สวนที่ 2

สรุปผลการประชุม

สรุปผลการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ กําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร กรมประชาสัมพันธ
ระหวางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2551
ณ หองอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ

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

ประธานการประชุม :

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (นายเผชิญ ขําโพธิ์)

ผูเขารวมประชุม

จํานวน 97 คน ประกอบดวย

:

1. กลุมเปาหมายหลัก จํานวน 77 คน ประกอบดวย
- ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
จํานวน
- ผูอํานวยการสํานัก/กอง
จํานวน
- เจาหนาที่ระดับ 8
จํานวน
- เจาหนาที่ระดับ 7
จํานวน
- เจาหนาที่ระดับ 6 – 4
จํานวน

1
15
29
18
14

คน
คน
คน
คน
คน

2. ผูสังเกตการประชุม จํานวน 20 คน

ความเปนมา
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
กรมประชาสัมพันธ ที่จัดขึน้ ระหวางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2551 ณ หองอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอม
กรมประชาสัมพันธ (SWOT Analysis) เมื่อวันที่ 24 -25 มกราคม 2551 โดยเปนการนําผลการวิเคราะหสินคา
บริการ และผูรับบริการ ดวย SIPOC Model ในระดับกรม และระดับสํานัก/กอง มาเปนขอมูลประกอบการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกกรมประชาสัมพันธ เพื่อนําสูการดําเนินงานในขั้นตอไป
ไดแก การกําหนดคานิยมหลัก วิสัยทัศน และพันธกิจ

สรุปผลการประชุมฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร
กรมประชาสัมพันธ ที่จัดขึน้ ระหวางวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2551 สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
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1. การทบทวนผลการวิเคราะห สินคา บริการ และผูรับบริการ กปส. (ระดับกรม) ดวย SIPOC
Model
วิทยากรไดนําผลการวิเคราะหสินคา บริการ และผูรับบริการ ดวย SIPOC Model ในระดับ
กรม ซึ่งไดขอสรุปจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 – 25 มกราคม 2551 นําเสนอที่ประชุมเพื่อทบทวนกอนจะนําไป
เปนขอมูลประกอบการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธ (SWOT Analysis)
สินคา บริการ และผูรับบริการ /กระบวนการในระดับกรม ประกอบดวย
สินคา/บริการ

กระบวนการ

1. ขอมูลขาวสาร (เนน “ขาว”)

ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร

2. แผนการประชาสัมพันธระดับชาติและระดับพื้นที่

จั ด ทํ า และดํ า เนิ น การแผนการประชาสั ม พั น ธ
ระดับชาติและระดับพื้นที่

3. สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ (เนน “ขอมูลขาวสาร”)

ผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

4. การฝกอบรม

จัดการฝกอบรม

ที่ป ระชุ มร ว มกั น พิ จ ารณาทบทวน สิน ค า บริก าร และผู รับ บริ ก ารในระดั บ กรม รวมทั้ ง
กระบวนการของทั้ง 4 บริการ ขางตน และไดเสนอความเห็นเพิ่มเติมเพื่อใหกระบวนการมีความครอบคลุมและ
สมบูรณมากยิ่งขึ้นใน 2 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดทําและดําเนินการแผนการประชาสัมพันธระดับชาติ
และระดับพื้นที่ และกระบวนการจัดการฝกอบรม ดังนี้
กระบวนการที่ 2 : เพิ่มเติมประเด็น “นโยบาย” ในกระบวนการเดิม คือ กระบวนการจัดทํา
และดําเนินการแผนการประชาสัมพันธระดับชาติและระดับพื้นที่ เปน กระบวนการจัดทํานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธระดับชาติและระดับพื้นที่
กระบวนการที่ 4 : เพิ่มเติม “Supplier” และ “ผูรับผิดชอบ” ในกระบวนการจัดการ
ฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ ดังนี้
1. Supplier เพิ่มเติม หนวยงาน “ กกช.” และ “องคกรระหวาง
ประเทศที่กรมเปนสมาชิก”
2. ผูรับผิดชอบ เพิ่มเติม หนวยงาน “สพท. กกจ. กพร.กปส.”
(เอกสารประกอบหมายเลข 1)
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2. การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง กระบวนการสรางคุณคา และ กระบวนการสนับสนุน กับ
หนวยงานรับผิดชอบ
จากการวิเคราะหสินคา บริการ และผูรับบริการ ดวย SIPOC Model ในระดับกรม และ
ระดับสํานัก/กอง สามารถสรุปเปนกระบวนการสําคัญ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการสรางคุณคา และ
กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสรางคุณคา รวมทั้งความเชื่อมโยงหนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกระบวนการ ดังนี้
กระบวนการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. กระบวนการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร

สทท สวท สนข สพป สปต
ส.ปชส สปข.1-8 ศสช
2. กระบวนการจัดทํานโยบายและแผนการประชาสัมพันธระดับชาติและระดับ สทท สวท สนข สพป สปต
พื้นที่
สนผ ศปส ส.ปชส สปข.1-8
3. กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
สทท สวท สนข สพป สปต
ส.ปชส สปข.1-8 ศสช สลก
4. กระบวนการจัดการฝกอบรม
สปช สปข.1-8
กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการ
1. กระบวนการดานการเงิน บัญชี และพัสดุ
2. กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. กระบวนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT)
4. กระบวนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยเพื่อการสื่อสาร การกระจายเสียง/แพรภาพ
(Broadcasting Technology)
5. กระบวนการดานกฎหมายและระเบียบ
6. กระบวนการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และดานการดําเนินงาน
7. กระบวนการบริหารงานทั่วไป และชวยอํานวยการ (Admin)
8. กระบวนการพัฒนาระบบบริหาร
9. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ
(เอกสารประกอบหมายเลข 2)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
กคล
กกจ
ศสช
สพท
กกร
นตส
สลก
กพร.กปส
สนผ
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3. การวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธ (SWOT Analysis)
วิทยากรที่ปรึกษาบรรยายใหความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
ขององคกร ดังนี้
3.1 การวิเคราะหส ภาพแวดล อมภายใน เป นการตรวจสอบสมรรถนะองค กรที่ จ ะช ว ย
บงบอกถึงจุดแข็ง (Strength)
ที่จะใชใหเปนประโยชน กับจุดออน (Weakness)
ที่จะตองเขาใจ ทั้งนี้
สภาพแวดลอมภายในเป นเรื่องที่องคกรสามารถควบคุมได โดยไดกําหนดประเด็นเพื่อเปนแนวทางในการ
วิเคราะห ดังนี้

SW Issues
*
*
*
*
*
*
*
*

คานิยม & วัฒนธรรม
บุคลากร
วัตถุดิบ
งบประมาณ
ขอมูลสารสนเทศ
นโยบาย & แผน
กฎหมาย & ระเบียบ
โครงสรางองคกร

*
*
*
*
*
*
*
*

สิ่งอํานวยความสะดวก & อุปกรณ
เทคโนโลยี
การบริหารจัดการ
การสื่อสาร
ผลิตภัณฑ & บริการ
การสงมอบ & เผยแพร
ภาพลักษณ ชื่อเสียง
อื่นๆ

3.2 การวิ เ คราะห สภาพแวดลอ มภายนอก เป น การตรวจสอบสภาพแวดล อ มภายนอก
เพื่อประเมินโอกาส (Opportunity) และขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threat) โดยสภาพแวดลอมภายนอกเปนเรื่องที่
องคกรไมสามารถควบคุมได ทั้งนี้ไดใช “PESTIL Analysis” เปนแนวทางในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก โดยมีประเด็นเพื่อประกอบในการวิเคราะห ดังนี้
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural)
•พัฒนาการและแนวโนมเปลีย่ นแปลงของสังคม
• โครงสราง/ สถาบันทางสังคม
• ความเชื่อ/ คานิยม/ ขนบธรรมเนียม/ ประเพณี

เทคโนโลยี (Technology)
•ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
• เทคโนโลยีดานพลังงาน/ Biotech / Nanotech
• เทคโนโลยีการผลิต/ สินคา / สินคาทดแทน

เศรษฐกิจ (Economic)
•รายไดประชากรตอคน/ ระดับเงินเดือนคาจาง
• อัตราดอกเบี้ย/ อัตราเงินเฟอ/ อัตราแลกเปลี่ยน
• โครงสรางพื้นฐาน/ ทรัพยากรธรรมชาติ

การเมือง (Politic)
•พรรคการเมือง/ ลัทธิทางการเมือง
• เสถียรภาพ/ นโยบายของรัฐบาล
• ความสัมพันธระหวางประเทศ
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ประเด็นระหวางประเทศ (International)
•กลุมเศรษฐกิจภูมิภาค (EU, NAFTA, ฯลฯ)
• ขอบังคับดานความปลอดภัย/ สิ่งแวดลอม
• การเปดการคาเสรี/ การกีดกันทางการคา

กฏหมาย (Legal)
•การบังคับใช/ ความทันสมัยของกฎหมาย
• กฎหมายทัว่ ไป/ แรงงาน/ อาหารและยา/ อื่นๆ
• กฎหมายสิทธิบัตร/ ธุรกรรมอิเล็คทรอนิคส

