติ ผานการสื่อสารหลายทาง และความรวมมือ
ระหวางทุกภาคสวน

๒.๔ กรมฯ ไดแสดงบทบาทและจุดแข็งของกรมฯ ใหเปน
ท่ีประจักษตอสาธารณชน โดยการสงเสริมสนับสนุนภาครัฐ
และเอกชนในงานส่ือสารประชาสัมพันธท่ีเก่ียวของกับพันธกิจ
ของกรมฯ และเปนประโยชนตอประเทศชาติ

๒.๒ ประชาชนมีโอกาสเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง เพื่อตอยอดภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน อีกท้ังรูเทาทันสังคมโลก

๔.๑ โครงสรางองคกรและระบบบริหารงาน
บุคคลของกรมฯ  มีความกระชับ ยืดหยุน 
คลองตัว  โปรงใส  สงเสริมประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของกรมฯ

๔.๒ บุคลากรของกรมฯ มีความสามารถ
และทักษะสูงในงานที่ทำ รวมทั้งไดรับการ
พัฒนาผานการมอบหมายงาน และระบบ
งานในกรมฯ

๔.๓ บุคลากรไดรับการเพิ่มขีดความสามารถ
ในดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ปฏิบัติงานในบริบทใหมทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ  

๓.๒ มีชุดขอมูลพื้นฐานขนาดใหญที่สรางขึ้นเอง และเผยแพรใน 
Government Open Data เพิ่มขึ้น ในรูปแบบที่ผูใชสามารถ
นำไปประมวลผลไดโดยสะดวก

๓.๔ สามารถใหบริการสืบคนฐานขอมูลขนาดใหญแกผูรับ
บริการกลุมเปาหมายไดอยางเปนประโยชน

๓.๕ มีฐานขอมูลกลางภายในกรมฯ เพื่อการบันทึกและสืบคน
อางอิงประกอบการปฏิบัติภารกิจของทุกหนวยงานในกรมฯ

๓.๓ สรางเครือขายหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  สื่อมวลชน 
ภาคประชาชน เพื่อรวมกันทำงานดานขอมูลขาวสาร และเพื่อ 
รวมกันพัฒนาและบำรุงรักษาฐานขอมูลขนาดใหญ



๒.๒ จำนวนโครงการ/รายการ/กิจกรรม ที่ระบุกลุมเปาหมาย
ไดชัดเจนและดำเนินการไดครบถวนตามเปาหมาย

๑. สรางเครือขายหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาค 
ประชาชนเพื่อรวมกันทำงานดานขอมูลขาวสาร และเพื่อรวมกัน  
พัฒนาและบำรุงรักษาฐานขอมูลขนาดใหญ
๒. สรางระบบขอมูลดานสื่อประชาสัมพันธ สำหรับการสืบคน
อางอิงและฐานขอมูลกลางเพื่อใหทุกหนวยงานในกรมฯ  สามารถ
นำเขาและเรียกดูขอมูลไดโดยสะดวก โดยกำหนดใหมีรูปแบบ
รายงาน ชั้นความลับ การตรวจสอบความถูกตอง และการปองกัน
ภัยไซเบอรอยางรัดกุม
๓. จัดทำชุดขอมูล (Datasets) ที่มีคุณคาและมีระดับการเปดเผยสูง
จำนวนมากเพ่ือเผยแพรใน Government Open Data ใหประชาชน 
ไดใชงานและเพื่อสรางความรับรูวากรมประชาสัมพันธมีบริการดาน
ชุดขอมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ
๔. พัฒนาฐานขอมูลขนาดใหญและเปดใหมีระบบสมาชิกเพื่อเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูล

๓.๔ จำนวนกิจกรรมและประเภทของความรวมมือดานขอมูลดิจิทัล

๓.๓ จัดทำชุดขอมูล (Datasets) จำนวนมากที่มีคุณคาและมีระดับ
การเปดเผยสูงเพ่ือเผยแพรใหประชาชนไดใชงาน เพ่ือสรางความรับรู
วากรมประชาสัมพันธมีบริการดานชุดขอมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพเปน 
พื้นฐาน สำหรับการพัฒนาระบบสมาชิกเพื่อเขาถึงใชประโยชนจาก 
ขอมูล และเปนแหลงรายไดใหแกกรมฯ ตอไปในภายหนา

๓.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามกรอบการกำกับดูแล
ขอมูลท่ีกำหนดโดยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการ
ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๒ จำนวนชุดขอมูลขาว/สื่อประชาสัมพันธที่รวบรวมนำเสนอ
เปน Open data

