การมอบนโยบาย
ของ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายองอาจ คลามไพบูลย)
วันที่ 22 กันยายน 2553 ณ โรงแรมรามา การเดนส
----------การวางกรอบทิศทางยุทธศาสตรของหนวยงานมีความจําเปนและสําคัญที่ทุกองคกรตองถือ
ปฏิบัติ เพราะการวางกรอบเปนการวางแผนลวงหนาที่ตองคํานึงถึงสิ่งที่สังคมโลกใหความสนใจ
(เทรน) เปนองคประกอบในการจัดทํา ปจจุบันสิ่งที่สังคมโลกใหความสนใจมีอยู 4 ประเด็นหลัก คือ
1. ประชาธิปไตย หลายประเทศแมจะปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแตยังตองมีการขับ
เคลื่อนใหประชาชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย โดยมีวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่มิใชเปนเพียงการ
หยอนบัตรเลือกตั้ง แตเปนการขับเคลื่อนใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน ดังจะเห็นไดจากรัฐ
ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ป 2540 – 2550 จะมี 4 ประเด็นหลักประกอบดวย
1. การเขามาสูอํานาจ
2. การใชอํานาจ (ผานฝายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ จะใชอยางไร)
3. การตรวจสอบการใชอํานาจ (มีองคกรอิสระเกิดขึ้นมากมายเพื่อทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจ)
4. การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการอํานาจ (ประชาชนมีสิทธิในการ
ถอดถอน)
2. สิ่งแวดลอม สังคมโลกในปจจุบันยังคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญ เพราะปญหาที่
เกิดจากสิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบตอสังคมโลกอยางเห็นไดชัด
3. สิทธิมนุษยชน หากเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน (การละเมิดสิทธิเด็ก การคามนุษย) ขึ้น
สังคมโลกจะมีการตอบโตดวยวิธีการตางๆ เชน การตั้งกําแพงภาษีเพื่อกีดกันทางการคา ฯลฯ
4. เทคโนโลยี Information Technology (IT) เป น เรื่ อ งที่ สั งคมโลกให ค วามสนใจ เพราะ
ปจจุบันยังคงมีการคิดคนและสรางสิ่งประดิษฐใหมอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากการจัดกิจกรรมการ
แสดงดานเทคโนโลยีจะมีผูที่ใหความสนใจจากบุคคลในแวดวงตางๆ จํานวนมาก
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การวางกรอบทิศทางยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ
การวางกรอบทิศทางยุทธศาสตร ในระยะ 4 ป ของกรมประชาสัมพันธ ตองคํานึงถึงความ
สัมพันธดานตางๆ ที่เกี่ยวของดวย
1. ดานการเมือง กระบวนการทางการเมืองที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุขยังคงตองดําเนิน
และขับเคลื่อนตอไป การบริหารประเทศจะใชอํานาจอยางไร โดยการมีสวนรวมของประชาชนจะมี
มากขึ้น ผูทําหนาที่ดานประชาสัมพันธจึงตองเขาใจถึงการมีสวนรวมของประชาชน หรือการสราง
ประชาคมที่เกิดขึ้นจากประชาชน
2. ดานเศรษฐกิจไทย 4 ปขางหนายังคงเปนระบบทุนนิยม ตลาดเสรี (Free Market) ที่มีหัวใจ
คือ การแขงขัน กปส. ไมตองแขงขัน แตตองแขงขันตัวเอง
3. ดานสังคม สภาพสั ง คมไทย 4 ป ข า งหน า ยั ง คงเป น สั ง คมที่ มี ป ญ หาเหมื อ นป จ จุ บั น
ปญหาสังคมเปนปญหาอันดับตนๆ ของประเทศไทย และสภาพัฒนฯวิเคราะหเปนปญหาลําดับตนใน