หลั ง จากวิ ท ยากรได ส ร า งความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ งการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มองค ก รแล ว
ที่ ป ระชุ ม ได แ บ ง กลุ ม ย อ ย เพื่ อ วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในและภายนอกกรมประชาสั ม พั น ธ (SWOT
Analysis) โดยแบงกลุมจํานวน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 : วิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธระดับกรม
แนวทางการวิเคราะห : ใชผลการวิเคราะหสินคา บริการ และผูรับบริการ ดวย
SIPOC Model ในระดับกรม ทั้ง 4 บริการ ไดแก 1. ขอมูลขาวสาร 2.แผนการประชาสัมพันธระดับชาติและ
ระดับพื้นที่ 3.สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ และ 4.การฝกอบรม โดยพิจารณาจาก 1.ปจจัยนําเขาของกระบวนการ
ผลิต (Input) 2. กระบวนการผลิตสินคา (Process) และ 3. สินคา หรือ บริการ (Output) เปนแนวทางในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกตามประเด็นการวิเคราะหขางตน
กลุมที่ 2 : วิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธระดับสํานัก / กอง
แนวทางการวิเคราะห : ใชผลการวิเคราะหสินคา บริการ และผูรับผิดชอบ ดวย
SIPOC Model ของสํานัก / กอง จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ 2551 โดยพิจารณาจาก
1.ปจจัยนําเขาของกระบวนการผลิต (Input) 2. กระบวนการผลิตสินคา (Process) 3. สินคา หรือ บริการ
(Output) เปนแนวทางในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกตามประเด็นการวิเคราะหขางตน
เมื่อการประชุมกลุมยอยทั้ง 2 กลุม ทั้งในระดับกรมและสํานัก/กอง ไดรวมกันระดมความ
คิดเห็นวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน / ภายนอก กรมประชาสัมพันธเสร็จเรียบรอยแลว วิทยากรไดนําผลสรุป
การวิเคราะหสภาพแวดลอมฯ ในระดับกรมและสํานัก/กอง มาพิจารณารวมกันอีกครั้งในที่ประชุมรวม เพื่อ
ตรวจสอบประเด็นของระดับสํานัก/กองวาเหมือนหรือแตกตางกับระดับกรมบาง แลวจึงสรุปเปนผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธ (เอกสารประกอบหมายเลข 3)
4. การกําหนดคานิยมหลักกรมประชาสัมพันธ
วิทยากรบรรยายใหความรูเกี่ยวกับคานิยมหลัก (Core Value) วาการที่องคกรจะบรรลุความสําเร็จตาม
เป า หมาย จํ า เป น ต อ งกํ า หนดค า นิ ย มหลั ก เพื่ อ ให บุ ค ลากรในองค ก รยึ ด ถื อ ร ว มกั น และปฏิ บั ติ
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน และคานิยมหลักจะยังคงอยูเสมอไมเปลี่ยนแปลงแมวาเวลาหรือสถานการณจะ
เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ไดอธิบายถึงวิธีการกําหนดคานิยมหลัก โดยสามารถพิจารณาไดจาก 3 ประเด็น ดังนี้
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1. ผูกอตั้งองคกร : เปนการพิจารณาวาเจตนารมยการจัดตั้งองคกรวาเปนอยางไร
(ในกรณีของกรมประชาสัมพันธพิจารณาไดจากภารกิจและอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2545)
2. การดําเนินงานในอดีต : พิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่ผานมา หรือผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) วาอะไรคือ สิ่งที่ยังขาดอยู และจําเปนตองมี
เพื่อผลักดันใหองคกรบรรลุเปาหมาย คานิยมหรือความเชื่อขององคกร
3. ผูบริหารระดับสูง : เปนผูก ําหนดคานิยมหลักเพื่อใหบุคลากรในองคกรถือปฏิบัตริ วมกัน
จากนั้นที่ประชุมไดแบงกลุมยอยเพื่อทบทวนคานิยมหลักของกรมประชาสัมพันธ จํานวน 3 กลุม
โดยแตละกลุมประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ ผูบริหารสํานัก/กอง และผูเขารวมประชุมจากทุกสํานัก/กอง
แนวทางการประชุมกลุม ยอย : พิจารณาทบทวนและแกไขเพิ่มเติมคานิยมกรมประชาสัมพันธ
ที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ เมือ่ ป พ.ศ.2542 จํานวน 4 ประการ คือ
1. มุงใหประชาชน ประสานสัมพันธ สรางสรรคสังคม
2. เสนอขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว เที่ยงตรง และเชื่อถือได
3. ทํางานอยางมืออาชีพ (ผลิตรายการที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ)
4. มีจิตสํานึกการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและประโยชนของประชาชน
ห ลั ง จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย ไ ด ร ว ม กั น ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ทบทวนแ ล ะ กํ า ห น ด
ค านิ ยมหลั กกรมประชาสั มพั นธ เสร็ จเรี ยบร อยแล ว วิ ทยากรได นํ าผลสรุ ปการประชุ มฯ ทั้ ง
3 กลุม มาพิจารณาเพื่อหาขอสรุปรวมกันอีกครั้งในที่ประชุมรวม จากนั้นจึงสรุปเปนคานิยมหลักกรมประชาสัมพันธ
(เอกสารประกอบหมายเลข 4)
5. การวิเคราะหพันธกิจกรมประชาสัมพันธ
วิทยากรใหความรูเรื่องการกําหนดพันธกิจองคกร โดยอธิบายถึงความหมายของพันธกิจ
วาเปนการกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหนาที่องคกรตองทําเพื่อใหองคกรบรรลุวbสัยทัศนที่กําหนดไว
โดยแนวทางการกําหนดพันธกิจจะตองตอบคําถามในเรื่องสําคัญๆ ดังนี้
1. เหตุผลการกอตั้งหรือดํารงอยูขององคกรคืออะไร และอะไรคือจุดมุงหมายพื้นฐานของ
องค ก ร (สํ า หรั บ กรมประชาสั ม พั น ธ ต อ งพิ จ ารณาว า มี บ ทบาทหน า ที่ อ ะไร ตาม
ตัวบทกฎหมาย นโยบาย เพื่อตอบสนองผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย)
2. กลุมประชาชนผูรับบริการหลักคือกลุมใด
3. ผลผลิตและบริการสําคัญในปจจุบันและอนาคตคืออะไร
4. ความเชื่อ คานิยม และปรัชญาขององคกรเปนอยางไร
เมื่ อผูเ ข าร ว มประชุ ม ฯไดรับ ความรู ความเขา ใจแนวทางการกํา หนดพัน ธกิจ องคก รแล ว
จึงแบงกลุมยอย จํานวน 3 กลุม (เชนเดียวกับการทบทวนคานิยมหลัก) เพื่อทบทวนพันธกิจกรมประชาสัมพันธ
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แนวทางการประชุมกลุมยอย : พิจารณาทบทวนและแกไขเพิ่มเติมพันธกิจกรมประชาสัมพันธที่
ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร 4 ป กรมประชาสัมพันธ (พ.ศ.2548 – 2551) ไดแก
1. เปนศูนยกลางการประชาสัมพันธภาครัฐ เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธเปนไป
อยางมีระบบ โดยการเสนอแนะนโยบายดารการประชาสัมพันธใหกับรัฐบาลและสวนราชการ
2. ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ให ป ระชาชนมี โ อกาสรั บ รู เ กิ ด ความรู ความเข า ใจ
สามารถใชขอมูลขาวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย
หลั ก จากที่ ป ระชุ ม กล ม ย อ ยได ร ว มกั น ระดมสมองเพื่ อ ทบทวนพั น ธกิ จ เสร็ จ เรี ย บร อ ย
วิทยากรไดนําผลสรุปการประชุมกลุมยอย ทั้ง 3 กลุม มาพิจารณาเพื่อหาขอสรุปรวมกันอีกครั้งในการประชุมฯ
จากนั้นจึงสรุปเปนพันธกิจกรมประชาสัมพันธ (เอกสารประกอบหมายเลข 5)
6. การกําหนดวิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ
วิทยากรใหความรูเรื่องการกําหนดวิสัยทัศน โดยอธิบายถึงวิสัยทัศน ดังนี้
• เปนภาพความสําเร็จที่ตองการในอนาคตขององคกร
• สะทอนถึงสิ่งที่เราใหความสําคัญ และสื่อใหเขาใจภารกิจไดดียิ่งขึ้น
• สอดคลองกับคานิยมและความรูสึกอยากดีอยากได โดยตั้งอยูบนพื้นฐานแหง
ความเปนจริงที่มุงเนนไปยังอนาคต
และยังไดกลาวถึงประโยชนของวิสัยทัศน วา
• เปนการบอกทิศทางขององคกรที่ชัดเจน
• กระตุนใหทุกคนในองคกรดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน
• ชวยประสานการดําเนินงานของหนวยงานและทรัพยากรของมนุษย
ทั้งนี้วิสัยทัศนที่ดีตองมีลักษณะ ดังนี้
1.

Concise

กระชับ เขาใจงาย

2.

Appeal to Steakholder

ดึงดูดผูมีสวนไดสวนเสีย

3.

Verifiable

อยูบนพื้นฐานความเปนจริง

4.

Feasible

เปนไปได

5.

Inspirational

สรางแรงบันดาลใจ
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โดยแนวทางการกําหนดวิสัยทัศนพิจารณาจาก องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ขอบเขตการดําเนินงาน (Scope) : พิจารณาจากพันธกิจกรมและทุกภาคสวนที่กรมมุงเนน
2. คานิยมหลัก (Core Value) : เปนการสงเสริมใหขอบเขตการดําเนินงานขององคกรประสบ
ความสําเร็จ
3. เปาหมายอันสูงสุด (Visionary Goal) : เปาหมายระยะยาวในอนาคตที่กรมตองการบรรลุ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด
หลังจากผูเขารวมประชุมไดรับความรูและความเขาใจถึงแนวทางการกําหนดวิสัยทัศนแลว
จึงแบงกลุมยอย จํานวน 3 กลุม (เชนเดียวกับการกําหนดคานิยมหลักและพันธกิจ) เพื่อระดมสมองในการ
กําหนดวิสัยทัศน โดยพิจารณาจากองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ขางตน ไดแก 1.ขอบเขตการดําเนินงาน
(Scope) 2.คานิยมหลัก (Core Value) และ 3. เปาหมายอันสูงสุด (Visionary Goal)
เมื่อที่ประชุมกลุมยอยไดระดมความคิดเห็นและลงมติสรุปรางวิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ
เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว วิ ท ยากรไดนํ าผลสรุ ปรา งวิสั ย ทั ศน ข อง ทั้ ง 3 กลุม เสนอตอที่ ประชุม รวมเพื่อ รั บ ทราบ
(เอกสารประกอบหมายเลข 6)
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติมอบหมายฝายเลขานุการ(สนผ.)นําผลสรุปการประชุมครั้งนี้นําเสนอ
ผู บ ริ หารระ ดั บ สู ง เพื่ อ พิ จ ารณาให คว ามเ ห็ น ชอบ เพื่ อ จะได ดํ า เนิ น การในขั้ น ตอนต อ ไ ป คื อ
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ในระดับกรม รวมถึงการถายทอดสูการ
ปฏิบัติในระดับสํานัก/กอง

*****************************
ฝายเลขานุการ
คณะทํางานดําเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ พ.ศ. 2552-2555
และแผนปรับปรุงวิธีจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียของกรมประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
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" สามารถ Download ผลสรุปและผลลัพธประกอบการประชุมไดจาก Intranet กรมประชาสัมพันธ ภายใตชื่อ
“สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร กรมประชาสัมพันธ ระหวาง
วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2551”
ขอมูลประกอบดวย
สวนที่ 1
เอกสารประกอบการบรรยาย
สวนที่ 2
สรุปผลการประชุมฯ
- Sipoc Model ระดับกรม (ปรับปรุง)
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน/ภายนอก
- คานิยมหลัก
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ

เอกสารหมายเลข 1
ผลการวิเคราะหสินคา บริการ และ
ผูรับบริการดวย SIPOC Model
(ระดับกรม)

วิเคราะหสินคา บริการ และผูรับบริการของ กปส. ดวย SIPOC Model
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
1. ศึกษาวิเคราะห สํารวจ และตรวจสอบประชามติ เพื่อเสนอนโยบายและจัดทําแผน
การประชาสัมพันธของรัฐตอคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2544 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้ง
ติดตามประเมินผล และรายงานการประชาสัมพันธของรัฐ
2. ดําเนินการประชาสัมพันธ นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดี
ความมั่นคงของประเทศ เพื่อสงเสริมภาพลักษณ ความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ

3. ผลิต เผยแพร ใหบริการเอกสาร และสื่อโสตทัศนศึกษา รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศ
เพื่อสงเสริมและเผยแพรความรูเเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ศีลธรรม คานิยมที่ดี
4. ใหคําปรึกษา และประสานความรวมมือดานการประชาสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และสื่อสารมวลชน
5. สงเสริม สนับสนุนและใหความรวมมือดานวิชาการ และผลงานวิจัยดานการประชาสัมพันธกับ
หนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาตางๆ
6. ดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย และสถานีวทิ ยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

Output
1. กระบวนการจัดทํานโยบายและดําเนินการแผนการ
ประชาสัมพันธ ระดับชาติและระดับพื้นที่

1. กระบวนการจัดทํานโยบายและดําเนินการแผนการ
ประชาสัมพันธ ระดับชาติและระดับพื้นที่
2. กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
3. กระบวนการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร
1. กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

1. กระบวนการจัดทํานโยบายและดําเนินการแผนการ
ประชาสัมพันธ ระดับชาติและระดับพื้นที่
1. กระบวนการจัดการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพดาน
สื่อสารมวลชนและการ ปชส.
1. กระบวนการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร
2. กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ

Supplier
1. รัฐบาล
2. รมต.

Input
- นโยบาย
- คําสั่ง รมต.

3. หนวยงาน - ขอมูล
ภาครัฐ เอกชน (แหลงขาว)
4. สื่อมวลชน
(ในและ
ตางประเทศ)
5. ประชาชนผู
เสียภาษี

- คน
- ยานพาหนะ
- อุปกรณ
- IT

Process

ผูรับผิดชอบ

Output

Customer

1. กระบวนการผลิตและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
1. วิเคราะหสถานการณ
2. วางแผน กําหนดประเด็น (Plan)
3. การผลิตขาวและรายการ
4. การเผยแพร

สนข./สปต./
ปชส. /สปข.1-8

ขอมูลขาวสาร
-ขาวและ
รายการวิทยุ
โทรทัศน เว็บ
ไซท สิ่งพิมพ
และสื่ออื่นๆ

1. ประชาชน
(ปจจุบันเปนที่
นิยมในกลุมอายุ
35 ปขึ้นไปเทานัน้ )

5. ประเมิน (การทํางาน)

สทท./สวท./
ศสช./สปข.1-8/
สปชส.

ความตองการ/
ความคาดหวัง

St Holder

- ถูกตอง
การสงเสริม
- รวดเร็ว
การตลาด
- เปนกลาง
- เชื่อถือได
- ความแมนตรง(เที่ยงตรง)
- เขาถึงไดงาย เขาใจงาย
- ใหความรู
2. ภาครัฐ
- การรับรูของประชาชน
ภาคการเมือง
- ความเขาใจจากประชาชน
ภาครัฐบาล
- การมีสว นรวม
- เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประชาชน
- สงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
ภาครัฐ
3. สื่อมวลชนทั้งใน - ถูกตอง
และ
- รวดเร็ว
- ทันเหตุการณ
ตางประเทศ
- การใหบริการ
- ขอมูลเชิงลึก ขอมูลเสริม

Supplier

Input

Process

1.ผูรับบริการ
2.แหลงขอมูล

- ขอมูลจาก
ผูรับบริการ
- ขอมูลที่ใชใน
การทําแผน

2. กระบวนการจัดทํานโยบายและ
ดําเนินการแผนการ
ประชาสัมพันธ ระดับชาติและ
ระดับพื้นที่
1. รับทราบความตองการ
(Need Assessment)
2. รวบรวมและศึกษาขอมูล
(ที่ใชในการทําแผน)
3. จัดทําแผนการประชาสัมพันธฯ
4. ดําเนินการตามแผน
5. ติดตามและประเมินผล
6. รายงานผลกลับไปยังผูรับบริการ

ผูรับผิดชอบ
ผูทําแผนหลัก
สนผ.
สปข.1-8
ส.ปชส.
ผูสนับสนุน
สพป.
สทท.
สวท.
สปต.

