รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1/๒๕63
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
2. นายอนุชา นาคาศัย
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3. นางสุมิตรา อติศัพท์
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
4. นายธานี แสงรัตน์
อธิบดีกรมสารนิเทศ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
5. นายภุชพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. นายวรณัฐ คงเมือง
ผู้อานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
8. นายอนุชา บูรพชัยศรี
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
9. รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10. รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ประธานอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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11. ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์
ประจารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
12. นายเกษมสันต์ วีระกุล
ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
13. นายวิบูลย์ คูสกุล
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
14. ศาสตราจารย์ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด)
16. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)
17. รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
(นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายรณภพ ปัทมะดิษ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3. นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
4. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
5. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
รองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
6. พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
7. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา
ผู้อานวยการกองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย
8. นางชลธี จันทร์รัชชกูล
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กระทรวงการต่างประเทศ
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9. นางสาวปวีณา ปริวัฒนศักดิ์
ผู้อานวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สานักโฆษก สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
10. นางสาวอภิพร สู่ศิริ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11. นายพีรรุจ อภินันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
12. นายนิตินัย คาคง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กระทรวงมหาดไทย
13. นายพชร อังศุสุกนฤมล
นักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ
14. นายชูศักดิ์ เจริญหงษ์ทอง
ผู้ติดตามนายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นางพิมพ์พัตรา พัสดุประดิษฐ์
ผู้ติดตามนายเกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นางวันเพ็ญ อัพตัน
ผู้อานวยการสานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
17. นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
ผู้อานวยการสานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
18. นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์
ผู้อานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
19. นางสาวจิรดา พูลสวัสดิ์
ประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1 - 8 กรมประชาสัมพันธ์
20. นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์
21. นางกรพรรณ ประสพจันทร์
ผู้อานวยการส่วนผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
22. นางพนิดา สายสอิด
ผู้อานวยการส่วนการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
23. นางณัฐนันท์ รจนกร
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
24. นางจิราพร เตโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
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25. นางภัทรมน วังคาหมื่น
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
26. นางสาวประวีณา ธาดาพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรม
ประชาสัมพันธ์
27. นายส.กรกช ยอดไชย
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
28. นางสาวกัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล
นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
29. นางสาวปาชิดารัตน์ วิจิตรหิรณ
ั ยการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
30. นางสาวธนิดา ปัทมพรพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
31. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เสนะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
32. นางสาวพิมพ์สุดา น่วมภา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
33. นางสาวปิยาลักษณ์ พงศาปาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
34. นายรัชพล พงษ์นิกร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
35. นายศุภธร หงษ์ภักดี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
36. นางสาวกฤติกา นิลวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
37. นางสาวณัฐสุดา บุญสม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
38. นายศตพล ยศกรกุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
39. นางสาวรุ้งตะวัน เตียพานิช
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
40. นางสาวสินีนาถ สุดสี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 10.12 น.
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กล่าวเปิด
การประชุ มคณะกรรมการประชาสั มพั น ธ์ แห่ งชาติ (กปช.) ครั้ งที่ 1/2563 และแจ้ ง ให้ ที่ ประชุ ม ทราบว่ า
ฝ่ ายเลขานุ การฯ และคณะอนุ กรรมการใน กปช. ได้ขับเคลื่ อนการด าเนิ นงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผล
การดาเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเรียบร้อยแล้ว โดย กปช. มีภารกิจในการวางแผนเชิงนโยบายและกาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง นายกรั ฐ มนตรี แ ละคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น
และคาดหวังในผลการดาเนินงานของ กปช. ดังนั้น กปช. จึงควรนานโยบายและแนวทางของคณะรัฐมนตรี
ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรม พร้ อ มกั น นี้ ประธานฯ ได้ กล่ าวต้อนรั บรัฐมนตรี ประจ าส านั กนายกรัฐมนตรี
นายอนุชา นาคาศัย รองประธาน กปช. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปช. ชุดใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่
20 ตุล าคม 2563 ทั้งหมด 6 ท่าน ส าหรับ การประชุมครั้งนี้ จะได้ พิจารณาเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ

นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงาน
ให้ที่ประชุมทราบว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
มี ม ติ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ด้ า นต่ า งประเทศ เพื่ อ ทาหน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การ
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยทั้งในและ ต่างประเทศ
คนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย และคนต่างประเทศทั่วโลก ที่ ประชุมจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์
ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กปช. หารื อ กั บ กรมสารนิ เ ทศ กระทรวงการต่ า งประเทศ เพื่ อ คั ด เลื อ กบุ ค คล
เป็นคณะอนุกรรมการฯ
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้ลงนาม
ในคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายวิบูลย์ คูสกุล เป็นประธาน
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ ได้ถูกแต่งตั้งขึ้น
ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ใน กปช. จึงขอให้ฝ่ายเลขาฯ ยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้
แล้วแต่งตั้งชุดใหม่
มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ และมี ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ยเลขาฯ ยกเลิ ก ค าสั่ ง คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ด้านต่างประเทศ และจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ชุดใหม่ เสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ลงนามต่อไป
3.2 คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามคาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ที่ 1/2561 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ได้ครบวาระการดารงตาแหน่งแล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 จึง ได้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
จานวน 6 คน และลงนามในคาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
2. รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา
3. นายเกษมสันต์ วีระกุล
4. ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล
5. นายวิบูลย์ คูสกุล
6. ศาสตราจารย์ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) และการจัดกิจกรรม
สื่อสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ
นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงาน
ที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติที่ประชุม กปช. ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
2562) ซึ่งเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี เนื่ อ งจากนโยบายและแผนการประชาสั มพั นธ์ แห่ งชาติ ฯ จั ดท าขึ้ น
ก่อนการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทาให้ระยะเวลาของแผนไม่สอดคล้องตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดไว้
ที่ประชุมจึง ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์กุล ทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานอนุกรรมการทบทวนนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์ แห่งชาติฯ รับผิดชอบดาเนินการ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วเสร็จและนาเสนอประธานฯ
เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โดยมีวีดิทัศน์ความยาว 4 นาที
ประกอบการนาเสนอต่อที่ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
พลโท สรรเสริ ญ แก้ ว ก าเนิ ด อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ กรรมการและเลขานุ ก าร
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. ได้เผยแพร่ น โยบายและแผนการ
ประชาสัม พัน ธ์แ ห่ง ชาติ ฯ ฉบับปรับปรุงฯ นี้ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้สื่อสารไปยัง
หน่วยงานระดับจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดควบคู่ไปด้วย และในลาดับถัดไป
จะมีการจัดงานสื่อสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
ถึงเดือนมกราคม 2564 โดยจะมีหนังสือเรียนเชิญกรรมการทุกท่าน พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประธาน...