๓.๓ จำนวนบุคคล/หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงาน
เกี่ยวกับขอมูลดิจิทัล ที่รวมมือกับกรมฯ ในการจัดทำฐานขอมูล
ดิจิทัล/คลังขอมูลดิจิทัล

๓.๑ สรางธรรมาภิบาลใหแกขอมูลภาครัฐของกรมฯ รวมทั้งสราง
ทีมบุคลากรท่ีสามารถดำเนินงานดานระบบฐานขอมูลไดดวยความเขาใจ

๓.๒ สรางระบบฐานขอมูลขาวและงานประชาสัมพันธ เพื่อเปน
พื้นฐานสำหรับระบบฐานขอมูลขนาดใหญของกรมฯ

๔.๔ มีขอตกลงการใหบริการระหวาง
หนวยงานในกรมฯ ที่กำหนดขอบเขต ขั้นตอน 
และระยะเวลา ในกรณีที่ขั้นตอนการดำเนินงาน
ไมสามารถทำผานระบบอัตโนมัติออนไลน

๔.๓ ปรับระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรมฯ ใหสอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของกรมฯ 
ที่ไดปรับเปลี่ยนไป

๑. ปรับโครงสรางองคกร และทบทวนภารกิจ
ในระดับ สำนัก/กอง ใหพรอมสนับสนุน
พันธกิจในบริบทใหมของกรมฯ อยางเต็มที่
๒.ปรับแผนกำลังคนใหสอดคลองสนับสนุน
โครงสรางองคกรและภารกิจใหม
๓. กำหนดแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคล ระยะ ๕ ป ใหสอดคลองสนับสนุน
โครงสรางองคกรและภารกิจใหม
๔. กำหนดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ระยะ ๕ ป  ใหสอดคลองสนับสนุนโครงสราง
องคกรและภารกิจใหม และปฏิบัติหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๕. พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล
ดิจิทัล และปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
๖. ทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ
ภายใน กรมประชาสัมพันธ 

๔.๒ ระดับความสอดคลองของแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม

๔.๓ จำนวนบริการและจำนวนขอสนเทศ
ภายในกรมฯ ที่ดำเนินการหรือสืบคนได
อัตโนมัติผานระบบออนไลน

๔.๑ ปรับปรุงโครงสรางองคกรและระบบ
บริหารจัดการภายในกรมฯ ใหเปนระบบดิจิทัล 
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔.๒ ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนระบบกำลังคนของกรมฯ ใหสอดคลอง
สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และแผน
ยุทธศาสตรของกรมฯ ที่ไดปรับเปลี่ยนไป

๑.๑. หนวยงานผูปฏิบัติมีแผนกิจกรรมที่กำหนดเวลาและ

วิธีการ และไดดำเนินการครบถวนตามแผน

๑.๑ สำรวจ ติดตามและรับฟงความตองการของประชาชน

ทุกภาคสวน ตลอดจนกลุมเปาหมายทุกกลุมอยางสม่ำเสมอ

เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะหผล

๑.๒ ระบุประเด็นสำคัญเพื่อกำหนดนโยบายภาครัฐ

และใหเครือขายและสื่อนำไปนำเสนอและขยายผล

๑. สำรวจและรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประชาชนทุก

    ภาคสวนอยางสม่ำเสมอ

๒. เปดโอกาสใหมีการสื่อสารสองทางในกิจกรรมและรายการ

    ที่จัดโดยกรมประชาสัมพันธ

๓. มีการประมวลและวิเคราะหผลจากการรับฟงขอเท็จจริง

    และความคิดเห็นจากประชาชน  เพื่อประโยชนในการ

    วางแผน และการกำหนดนโยบายทั้งในภาพรวม และใน

    ประเด็นเฉพาะตางๆ

๔. ระบุประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร และประชา

    สัมพันธในยุทธศาสตรชาติ/แผนระดับชาติที่กรมฯ พึง

    สื่อสารประชาสัมพันธใหเกิดผล

๕. เพิ่มบทบาทในการชี้แนะประเด็นสำคัญที่เปนประโยชนตอ

    สังคมโดยการสรางเครือขาย และสงเสริมใหผูผลิตขอมูล

    ขาวสารในทุกชองทางผลิตเนื้อหาตอบสนองกลุมเปาหมาย

    ของสื่อตนในประเด็นที่หนวยงานของกรมฯ ชี้แนะ

๑.๒ จำนวนรายงานและจำนวนประเด็นสำคัญที่ประมวล

ไดจากรายงานทั้งหมด

๑.๓ จำนวนหนวยงานภายนอกและสื่อที่นำประเด็นไป

เสนอ/ดำเนินการ/ขยายผล

๒.๑ ระดับการรับรู และการใชประโยชนของขอมูลขาวสาร

๒.๒ ขยายความรวมมือกับองคกร หนวยงาน และเครือขายตางๆ 
ของกรมฯ เพื่อขอความรวมมือสนับสนุน งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธของกรมฯ อยางมีเอกภาพและคุณภาพ