Output

Customer

ความตองการ/
ความคาดหวัง

St Holder

แผนการ
1. สวนราชการ
ประชาสัมพันธ
ระดับชาติและ
ระดับพื้นที่

- รับทราบและเขาใจในขอมูล
ที่หนวยงานตองการ
ประชาสัมพันธ
- ภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงาน
- ความรวดเร็ว ทันเวลาที่
กําหนด
- ความเปนมืออาชีพดานการ
ประชาสัมพันธ

- ประชาชน
- PR
Agency
- PR
Production

2. รัฐวิสาหกิจ

- รับทราบและเขาใจในขอมูล
ที่หนวยงานตองการ
ประชาสัมพันธ
- ความรวดเร็ว ทันเวลาที่
กําหนด
- ใชสื่อของกรมฯ ในราคาถูก

Supplier

Input

Process

ผูรับผิดชอบ

Output

Customer
3. องคกรอิสระ
/ องคกรที่ไม
มุง หวังกําไร

4. องคกรทองถิ่น

ความตองการ/
ความคาดหวัง
- รับทราบและเขาใจในขอมูล
ที่หนวยงานตองการ
ประชาสัมพันธ
- ภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงาน
- ความรวดเร็ว ทันเวลาที่
กําหนด
- ใชสื่อของกรมฯ ในราคาถูก
- รับทราบและเขาใจในขอมูล
ที่หนวยงานตองการ
ประชาสัมพันธ
- ภาพลักษณที่ดีของ
หนวยงาน
- ความรวดเร็ว ทันเวลาที่
กําหนด
- ใชสื่อของกรมฯ ในราคาถูก
- สามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายไดครอบคลุม

St Holder

Supplier

Input

1.ผูรับบริการ
2.แหลงขอมูล

-ขอมูลความ
ตองการจาก
ผูรับบริการ
-ขอมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
3.บริษัทเอกชน -เทคโนโลยีและ
ที่ใหเชา
อุปกรณที่ใชใน
อุปกรณหรือ การผลิตสื่อ/
สถานที่
เผยแพร
4.บริษัทรับจัด
งาน
-นโยบาย
-งบประมาณ

Process
3. กระบวนการผลิตและเผยแพร
สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ
1. รับทราบขอมูลความตองการจาก
ผูรับบริการ
2. รวบรวมศึกษา วิเคราะหความ
เปนไปได
3. วางแผนการดําเนินการ/จัด
กิจกรรม
4. ดําเนินการผลิต/ดําเนินกิจกรรม
5. ตรวจสอบผลผลิต
6. เผยแพร
7. ตรวจสอบและประเมินผล
(ยังขาดการตรวจสอบอยางเปน
ระบบ)

ผูรับผิดชอบ
สื่อวิทยุ,
โทรทัศน
สทท
สปข.1-8
สวท.
สนข.
สื่อกิจกรรม
สพป.
สปต.
สปข.1-8
ส.ปชส.
สวท. (ไมใช
หนาทีห่ ลัก)

Output

Customer

ความตองการ/
ความคาดหวัง

St Holder

- สื่อเพื่อการ 1. หนวยงานของรัฐ
ประชาสัมพันธ และรัฐบาล
(สื่อวิทยุ
โทรทัศน,สื่อ
กิจกรรม,สื่อ
อิเล็กทรอนิกส)

-ราคาถูก หรือฟรี
ประชาชน
-มีความนาเชือ่ ถือ
กลุมเปาหมาย
-มีความครอบคลุมทุกพื้นที่
-เที่ยงตรง (ขอมูลไมเบี่ยงเบน)
-เปนกลาง
-ความถูกตอง
-ความทันสมัยของสื่อ
-ความถี่ในการนําเสนอ
2. องคกรตปท. ที่ทาํ -ความเขาใจในวัฒนธรรม
-การสรางความสัมพันธอนั ดี
MOU รวมกัน
ระหวางประเทศ
3. องคกรการกุศล

-ไมเสียคาใชจา ย/ราคาถูก
- ประชาสัมพันธงานโครงการ
และองคกร
- เปนชองทางในการสื่อสาร
สําหรับกลุม ดอยโอกาส

-ไดรับความ
ชวยเหลือจาก
สังคมและ
รัฐบาล

Supplier

Input

Process

ผูรับผิดชอบ

Output

Customer

1. รัฐบาล
2. กรม
3. กกช
4. องคกร
ระหวาง
ประเทศทีก่ รม
เปนสมาชิก
3. หนวยงานที่
ขายและใหเชา
อุปกรณ

-นโยบาย
-ระเบียบ กฎหมาย
และแผน ที่
เกี่ยวของ

4. กระบวนการจัดการฝกอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพดาน
สื่อสารมวลชนและการ ปชส.
1. รวบรวมวิเคราะหความตองการ
2. ออกแบบหลักสูตร
3. ดําเนินการ
4. ประเมินผล

- สถาบันการ
ประชาสัมพันธ
-คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา
บุคลากร กปส.
หนวยงานทีม่ ี
หลักสูตรในการ
จัดอบรม
- สปข.1-8
- ศสช.
- สพท.
- กกจ.
- กพร.กปส.

การฝกอบรม

-บุคลากรกรมฯ

-สถานที่และ
อุปกรณการจัด
อบรม
-งบประมาณ
-วิทยากรภายใน/
นอก

(Training)

-หลักสูตร
ภายใตนโยบาย
-หลักสูตรที่ขอ
ความรวมมือ
-หลักสูตรที่ไปมี
สวนรวมในการ
ดูแลหลักสูตร
และวิทยากร

ความตองการ/
ความคาดหวัง

St Holder

- ประชาชน
- ความรูและเทคนิคดานการ
กลุม เปาหมาย
ประชาสัมพันธและ
ตางๆ
สื่อสารมวลชน
- หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
(โดยเฉพาะดานสื่อสารมวลชนที่
ทันสมัย)
- ศึกษาดูงาน ตปท.
- ขยายเวลาการจัดฝกอบรม
- วิทยากรที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ชื่อเสียง
- จํานวนของผูเขารับการอบรม

Supplier

Input

Process

ผูรับผิดชอบ
- อกพ.กรม
- สปต

Output

Customer
-บุคลากร
ภาครัฐ

ความตองการ/
ความคาดหวัง
- ความรูและเทคนิคดานการ
ประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชน
- หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
- ตองการเครือขายที่มีความรูดาน
การประชาสัมพันธ
- ใบประกาศนียบัตรในการ
ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน ตปท.
- ขยายเวลาการจัดฝกอบรม
- วิทยากรที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ชื่อเสียง
- จํานวนของผูเขารับการอบรม
- สถานทีและสิง่ อํานวยความ
สะดวกในการจัดฝกอบรมทีดี
อยูในทําเลที่ดี เดินทางสะดวก

St Holder

Supplier

Input

Process

ผูรับผิดชอบ

Output

Customer
-บุคลากร
ภาคเอกชน

ความตองการ/
ความคาดหวัง
- ความรูและเทคนิคดานการ
ประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชน
- หลักสูตรที่มีความหลากหลาย
- ตองการเครือขายที่มีความรูดาน
การประชาสัมพันธ
- ใบประกาศนียบัตรในการ
ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน ตปท.
- ขยายเวลาการจัดฝกอบรม
- วิทยากรที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ชื่อเสียง
- จํานวนของผูเขารับการอบรม
- สถานทีและสิง่ อํานวยความ
สะดวกในการจัดฝกอบรมทีดี
อยูในทําเลที่ดี เดินทางสะดวก

St Holder

Supplier

Input

Process

ผูรับผิดชอบ

Output

Customer

ความตองการ/
ความคาดหวัง

- ความรูและเทคนิคดานการ
-ผูประกอบ
วิชาชีพดานการ ประชาสัมพันธและ
ประชาสัมพันธ
สื่อสารมวลชน
และ
- หลักสูตรทีม่ ีความหลากหลาย
สื่อสารมวลชน - ตองการเครือขายที่มีความรูดาน
การประชาสัมพันธ
- ใบประกาศนียบัตรในการ
ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน ตปท.
- ขยายเวลาการจัดฝกอบรม
- วิทยากรที่มีคณ
ุ ภาพและมี
ชื่อเสียง
- จํานวนของผูเขารับการอบรม
- สถานทีและสิง่ อํานวยความ
สะดวกในการจัดฝกอบรมทีดี
อยูในทําเลที่ดี เดินทางสะดวก

St Holder

เอกสารหมายเลข 2
ความสัมพันธระหวางกระบวนการ
สรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน
กับหนวยงานรับผิดชอบ

Process - Owner Matrix

กระบวนการสรางคุณคา

1

กระบวนการผลิตและเผยแพรขอมูล
ขาวสาร

2

กระบวนการจัดทํานโยบายและ
ดําเนินการแผนการประชาสัมพันธ
ระดับชาติและระดับพื้นที่

3

กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ

4

กระบวนการจัดการฝกอบรมทางวิชาการ
และวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนและการ
ปชส.

สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหง
ประเทศไทย
ชอง 11

สถานี
วิทยุกระจายเสีย
งแหงประเทศ
ไทย

สํานักขาว

สํานัก
พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ

สํานักการ
ประชาสัมพันธ
ตางประเทศ

สํานักพัฒนา
นโยบายและ
แผนการ
ประชาสัมพันธ

ศูนย ปชส.เฉพาะ
กิจในสถานการณที่
มีผลกระทบตอ
ประเทศชาติ

สถาบันการ
ประชาสัมพันธ

สํานักงาน
ประชาสัมพันธ
จังหวัด 75
จังหวัด

สํานัก
ประชาสัมพันธ
เขต 1-8

สทท

สวท

สนข

สพป

สปต

สนผ

ศปส

สปช

สปชส

ลปข 1-8

สํานักงาน
เลขานุการกรม

กองการ
เจาหนาที่

กองคลัง

กองกฎหมาย
และระเบียบ

หนวยตรวจสอบ
ภายใน

กลมพัฒนา
ระบบบริหาร

สํานักสงเสริมและ
พัฒนางานเทคนิค

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
ประชาสัมพันธ

สํานักพัฒนา
นโยบายและ
แผนการ
ประชาสัมพันธ

สลก

กกจ

กคล

กกร

นตส

กพร กปส

สพท

ศสช

สนผ

กระบวนการสนับสนุน

1

กระบวนการดานการเงิน บัญชีและพัสดุ

2

กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
กระบวนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT)

3

4

กระบวนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารการกระจายเสียง-แพรภาพ
(Boardcasting Technology)

5

กระบวนการดานกฎหมายและระเบียบ

6

กระบวนการตรวจสอบดานการเงิน การ
บัญชี การพัสดุและดานการดําเนินงาน

7

กระบวนการบริหารงานทั่วไปและ ชวย
อํานวยการ (Admin)

8

กระบวนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

9

กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร สนผ

ศูนย
กองงาน
เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
สารสนเทศการ
กิจการ
วิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ
และวิทยุโทรทัศน

กกช

ศสช

สํานักงาน
เลขานุการ
กรม

สลก

เอกสารหมายเลข 3
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน /
ภายนอก (SWOT Analysis)

ผลการสรุป SWOT กรมฯ
(ผานมติที่ประชุม)
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SWOT ระดับกรม
(มติที่ประชุมวันที่ 6 ก.พ.2551)
STRENGTHS
โครงสรางองคกร
1 มีโครงสรางหนวยงานบุคลากรเปน
เครือขายทั่วประเทศ (1)
บุคลากร
2 บุคลากรมีทักษะ และประสบการณดาน
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน (3)
กฎหมาย
3 มีอํานาจหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนด (3)
ขอมูลสารสนเทศ
4 มีแหลงขอมูลที่หลากหลายใหเลือกใช
จํานวนมาก (1)
ผลิตภัณฑและบริการ
5 มีสื่อรองรับการประชาสัมพันธอยางครบ
วงจรในราคาประหยัด (2)(3)
6 มีบริการการจัดฝกอบรมที่ราคาประหยัด
และมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร (4)

7 มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอที่จะใช
ดําเนินงานประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
ที่ครบวงจร

WEAKNESSES
บุคลากร
1 บุคลากรขาดการพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใน
ภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเปนระบบ
2 ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเพื่อ
การพัฒนางาน (3)
3 ไมสามารถบรรจุบุคลากรตรงตามสายงาน มี
การโยกยายในระดับปฏิบัติการ บริหาร
ทรัพยากรบุคคลไมตรงตามภารกิจ (3)
4 ขาดการเตรียมความพรอมที่จะสรางบุคลากร
ใหเปนผูบังคับบัญชาที่มีความรูความสามารถ
ขอมูลสารสนเทศ
5 ไมมีการจัดการระบบฐานขอมูลขาวสารและ
ขอมูลเพื่อประกอบการวางแผนอยางเปน
ระบบ (1+2)
ผลิตภัณฑและบริการ
6 ไมมีการพัฒนารูปแบบการผลิตและนําเสนอ
ขอมูลขาวสารและสื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูบริโภค (1+3+4)
ความตองการของผูรับบริการ
7 ไมมีวิธีรับทราบ และวิเคราะหความตองการ
ของผูรับบริการและกลุมเปาหมาย รวมทั้ง
นํามาใชปรับปรุงงานอยางเปนระบบ
(2+3+4)
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STRENGTHS

WEAKNESSES
การบริหาร
8 ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดในองครวม
ทั้งบุคลากรและงบประมาณอยางเปนระบบ
9 ขาดการทํางานในเชิงบูรณาการ (2)
คานิยม/วัฒนธรรม
10 วัฒนธรรมองคกรยังขาดการทํางานในเชิงรุก
วัฒนธรรมองคกรยังไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
อื่นๆ
11 การติดตามและประเมินผลทั้งในดานนโยบาย
และแผนงานโครงการตางๆ ยังไมเปนระบบ
12 ภาพลักษณความเปนมืออาชีพดานการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชนลด
นอยลง
การสื่อสาร
13 การสื่อสารจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค
ยังมีปญหาการเขาถึงและการถายทอด

OPPORTUNITIES

POLITICS/SOCIAL
1 หนวยงานภาครัฐและเอกชนเห็น
ความสําคัญและพรอมใหความสนับสนุน
2 องคกรระหวางประเทศใหการยอมรับ กรมฯ
ในฐานะองคกรกระจายเสียงแหงชาติ (1)
LEGAL
3 มีกฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวของ มติ
ครม. เชน การพัฒนาระบบราชการมีสวน
เอื้อตอการจัดทํานโยบายและแผน
ประชาสัมพันธ (2)