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ประธานฯ กล่าวว่า นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ ฉบับปรับปรุงฯ ประกาศใช้
เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่ง ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เล็กน้อย หากมีจุ ดใดที่ไม่สอดคล้องกัน ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ปรับแก้
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปฯ ด้วย
มติ ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ที่ป ระชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 และแผน
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ทั้ง 4 คณะ

นายส.กรกช ยอดไชย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่ ง ชาติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการในคณะกรรมการประช าสัม พัน ธ์แ ห่ง ช าติ 4 คณะ ได้แ ก่
1) คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เป็นประธานอนุกรรมการ
2) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ โดยมี นายวิบูลย์ คูสกุล เป็นประธานอนุกรรมการ
3) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมี
นายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นประธานอนุกรรมการ และ 4) คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ทั้ง 4 คณะ ได้ทางานร่วมกับทุกกระทรวง
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขยายผลไปสู่ประชาชนในทุกระดับ ผ่านช่องทางสาคัญคือคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการทบทวนนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีดังนี้
คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. คณะรัฐ มนตรีมีม ติเ ห็น ชอบนโยบายและแผนการประชาสัม พัน ธ์แ ห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 5
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
2. การกาหนดเรื่ องสื่ อสารที่ส าคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 11 เรื่อ ง
ประกอบด้ว ย 1) บัต รสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ และเบี้ย ยัง ชีพ 2) การจ้า งงานผู้สูง อายุ 3) ลดความเหลื่อ มล้า
ของการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพ 4) ศูนย์ดารงธรรม 5) ยุติธรรมสร้างสุ ข 6) ป้องปรามทุจริตภาครัฐ 7) ภัยแล้ ง
และการบริหารจัดการน้า 8) การทาประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9) เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวัน ออก (EEC) 10) เขตพัฒ นาพิเศษภาคใต้ (SEC) และ 11) เขตเศรษฐกิจพิเ ศษชายแดน (SEZ)
และเรื่องตามสถานการณ์อีก 1 เรื่อง คือ เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง
3. การเผยแพร่...
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3. การเผยแพร่เรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 12 เรื่อง ไปยัง
ประชาชนในทุกจังหวัด โดยมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงาน
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
4. ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจต่อเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 12 เรื่อง และข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้
ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสารวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นภาพรวมของประเทศ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โดยใช้เครื่องมือ Social Listening Tools และแบบสอบถามแบบสั้น (Pulse survey) รวมทั้งประเมินผลการรับรู้ฯ
ผ่า นสื่อ วิท ยุก ระจายเสีย ง สื่อ วิท ยุโ ทรทัศ น์ สื่อ สิ่ง พิม พ์ และสื่ อ อื่น ๆ โดยเรื่อ งที่มีก ารรับ รู้ม ากที่สุด คือ
เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีข้อเสนอแนะจากประชาชนว่า ควรกาหนดหน่วยงานที่ดูแล
ด้านเงินช่วยเหลือเยียวยา แต่จากการพิจารณาแล้ว กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
ดังนั้น สิ่งที่ควรดาเนินการเพิ่มเติม หากเป็นไปได้ เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนเริ่ม
โครงการ ลงทะเบียนแยกเป็นรายภาคเพื่อแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนล่ม หรือจัดให้มีหน่วยงานในท้องถิ่นเข้าไป
ช่วยเหลือ เป็นต้น นอกจากนี้ เรื่องที่มีการรับรู้น้อยที่สุด คือ เรื่องยุติธรรมสร้างสุข ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรสร้างความเชื่อมั่นว่ากฎหมายเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนทุกเมื่อ
รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานอนุกรรมการฯ รายงานแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การกาหนด เรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการทบทวน
นโยบายและแผนฯ ได้ น าผลการประเมิ น การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและส ารวจความคิ ด เห็ น รั บ ฟั ง เสี ย ง
ของประชาชนผ่ า น Social Listening Tools และแบบสอบถามแบบสั้ น (Pulse survey) รวมทั้ งประเมิ นผล
การรับรู้ฯ ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มาต่อยอดขยายผลโดยการรับฟังเสียงของประชาชนเพิ่มเติมผ่าน
Social Listening Tools อีกครั้ง จนสามารถมองเห็นทิศทางของเรื่องที่ประชาชนต้องการรับรู้ ควรได้รับรู้ และต้อง
ได้รับรู้ แล้วกาหนดเป็นเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดับชาติ และนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1) พัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 2) สังคมปลอดภัย
ไร้ความรุนแรง 3) มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 4) รับมือภัยแล้งและอุทกภัย 5) บริหารจัดการฝุ่น PM 2.5
6) สังคมสูงวัย 7) ยุติธรรมเท่าเทียม และ 8) ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการทบทวน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ
2. เห็ น ชอบเรื่ อ งสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้
คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ จัดทาแผนปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้
และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่องสื่อสารฯ ทั้ง 8 เรื่อง เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เสนอต่อประธาน กปช. ต่อไป
3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานอนุกรรมการ
กปช. ระดั บจั งหวั ด ให้ ความส าคั ญกั บการสร้ างการรั บรู้ ให้ กั บประชาชนในจั งหวั ด ต่ อเรื่ องสื่ อสารที่ ส าคั ญ 8 เรื่ อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเน้นย้าให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ ในระดับจังหวัดต้องจัดทา
แผนปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย (ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559)
คณะอนุกรรมการ...