๑. ระบุกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง (Niche) โดยอาจเนนกลุม
ผูขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและส่ือบันเทิงท่ีหลากหลาย
รวมทั้งผูที่มีความเสี่ยงจะตกเปนเหยื่อขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ 
เชน ผูสูงอายุในชนบทผูยากไร ผูที่ไดรับขอมูลผานสื่อชองทางเดียว 
เชน ไลน หรือวิทยุชุมชน ผูพิการทางการไดยิน/การมองเห็นคนไทย 
ในตางประเทศ ตลอดจนประชาชนกลุมอ่ืนๆ ท่ีส่ือกระแสหลักมองขาม 
ใหไดเรียนรูสิ่งที่เปนประโยชนหรือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช 
ชองทางตางๆ เชน รายการวิทยุ คลิปเสียง สารคดีสั้น สื่อภาษามือ 
อินโฟกราฟก ฯลฯ
๒. ออกแบบและผลิตสาระบันเทิงท่ีเขาถึงกลุมเปาหมายอยางสม่ำเสมอ
๓. เปดชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสรางความรู
ความเขาใจและการเกื้อกูลกันในกลุมเปาหมาย เชน การจัดกิจกรรม
ชุมชน
๔. รวมกับผูนำชุมชนหรือสวนราชการอื่น  การชักชวนใหมีสวนรวม
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเปนส่ือกลางใหกลุมเปาหมาย
กลุมตางๆ มีชองทางในการรับรูรับฟง และชวยเหลือเกื้อกูลกัน
๕. ใหการสนับสนุนงานสื่อสารและประชาสัมพันธที่เปนประโยชน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ประชาชน โดยแนะนำรูปแบบวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธใหการ 
สนับสนุนดานการผลิตสื่อ การเผยแพรขอมูลขาวสาร และสาร
ประโยชนจากภาครัฐใหเหมาะสมแกกลุมเปาหมาย
๖. สงเสริมความรวมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

๒.๑ ผลิตและจัดหาสื่อและรายการเพื่อประโยชนตอสาธารณชน
และกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเปาหมายที่ขาด
โอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและสื่อบันเทิงที่หลากหลาย รวมทั้ง 
ผูที่มีความเสี่ยงจะตกเปนเหยื่อขอมูลขาวสารอันเปนเท็จ 

๔.๑ ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ
ตัวชี้วัด

เปาประสงค
(๑๓)

รูปแบบโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๘๐

กลยุทธ
(๑๐)



กลยุทธ ๔.๑ :
  - โครงการทบทวนปรับปรุงโครงสรางองคกร
 กรมประชาสัมพันธ
  - โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
และระบบบริหารจัดการกลาง แบบดิจิทัลเพื่อ
การบริหารยุคใหม กรมประชาสัมพันธ
  - โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
กฎระเบียบ กรมประชาสัมพันธ

กลยุทธ ๔.๒ :

  - โครงการวางแผนกาลังคนใหสอดคลอง
สนับสนุนโครงสรางองคกรใหม

  - โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลระยะ ๕ ป กรมประชาสัมพันธ 
ที่สอดคลองสนับสนุนโครงสรางองคกรใหม 
ตลอดจนสอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ 
และยุทธศาสตรของกรมฯ ที่ไดปรับเปลี่ยนไป

  - โครงการกำหนดความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ประจำตำแหนงงาน กรมประชาสัมพันธให
สอดคลองสนับสนุนโครงสรางองคกรใหม ตลอดจน
สอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรของกรมฯ ที่ไดปรับเปลี่ยนไป

  - โครงการจัดทำระบบเสนทางความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path System) และระบบ
ทดแทนกำลังคนในตำแหนงงานสำคัญ 
(Succession Planning System) ใหสอดคลอง
สนับสนุนโครงสรางองคกรและอัตรากำลังใหม
ของกรมฯ ตลอดจนสอดคลองสนับสนุนวิสัยทัศน 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรของกรมฯ ที่ได
ปรับเปลี่ยนไป 