THREATS

MARKET
1 มีคูแขงทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มขึน้
POLITIC
2 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําให
นโยบายของกรมฯไมตอเนื่อง (2)

3

STRENGTHS

4 หนวยงานภายนอกมีคานิยมในการสงเสริม
บุคลากรทีผ่ านการฝกอบรมจากกรมฯ
5 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 7) ไดกําหนดใหมีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทําคําขอ
งบประมาณระดับจังหวัด และกลุมจังหวัด

WEAKNESSES

งบประมาณ
3 ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม
เพียงพอตอการดําเนินงาน (4)

4
5
6
7

8

อื่นๆ
พฤติกรรมในการบริโภคสื่อของประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําใหมีสื่อ
ใหมๆ เพิ่มมากขึ้น
สภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนแปลงทํา
ใหงบประมาณและรายไดของกรมฯ ลดลง
กลุมผลประโยชนที่มีความตองการ
หลากหลายในสังคม ทําใหเกิดความ
ยากลําบากในการใหบริการขอมูลขาวสาร
ภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมทําใหกรมฯ บริหารงาน
ภายใตความกดดันมากขึ้น

9 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ซึ่งผานสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว และ
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 รวมทั้ง พ.ร.บ.องคกร
กระจายเสียงและ แพรภาพสาธารณะแหงประเทศ
ไทย ทําใหลดทอนบทบาทหนาที่ตามภารกิจเดิม
และตั้งมาตรฐานในการทํางานแบบใหม รวมทั้ง
สงผลกระทบตอรายไดและงบประมาณของกรมฯ

ผลการประชุมกลุมยอย
- ระดับกรม
- ระดับสํานัก / กอง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธ (ระดับกรม)
1. กระบวนการผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร (NEWS)
S

W
1. มีโครงสรางหนวยงานบุคลากรเปนเครือขายทั่วประเทศ
2. มีแหลงขอมูลหลากหลายใหเลือกใชจํานวนมาก

O

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บุคลากรขาดความรูความสามารถและทักษะในเชิงวิเคราะห
ขาดความสรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรไมแขงขันกับใคร
ขาดการจัดการระบบขอมูลขาวสารที่ดี
ขาดการบริหารจัดการที่ดี
ขาดการนําเสนอที่นาสนใจและหลากหลาย
งบประมาณไมเพียงพอ ไมสม่ําเสมอ ไมตอเนื่องและลาชา

T
1. ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเห็นความสําคัญพรอม
ใหความสนับสนุน
2. องคกรระหวางประเทศใหการยอมรับ กปส. ในฐานะองคกร
กระจายเสียงแหงชาติ

1. มีคูแขงที่เขมแข็ง
2. การพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดเก็บและเผยแพรไมทันตอการ
เปลี่ยนแปลง

2. กระบวนการจัดทํานโยบายและดําเนินการแผนการประชาสัมพันธระดับชาติและระดับพื้นที่
S

W
1. มี ค ณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ แ ห ง ชาติ ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติ
2. มีสื่อรองรับในการประชาสัมพันธอยางครบวงจรในราคา
ถูกหรือยกเวนคาใชจาย
3. มีหนาที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับภารกิจดานประชาสัมพันธ
ตามกฤษฎีกาการจัดตั้งองคกร

O

1. ไมมีวิธีรับทราบความตองการของผูรับบริการอยางเปนระบบ
ไมเปนไปตามหลักวิชาการ
2. ไม มี ก ารนํ า ผลการสํ า รวจความต อ งการของผู รั บ บริ ก ารมา
ประกอบในการกําหนดนโยบาย
3. ไมมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อประกอบการวางแผนอยางเปน
ระบบ
4. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในกระบวนการจัดทําแผนตาม
หลักวิชาการ
5. ขาดการทํางานในเชิงบูรณาการ
T

1. ไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากสวนราชการและ
ฝายการเมืองในระดับชาติและระดับภูมิภาค
2. มี ก ฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง มติ ครม. เช น การ
พัฒนาระบบราชการมีสวนเอื้อตอการจัดทํานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ

1. มีหนวยงานภาคเอกชนเปนคูแขงสําคัญ
2. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

3. กระบวนการผลิตและเผยแพรสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ (Information)
S

W
1. มีสื่อรองรับในการประชาสัมพันธอยางครบวงจรในราคา
ถูกหรือยกเวนคาใชจาย
2. บุ ค ลากรมี ค วามสามารถเฉพาะตั ว มี ทั ก ษะด า นการ
ประชาสัมพันธ
3. มีอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด

O

1. บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. ไมสามารถบรรจุบุคลากรตรงตามสายงาน มีการโยกยายบอย
ในระดับปฏิบัติ การบริหารทรัพยากรบุคลากรไมตรงตามภารกิจ
3. ขาดการศึกษาติดตามความกาวหนาเพื่อนํามาประยุทธใชใน
การผลิตเผยแพร
4. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรเพื่อการพัฒนางาน
5. ไมมีการพัฒนารูปแบบของการผลิตสื่อใหทันสมัยสอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค
6. ไมเรียนรูความตองการของกลุมเปาหมายและผูรับบริการ
7. ไมแสวงหาแนวทางการผลิตและชองทางการเผยแพรอื่น
T

1. หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญพรอมใหการสนับสนุน

1. งบประมาณมีจํากัด ไมเพียงพอ ไมสามารถผลิตสื่อที่ทันสมัย
และใชสื่ออื่นได

4. กระบวนการจัดการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพดานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
S

W
1. หลักสูตรการฝกอบรมมีราคาประหยัด
2. มี ภ าพลั ก ษณ ข องการเป น สถาบั น การฝ ก อบรมในด า น
วิชาชีพแหงเดียวในประเทศไทย
3. มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร เชน มีสถานที่ฝกอบรม
ที่พัก สตูดิโอ

O

1. ขาดเจ า หน า ที่ ฝ ก อบรมของตนเองในสาขาต า งๆ ที่ เป ด การ
ฝกอบรมและไมมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2. อุปกรณการฝกอบรมลาสมัยและรองรับบริการไมทั่วถึง
3. ขาดการประเมินหลักสูตรและสรางหลักสูตรใหมๆ
4. ขาดการพัฒนาเครือขายกับสถาบันวิชาการ และองคกรวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาหลักสูตร และสมรรถนะของเจาหนาที่ฝกอบรม
5. ขาดการวิเคราะหความตองการ การฝกอบรม
T

1. มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในดานการจัดฝกอบรม
2. หน ว ยงานภาครั ฐยั ง ให ค วามสํ า คั ญในการส งเจา หนา ที่
เจ า หน า ที่ เ ข า อบรมเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ ประสบการณ และ
เครือขายในการปฏิบัติงาน
3. ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ

1. มีคูแขงดานการฝกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย
2. ได รับ การจัด สรรงบประมาณจากรัฐ บาลไม เ พี ย งพอต อการ
ดําเนินงาน

สารบัญเอกสาร
สรุป SWOT ของสํานัก/กอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

สทท.
สวท.
สนข.
สพท.
ศสช.
กคล.
กกช.
สลก.
กกร.
นตส.
กพร.กปส.
สปช.
กกจ.
ส.ปชส.
สปข.1 – 8 (1) แผนประชาสัมพันธ/ขอเสนอแนะ
สปข.1 – 8 (2) การผลิจและเผยแพรขอมูลขาวสาร
สพป.
สปต.
ศปส.
สนผ. (1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติการ
สนผ. (2) การจัดทําแผนประชาสัมพันธแหงชาติ

หนา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
22
24
26
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วิเคราะห SWOT ของ สทท.
จุดแข็ง (Strengths)
1. ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร

2. พื้นที่การใหบริการครอบคลุมมากกวาหนวยงาน
โทรทัศนอื่น ๆ
3. สามารถเปนตัวแทนนําเสนอขอมูลขาวสารจากแตละภูมภิ าค
4. การมอบนโยบายมีระบบกฎหมายที่ชัดเจน ควบคุม
ในแตละปงบประมาณ
5. เขาถึงขอมูลขาวสารภาครัฐไดกอนสื่ออื่น ๆ

จุดออน (Weakness)
1. การสื่อสารถึงกลุมผูดอยโอกาส (การศึกษานอย) ยัง
ไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการแปลงสารไมสอดคลอง
กับกลุมผูรับสาร
2. มีความลาชา ซึ่งเปนผลจากกระบวนการนําเขา

3. ขอมูลเปนไปตามวาระของภาคราชการมากกวาประชาชน
4. การนําเสนอขอมูลยังไมสามารถกําหนดได ตรงตาม
ความตองการของผูรับบริการ
5. ผูบริหารเปลี่ยนแปลงนโยบายขึ้นอยูกบั ผูบริหารแต
ละคนที่มมีการสับเปลี่ยนและรับมอบนโยบายระดับ
บริหาร (รัฐบาล)
6. มีความนาเชื่อถือ ถูกตอง
6. ขอมูลขาวสารลาชา จากการกลั่นกรองหลายขั้นตอน
7. มีความชัดเจน ทั้งดานกระบวนงาน และงบประมาณ 7. มูลคาของสินคา (ขาวสาร) ที่นํามาสูกระบวนการ
ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
เผยแพรถูกประเมินคาไวต่ํา
8. ตนทุนในการแปลงสารไปสูการเผยแพรตา่ํ กวาภาคอื่น ๆ 8. นโยบายระดับกรมเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
9. มีเครือขายในการรับ Feed back กระจายอยูทั่วประเทศ 9. ศักยภาพในการแปลงสารของบุคลากรจํากัด
10. กระบวนการทํางานถูกจํากัดดวยกรอบของตําแหนงงาน
11. การใหการยอมรับและเชือ่ ถือผลการติดตามต่ํา
เนื่องจากเปนการติดตามจากหนวยงานภายใน
โอกาส (Opportunity)
ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และคานิยมของการเปน
1. สถานีโทรทัศน TPBS มีวัตถุประสงคและการ
หนวยงานราชการเพียงอยางเดียว
ดําเนินการที่เปนคูแขงกันโดยตรง
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทําใหมีโอกาส 2. การปรับเปลี่ยนรัฐบาลและแปลงนโยบายใหม
ในการปรับเปลี่ยนนโยบาย
3. สามารถปรับปรุง แกไข ทิศทางการทํางานทั้งจาก
3. การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย สังคม การเมือง
ภายในและภายนอก
4. การเปดใหมีการรวมกับหนวยงานภายนอก
4. การกําหนดงบประมาณดําเนินงานจากหนวยงานภายนอก
5. ความเปนหนวยงานภาครัฐทําใหไดรับความรวมมือ 5. ไมสามารถหาลูกคา / ผูรับบริการที่แทจริง เพื่อใชใน
จากหนวยงานอื่น ๆ มากกวา
การติดตามประเมินผลได
6. ระเบียบการบริหารราชการแผนดินที่มุงเนนใหมีการ
ประเมินผลงาน
1

วิเคราะห SWOT ของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
1. มีทักษะและประสบการณสูง
1. ระบบสรรหาไมเหมาะสมกับตําแหนงงาน
2. บุคลากรมีความชํานาญสามารถปฏิบัติงานได 2. บุคลากรมีคุณสมบัติไมตรงความตองการของ
หลากหลายหนาที่
องคกร
3. มีการนํายุทธศาสตรมาใชในการจัดทํารายการ 3. ความกาวหนาในสายงานอาชีพไมชัดเจน
4. ขาวสารมีความนาเชื่อถือ
4. ขาดระบบการทํางานเปนทีม
5. มีขอมูลรายการที่หลากหลายจากแหลง Supplier
5. การพัฒนาบุคลากรไมทั่วถึง
6. กลุมผูรับบริการมีครอบคลุมทั่วประเทศ
6. บุคลากรสูงวัยเปนสวนใหญ
7. คุณลักษณะของงานขาดความชัดเจน
8. ขอมูลขาวสารมีความลาชาเมือ่ เทียบกับสื่ออื่นๆ
9. ขาดการกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
10. กลุมผูรับบริการขาดความตอเนื่อง
11. ปญหาวัสดุอุปกรณไมสนองตอบตอความตองการ
ใชงาน
12. ขาดการติดตามประเมินผล
โอกาส (Opportunity)
1. ไดรับความเชื่อถือจากแหลงขาว
2. ไดรับฟงขอมูลขาวสารที่เปนองคกรความรูใน
ทุกดาน
3. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. โครงสรางอัตรากําลังไมตอบสนองตอภารกิจ
2. งบประมาณในการพัฒนาอุปกรณนอย

3. ระเบียบขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจาง มีความยุงยาก
ซับซอน
4. หนวยงานราชการนิยมใชบริการ เพราะราคาถูก 4. ผูรับบริการขาดการรับฟงรายการอยางตอเนื่อง
คุมคางบประมาณ
เนื่องจากถายทอดสดบอย
5. ประชาชนใหความเชือ่ ถือและมีสวนรวมในรายการ 5. ผูรับบริการรับฟงสัญญาณไมชัดเจน/ขาดหาย
6. บุคลากรภายนอกใหความรวมมือในการผลิต
รายการ
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วิเคราะห SWOT ของ สนข.
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weakness)