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
นายส.กรกช ยอดไชย นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ ต่อที่ประชุม ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การขั บ เคลื่ อ นการรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ในประเทศไทยตามแนวทางของยู เ นสโกและอาเซี ย น
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการรับข้อมูลข่าวสาร ต่อต้านข่าวปลอม ลดความตื่นตระหนกของประชาชน โดยนาเนื้อหา
ในคู่มือ E-Book เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมด้านวารสารศาสตร์เรื่อง “การเสนอข่าว ข่าวปลอม และข้อมูล
บิดเบือน” ที่คณะอนุกรรมการฯ โดยกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. ร่วมกับยูเนสโกประเทศไทย
แปลเป็นภาษาไทยและขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเยาวชน เป็นต้น
2. การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ชาวต่างประเทศ
เพื่อลดข้อกังวลของชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย ในรูปแบบข่าวสั้น อินโฟกราฟิก
และคลิปวิดีโอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook Page PR Thai Government ที่มีการเข้าถึงข้อมูลมากกว่า
500,000 ครั้ง ซึ่งนอกจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้ว
องค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลต่างประเทศ
ในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ยังได้นาไปเผยแพร่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอนุ ก รรมการฯ ต้ อ งด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิบั ติ การ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของไทยที่ เ ป็ น จุ ด แข็ ง (Branding) ประกอบด้ ว ย 5 เรื่ อ งสื่ อ สารที่ ส าคั ญ และจะขยายผลผ่ า นกลไก
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดในทุกพื้นที่ ดังนี้
1. ความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย เน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทย
(Medical Hub) มีหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ คือ กระทรวงสาธารณสุข
2. การท่องเที่ ย ววิถี ใหม่ เน้นการประชาสั ม พันธ์ส่ งเสริม การท่ องเที่ ยวเชิ งคุ ณภาพ โดยมี
หน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม
3. ศั ก ยภาพด้ า นเศรษฐกิ จ ของไทย เน้ น การ สร้ า งความพร้ อ มของไทยในด้ า นต่ า ง ๆ
(EEC MICE APEC 2022 และโครงสร้ างพื้นฐาน) โดยมีหน่วยงานเจ้าของเรื่ องสื่ อสารฯ คือ กระทรวงพาณิ ช ย์
กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวงการต่ า งประเทศ ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ( BOI)
และสานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
4. อั ต ลั ก ษณ์ ไ ทย ใช้ จุ ด เด่ น ของชาติ (Soft Power) เช่ น อาหาร การไหว้ ศิ ลปวั ฒนธรรม
ของไทย ในการชักจูงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งประชาชนชาวไทยและต่างประเทศ โดยมี
หน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ คือ กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. มาตรการควบคุ มแรงงานต่ างด้ าวที่ ลั กลอบเข้ าเมื องโดยผิ ดกฎหมายตามแนวชายแดน
มีหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
นายวิบูลย์...
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นายวิบูลย์ คูสกุล ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ รายงานว่า
เรื่องสื่อสารที่สาคัญทั้ง 5 เรื่องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในประเด็น
มาตรการควบคุ มแรงงานต่ างด้ าวที่ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฏหมายตามแนวชายแดนว่า ควรระมั ด ระวั ง
ไม่ให้มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวไปกระทบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และมุ่งเน้นการนาเสนอเรื่องสื่อสารสาคัญด้านต่างประเทศให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพิ่มมาก
ขึ้น
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ เสนอให้เพิ่มเรื่องสื่อสารที่สาคัญ 2 เรื่อง ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสาคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและประชาชน
ยังขาดความรู้ความเข้าใจ อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเพิ่มเติม
2. การให้ บ ริ ก ารกงสุ ล และการคุ้ ม ครองคนไทยในต่ า งประเทศ รวมถึ ง การให้ ค วามรู้
ด้านการต่างประเทศแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในต่างประเทศ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. รั บ ทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
2. เห็ น ชอบเรื่ อ งสื่ อ สารที่ ส าคั ญ ด้ า นต่ า งประเทศ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ จัดทาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้านต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ ทั้ง 5 เรื่อง
และเพิ่มอีก 2 เรื่องตามที่อธิบดีกรมสารนิเทศเสนอ รวมเป็นทั้งหมด 7 เรื่อง เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เสนอต่อประธาน กปช. ต่อไป
3. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธาน
อนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัด ให้ความสาคัญกับการสร้างการรั บรู้ ให้กับประชาชนในจั งหวัด ต่อเรื่องสื่ อสาร
ที่สาคัญด้านต่างประเทศ จานวน 7 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเน้นย้าให้หน่วยงานที่เป็น
เจ้า ของเรื่อ งสื่อ สารฯ ในระดับ จัง หวัด ต้อ งจัด ทาแผนปฏิบัติก ารเพื่อ สร้า งการรับ รู้ใ ห้กั บประชาชนด้ ว ย
(ตามมติคณะรัฐมนตรี 11 ตุลาคม 2559)
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
นางสาวกัญญ์ณ าณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล นักสื่อสารมวลชนชานาญการ กรมประชาสั มพันธ์
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ต่อที่ประชุม ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างองค์ความรู้ ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิ ตของประชาชน
อย่างกว้างขวาง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website Facebook และ Application Line ข่าวจริงประเทศไทย
เป็นต้น...
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เป็นต้น โดยมียอดการเข้าถึงสูงถึง 42,295,156 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้รับในการเปรียบเทียบกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกล่อลวงจากข่าวปลอม (Fake News)
2. ผลิตรายการ “ความจริงวันนี้..ในวิถีโควิด” เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
เมื่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยคลี่คลาย จึงปรับเป็นรายการ “เปลี่ยนโฉม
ประเทศไทย” มุ่ ง นาเสนอความจริ ง ให้ กั บ ประชาชน พร้ อ มรั บ มื อ กั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
ซึ่งได้ขยายผลผ่าน NBT และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในแต่ล ะจังหวัด โดยได้ปรับรูปแบบตามเอกลั กษณ์
ของแต่ละพื้นที่อีกด้วย
3. การตรวจสอบข่าวปลอม โดยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สร้างระบบตรวจสอบข่าวปลอมที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ ประชาชน มีกรอบ
ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยมีสถิติการใช้เวลาน้อยที่สุดไม่ถึง 3 ชั่วโมง
4. การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ศู น ย์ ด ารงธรรมและศู น ย์ รั บ เรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ตู้ ปณ.1111
โดยคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอย่างง่าย ผ่านระบบฐานข้อมูล
Cloud Storage เพื่อจัดเก็บข้อมูลเรื่องที่รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นผลสาเร็จของศูนย์ดารงธรรมและ
ตู้ ปณ.1111 จานวน 262 เรื่อง แล้วส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. และในฐานะหน่วยสื่อ
นาไปเผยแพร่ขยายผลต่อไป
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชน รายงานแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะอนุกรรมการฯ จะจัดทาแผนปฏิบัติการบริ หารจัดการข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องสื่อสารที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 8 เรื่อง
ประกอบด้วย 1) พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 2) สังคมปลอดภัยไร้ความรุนแรง 3) มาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 4) รับมือภัยแล้งและอุทกภัย 5) บริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 6) สังคมสูงวัย
7) ยุ ติธ รรมเท่าเทีย ม และ 8) ส่ งเสริ มค่านิยมที่ดีของสั งคมไทย และเรื่องสื่ อสารที่ส าคัญด้านต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ความพร้อมและศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทย
2) การท่องเที่ยววิถีใหม่ 3) ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทย 4) อัตลักษณ์ไทย 5) การบริหารจัดการควบคุมแรงงาน
ต่างด้าว 6) ความสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสาคัญ และ 7) การให้บริการกงสุล
และการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
2. ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง รุ ก โดยการผลิ ต และเผยแพร่ ร ายการ “เปลี่ ย นโฉมประเทศไทย”
เพื่อสร้ างการรับรู้และความเข้าใจที่ ถูกต้องในข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ โดยจะเชิญอาจารย์ไชยา ยิ้มวิไล และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมรายการ และถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติไปสู่ระดับจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
3. พัฒนา “คลังข่าวอัจฉริยะ” เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลข่าวสารกลางของประเทศ ผ่านโครงการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข่าวอัจฉริยะ
4. จัดทา (ร่าง) มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการผลิตและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
5. ร่วมมือกับ...