กลยุทธ ๔.๓ : 

  - โครงการแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล ระยะ ๕ ป กรมประชาสัมพันธ :

  - โครงการนำผลการปฏิบัติงานประจำไปสูงาน

วิจัย (Routine to Research – R2R)

  - โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร

กรมประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

ในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล

กลยุทธ ๑.๑ :

  - กิจกรรมสรุปภาพลักษณและประเด็นสื่อ

  - กิจกรรมติดตามกระแสการบริโภคสื่อของกลุม

เปาหมายกรมประชาสัมพันธ

  - รายการเพื่อเพิ่มเวทีสื่อใหแกประชาชน

กลยุทธ ๑.๒ :

  - การจัดกิจกรรม “สโมสรคนสื่อ” เพื่อรับฟงและ

ซักถามประเด็นขาวตางๆ

  - การเสนอประเด็นและแนวทางการประชาสัมพันธ

ตามแผนการประชาสัมพันธแหงชาติ

กลยุทธ ๒.๑ :
  - โครงการรอบรูเรื่องนานาชาติ
  - กิจกรรม/โครงการ/รายการเชิงสาระบันเทิงที่สอดแทรกสาร
ประโยชนเพื่อประชาชน
  - โครงการ “สรางแรงบันดาลใจ”
  - โครงการ “สื่อเชื่อถือได”
  - รายการเครือขายประชาสัมพันธเพื่อสาธารณประโยชน
  - โครงการ “ปรับโฉมเว็บไซตกรมประชาสัมพันธ”

กลยุทธ ๓.๑ :
  - โครงการพัฒนาทีมงานเพื่อวางแผนและขับเคลื่อน
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (รวมถึงขอมูลขาวและส่ือประชาสัมพันธ)
  - โครงการธรรมภิบาลขอมูลภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ 
(PRD Data Governance)

กลยุทธ ๓.๒ :
  - การจัดกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายที่คาด
วาจะใชบริการฐานขอมูลดิจิทัลของกรมฯ 
  - การจัดทำระบบขอมูลขาวและประชาสัมพันธเพื่อเปนรากฐาน
ของขอมูลดิจิทัลขนาดใหญ

กลยุทธ ๓.๓
  - โครงการจัดทำชุดขอมูลเปด “Open Data Project”
  - กิจกรรม “Hackathon”
 

กลยุทธ ๒.๒ :
  - โครงการบริหารเครือขายการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสราง
การรับรูของประชาชน
  - โครงการความรวมมือดานประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
กับตางประเทศ
  - โครงการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูผลงานชิ้นโบแดงใน
ภาครัฐ (โบแดง = ผลงานโดดเดนที่เปนประโยชนตอประชาชนและ
ประเทศชาติ)
  - โครงการยกระดับสถาบันการประชาสัมพันธดานการสราง
มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชนของประเทศ

รูปแบบโครงการ/
กิจกรรมระยะ ๓ ป

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- ๒๕๘๐



โครงการ 

ป 2563 

กลยุทธที่ ๑.๑  : สำรวจ ติดตามและรับฟงความตองการของ

ประชาชนทุกภาคสวน  และประกอบการกำหนดนโยบายภาครัฐ 

กลยุทธที่ ๑.๒ :  กำหนดประเด็นสำคัญเพื่อใหเครือขาย

และสื่อนำไปเสนอและขยายผล

โครงการ

๑. โครงการสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสาร

    ของประชาชน

๒. โครงการสรุปภาพลักษณและประเด็นสื่อของ 

    ประเทศไทยทั้งในและตางประเทศ

โครงการ

๓. โครงการกำหนดนโยบายประชาสัมพันธภาครัฐ

๔. โครงการ สโมสรคนสื่อ

กลยุทธที่ ๒.๑ ผลิตและจัดหาสื่อ และรายการ เพื่อประโยชนตอ

สาธารณชน และกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม  

กลยุทธที่ ๓.๑ สรางธรรมาภิบาลใหแกขอมูลภาครัฐ

ของกรมฯ  และสรางทีมบุคลากรที่สามารถดำเนินงาน

ดานระบบฐานขอมูล

กลยุทธที่ ๔.๒ ปรับระบบบริหารทรัพยากร

บุคคล ใหสอดคลองสนับสนุน วิสัยทัศน 

พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร กปส. (HRM)

โครงการ

๑. โครงการพัฒนาทีมงานเพื่อวางแผนและ

    ขับเคลื่อนงานระบบฐานขอมูลขนาดใหญ

๒. โครงการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กปส. 