1. ไมตองกังวลกับการหารายได เนื่องจากไดรับ
งบประมาณจากรัฐบาล
2. มีชองทางการเผยแพรขาวสารอยางหลากหลาย
ชองทาง โดยเฉพาะสื่อิเลกทรอนิกส
3. มีขอมูลขาวสารจากภาครัฐและภาคเอกชนเปน
จํานวนมากและเปนขาวที่ถูกตอง เปนกลาง อางอิงได
4. มีหนวยงานราชการแลอกชนมาขอใหบริการเปน
จํานวนมาก

1. การบริหารจัดการดานบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงยานพาหนะไมเพียงพอ
2. การนําเสนอขาวสวนใหญตองเปนที่พอใจของฝาย
การเมือง โดยเฉพาะรัฐบาล
3. ผูปฏิบัติงานดานขาวสวนใหญมีรายไดต่ํากวาสํานักขาว
ของเอกชน
4. ผูปฏิบัติงานดานขาวสวนใหญขาดความคิดสรางสรรค
ที่จะทําผลงานใหเปนทีด่ ึงดูดใจของผูชมและผูฟง (แม
หลานคนผานการอบรมทั้งในประเทศและตางประเทศ
บอยครั้ง)
5. แหลงขาวเชือ่ มั่นวาขาวของตนจัเผยแพรผานสื่อ 5. ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม
ของกรมอยางกลางขวาง
อยางหลากหลาย (ผูฟงกลุมเดิมละลดลงไปเรื่อยๆ)
6. ทีผูปฏิบัติงานดานขาวอยูทกุ ภูมภิ าคทั่วประเทศ
6. ไมมีมาตรการดําเนินการกับบุคคลที่ขาดสมรรถนะใน
การทํางาน
7. บุคลากรบางสวนยังมีวัฒนธรรมการทํางานเดิมไมยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
โอกาส (Opportunity)
ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. มีบริษัทรวมผลิต และหนวยงานที่มาขอใชบริการ 1. พ.ร.บ.ใหม Thai PBS จะทําใหมีสื่อโทรทัศนและวิทยุ
ในการเผบแพรขอมูลขาวสารมากขึ้น
ครอบคลุมทั่วทุกอําเภอของประเทศ
2. การประกาศใชจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 2. พ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทําใหอาจถูกลดจํานวน
จะทําใหการทํางานโปรงใส ตรวจสอบได ลดการ
สถานีวิทยุฯ ของกรมประชาสัมพันธ
คุกคามจากฝายการเมือง
3. เปดโอกาสใหประชาชนสามารถใชสื่อของกรม
3. มีวิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีเพิ่มมากขึ้น
ประชาสัมพันธมากขึ้น
4. คนหาความตองการของลูกคากลุมตาง ๆ ไดอยาง 4. การเสนอขาวสนองความตองการของรัฐบาล โดยไม
ถูกตอง
รับฟงหรือเผยแพรความคิดเห็นของฝายคาน
5. พัฒนาผลิตภัณฑและริการใหเปนทีพ่ ึงพอใจของ 5. ผูปฏิบัติงานดานขาวถูกซื้อตัวโดยสื่ออื่น ๆ ที่ใหรายได
ลูกคาที่มาใชบริการ
สูงกวา
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วิเคราะห SWOT ของ สพท.
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ
ดานวิศวกรรม
2. มีกฎ ระเบียบ และการแบงสวนราชการที่ปรากฏ
หนาที่ รับผิดชอบชัดเจน
3. มีเครื่องมือสื่อสารและเครื่องดานเทคนิค รวมทั้ง
ระบบ IT มากพอควรในการปฏิบัติงาน

จุดออน (Weakness)
1. การบริหารจัดการขอมูลพื้นฐานดานเทคนิคยังไม
ครบถวนสมบูรณ
2. การทํางานในภาพรวมยังขาดการเปนทีมเวิรคที่ดี

3. การบริหารสั่งการยังขาดความเปนเอกภาพในทาง
ปฏิบัติ เชนการมอบหมายงานใหผูปฏิบัติไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกันและไมตอเนื่อง
4. มีแผนปฏิบัติการ (งานดําเนินการพืน้ ฐาน) ประจําปที่ 4. งานเฉพาะกิจเรงดวนที่เกิดขึ้นบอยโดยไมมีการ
ชัดเจนและสอดคลองกับเงินงบประมาณที่ไดรับ
วางแผนลวงหนา
5. มีการแตงตัง้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล
5. ไมมีแผนปฏิบัติงานเชิงรุกในดานการพัฒนา
แรงจูงใจตอบุคลากรภายในอยางยุติธรรม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในภาวะปจจุบนั ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
6. ไดรับจัดสรรงบประมาณดําเนินงานดานเทคนิค
จํานวนจํากัดทีไ่ มพอเพียงตอการดําเนินงาน
7. ไมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานทุกเรื่องอยางชัดเจน
8. ไมมีกี่ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องคกรอยางเปนระบบ

โอกาส (Opportunity)

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)

1. Supplier และแหลงขอมูลทาง IT สามารถ
สนับสนุนขอมูลดานเทคนิคใหหนวยงานไดอยาง
รวดเร็ว ครบถวน สมบูรณ

1. ไมมีองคกรอิสระดูแลเรื่องการกระจายเสียง
Broadcast (กสช.) ทําใหเกอดความลาชาในการ
ปฏิบัติงานดานเทคนิค เชน การอนุญาตทดสอบ ทดลอง
ทางเทคนิค การอนุญาตนําเขาอุปกรณทางเทคนิค
สมัยใหม
2. ผูประกอบการดานการกระจายเสียง Broadcast
2. ผูบริหารระดับสูงไมใหความสําคัญดานการพัฒนา
ภายในประเทศ (ชอง 3, 5,7,9, ITV ) ใหความรวมมือ เทคโนโลยี แตมุงเนนพัฒนาดาน Contents ซึ่งแทจริง
ในการดําเนินงานดานเทคนิค
ตองพัฒนาควบคูกันไป
3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กําลังจะเปลี่ยน 3. กฎ ระเบียบวาดวยการเงินและพัสดุทําใหการ
จากระบบ Analog สูระบบ Digital ในระบบ
ปฏิบัติงานลาชา เพราะมีขอบเขตขั้นตอนมาก
Broadcast เปนโอกาสผลักดันใหเขาไปดําเนินการใน
การเปลี่ยนแปลง
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วิเคราะห SWOT ของ ศสช.
จุดแข็ง (Strengths)
1. หนวยงานภายใน กปส. มีความตองการและเห็น
ความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนใหการปฏิบัติงาน ในสํานัก / กอง ตาง ๆ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ผูบริหารระดับสูงมีความตองการในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของ กปส. ผานสื่อสารสนเทศ
3. ศสช. มีความสามารถในการพัฒนาระบบรองรับ
ความตองการได ซึ่งทําใหสามารถปรับปรุงแกไข
ระบบใหไดตามความตองการอยางรวดเร็ว ยืดหยุน
4. มีระบบ Network ที่ดีมีประสิทธิภาพ
5. มีเครื่องมือและอุปกรณเพียงพอในการพัฒนาระบบ
โอกาส (Opportunity)
1. ผูรับบริการขอมูลขาวสารเขาถึงขอมูลขาวสารของ
กปส. สามารถกระทําไดโดย ใช Search Engine
2. ภาครัฐมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อยางตอเนื่องและ
เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารในลักษณะ
e-government ผานทาง web-service ซึ่ง กปส. ไดรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแนวทางภาครัฐดังกลาว
3. ซอฟแวร เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
ลักษณะ Open Source มีมากขึ้นและประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ทําให กปส. อาจจะนํามาใชไดโดยมีคาใชจาย
ไมสูงมากนัก
4. ผูใหบริการ Internet (ISP) ในประเทศมีศักยภาพ
การใหบริการซึ่งทําใหขอมูลขาวของ กปส. สามารถ
เผยแพรไดอยางไมมีขอบเขตทั้งภายในประเทศและ
ทั่วโลก

จุดออน (Weakness)
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไมทันตอการ
ใชงานของผูรบั บริการ

2. สือ่ ในการกระจายเสียงและแพรภาพของ กปส.
ขาดการประชาสัมพันธ ใหผูรับบริการรับขอมูล
ขาวสารจากสือ่ สารสนเทศของ กปส. อยางจริงจัง
3. แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ กปส. ยังไมชัดเจน
4. ขาดแผนการจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเปนระบบทั้งฮารดแวร ซอฟทแวร
ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. ระเบียบการจัดซื้อ จัดหา ระบบคอมของ กปส.
ตองกําหนดความเห็นชอบจาก สปน.
2. ขอมูลขาวสารผานเครือขาย Internet มีจํานวน
มากมาย ซึ่งทําใหการเผยแพรขอมูลขาวสารของ
กปส. ผานสื่อดังกลาวมีคูแขงเปนจํานวนมาก
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วิเคราะห SWOT ของ กคล.
จุดแข็ง (Strengths)
1. ไดรับการยอมรับดานการบริหารการเงินการ
คลัง
2. เปนแหลงอางอิงขอมูลดานการเงินการคลัง
3. บุคลากรมีความรูดานการเงินการคลัง
4. เปนศูนยกลางขอมูลดานการเงินการคลัง และ
พัสดุของทุกหนวยงานภายในกรม (เปนขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
5. การกระจายอํานาจดานการเงินการคลังทําใหการ
ปฏิบัติงานมีความคลองตัวขึน้

จุดออน (Weakness)
1. ขาดการพัฒนาบุคลากรในเชิงวิชาการ
2. ขาดการวิเคราะหผลการดําเนินงานดานการเงินการคลัง
3. การบูรณาการในการปฏิบตั ิงานยังมีไมเพียงพอ
4. ขาดการเตรียมความพรอมที่จะสรางบุคลากรขึ้นมา
ทดแทน
5. การสื่อสารภายในองคกรมีไมเพียงพอ
6. ไมมีมาตรการดําเนินการกับบุคคลที่ขาดสมรรถนะใน
การทํางาน
7. บุคลากรบางสวนยังมีวัฒนธรรมการทํางานเดิมไมยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

โอกาส (Opportunity)
1. ระบบ GFMIS ทําใหมีการพัฒนาระบบการ
ทํางานใหคลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. การประเมินผลตามตัวชีว้ ัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (ตนทุนตอหนวยผลผลิต และการเบิกจาย
งบลงทุน
3. มีกลไกในรูปของคณะกรรมการ / คณะทํางาน
ผลักดันใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ
หนวยงานผูรบั บริการจากกองคลัง บางสวนมีวุฒิ
การศึกษาไมตรงกับสายงาน
2. มีการแทรกแซงจากการเมืองและบุคคลภายนอก

3. หนวยงานผูร ับบริการบางสวนขาดวินัยในการเบิกจาย
ใหเปนไปตามระเบียบ (สงเอกสารเบิกจายลาชา)
4. มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายเงิน
ระหวางปทาํ ใหการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
แผน
5. ไดรับมอบหมายเรงดวนที่ไมมีกําหนดไวในแผนทําให
งานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
6. บุคลากรบางสวนยังมีวัฒนธรรมการทํางานเดิมไมยอม
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
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วิเคราะห SWOT ของ กกช.
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานขององคกรในแนวทางเดียวกัน
2. ความเครงครัดในการปฏิบัติงานโดยไมเลือก
ปฏิบัติ
3. การใหบริการประชาชนและตอบขอซักถาม
ในกฎ ระเบียบอยางไมตรีจิต
4. ลดขั้นตอนในการใหบริการทําใหเกิดความ
รวดเร็ว
5. องคกรภายนอกใหความไววางใจในการเชิญ
ไปบรรยายใหความรู
โอกาส (Opportunity)
1. การประกาศใช พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่จะทําใหเกอดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานและเปนอิสระมากขึ้น

จุดออน (Weakness)
1. ขาดงบประมาณสนับสนุน
2. ขาดบุคลากรและการพัฒนาสงเสริมความรูที่
ทันสมัยอยางตอเนื่อง
3. ขาดขวัญกําลังใจเนื่องจากความไมชัดเจนของ
โครงสราง

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. กฎหมายดานกิจการการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ลาสมัย ไมทันกับความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี
2. พัฒนาการทางเทคโนโลยีของสื่อ ทําใหเขาถึง
ผูบริโภคไดงายหลายทิศทาง และยากตอการควบคุมดูแล
3. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
4. การเมืองและองคกรภายนอกมีอิทธิพล ทําใหไม
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางเครงครัด
5. ผูรับบริการ (ผูบริหารสถานีและผูที่เกี่ยวของของ
สื่อ) ไมเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย /
ขาดความรู
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วิเคราะห SWOT ของ สลก.
จุดแข็ง (Strengths)
1. ไดรูจัดบุคคลตางหนวยงานจํานวนมาก

จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรทีม่ ีความรูในงานถูกขอตัวไปชวยราชการที่
อื่นทําใหงานขาดความคลองตัว
2. เปนศูนยกลางในการประสานของของกรมฯ 2. บุคลากรขาดความกาวหนาในงาน
3. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการ
3. สูญเสียกําลังคนในการปฏิบัติงานเนื่องจากบุคลากร
ปฏิบัติงาน
ขาดความกระตือรือรน
4. ผลงานที่ออกมาเห็นเปนรูปธรรมเชิงบวก
4. บุคลากรบางคนยังขาดประสบการณในการทํางาน
5. อุปกรณสํานักงานมีพรอม
โอกาส (Opportunity)
ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. เปลี่ยนผูบริหารใหม สลก.จะไดรับผลกระทบ 1. เปลี่ยนผูบริหารใหม สลก.จะไดรับผลกระทบ
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วิเคราะห SWOT ของ กกร.
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญและมีความรู
2. ไดรับความเชื่อถือ
3. มีการดําเนินงานที่ถูกตองมาตลอด
4. มีเครื่องมือและอุปกรณสํานักงานที่ทันสมัย