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5. ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานรั ฐ และสื่ อ สารมวลชนในการเพิ่ ม และพั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผลิตสาระเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้
5.1 กลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และครู
- Facebook ศธ. 360 องศา (ของกระทรวงศึกษาธิการ)
- ALTV Online Streaming ผ่านเว็บไซต์ (ของ Thai PBS)
- การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (ของกระทรวงวัฒนธรรม)
5.2 กลุ่มเยาวชน และคนวัยทางาน
- VIPA Online Video and Audio Streaming ผ่านเว็บไซต์ (ของ Thai PBS)
- Podcast อสมท (ของ อสมท)
5.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
- การพัฒนาฐานข้อมูลรายการ ชัวร์ก่อนแชร์ ให้ประชาชนสืบค้นข่าวและข้อมูลได้
(ของ อสมท)
- การผลิตรายการรู้เท่าทันสื่อ และเปิดบ้าน Thai PBS (ของ Thai PBS)
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริห าร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน รายงานว่า สังคมโลกาภิวัตน์
ปัจจุบัน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทาง Social Media ซึ่งรวมไปถึง
ข่าวปลอม (Fake News) ด้วยเช่นกัน และเนื่องจากในขณะนี้การจัดการข่าวปลอมโดย 5 หน่วยหลัก ได้แก่
กระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี โดยกรมประชาสั ม พั น ธ์ คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ และสานักโฆษก อาจไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่ต้องการการตอบโต้
ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น การตอบโต้ข่าวปลอมให้ทันท่วงที จาเป็นต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รวมถึงการดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว และควรดาเนินการ
ผ่านโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข่าวอัจฉริยะ ที่ทางคณะอนุกรรมการฯ จะได้นาเสนอต่อ
ที่ประชุม
ประธานฯ ขอให้ อธิบ ายเรื่องคลั งข้ อมูล อัจ ฉริยะเพิ่ม เติม พร้อมยกตัว อย่างที่เป็นรูปธรรม
และหากข่าวสารเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะสามารถประมวลผลได้หรือไม่ อย่างไร
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ฯ ชี้แจงว่า
ปัจจุบันใช้เครื่องมือ Social Listening และนาข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความจริงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งใช้
เวลานาน เนื่องจากไม่มีคลังข้อมูลที่เป็น ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของราชการและรัฐบาลที่จะสามารถตรวจสอบ
ได้ ในทัน ที หากมี คลั งข้อมูล ฯ AI ที่ได้รั บ การป้อนข้อมูล ให้ เ ข้าใจภาษาไทย เมื่อเกิดเหตุในโลกออนไลน์ AI
ก็จะสามารถตรวจจับข่าวปลอมได้ในทันทีหรือสามารถบอกได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มพัฒนาเป็นข่าวปลอม
หรือไม่ และจะแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ให้รีบดาเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง
โดย AI จะทางานแม่นยาขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อได้รับการป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ AI สามารถ
ประมวลข้อมูลภาษาอังกฤษได้ เพียงแต่ต้องนาเข้าข้อมูลภาษาอังกฤษในคลังข้อมูลฯ ก่อน
นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า กระทรวงดิจิทัลฯ
เห็นด้วยและยินดีสนับสนุนเรื่องการจัดทาคลังข้อมูลอัจฉริยะ และต้องอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ
ในการนาเข้าข้อมูล โดยมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ที่จะช่วยเอื้อประโยชน์ให้เกิดการบูรณาการมากขึ้น
ศาสตราจารย์...
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ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริห าร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า
ควรจัดการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้บ่อยขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
และขั บ เคลื่ อ นการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารและพั ฒ นาคลั ง ข้ อ มู ล อั จ ฉริ ย ะในภาพรวมให้ เ ป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์โดยเร็ว
ประธานฯ มอบหมายให้ ค ณะอนุก รรมการฯ ศึก ษาความเป็น ไปได้ข องการดาเนิ น งาน
ตลอดกระบวนการจนกระทั่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยหารือร่วมกับสานักงานรัฐบาลดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
2. เห็นชอบและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนดาเนิน การจัดทาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และสร้างการมีส่วนร่วม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เสนอต่อประธาน กปช. ต่อไป ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังต่อไปนี้
2.1 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการผลิตและเผยแพร่รายการ “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย”
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ เพื่อต่อต้านข่าวปลอมและสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
ให้ กั บ ประชาชน และปฏิ บั ติ ใ นระดั บ จั ง หวั ด ผ่ า นคณะอนุ ก รรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ร ะดั บ จั ง หวั ด
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
2.2 พั ฒ นา “คลั ง ข่ า วอั จ ฉริ ย ะ” เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ข่ า วสารกลางของประเทศ
ผ่านโครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาคลังข่าวอัจฉริยะ โดยให้เป็นไปตามที่ประธานฯ มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินงานตลอดกระบวนการจนกระทั่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง โดยหารื อ ร่ ว มกั บ ส านั ก งานรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล กระทรวงดิ จิ ทั ล ฯ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นต้น
2.3 จัดทา (ร่าง) มาตรฐานดูแลสื่อออนไลน์ สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการผลิตและเผยแพร่
สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
นางสาวกัญญ์ณ าณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล นักสื่อสารมวลชนชานาญการ กรมประชาสั มพันธ์
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายเลขานุการฯ นาเสนอผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการ
ดาเนิ นงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะอนุ ก รรมการพัฒ นาบุ คลากรด้า นการประชาสั ม พั น ธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศต่อที่ประชุม ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การผลักดันให้หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูงของสถาบันการประชาสัมพันธ์
เป็นเกณฑ์การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐ
2. กาหนด...
