วิสัยทัศน์และ
แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
ประจําปี พ.ศ. 2558 - 2562

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

พันธกิจ
(3)

1. เสนอแนะนโยบายและให้คําปรึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

2. ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดําเนินงานของภาครัฐ สู่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล

3. ให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

ยุทธศาสตร์สนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตร์
(4)

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ให้สามารถนําสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่างมีเอกภาพ

๒. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนการดําเนินการของภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน เพื่อความสุขของประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มี
คุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

เป้าประสงค์
(4)

1.๑ รัฐบาลนําข้อเสนอนโยบายหรือแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ไปใช้ในการบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์

2. กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นและนําข้อมูลข่าวสาร
ของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์

4. ระบบการบริหารจัดการสามารถตอบสนองการดําเนินการของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ตามเกณฑ์ PMQA)

3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับบริการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

1.2 หน่วยงานภาครัฐนํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ไปเป็นแนวทางในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์

1. 1 จํานวนข้อเสนอแนะนโยบายที่รัฐบาลนําไปใช้ในการบริหารงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน(เป้าประสงค์ที่ 1.1)

๒. ร้อยละเฉลี่ยความเชื่อมั่น และการนําไปใช้ประโยชน์ของผู้รบั บริการ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศที่มีต่อข้อมูลข่าวสารของ
กรมประชาสัมพันธ์
(ค่าเฉลี่ยจากโครงการประชาสัมพันธ์ที่ถูกประเมิน)

1. 2 ร้อยละของหน่วยงานที่นํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติไปใช้ในการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน (เป้าประสงค์ที่ 1.2)

กลยุทธ์
(9)

๑.1 เสริมสร้างบทบาทการเสนอแนะนโยบายให้คําปรึกษา
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ

2.1 ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร
และสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

1.2 สร้างกลไกการบริหารจัดการ
เพื่อนําแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ

2.2 ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบการนําเสนอสื่อประชาสัมพันธ์
ให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

๔. ร้อยละของระบบบริหารจัดการองค์การ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ในบริการด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน

3.1 ปรับปรุงกระบวนการการให้บริการหลักของกรมประชาสัมพันธ์
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ให้

๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3.2สนับสนุนทางวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้แก่
หน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนภาคประชาชนและสื่อมวลชน

2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ครอบคลุมและเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
2.4 รักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้
การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
แผนงาน
(12)

1.1 แผนพัฒนาศักยภาพองค์การในบทบาทการเสนอแนะนโยบาย
คําปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่รัฐบาล
หน่วยงานภาครัฐ (กลยุทธ์ที่ 1.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.
1.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กลยุทธ์ที่ 1.2) หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.

ให้
และ

2.1 แผนประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูล
ข่าวสารต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.
2.2 แผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สปต.
2.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
(กลยุทธ์ที่ 2.2) หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.
2.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (กลยุทธ์ที่ 2.3) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพท.
2.5 แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ในประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2.4) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพป.
2.6 แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
(กลยุทธ์ที่ 2.4) หน่วยงานเจ้าภาพ : สปต.

ให้

3.1 แผนการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการหลักของ
กรมประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ (กลยุทธ์ที่ 3.1)
หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.
3.2 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ กปส.
(กลยุทธ์ที่ 3.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพป.
3.3 แผนส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
(กลยุทธ์ที่ 3.2) หน่วยงานเจ้าภาพ : สปช.

4. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.

โครงการ
ภายใต้
แผนงาน

1.1 แผนพัฒนาศักยภาพองค์การในบทบาทการเสนอแนะนโยบาย
ให้
คําปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่รัฐบาล
และหน่วยงานภาครัฐ (กลยุทธ์ที่ 1.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.
1.2 แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กลยุทธ์ที่ 1.2)
หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.
โครงการ
1.2.1 โครงการจัดทําร่างนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า
1.2.2 โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
เพื่อนําแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติ

2.1 แผนประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร
ต่อกลุ่มเป้าหมายในประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สนผ.
โครงการ
2.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.3 โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ
2.1.4 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ
2.1.5 โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย
2.1.6 โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.1.7 โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึก
ของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน
2.1.8 โครงการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ
2.1.9 โครงการดําเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์
2.1.10 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.2 แผนประชาสัมพันธ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ (กล
ยุทธ์ที่ 2.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สปต.
โครงการ
2.2.1 โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย
2.2.2 โครงการบริหารจัดการสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
2.2.3 โครงการบูรณาการด้านประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
2.2.4 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและ
สถานีโทรทัศน์อาเซียน
2.3 แผนพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
(กลยุทธ์ที่ 2.2) หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.
2.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพและขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (กลยุทธ์ที่ 2.3) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพท.
โครงการ
2.4.1 โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2
2.4.2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย ระบบ FM
2.4.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องผลิตรายการข่าว (News Studio)
High-Definition และระบบ 3D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง
2.4.4 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต
ระบบเอฟเอ็ม และระบบเอเอ็ม
2.4.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์
2.4.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
2.5 แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ในประเทศ (กลยุทธ์ที่ 2.4) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพป.
โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์
ประจําหมู่บ้าน (อป.มช.)
2.6 แผนการรักษาและขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
(กลยุทธ์ที่ 2.4) หน่วยงานเจ้าภาพ : สปต.
โครงการ
2.6.1 โครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือ
2.6.2 โครงการภายใต้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

3.1 แผนการปรับปรุงกระบวนการการให้บริการหลักของ
กรมประชาสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ (กลยุทธ์ที่ 3.1)
หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.
3.2 แผนเสริมสร้างภาพลักษณ์ กปส.
(กลยุทธ์ที่ 3.1) หน่วยงานเจ้าภาพ : สพป.
โครงการ
3.2.1 โครงการดนตรีในสวน
3.2.2 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทง
ประจําปี 2557
3.2.3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
3.2.4 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ กปส.
ในโอกาสสําคัญ
3.2.5 โครงการจัดทํานามสงเคราะห์สว่ นราชการไทย
อิเลคทรอนิกส์
3.2.6 จัดงานวันครบรอบวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ 82
3.2.7 จัดทําวารสาร กปส. ประจําปี 2557
3.3 แผนส่งเสริมวิชาการและ มาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน (กลยุทธ์ที่ 3.2)
หน่วยงานเจ้าภาพ : สปช.
โครงการ
3.3.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
3.3.2 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชน
3.3.3 โครงการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม และการฝึกอบรม
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ กปส.
3.3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการฝึกอบรมของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์
3.3.5 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและให้บริการ
สื่อประชาสัมพันธ์ผา่ นพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุและ
ห้องสมุด กปส.

4. แผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หน่วยงานเจ้าภาพ : กพร.