จุดออน (Weakness)
1. ไมมีการจัดทําแผนและระบบงานทางดานการ
บังคับคดีใหชัดเจน
2. บุลากรขาดความรูความชํานาญทางกฎหมาย และ
ระเบียบฯ เนื่องจากมีการปรับปรุงแกไขอยูตลอดเวลา
3. บุคลากรไมไดรับการฝกอบรมทางวิชาชีพ
4. ระบบการจัดเก็บขอมูลและเอกสารในภาพรวมยัง
ไมมี

5. มีการแบงภารกิจที่ชัดเจนภายในสํานักงาน
โอกาส (Opportunity)
1. ตองมีการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่เกี่ยวกับ
กฎหมายและความรูทางดานวิชาชีพโดยเฉพาะ
2. มีการรวบรวมและจัดระบบหนังสือ เอกสารที่
เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อเพิ่มความรูใหแกบุคลากร
ในกอง
3. เปดโอกาสใหมีการซักถามปญหาทาง
กฎหมายและระเบียบตางๆ ภายในกรม เชนการ
ตั้งกระทูในระบบอินเตอรเน็ต ทําใหเกิดการ
Training เจาหนาที่ได

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. กฎหมายและระเบียบในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลาจะทําใหยากแกการเขาถึงขอมูลไดครบ
2. บุคลากรยังไมมีความรูและความเชี่ยวชาญมากพอ
ในกฎหมายที่ออกใหม ทําใหผูที่มาขอความรูเกดความ
ไมแนใจในขอมูล
3. กระบวนการในการดําเนินงานตองรับผิดชอบสูง
และมีความเสี่ยงในการผิดพลาดสูง
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วิเคราะห SWOT ของ นตส.
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการทํางานเปนทีม
2. มีมาตรฐานและจริยธรรมในการทํางาน
3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
4. รับทราบปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานทั่วประเทศ
โอกาส (Opportunity)
1. มีมติ ครม. ที่กําหนดใหหนวยงานอยูใน
โครงสรางการแบงสวนราชการทําใหหนวยงาน
มีความชัดเจน และความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2. ไดรับจัดสรรเงินรายไดเพิ่มเติม ทําใหการ
ตรวจสอบเปนไปตามแผน

จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เฉพาะดาน เชน ดาน IT GFMIS และการดําเนินงาน
3. ยังไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. กําหนดเรื่องและปริมาณงานที่ตรวจสอบเองไมได
เนื่องจากมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ
( ค.ต.ป.นร.) เปนผูกําหนดให
2. กฎระเบียบเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน เนื่องจาก
สงครามกอการรายสามจังหวัดชายแดนภาคใต และ
ภัยธรรมชาติ
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SWOT ของ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
จุดแข็ง (Strange)
Supplier อปส.,สนผ.- ใหการสนับสนุน
งบประมาณ
ศสช. –บุคลากรมีความสัมพันธที่ดีตอ
กัน มีการประสานงานที่ดีระหวาง
ผูปฏิบัติงาน

จุดออน (Weakness)
กคล.- ขาดการสนับสนุนดานการเปนที่ปรึกษาดาน
ระเบียบการเงิน พัสดุ
- ขาดการสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมือ
- ขั้นตอน/กระบวนการเบิกจายงบประมาณ
บุคลากรที่รับผิดชอบไมอํานวยความสะดวก
เทาที่ควร มีความลาชาในการตรวจเอกสาร
อปส. – ขาดการนําองคกรที่ชัดเจน เชน นโยบาย
และการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
สนผ. – ศักยภาพ/กระบวนงานไมรอบรับ/ไม
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ศสช. – บุคลากรนอย ไมสามารถสนับสนุนระบบ
IT ไดอยางรวดเร็วและทันตอการใชงาน
- ไมมีนโยบายดานการพัฒนาระบบราชการที่ชัดเจน
Process -บุคลากรไดรับความเชื่อถือในการ
ถายทอดความรู
จากผูบริหารระดับสูง
- ปฏิทินการทํางานและขั้นตอนมีความ - กระบวนการถายทอดตองใชทรัพยากร (เงิน และ
ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดตามแผนที่วาง เวลา) มาก และสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดจํานวน
ไว
จํากัด
- หนวยงานมีขนาดกะทัดรัด ทําใหการ - ขาดองคความรู/ความคิดเชิงสรางสรรคในการ
สื่อสารภายในมีความคลองตัว
ออกแบบกระบวนการถายทอดความรู
เจาหนาที่มีความรับรูและเขาใจใน
- บุคลากรไมเพียงพอ ทําใหปฏิบัติภารกิจเฉพาะ
ภารกิจงานคอนขางใกลเคียงกัน และมี หนา ไมสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานระยะ
ความสามัคคีรวมมือกัน
ยาว และการวางระบบติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
customer - ผูรับบริการไมตอตานการ
- ผูรับบริการมีพื้นความรูดานการพัฒนาระบบ
เปลี่ยนแปลง และใหความรวมมือใน ราชการแนวใหมนอย มีทัศนคติทีเห็นวาเปนเรื่องที่
การเขารวมกิจกรรม
ไมเกี่ยวของกับภารกิจงานของตนเอง และเปนการ
- คณะทํางานใหความรวมมือ
เพิ่มงาน
- ผูบริหารเขารวมกิจกรรมการพัฒนาระบบราชการ
นอย ขาดการมีสวนรวมอยางจริงจัง
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โอกาส (Opportunity)
สํานักงาน ก.พ.ร. - เปนกฎหมายหรือ
ระเบียบที่ทุกหนวยงานตองปฏิบัติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ – วิทยากรมี
ความรูความเชี่ยวชาญ เปนที่เชื่อถือได
TRIS – สามารถสื่อสารไดสะดวก
รวดเร็ว

ขอจํากัด (Threats)
สํานักงาน ก.พ.ร. – กรอบการประเมินประจําป (บาง
ตัวชี้วัด) ไมเหมาะสมกับการประเมินภารกิจ กปส.
สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ – วิทยากรมีภารกิจมาก จึงไม
มีเวลาใหอยางเพียงพอ
- เปนวิชาการสูง มีความยากในการนํามาสื่อสาร
ขยายผลตอ
- นโยบาย (โดยเฉพาะเครื่องมือในการ
บริหารงาน) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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สถาบันการประชาสัมพันธ (สปช.)
1. วิสัยทัศน
สถาบั น การประชาสั ม พั น ธ จ ะเป น องค ก รหลั ก ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรและฝ ก อบรมด า นการ
ประชาสัมพันธชั้นนําและทันสมัย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหสามารถ
ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 สรางมาตรฐานวิชาชีพดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนของประเทศ
2.3 เปนสถาบันหลักในการจัดหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรม รวมทั้งใหคําปรึกษาและใหการ
บริการดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
3. พันธกิจ
3.1 เปนแหลงถายทอดความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน
3.2 ดําเนินการจัดฝกอบรมในรูปแบบทันสมัย นาเชื่อถือ
3.3 จัดหลักสูตรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม

SWOT ของสถาบันการประชาสัมพันธ
W จุดออน
- บุคลากรนอย , ขาดประสบการณในกระบวนการ
ฝกอบรม
- บุคลากรไมคอยไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเอง
- อุปกรณในการฝกอบรมไมเพียงพอ

O โอกาส
- ไดรับการคาดหวังวาเปนองคกรหลักดานการจัด
ฝกอบรม
- ไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศ
- คาลงทะเบียนถูก

S จุดแข็ง
- เปนองคกรหลักดานการพัฒนาบุคลากร
การประชาสัมพันธของรัฐ
- มีภาพลักษณที่ดี และเปนที่ยอมรับ
- อาคาร สถานที่ โอโถง ทันสมัย ตั้งอยูใจกลางเมือง
- มีกฎกระทรวงรองรับในการออกใบประกอบวิชาชีพ
- หลักสูตรเปนที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
- คาลงทะเบียนถูก

T อุปสรรค ปญหา
- งบประมาณมีจํากัด
- ขาดผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
- กฎ ระเบียบ ดานการเงิน ไมเอื้อตอการบริหารจัดการ
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วิเคราะห SWOT ของ กกจ.
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีระบบฐานขอมูลบุคลากรที่ทันสมัย

จุดออน (Weakness)
1. บุคลากรไมมีความรู และความเชี่ยวชาญดาน HR
โดยตรง
2. ลักษณะงานที่ตองใหบริการทําใหบุคลากรมี
2. ไมมีการเตรียมพรอมของบุคลากรใหเหมาะสมกับ
พันธมิตที่ดีกับเพื่อนบุคลากรและบุคคลภายนอก ตําแหนงทั้งปริมาณ และคุณภาพ
3. มีชอ งทางใหบุคลากรแสดงความคิดเห็นได
3. ไมมีการวิเคราะหอัตรากําลังในภาพรวมทําใหขาด
อยางโปรงใสและมีระบบสารสนเทศภายใน
การวางแผนกําลังคน แผนเตรียมความพรอมของ
องคกร
บุคลากร ใหเหมาะสมกับตําแหนง
โอกาส (Opportunity)
ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. การกระจายอํานาจดานการบริหารงานบุคลคล 1. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง มักไมเปนตามหลักการ
ใหสวนราชการดําเนินการเอง ทําใหการ
เนื่องจากมีการใชระบบอุปถัมภ หรือคัดเลือกจากคน
บริหารงานบุคคลของกรมมีความคลองตัวมากขึ้น ภายใน/ภายนอก
2. การไดรับการสนับสนุนทุนการฝกอบรมจาก 2. เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
แหลงทุนทั้งในและตางประเทศ ทําใหมีโอกาสใน และภัยตาง ๆ เปนอุปสรรคในการสรรหา บรรจุ
การพัฒนาบุคลากร
แตงตั้ง เนื่องบุคลากรขาดขวัญ และกําลังใจ ไมกลา
ไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานการสื่อสารชวย 3. นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการลดอัตรากําลัง
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร
ภาครัฐ ทําใหเกิดปญหา อุปสรรคในการบริหารงาน
บุคคลในองคกรดานการบรรจุ แตงตั้ง ทําให
โครงสราง อัตรากําลัง ของกรมขาดสมดุล
4. หนวยงานภายนอกใหคาตอบแทนและสวัสดิการสูง
กวาสําหรับบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับเดียวกันจึงเปน
แรงจูงใจมากกวา
5. ระเบียบ กฎเกณฑที่ ก.พ. กําหนดไมสามารถวาง
กรอบอัตรากําลังและกําหนดคุณบัติของบุคลากรตาม
ความตองการของหนวยงานและไมสามารถบรรจุ
แตงตั้งทดแทนอัตรากําลังไดทันทวงที
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วิเคราะห SWOT ของ ส.ปชส.
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weakness)

1. โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการเปน
หนวยงานภูมิภาค
1. 1 เปนหนวยงานภูมิภาคของกรมประชา
พันธมีสื่อสนับสนุนในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
1. 2 การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการใน
สวนภูมิภาค ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
2. กฎหมาย (กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กปส.)
• กําหนดอํานาจหนาที่ดานการประชาสัมพันธ
ระดับจังหวัด

1. บุคลากร
• ไมเพียงพอ (1 คน ทําหลายหนาที่และไมมีเจาหนาที่
ดานสื่อสารสนเทศจะเนนชองทางสื่อดานการ
ประชาสัมพันธ
• ขาดความรูแ ละทักษะที่เหมาะสมเพียงพอ

3. ภาพลักษณชื่อเสียงเปนความนาเชื่อถือ (มือ
อาชีพ)

4. เทคโนโลยีมีสวนปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยี และสารสนเทศการ
ประชาสัมพันธเปนที่ยอมรับ
5. บุคลากร
• มีความชํานาญเฉพาะดานวิชาชีพการ
ประชาสัมพันธ

2. งบประมาณ
• ไดรับการสนับสนุนเฉพาะงบประมาณ (ดําเนินงาน)
จึงไมเพียงพอและใหงานมีความคลองตัวและ
ประสิทธิผล และงบยุทธศาสตรไมไดรับการจัดสรร
เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธงานนโยบายยุทธศาสตร
ของรัฐบาลในระดับพื้นที่
3. ขาดชองทางสื่อเผยแพรประชาสัมพันธของ
หนวยงาน โดยจะเปนการประสานงานและขอความ
รวมมือและการสนับสนุนจากสื่อเพื่อประชาสัมพันธ
ในระดับพื้นที่
4. ขาดเครื่องมือ เชน กลองดิจิตอล และเทปเสียง

5. คานิยมวัฒนธรรม องคกร
• ไมพรอมการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาองคกร
สมัยใหม การบริหารจังหวัดภาครัฐแนวใหม
6. การสือ่ สารองคกรและการถายทอดความรูเพื่อการ
พัฒนาองคกร
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โอกาส (Opportunity)

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)

1. กฎหมาย
• พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2550 (ฉบับที่ 7) กําหนดใหมีแผนพัฒนาจังหวัด
และการจัดทําคําของบประมาณระดับจังหวัด
(ดําเนินการ ป พ.ศ. 2552)