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2. ก าหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรเกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดเรื่ อ งสื่ อ สารประจ าปี
ที่สาคัญของประเทศ และการบริหารจัดการและปฏิบัติการข่าวสารภาครัฐ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาการสื่ อสาร
ในยุคดิจิทัล และหลักสูตรเทคนิคการนาเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนในยุคดิจิทัล
3. ประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรที่ ผ่ า นการอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การสื่อสารในยุคดิจิทัล จานวน 2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารงานประชาสั มพันธ์
ระดับสูง รุ่นที่ 59 และ รุ่นที่ 60 และหลักสูตรพัฒนาการสื่อสารในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 4 และ รุ่น ที่ 6 ซึ่งมีผู้ผ่าน
การอบรมรวมทั้งสิ้น 189 คน โดยสารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จานวน 142 คน
และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 12 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ผ่านการอบรมสามารถ
นาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในองค์กร และสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
4. จัดทากรอบมาตรฐานหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล และคู่มือแนวทางการนาหลั กสู ตร
การสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในการอบรมบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน พร้อมจัดส่งคู่มือฯ ไปยังหน่วยงานจานวนทั้งสิ้น 223 แห่ง เพื่อให้หน่วยงานพิจารณานาเนื้อหาหลักสูตร
การสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในองค์กร
5. พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning) ในวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ
การประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน จานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อและหลักสูตรการตัดต่อ
วิดีโอด้วยแอปพลิเคชั่น Kinemaster
6. จั ดทาแนวทางความร่ว มมือประจาปี กับหน่ว ยงานด้ านการประชาสั มพั นธ์ โดยสถาบัน
การประชาสั มพัน ธ์ มีการสร้ างความร่ ว มมือในการพัฒ นาหลั กสู ตรร่ว มกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ ง ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 4 ด้าน คือ
6.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา โดยบุคลากรที่สาเร็จหลักสูตรของสถาบันการประชาสัมพันธ์
ในบางหลักสูตร สามารถนาไปเทียบโอนหลักสูตรของสถาบันการศึกษาได้ (มสธ.)
6.2 ด้านการวิจัย มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการวิจัยองค์ความรู้นิเทศศาสตร์
เช่น การวิจัยสารวจความต้องการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เป็นต้น
6.3 ด้านการฝึกอบรม โดยมีอาจารย์ประจาสถาบันการศึกษาเข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
6.4 ด้านการใช้ทรัพยากร มีการใช้ทรัพยากรบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
ในการผลิตและเผยแพร่สื่อเกี่ยวกับการฝึกอบรม และงานวิจัยทางด้านนิเทศศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศ รายงานว่า แนวทางที่ 4 การยกระดับบุคลากรด้านการประชาสั มพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศในยุคดิจิ ทัล สอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้บริหารมีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ และนาเสนอแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. เร่ ง รั ด คว ามส าเร็ จ ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในระยะสั้ น ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
โดยจัดการอบรมแบบออนไลน์ โดยจัดทาโครงการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรมแบบ online ตามวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ New Normal ซี่งมีทั้งหลักสูตรออนไลน์ และการจัดอบรมที่สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่
2.จัดทากรอบ...
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2. จัดทากรอบหลักสูตร Up – skill (พัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล) และ Re – skill
(สร้ า งทั ก ษะใหม่ ใ ห้ เ ข้ า กั บ โลกยุ ค ดิ จิ ทั ล ) เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
สื่อสารมวลชน พร้อมทั้งจัดอบรมพัฒนาทักษะเดิม (Up-Skill) และจัดอบรมเพื่อสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) ให้แก่
คนทั่วประเทศให้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารดิจิทัลได้ ได้แก่ การจัดทาหลักสูตร Up-Skill
ให้แก่นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้ง Re-Skill บุคลากรท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด เช่น อบต. อบจ. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ด้วยชุดวิชาพัฒนาทักษะการสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย
ของภาครัฐสู่ชุมชน
3. ผลั กดัน ให้ “หลั กสู ตรนักบริห ารงานประชาสั มพันธ์ระดับสู ง ” เป็นหลั กสู ตรหลั กสาคัญ
ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข องทุ ก องค์ ก ร โดยการหารื อ กั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. บรรจุ ห ลั กสู ตรการสื่ อสารในยุคดิจิ ทัล ให้ กับผู้ บริห ารระดับสู ง ในการฝึ กอบรมบุ ค ลากร
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น หลักสูตร วปอ. หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร ป.ย.ป. และหลักสูตร
นบส. ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น รวมถึงขยายผลการบรรจุห ลั กสู ตรการสื่ อสาร
ในยุคดิจิทัลไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของหน่วยงานต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
5. ติดตามผลการดาเนินงานตามแนวทางความร่วมมือประจาปีกับหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์
ซึ่งมี 2 ประเด็นหลัก ได้แก่
5.1 การบรรจุเนื้อหาหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัลในหลักสูตรฝึกอบรมหน่วยงานภาครัฐ
โดยติดตามผลการนาไปใช้จากการส่งข้อมูลเนื้อหากรอบมาตรฐานหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล และคู่มือแนวทาง
การนาหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในการอบรมบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ จานวน 223 หน่วยงาน
5.2 ผลการดาเนินงานตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการประชาสัมพันธ์
และ 5 สถาบั น การศึ ก ษา ได้ แ ก่ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมธิ ร าช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ตามที่ได้มี
การจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
6. ประเมินผลเชิงคุณภาพบุคลากรที่ผ่านการอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ประธานฯ เสนอแนะว่า การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐปัจจุบันไม่เข้มแข็ง ทั้งนี้ กปช. มีอานาจ
หน้าที่ตามระเบียบสานักนายกนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 9 (7) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรม วิจัย และพัฒนา
บุคลากร จึงควรผลักดันพัฒนาให้มีคนรุ่นใหม่เข้ารับการอบรมหลักสูตรด้วย
รองศาสตราจารย์ เ สรี วงษ์ ม ณฑา ประธานอนุ กรรมการพั ฒ นาบุ คลากรฯ รายงานว่ า
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ มีผู้ รับผิ ดชอบหลั ก ได้แก่ โฆษกรัฐบาล คณะกรรมการประชาสั มพันธ์แห่ งชาติ
กรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทุกกระทรวงทุกกรม และสื่อของรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงประสบปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ที่ไม่เข้มแข็ง เนื่องจากความล่าช้าในการดาเนินงานอันเกิดจากโครงสร้างและวัฒนธรรม
องค์กร รวมถึงการขาดความเชื่อถือในพลังของการสื่อสาร และขาดความต่อเนื่องของการนาเสนอเพื่อตอกย้า
การรับรู้เข้าใจของประชาชน ดังนั้น ภาครัฐควรต้องพัฒนาสร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยผลิต Content
Creator หรือบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสื่อสาร และร่วมกันทางานแบบบูรณาการหลายหน่วยงาน
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติ
เชิงบวกให้แก่ประชาชน
นายอนุชา...