    (PRD Data Governance)

๓. โครงการพัฒนาระบบการใหบริการ e-service 

    กปส. (กลุมเปาหมายภายนอก)

โครงการ

๕. โครงการจัดทำและบริหารแผน

    ปฏิบัติการตามแผนกลยุทธการ

    บริหารทรัพยากรบุคคล กปส.

โครงการ

๖. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร

   การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ ๓ ป

   ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร กปส.

๗. โครงการพัฒนาบุคลากรกรม

    ประชาสัมพันธ

๘. โครงการเสริมสรางวินัยและ

    สงเสริมจริยธรรมบุคลากร กปส.

โครงการ
๑. โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

๒. โครงการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจการเมืองการ

    ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๓. โครงการประชาสัมพันธสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการเลือกตั้ง

    ทองถิ่น

๔. โครงการประชาสัมพันธสงเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ  

๕. โครงการประชาสัมพันธรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๖. โครงการประชาสัมพันธปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๗. โครงการประชาสัมพันธการจัดการปญหาแรงงานตางดาว

๘. โครงการสรางความเขาใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต

๙. โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ

๑๐. โครงการประชาสัมพันธการเปนประธานอาเซียนของไทย 

๑๑. โครงการประชาสัมพันธการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ

      ในการแขงขันของไทย

๑๒. โครงการประชาสัมพันธการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย

๑๓.  โครงการประชาสัมพันธการสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

๑๔. โครงการประชาสัมพันธสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

๑๕. โครงการรณรงคใชสื่ออยางสรางสรรคและรูเทาทันสื่อ

๑๖. โครงการประชาสัมพันธการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑๗. โครงการประชาสัมพันธเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

๑๘. โครงการประชาสัมพันธสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

      กับสิ่งแวดลอม

๑๙. โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

๒๐. โครงการประชาสัมพันธการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

๒๑. โครงการประชาสัมพันธการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๒. โครงการประชาสัมพันธตามนโยบายเรงดวนเฉพาะกิจ

๒๓. โครงการเผยแพรรายการสาระบันเทิงและรายการสรางแรงบันดาลใจ

๒๔. โครงการติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ

๒๕. โครงการบริหารจัดการสำนักขาวแหงชาติ 

๒๖. โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน

      อาเซียน

๒๗. โครงการดำเนินงานดานขาวโทรทัศน

๒๘. โครงการถายทอดสดและรายงานผลการแขงขันกีฬาซีเกมสและโอลิมปกเกมส

๒๙. โครงการบริหารโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียง

       และโทรทัศน

๓๐. โครงการทดลองการสงสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

      ระดับภูมิภาค

๓๑. โครงการกอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการฯ และควบคุมงาน

๓๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต กปส.

กลยุทธที่ ๓.๒ สรางระบบขอมูลขาวสารและงาน

ประชาสัมพันธเพื่อเปนพื้นฐานสำหรับระบบฐาน

ขอมูลใหญของ กปส.

โครงการ

๔. โครงการจัดทำฐานขอมูลกลางขนาดใหญสำหรับ

    การใหบริการ

๕. โครงการพัฒนามาตรฐานจัดเก็บและใหบริการสื่อ

    ประชาสัมพันธผานพิพิธภัณฑหอจดหมายเหตุและ 

    หองสมุด กปส.

กลยุทธที่ ๔.๒ ปปรับระบบพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของ กปส. ใหสอดคลองสนับสนุน 

วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร 

กปส. (HRD)

กลยุทธที่ ๓.๓ จัดทำชุดขอมูล (Data Sets) เพื่อเผยแพรสู

สาธารณะ

โครงการ

๖. โครงการจัดทำชุดขอมูลเปด 

“Open Data Project”

กลยุทธที่ ๔.๑ ปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
ระบบบริหารจัดการภายในใหเปนระบบดิจิทัล

โครงการ
๑. โครงการปรับปรุงโครงสราง และทบทวน
    ภารกิจองคการ
๒. โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนากฎ
    ระเบียบ กปส. 
๓. โครงการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ และ
    ระบบบริหารจัดการกลางแบบดิจิทัลเพื่อ
    การบริหารยุคใหม (Back Office Platform)
๔. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหาร
     จัดการองคการของ กปส. (PMQA 4.0)