1. กฎหมาย
• พรบ. องคกรแพรภาพฯ (TPBS) มีผลกระทบดาน
การรับสื่อและงานราชการในระดับพื้นที่
• ราง พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และราง
พรบ. ประกอบกิจการฯ มีผลกระทบตอการกํากับดูแล
ดานสื่อในระดับพื้นที่
2. นโยบายรัฐบาลและจังหวัด หนวยงานภายนอก 2. ปญหาดานสังคมและวัฒนธรรม
มีการยอมรับในบทบาท อํานาจหนาที่ของ
หนวยงาน
3. ปญหาดานเศรษฐกิจ (ดานความยากจน / รายไดของ
ประชาชน)
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วิเคราะห SWOT ของ สปข. 1 – 8
(1) แผนประชาสัมพันธ/ขอเสนอแนะ
S

W

บุคลากร

บุคลากร

1. มีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีความสามารถในการ
ประสานแผน
องคกร
2. เปนองคกรดานการประชาสัมพันธของรัฐ
หนวยงานเดียวในกลุมจังหวัด
3. ใหคําปรึกษาแนะนําโดยไมคิดคาบริการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
4. ครบถวนพรอมปฏิบัติงาน

1. ยังไมเปนมืออาชีพ

งบประมาณ
5. มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําแผน
ประชาสัมพันธทุกป
6. ประชาชนตองการขอมูลขาวสารทองถิ่น

การสื่อสาร
2. การสื่อสารดานแผนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติไมมี
ประสิทธิภาพวัฒนธรรมองคกร
3. ขาดการทํางานเปนทีม
4. นโยบายไมชัดเจนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ขาดขอมูลและองคความรูดานการวางแผน
ประชาสัมพันธ
6. ขาดงานวิจัยสนับสนุนปรับปรุงพัฒนางาน

O
1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับที่ 7
พ.ศ.2550 เพื่อใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ประชาสัมพันธกลุมจังหวัดและจังหวัด
2. การพัฒนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารเอื้อตอการพัฒนา
ดานแผนประชาสัมพันธใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
3. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมมีความ
ตองการบริโภคขอมูลขาวสารมากขึ้น
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีสอดรับการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ ทําใหมีโอกาสในการเปน
ศูนยกลางดานการวางแผนประชาสัมพันธในพื้นที่

T
1. คูแขงขันเพิ่มขึ้น

2. หนวยงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดยังไมใหความสําคัญ
ดานการทําแผนยุทธศาสตรประชาสัมพันธกลุมจังหวัด
3. การเมืองแทรกแซง
4. รัฐบาลยังไมใหความสําคัญดานของแผน
ประชาสัมพันธ
5. กฎหมายระหวางประเทศระหวางประเทศความมั่นคง
ตามแนวชายไมเอื้อตอการทําแผนประชาสัมพันธ
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(2) การผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร สปข. 1 - 8
S
1. บุคลากรครอบคลุมทั่วประเทศเขาถึงแหลงขาว
ไดดีกวาคูแขง
2. มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและเปนสื่อหลักใน
ทองถิ่น
3. ไดรับความเชื่อถือ เที่ยงตรง

W
1. บุคลากรขาดความริเริ่มสรางสรรค
2. วิทยุอุปกรณลาสมัย สงกระจายเสียงไม
ครอบคลุมเขตบริการ
3. งบประมาณดําเนินการไมเพียงพอ

4. ทีวีมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. นโยบายการบริหารจัดการไมชัดเจน

5. มีงบประมาณในการผลิตและเผยแพร

5. การจัดการบุคลากรไมสอดคลองกับกรอบ
อัตรากําลัง
O
T
1. หนวยงานภายนอกในพื้นที่ยอมรับเชื่อถือ
1. วิทยุชุมชนและเคเบิ้ลทีวีเปนคูแขงสําคัญที่
เพิ่มขึ้น
2. แนวโนมในการบริโภคขอมูลขาวสารของสังคม 2. พรบ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
มีเพิ่มมากขึ้น
โทรทํศนกําหนดใหมีสื่อสาธารณะในพื้นที่ที่สังกัด
องคกรอื่นเพิ่มขึ้น
3. พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 3. มีการแขงขันสูงและมี New media เพิ่มมากขึ้น
โทรทัศนกําหนดให กรมประชาสัมพันธเปนสื่อ
สาธารณะ
4. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 45 48 ทําใหมี 4. การเมืองแทรกแซงทําใหการผลิตและเผยแพร
โอกาสขยายเขตบริการใหครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ขอมูลขาวสาร เนนดานการประชาสัมพันธในเชิง
บวกมากกวาการนําเสนอขอเท็จจริง
5. สถานการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน 5. พฤติกรรมการบริโภคสื่อเปลี่ยนไป
ภาคใตทําใหประชาชนมีความตองการทราบขอมูล
ขาวสารมากขึน้

18

วิเคราะห SWOT ของ สพป.
จุดแข็ง (Strengths)
1. เปนหนวยงานเดียวที่ออกบัตรสื่อมวลชน
ภายในประเทศ
2. บริการรวดเร็ว
3. ราคาถูก

จุดออน (Weakness)
1. ยังไมมีการจัดทําระบบ IT ในการสืบคนทะเบียน
ประวัติสื่อมวลชน
2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวนนอยมาก
3. ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดานในการ
สรางสรรคผลงาน
4. เปนพิพิธภัณฑดานการกระจายเสียงแหงแรก 4. กรมประชาสัมพันธไมมีอํานาจบังคับใหสื่อมวลชน
ของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในประเทศทุกคนมาทําบัตรประจําตัวสื่อมวลชน
5. เครื่องมือ อุปกรณ และ Studio มีคุณภาพ
5. สถานที่จัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑคับแคบ
ทันสมัย
และมีสภาพแวดลอมไมเหมาะสม
โอกาส (Opportunity)
1. สามารถสรางเครือขายกับสื่อมวลชนไทยทั่ว
ประเทศ
2. มีชอ งทางเผยแพรสื่อกิจกรรมที่ไดรับการ
ยอมรับและเผยแพรทั้งในและตางประเทศ
3. ผลงานดานสื่อกิจกรรมที่ไดรับการยอมรับ
และเผยแพรทั้งในและตางประเทศ
4. เปนการเสริมสรางภาพลักษณองคกร
5. ไดรับความเชื่อถือและไววางใจในการเขียน
แผนปฏิบัติการ จัดแถลงขาว และจัดทําสื่อ
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
1. มีความซับซอนในกระบวนงานดานการผลิตสื่อ
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
2. ผลงานเกิดประสิทธิภาพไมเต็มที่ เนื่องจากไดรับ
นโยบายเรงดวน
3. ประเด็นในการแถลงขาวไมนาสนใจ
4. เจาหนาที่ไมไดรับการพัฒนาทักษะในวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง
5. งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนางานมีจํานวนจํากัด
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วิเคราะห SWOT ของ สปต.
การตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน (จุดแข็ง จุดออน) ของ สปต. โดยใช SW Issues
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
บุคลากร
บุคลากร
- สวนใหญมีความรูและทักษะดานการใชภาษา
- ขาดความรูความสามารถในการวิเคราะหเชิงระบบ
- มีสวนรวมในการเปนคณะอนุกรรมการ/
และการมองภาพรวมของปญหาเพื่อหาทางแกไข
คณะทํางานชุดตางๆ ทําใหมีประสบการณทาง
- ขาดความรู ทักษะ ประสบการณที่เปนสหวิชาชีพ
วิชาการในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ
และจําเปนในการปฏิบัติงาน
ภารกิจ
ขอมูลสารสนเทศ & เทคโนโลยี
ขอมูลสารสนเทศ & เทคโนโลยี
- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
- ขาดการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อ
ประชาสัมพันธตางประเทศเชิงรุกแก
สนับสนุนการบริหารจัดการภายในสํานัก ไดแก
กลุมเปาหมายภาย-นอก (จัดทําเว็บไซต
¾ ขอมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
http://thailand.prd.go.th)
ประชาสัมพันธตางประเทศ
¾ ขอมูลบุคลากร
¾ ขอมูลการบริหารจัดการงบประมาณ
นโยบาย & แผน
การบริหารจัดการภายใน
- ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ตัวชี้วัด
- ขาดการทํางานเชิงบูรณาการระหวางสวนงาน
ความสําเร็จ กรอบนโยบายที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน และสงเสริมใหแตละสวนงานมีการ
กําหนด ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/
กิจกรรม และมีการติดตามประเมินผลทั้งอยาง
เปนทางการและไมเปนทางการ
ภาพลักษณ ชื่อเสียง
การสื่อสาร
- หนวยงานมีภาพลักษณที่ดีทั้งภายในและ
- การสื่อสารระหวางสวนงานยังมีนอยและไม
ภายนอก เนื่องจากไดรับรางวัลระดับองคกร
สม่ําเสมอ
และบุคลากรไดรับมอบหมายใหรวมปฏิบัติ
ภารกิจระดับชาติและนานาชาติกับหนวยงาน
ภายนอกประสบความสําเร็จเปนที่ยกยอง
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โอกาส (Opportunity)
การเมือง (Politics)
- รัฐบาลใหการสงเสริมสนับสนุน เนื่องจากเปน
หนวยงานหลักในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธดานตางประเทศของรัฐ
ประเด็นระหวางประเทศ (International)
- พันธสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศดาน
การประชาสัมพันธ สื่อสารมวลชน สารสนเทศ
สนับสนุนและเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจ ใน
ฐานะองคกรหลักผูปฏิบัติการตามพันธสัญญา
และสมาชิกองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
บุคลากร
- มีสวนรวมในการเปนคณะอนุกรรมการ/
คณะทํางานชุดตางๆ ทําใหมีประสบการณทาง
วิชาการในการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจ
อื่นๆ
- หนวยงานไดรับมอบหมายภารกิจที่สําคัญใน
ระดับกรมและระดับชาติ ทําใหมีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน

ขอจํากัด / อุปสรรค (Threats)
การเมือง (Politics)
- แนวนโยบายของรัฐบาล/เสถียรภาพหรือความมั่นคงของรัฐบาลมีผลตอนโยบายและการดําเนินงาน
ของกรม
สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural)
- พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม
ทําใหเกิดสภาพการแขงขัน หนวยงานรัฐตองเรง
พัฒนามาตรฐาน คุณภาพของผลงานภายใตขอจํากัด
ดานบุคลากรและงบประมาณ
เศรษฐกิจ (Economic)
- การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจมีผลตองบประมาณ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดาน ตางประเทศ

เทคโนโลยี (Technology)
- เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปอยางรวดเร็วและ
หลากหลายมีผลกระทบตอรูปแบบและวิธีการ
ปฏิบัติงาน การเลือกสือ่ กิจกรรม เนื่องจากมี
งบประมาณจํากัดและบุคลากรกาวไมทัน
เทคโนโลยี
อื่นๆ
- การไดรับมอบหมายภารกิจพิเศษจํานวนมาก มี
ผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจประจํา เนื่องจากมี
บุคลากรไมเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติม
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วิเคราะห SWOT ของ ศปส.
จุดแข็ง(Strength)
จุดออน (Weakness)
คานิยม/วัฒนธรรม
คานิยม/วัฒนธรรม
- เปนที่เชื่อถือของหนวยงานภายนอกดานความมั่นคง - บุคลากรคุนเคยการทํางานแบบเดิมๆยากที่จะปรับ
ทัศนคติหรือจิตสํานึกที่ดีตอสวนราชการ
บุคลากร
บุคลากร
- บุคลากรบางสวนมีการตื่นตัวในการเรียนรูและ - บุคลากรขาดความรู ทักษะดานแผนการ
ประชาสัมพันธ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสูง
- จํานวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
ประชาสัมพันธ (ในภาวะวิกฤติ) มีไมเพียงพอ
- บุคลากรบางสวนขาดความตั้งใจและขาดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- บุคลากรที่ผานการอบรมในหลักสูตรสําคัญๆ
แลวโยกยายไปทํางานที่อื่น
วัตถุดิบ
งบประมาณ
- มีอุปกรณในการติดตามประเด็นขอมูลขาวสาร - ความลาชาในการอนุมัติงบ/การเบิกจาย
ขอมูลสารสนเทศ
ขอมูลสารสนเทศ
- ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคงใน - ไมสามารถสนองตอบตอภารกิจดานความมั่นคง
ระดับนโยบายมีมากเพียงพอ
เพื่อใหเกิดความถี่
นโยบายและแผน
สิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ
- ไดรับการยอมรับในการเปนที่ปรึกษาในฐานะ
- เลื่อมสภาพ/เกา เชนอุปกรณคอมพิวเตอร
กรรมการ อนุกรรมการในการจัดทํานโยบายและแผน
โครงสรางองคกร
การบริหารจัดการ
- มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตออธิบดีกรมฯ
- การถายทอดนโยบายสําคัญตางๆ และการ
ประสานงานไปยังตัวบุคคลไมชัดเจน
- การบริหารความรูในหนวยงานยังไมเขมแข็งพอ
ผลิตภัณฑและบริการ
การสงมอบ/เผยแพร
- สามารถจัดทํารวบรวมแผนงาน/โครงการเพื่อ
- ทําไดลาชาใชเวลาในการประสานงานกับ
บูรณาการกับหนวยงานภายนอก
หนวยงานปฏิบัติคอนขางมาก
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โอกาส(Opportunity)
คานิยม/วัฒนธรรม
- กรมฯใหความสําคัญกับภารกิจการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ
งบประมาณ
- หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับงาน
ประชาสัมพันธมากขึ้น และพรอมใหการ
สนับสนุนงบประมาณ
ขอมูลสารสนเทศ
- การนํานโยบายลงสูการปฏิบัติในระดับกรม
นโยบายและแผน
- นโยบายและแผนสามารถดําเนินการนํานโยบาย
ลงสูการปฏิบัติได
เทคโนโลยี
- เทคโลโนยีทําใหการบริหารจัดการภายใน
หนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารจัดการ
- มีการดําเนินงานในเชิงบูรณาการเขามาใชในการ
ปฏิบัติงาน
- มี KM / PMQA