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นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล รายงานที่ประชุมว่า โฆษกรัฐบาลมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
เนื้ อหาสาระการน าเสนอให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายให้ มากขึ้น และบริห ารวิธีการนาเสนอเพื่อไม่ให้ เกิด
ความทับ ซ้อนของบทบาทโฆษกรั ฐ บาลและโฆษกกระทรวง โดยการดาเนินงานที่ผ่ านมาพบว่า การสื่ อสาร
แบบไม่เป็นทางการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลจึงนาเสนอเนื้อหาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น
ให้ความสาคัญกับช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายเปิดรับ ซึ่งอาจไม่ใช่ช่องทางของรัฐ ใช้ Influencers เป็นคน
สื่อสารนโยบายของรัฐบาลตามบริบทที่เหมาะสม
พลโท สรรเสริ ญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสั มพันธ์ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมประชาสัมพันธ์ได้รับงบประมาณในการฝึกอบรมทุกหลักสูตรรวมกัน ประมาณห้าแสน
กว่าบาท และถูกปรั บลดลงอี กเหลื อประมาณสี่ แ สนกว่ า บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึ ง ขอเป็ น น้ าหนั ก
จากที่ป ระชุม กปช. มีม ติใ ห้ก รมประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ค วามสาคัญ เรื่อ งการจัด ฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นาบุค ลากร
มากขึ้น โดยที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เอง จึงทาให้หลักสูตรของกรมประชาสัมพันธ์ไม่เป็นที่นิยมเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน
อื่น ที่ผู้เ ข้า รับ การอบรมได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น หลักสูตร วปอ. เป็นต้น จึงขอเป็นน้าหนักจากที่ประชุม
กปช. ให้กรมประชาสัมพันธ์เพิ่มขีดความสามารถและงบประมาณในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ประธานฯ แจ้งว่า ให้เรื่องนีเ้ ป็นมติจากประธานฯ และถือเป็นความสาคัญอันดับแรก (Priority)
ในขณะนี้ ขอให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดาเนินการต่อได้ทันที
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
2. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศจั ดท าแผนปฏิบั ติ การพัฒ นาบุ คลากรด้ านการประชาสั ม พันธ์ และสื่ อสารมวลชนของประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนามาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพัน ธ์แห่งชาติ เสนอต่อประธาน
กปช. ต่อไป โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
2.1 จัดการอบรมแบบออนไลน์ ตามวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ New Normal
2.2 จัดทากรอบหลักสูตร Up – skill (พัฒนาทักษะเดิมให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล) และ Re – skill
(สร้างทักษะใหม่ให้เข้ากับโลกยุคดิจิทัล) เพื่อพัฒนาให้นักประชาสัมพันธ์หรือผู้ทาหน้าที่สื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งส่วนกลางและในระดับท้องถิ่นได้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารดิจิทัล
2.3 จั ด ท ากรอบมาตรฐาน “หลั ก สู ต รนั ก บริ ห ารงานประชาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง”
เพื่อผลักดันให้เป็นหลักสูตรหลักสาคัญสาหรับผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ของทุกองค์กร
โดยหารือกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.4 ก าหนดวิ ธี การเพื่ อ บรรจุ ห ลั ก สู ต รการสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
ในการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เช่น หลักสูตร วปอ. หลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตร
ป.ย.ป. และหลั ก สู ต ร นบส. ของส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น และบรรจุ ไว้ในหลักสูตร
การฝึ กอบรมผู้ ปฏิ บั ติ งานด้ านการประชาสั มพั นธ์ แ ละสื่ อ สารมวลชนของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ติ ด ตาม
ความคืบหน้าการดาเนินงาน เพื่อรายงาน กปช. ต่อไป
2.5 มอบหมายให้ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากร
เป็นความสาคัญอันดับแรก และเห็นสมควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นต้น สนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินงานเพิ่มขึ้น
4.2 จัดทา (ร่าง)...
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4.2 จัดทา (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่าเห็นชอบมอบหมายคณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ จัดทา (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566- 2570)
ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

4.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(ชุดใหม่)
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า เห็นชอบ (ร่าง) คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ใน กปช. ชุดใหม่
ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ ดังนี้
1. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ .../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
จัดทานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยมีรองศาสตราจารย์กุลทิพย์
ศาสตระรุจิ เป็นประธาน
2. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ .../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ โดยมีนายวิบูลย์ คูสกุล เป็นประธาน
3. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ .../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยมีนายเกษมสันต์ วีระกุล
เป็นประธาน
4. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ .../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรด้ านการประชาสั มพันธ์และสื่ อสารมวลชนของประเทศ โดยมีรองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์มณฑา
เป็นประธาน
5. (ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่ .../2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
นอกจากนี้ ประธานฯ กล่ า วว่ า คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์แ ห่ ง ชาติส ามารถใช้อ านาจ
ในข้อ 10 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาได้ และหากคณะอนุกรรมการใดต้องการเปลี่ยน
รายชื่อกรรมการ ขอให้แจ้งกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. และเห็นควรให้เพิ่มโฆษกสานักงาน
ต ารวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น กรรมการในคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารฯ ด้ ว ย รวมทั้ ง ขอให้
คณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะดาเนินการแทน กปช. ได้ตามหน้าที่และอานาจที่มอบให้ไว้
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. ยกเลิ ก ค าสั่ ง คณะกรรมการประชาสั ม พั นธ์ แ ห่ งชาติ และให้ อ นุ ก รรมการตามค าสั่ ง
พ้นจากตาแหน่ง ดังนี้
1.1 คาสั่ งที่ 5/2559 ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
1.2 คาสั่งที่ 2/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
1.3 คาสั่งที่ 3/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน
1.4 คาสั่ง...