ขอจํากัดหรือภัยคุกคาม(Threat)
คานิยม/วัฒนธรรม
- คณะกรรมการประชาสัมพันธเฉพาะกิจใน
สถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาตถูก
ยกเลิกโดยการเมือง
บุคลากร
- ไมไดรับการสนับสนุนบุคลากรตามที่รองขอ
ทั้งๆที่มีการสมัครใจของเจาหนาที่ที่ขอยายมา
พรอมที่จะปฏิบัติงานในศูนย
ขอมูลสารสนเทศ
- ชองทางการสื่อสารไมสามารถเชือ่ มโยงให
เกิดผลเปนรูปธรรม
โครงสรางองคกร
- การผลักดันประเด็นการประชาสัมพันธที่มี
ความสําคัญเขาสูคณะกรรมการประชาสัมพันธ
แหงชาติไมสามารถดําเนินการได
การสงมอบ/เผยแพร
- ไมมีเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายโดยตรงเปนผู
ประสานการปฏิบัติ
-
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วิเคราะห SWOT ของ สนผ.
(1) การจัดทําแผนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติการ
S

W

Input

Process

- แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาลเปน
กรอบแนวทางที่สวนราชการตองใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินงาน
- ผูบริหารใหความสําคัญ มีการทบทวนและเรงรัด
ผูรับผิดชอบ ทําใหมีการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน
- มีประเด็น เปาประสงค และกลยุทธหลักของ
ยุทธศาสตร
- มีตัวชี้วดั ผลสําเร็จของแผนปฏิบัติราชการโดยรวม
ตามคํารับรองฯ
- นโยบายรัฐบาลเปลี่ยนแปลงทําใหขาดความตอเนื่อง
- นโยบายของผูบ ริหารไมมีความชัดเจน
- ขาดการถายทอดไปสูการปฏิบัติ
- ขาดขอมูล/ผลงานวิจยั ที่จะใชในการจัดทํานโยบาย
- กระบวนการวางแผนยังไมมแี นวทางที่ชัดเจน
- ขาดแนวทางการถายทอดที่ชัดเจน
- ไมมีการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวม

- ศึกษาวิเคราะหขอมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร
กลยุทธใหสอดคลองกับนโยบายระดับชาติ
รัฐบาล ผูบริหาร
- มีระบบการติดตามที่ตอเนื่อง
- มีสวนรวมในการวางแผนจากทุกหนวยงาน

- ขาดการถายทอดเรื่องแผนงานโครงการสูระดับ
ปฏิบัติอยางทั่วถึง
- มีเงื่อนไขในเรื่องระยะเวลาของการประเมินผล
ทําใหไมสามารถนําไปใชในการจัดทําแผนงาน
โครงการ งบประมาณไดทันเวลา
- การนําเสนอรายงานการประเมินผลยังไมถูก
ชองทางไมสงผลใหเกิดการสั่งการในระดีบนโย

Output

- บางกิจกรรมในโครงการไมเหมาะสมกับบางพื้นที่
- แผนลาชาทําใหหนวยปฏิบัตไิ มสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน
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Input
O

- เกิดการบูรณาการกับหนวยงานอื่น

T

-

นโยบายเปลีย่ นแปลงบอยทําใหขาดความตอเนื่อง
การแทรกแซงทางการเมือง
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูบริหาร
ไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
กรมประชาสัมพันธไมกําหนดแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลง

Process

บายและนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง
- ประชุมบูรณาการแผนงานกับโครงการและ
งบประมาณกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ

Output

- สามารถจะดําเนินการตามกิจกรรมโครงการ
ไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
-

- ผูบริหารไมอนุมัติที่จัดทําโดยการบูรณาการจาก
ทุกหนวยงานหรือปรับเปลี่ยนแผนระหวางป
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(2) การจัดทําแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
Input
S

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการ
ประชาสัมพันธแหงชาติ และแผนการบริหาร
ราชการแผนดินเปนแนวทางในการจัดทํานโยบาย
และแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
- นโยบายรัฐบาลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

Process

-

W

O

T

- นโยบายรัฐบาลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

- ประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ
แหงชาติ (กปช.) ไมแตงตั้งคณะกรรมการ จึงไม
สามารถจัดทํานโยบายและแผนประชาสัมพันธ
แหงชาติฉบับตอไป

Output

- นโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดเอกภาพ

- ไมมีการติดตามการนํานโยบายและแผน
ประชาสัมพันธแหงชาติไปใชในการปฏิบัตอิ ยาง
เปนรูปธรรม
- นโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติเปน
แนวทางในการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
ของหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดเอกภาพ
- ผูบริหารไมใหความสําคัญ
- แนวนโยบายและแผนไมไดเปนกฎหมายจึงไมมี
การบังคับใช
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เอกสารหมายเลข 4

ผลสรุปคานิยมหลักกรมประชาสัมพันธ

ผลสรุปคานิยมหลัก กรมประชาสัมพันธ วันที่ 7 กพ. 51
คานิยมหลัก
1 จิตสํานึกในการใหบริการ
เพื่อประโยชนของ
ประชาชน
(Service mind)
2 ทํางานอยางมืออาชีพ
(Professional)

รายละเอียด

"มืออาชีพ" หมายถึง การไมทํางานตามอารมณและ
ความรูสึกของตัวเองทํางานอยางมีหลักวิชาและมี
มาตรฐานเทียบเคียงกับผูอื่นที่อยูในวิชาชีพเดียวกัน
และมีคุณธรรมจริยธรรม

"บูรณาการ" หมายถึง ทุกงานมุงเขาสูเปาหมาย
3 มีความคิดสรางสรรค
ทํางานเปนทีมและบูรณา เดียวกัน และทํางานรวมกันเปนทีมทั้งในองคกรและ
นอกองคกร รวมทั้งมุงเนนประชาชนและรัฐบาล
การ
(Creativity, Team
work, Integration)
4 เปนองคกรแหงการเรียนรู
(Learning
Organization)
5 มีคุณธรรม จริยธรรม
(Ethic)

ผลการประชุมกลุมยอย
เพื่อจัดทําคานิยมหลักกรมประชาสัมพันธ

ผลการประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทําคานิยมหลักกรมประชาสัมพันธ (6 ก.พ. 51)

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2

กลุมที่ 3

1 ใหบริการดานการปชส.
สื่อสารมวลชน และการ
พัฒนาวิชาชีพอยางเปน
ระบบครบวงจร

ซื่อสัตย ซื่อตรง ถูกตอง
เปนกลางตอวิชาชีพ

2 ปฏิบัติงานเชิงรุกอยาง
สรางสรรคโดยยึดหลัก
วิชาการ เพื่อผลงานที่มี
คุณภาพและตอบสนอง
ความตองการของ
สาธารณชน

มีจิตสํานึกในการใหบริการ ใหบริการขอมูลขาวสารที่
เปนจริงและเชื่อถือได
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
(High trusted/
ชีวิตประชาชน
Database)

3 พัฒนาบุคลากรและ
เสริมสรางจิตสํานึกของ
การทํางานรวมกันที่มี
มาตรฐานอยางมืออาชีพ
พรอมรับการแขงขันและ
ความเปลี่ยนแปลง

ทํางานอยางสรางสรรค
และบูรณาการ

มีจิตสํานึกในการใหบริการ
เพื่อประโยชนของ
ประชาชน (Service
mind/ customer)

บุคลากรมีความซื่อสัตย
ภักดีตอองคกร และ
พรอมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง (Loyalty)

4 สรางสรรคนวัตกรรมการ
ประชาสัมพันธใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

บุคลากรมีความคิด
สรางสรรค ทํางานเปน
ทีมอยางมืออาชีพ
(creativity/ teamwork
and professinal)

5 ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
และมีความสุขดวย
ความคิดเชิงบวก

มีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ (ethic)

คานิยมทั้งหมดนําไปสู
การสรางองคกรแหงการ
เรียนรูอยางมีเอกภาพ
(learning organization/
unity)

เอกสารหมายเลข 5

ผลการสรุปพันธกิจกรมประชาสัมพันธ
(ผานมติที่ประชุม)

สรุปพันธกิจ กรมประชาสัมพันธ วันที่ 7 กพ. 51
1 ใหคําปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธภาครัฐอยางเปนระบบ
ครบวงจร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2 ดําเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
3 ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางและเครือขายการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อใหประชาชนมี
โอกาสรับรู และเกิดความเขาใจ สามารถใชขอมูลขาวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณที่ดีของประเทศไทย

4 พัฒนาบุคลากรทางดานวิชาชีพสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ
5 ดําเนินการวิจัย สํารวจตรวจสอบประชามติ เพื่อพัฒนางานดานวิชาการและวิชาชีพดานการประชาสัมพันธ
และสื่อสารมวลชน

ผลการประชุมกลุมยอย
เพื่อจัดทําพันธกิจกรมประชาสัมพันธ

ผลการประชุมกลุมยอยเพื่อจัดทําพันธกิจกรมประชาสัมพันธ (6 ก.พ. 51)
กลุม 1

กลุม 2

กลุม 3

1 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
นโยบาย และดําเนินงาน
ประชาสัมพันธภาครัฐอยางเปน
ระบบครบวงจร ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ

เสนอแนะนโยบาย/ จัดทํา
แผนดานการประชาสัมพันธ
ใหกับรัฐบาล/ สวนราชการ
เพื่อใหการดําเนินการ
ประชาสัมพันธเปนไปอยางมี
เอกภาพและเปนระบบ

2 ผลิตและเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานชองทางและ
เครือขายการสื่อสารที่
หลากหลาย

ดําเนินการประชาสัมพันธผาน ดําเนินการจัดทําแผนและ
สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
ประสานงานประชาสัมพันธ
โทรทัศนและสื่ออื่นๆ เพื่อให
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
ประชาชนมีโอกาสรับรู และ
เกิดความเขาใจ สามารถใช
ขอมูลขาวสารในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณที่ดีของประเทศ
ไทย

3 ดําเนินงานสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย

พัฒนางานวิชาการ วิชาชีพ
ดานการประชาสัมพันธและ
สื่อสารมวลชน

4 ใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและมาตรฐาน
บุคลากรในวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ
5 สงเสริมภาพลักษณและความ
รวมมือระหวางประเทศดาน
สื่อสารมวลชนและการ
ประชาสัมพันธ

ดําเนินการประชาสัมพันธโดย
ผลิตสื่อและเผยแพรสื่อเพื่อ
ประชาสัมพันธ

ดําเนินการวิจัยและพัฒนา
สํารวจตรวจสอบประชามติ

เอกสารหมายเลข 6

ผลการประชุมกลุมยอย
เพื่อจัดทําวิสัยทัศนกรมประชาสัมพันธ

วิสัยทัศน :
กลุม 1

เปนผูนาํ ดานการประชาสัมพันธภาครัฐอยางมืออาชีพ เพื่อการ
พัฒนาอยางยัง่ ยืน และสรางภาพลักษณทดี่ ีของประเทศไทยใน
เวทีโลก

องคประกอบ
1. ขอบเขตงาน

ภายในป 2555

ดานการประชาสัมพันธภาครัฐ
ทํางานอยางมืออาชีพ

2. คานิยมหลัก

• เปนผูนาํ
3.เปาหมายอันสูงสง

• พัฒนาอยางยั่งยืน
• สรางภาพลักษณที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลก

คําอธิบายเพิ่มเติม

วิสัยทัศน :
กลุม 2

เปนองคกรหลักดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
แหงชาติที่ประชาชนและประชาคมโลกใหความเชื่อถือไววางใจ

องคประกอบ
1. ขอบเขตงาน

2. คานิยมหลัก

3.เปาหมายอันสูงสง

คําอธิบายเพิ่มเติม

ภายในป 2555

เปนองคกรดานการประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชนเพื่อประชาชน
CIP
• มุงเนนประขาชน (Citizen Center)
• นิยมบูรณาการ (Integrated)
• ทํางานอยางมืออาชีพ (Professional)

องคกรหลัก
แหงชาติ
ประชาชนและประชาคมโลกเชื่อถือและไววางใจ

วิสัยทัศน : เปนผูนําดานการประชาสัมพันธและการสื่อสารที่ทันสมัย
กลุม 3

เพื่อเสริมสรางภูมปิ ญญาแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได

องคประกอบ
1. ขอบเขตงาน
2. คานิยมหลัก

ภายในป 2555

การประชาสัมพันธและการสื่อสาร
• การทํางานอยางมืออาชีพ
ผูนํา

3.เปาหมายอันสูงสง

ที่ทันสมัย
เพื่อเสริมสรางภูมิปญญาแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เพื่อใหสามารถพึ่งพาตนเองได

คําอธิบายเพิ่มเติม