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1.4 คาสั่ง ที่ 4/2561 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.5 ค าสั่ ง ที่ 1/2563 ลงวั นที่ 9 มกราคม 2563 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
2. เห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 10 ที่กาหนดให้ กปช. มีอานาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะอนุกรรมการ ดังนี้
2.1 แต่งตั้งที่ปรึกษา กปช. เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กปช. ในครั้งต่อไป
2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จานวน 5 คณะ
ตามที่ฝ่ ายเลขานุ การฯ เสนอ (ร่ าง) คาสั่ งฯ โดยให้ เพิ่มโฆษกส านั กงานตารวจแห่ งชาติ เข้าร่วมเป็นอนุ กรรมการ
ในคณะอนุกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารฯ พร้อมทบทวนองค์ประกอบของ (ร่าง) คาสั่งฯ ทั้ง 5 ฉบับ แล้วเสนอคาสั่ ง
ให้ประธาน กปช. ลงนาม
ทั้งนี้ เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ทั้ง 5 คณะ
ดังกล่าว ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ และดาเนินการตามมติคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 บทบาทและผลงานของโฆษกกระทรวง

ประธานฯ กล่ าวว่า รั ฐ บาลมีความกังวลต่อบทบาทของโฆษกกระทรวงทั้ง 20 กระทรวง
เนื่องจากยังไม่มีผลงานเชิงประจักษ์ ซึ่งการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงแต่เดิมนั้น จะต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
1) เสนอเข้า ครม. เพื่อแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 2) เป็นข้าราชการระดับสูง เช่น รองปลัดกระทรวง ผู้ต รวจ
ราชการกระทรวง เป็น ต้น และ 3) มีแ รงจูง ใจ (Incentives) ให้ผู้ดารงตาแหน่ง โฆษกกระทรวง เช่น
ลดระยะเวลาที่ใช้ในการเลื่ อนตาแหน่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่ อนงานของโฆษกหลายกระทรวง
ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ อีกทั้ง มีความเข้าใจว่าโฆษกกระทรวงมีหน้าที่แถลงข่าวเท่านั้น
จึงขอหารือที่ประชุมว่า ควรมีโฆษกกระทรวงต่อไปหรือไม่ หากมี ควรสนับสนุนให้โฆษกกระทรวง
เข้ารับการอบรมจากคณะอนุ กรรมการพัฒนาบุคลากรฯ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์เสรีฯ เป็นประธาน หรือไม่
โดยมุ่งพัฒนาทักษะในยุค ดิจิทัลและการใช้สื่อ โซเชียล ได้แก่ 1) การเป็น Content Creator (ผู้สร้างเนื้อหา)
2) การเป็น Presenter (ผู้นาเสนอ) 3) การเลือกช่องทางการสื่อสาร (Channel) ที่เหมาะสม และ 4) การสร้าง
ความถี่ (Frequency) ขอที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย สรุปได้ ดังนี้
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า บทบาทของ
โฆษกรัฐบาลในปัจจุบัน เน้นสื่อสารในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Unofficial) มีการบูรณาการการดาเนินงาน และ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ระหว่ า งโฆษกประจ าส านั ก นายกรัฐ มนตรีแ ละโฆษกกระทรวงอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อ ง เช่น
เรื่อง ฝุ่น PM 2.5 การกาหนดมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ EURO 5 และ EURO 6 (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม/กระทรวงคมนาคม) เป็ นต้น เพื่อนามาขยายผลและสื่ อสารให้ กับประชาชนได้ทราบต่อไป
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโฆษกกระทรวงเป็นอย่างดี
ดังนั้น การดาเนินงานของโฆษกรัฐบาลและโฆษกกระทรวงจะมีความเป็นทีมและร่วมกันทางาน
มาโดยตลอด อีกทั้ง โฆษกกระทรวงยังเป็นกลไกหลักในการติดต่อประสานข้อมูลไปยังอธิบดีหรือรัฐมนตรีเจ้าของ
เรื่องสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
ประธาน...
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ประธานฯ ให้ข้อ สัง เกตว่า โฆษกที่มีบ ทบาทและผลงานเชิง ประจัก ษ์ใ นปัจ จุบัน จะเป็น
กลุ่มสายงานเฉพาะ มีจานวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสารนิเทศ กระทรวง
การต่ า งประเทศ และกระทรวงกลาโหม หากจะยกระดั บ โฆษกกระทรวง เห็ น ควรให้ ป รั บ บทบาทหน้ า ที่
ปรับแรงจูงใจ และยกเลิกระบบอาวุโสที่เคยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก เป็นต้น ทั้งนี้ ขอหารือรองศาสตราจารย์เสรีฯ
เกี่ยวกับบทบาทของโฆษกกระทรวง ควรคงไว้หรือไม่ อย่างไร
รองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์ มณฑา ประธานอนุ กรรมการพั ฒนาบุ คลากรฯ ให้ ค วามเห็ น ว่ า
ควรให้โฆษกกระทรวงคงอยู่ต่อไป แต่บทบาทจะต้องชัดเจนมากขึ้น ซึ่งโฆษกกระทรวงต้องเป็นนักยุทธศาสตร์
ที่ควบคุมการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารและกากับบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ รวมทั้ง ควรร่วมมือกัน
ด าเนิ น งานโดยไม่ กั ง วลเรื่ อ งความทั บ ซ้ อ นของบทบาทในแต่ ล ะกระทรวงเพื่ อ เพิ่ ม ความถี่ ใ นการสื่ อ สาร
และเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนด้วย
ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริห าร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ฯ กล่าวว่า โฆษกกระทรวงควรสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความถี่
ให้มากขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการสื่อสารในเรื่องที่ประชาชนอยากรู้ ควรรู้ และต้องรู้เป็นหลัก และให้ความสาคัญ
กับทุกช่องทางที่เปิดโอกาสหรือมีพื้นที่สาหรับการนาเสนองานของโฆษก รวมถึงโฆษกกระทรวงต้องทางานเชิงรุก
โดยใช้ประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายทั้งระหว่างทีมโฆษกของแต่ละหน่วยงาน และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ ว่ า โฆษกกระทรวงยั ง มี ค วามจาเป็ น และ
มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารมวลชนของ ประเทศ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของโฆษกกระทรวงในการเป็นผู้วางกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้ถ่ายทอดสาร
และผู้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของโฆษกกระทรวงที่ควรจะเป็น
เพื่อผลักดันให้โฆษกกระทรวงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นไปตามเป้าหมาย
5.2 การจัดทาข้อมูลภาคภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ในกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ
พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่ประชุม
ทราบว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ประเทศต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย
ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม จากนั้นจึงรายงาน
กลับไปยังประเทศของตน เพื่อกาหนดท่าทีในการปฏิบัติต่อประเทศไทย ซึ่งสถานทูตต่าง ๆ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
จากข่าวสดเป็นหลัก จึ งมีข้อกังวลว่า ทิศทางการเสนอข่าวของข่าวสด อาจส่งผลกระทบในทางที่ไม่เป็นประโยชน์
กับรัฐบาลไทย และเสนอให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษให้กับสถานทูต
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ร่ ว มกั บ ส านั ก การประชาสั ม พั น ธ์ต่ า งประเทศและส านั กข่าว
กรมประชาสั ม พั น ธ์ พบว่ า สถานทู ต รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารภาคภาษาอั ง กฤษจากสื่ อ ออนไลน์ เ ป็ น หลั ก
โดย Facebook จั ด อั น ดั บ สื่ อ ออนไลน์ ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม ดั ง นี้ 1) Bangkok Post มี ย อดการเข้ า ถึ ง กว่ า
1,100,000 ครั้ง 2) ข่าวสดอิงลิช มียอดการเข้าถึงกว่า 165,400 ครั้ง 3) The Nation มียอดการเข้าถึงกว่า
124,200 ครั้ง 4) NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ มียอดการเข้าถึงกว่า 90,354 ครั้ง และ 5) Thai PBS
World ยอดการเข้าถึงกว่า 51,400 ครั้ง ตามลาดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)
เนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐ อาจมีผลด้านความน่าเชื่อถือและความเป็นกลาง
ของข้อมูล จึงขอเสนอการทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา จานวน 5 แห่ง ที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับกรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
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ประธานฯ เห็ น ด้ ว ยในประเด็ น การให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ น ผู้ น าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร
จะทาให้ข้อมูลดูไม่น่าเชื่อถือ ขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
รองศาสตราจารย์ กุ ล ทิ พ ย์ ศาสตระรุ จิ ประธานอนุ ก รรมการทบทวนนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ข้อมูล
กับ ที่ป ระชุมว่า ข่าวสดที่เป็ น สื่ อออนไลน์ ได้รับความสนใจจากสถานทู ต เพราะมีลี ล าการน าเสนอข่า วสาร
ที่ตอบสนองต่อยุคดิจิทัลได้ดี แม้สถาบันการศึกษาจะร่วมผลิตข่าวสารสนับสนุน แต่ยังคงต้องทางานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐเพื่อเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือ ดังนั้น หน่วยสื่อของรัฐจึงควรปรับรูปแบบและเนื้อหาในการนาเสนอ
ให้น่าสนใจ เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว
รองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์ มณฑา ประธานอนุ กรรมการพั ฒนาบุ คลากรฯ ให้ ค วามเห็ น ว่ า
ข่าวสดอิงลิ ช ได้รั บ ความนิ ย มเป็ น อัน ดับ 2 ในขณะที่ NBT World ซึ่งเป็นหน่ว ยสื่ อของรัฐ ได้รับ ความนิยม
เป็นอันดับ 4 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้น หากปรับเทคนิคในการนาเสนอข่าวสารให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
ก็สามารถขยับอันดับได้เช่นกัน
ศาสตราจารย์ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปช. ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า
สถานทูตรับข้อมูลจากสื่อภาครัฐและเอกชน เพื่อตรวจสอบและชั่งน้าหนักความเป็นกลางของข้อมูลข่าวสาร
ประธานฯ ให้ ความเห็น ว่า โฆษกกระทรวงที่ต้องมีบทบาทสาคัญในการนาเสนอข่าวให้กับ
ทางสถานทูต และมอบหมายให้อ ธิบ ดีก รมประชาสัม พัน ธ์ป ระสานขอความร่ว มมือ กับ Bangkok Post
และ The Nation ในการนาเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพต่อไป
นายเกษมสั น ต์ วี ร ะกุ ล ประธานอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารภาครั ฐ ฯ
เสนอความเห็ นว่า หากกรมประชาสั มพันธ์ประสานข้อมูลข่าวสารภาครัฐกับสถานทูตโดยตรงอย่างเป็นทางการ
จะเป็นประโยชน์ต่อสถานทูตในการหยิบใช้ข้อมูลที่เป็นทางการและเชื่อถือได้
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ข้อมูลกับที่ประชุมว่า สถานทูต เลือกรับ ข้ อ มูล
ข่าวสารทุกสื่อเพื่อสร้างสมดุล และมีผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ เจาะลึกข่าวสาร และสามารถคัดกรองสื่อได้
ไม่จาเป็นต้องกังวล โดยกระทรวงการต่างประเทศจะดาเนินงานเชิงรุกกับกรมประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รับข้อหารือ
ในที่ประชุมไปดาเนินการจัดทา VTR รายงานความคืบหน้าตามมติในที่ประชุม กปช. ครั้งที่ 1/2563 ในประเด็น
การสนับสนุนข้อมูลภาคภาษาอังกฤษให้กับสถานทูตในแต่ละประเทศ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะเลขานุการ กปช. หารือร่วมกับหน่วยสื่อของรัฐ
และเอกชน เช่ น Bangkok Post The Nation และ NBT World ในการน าเสนอข่ า วสารภาคภาษาอั ง กฤษ
รวมถึงปรับแนวทางการนาเสนอข่าวสารของ NBT World ซึ่งเป็นสื่อภาครัฐให้น่าสนใจมากขึ้น เพื่อร่วมเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งให้สถานทูตพิจารณาเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
2. มอบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ด าเนิ น การจั ด ท า VTR รายงานความคื บ หน้ า จากมติ
ในที่ป ระชุม กปช. ครั้ งที่ 1/2563 ประเด็นการสนับสนุนข้อมูล ภาคภาษาอังกฤษให้ กับสถานทูตในแต่ละ
ประเทศ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.
ผู้จดรายงาน...