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กปส. เปนสื่อของรัฐมีหนาที่ตองเขาใจอยางชัดเจน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางชัดเจน
กปส. สิ่ งที่ มี ค วามสํ าคั ญ ขณะนี้ คื อ งบประมาณ บุ ค ลากร ป ญ หาที่ เราต อ งจั ด การคื อ การ
บริหารภายใตงบประมาณและบุคลากรที่จํากัด ซึ่งทุกหนวยก็ประสบปญหาเดียวกัน
สิ่งที่ตองดําเนินการในเรื่องสําคัญดังนี้
1. การพัฒนาองคกร (Organization Development) : บุคลากร อุปกรณ ฮารทแวร
สิ่งที่สําคัญในองคกรคือ จิตใจและวัฒนธรรม ถาไมชัดเจนตองสรางใหชัดเจน แจมชัด เพื่อใหคน
ในองคกรมีวัฒนธรรมที่ถูกตอง เพื่อการขับเคลื่อนงานใหประสบผลสําเร็จ
2. การพัฒนาฯ ใน 4 ปขางหนา กปส. ตองพัฒนาใหการทํางานคลองตัวในรูปแบบตาง ๆ
(คาตอบแทน ฯลฯ) การบริหารตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. กปส. ต อ งวางแผนเรื่อ งระบบการทํ างาน กําหนดกลยุท ธ เพื่ อ รองรับ การเปลี่ ยนแปลง
และรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคกร ความเสี่ยงประกอบดวย
ดานเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไป : เครื่องมือ อุปกรณลาหลัง อีก 5-10 ปขางหนาจะ
เกิ ด Free TV , Satellite TV การเป ด เสรี ด านประกอบการสื่ อ กปส. ต อ งแข ง ขั น กั บ สื่ อ ที่ อ ยู ใ น
ระนาบเดียวกัน การปลอยใหถูกชวงชิงผูบริโภคสื่อทําใหเกิดปญหากับ กปส. มากขึ้น
ดานกฎหมาย พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุฯ ป 2551 มีเรื่องเกี่ยวของกับการทํางาน
ของ กปส. มาก การพิ จารณา ราง พรบ. กสทช. ซึ่ งเป น เรื่อ งเกี่ยวกับ วิท ยุ โทรทั ศ น คลื่น ความถี่
อํานาจจะขึ้นอยูกับคณะกรรมการ กสทช. ทําอยางไรคลื่นความถี่ที่ กปส. มีอยู ตองวางแผนใหคงอยู
กั บ กปส. ต อ ไป (การสรรหา กสทช. มี ก ระบวนการสรรหาภายใน 180 วั น กรณี มี ก ารร อ งเรี ย น
กระบวนการสรรหาจึงไมเปนผล ปญหาเหมือน กทช. และ กสช. จึงไมเกิด)
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กปส. ตองคํานึงถึงการเปนองคการสื่อของรัฐที่ทํางานแบบมืออาชีพ การ ปชส. ในปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมาก เริ่มจากเนื้อหา ถาเหมือนเดิม ปจจุบันผูรับสารไมเหมือนเดิม ชองทางการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลง (มากขึ้น) ผูรับสารมีการเปลี่ยนแปลง มีกลุมใหญกลุมเล็ก กปส. ตองสรางและ
พัฒนาตัวเอง อยาคิดวาสิ่งทั้งหลายจะยังคงอยูไดถาไมพัฒนา ใน 4 ปขางหนา ควรสรางภาพ กปส. ให
เปนองคกรสื่อของรัฐที่เปนมืออาชีพ ตองพัฒนา ปรับตัว เพื่อใหดํารงอยูได โดยวัตถุประสงคเพื่อ
บริการสาธารณะ
สิ่งที่ตองดําเนินการเฉพาะหนา
รัฐบาลมีนโยบายในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกภาคสวนมีสวนรวมในการทําใหปญหาเกิด
ขึ้นการแกปญหาเราจึงตองรวมกันแกปญหาใหเจือจางไป ซึ่งไมใชเรื่องงาย โดยเฉพาะ กปส. มีบท
บาทสําคัญในการชวยแกปญหา จะเห็นวาในระยะเวลา 1 ปที่ผานมามีหลายภาคสวนที่มีความมุงมั่น
พยายามแกปญหา ซึ่งตองมีจิตวิญญาณที่เปนประชาธิปไตยในการรับฟงปญหาที่แตกตาง ไมเชนนั้นก็
ไมอาจทํางานเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นได
กปส. มีบทบาทในการสนับสนุนใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขคงอยูตอไป และที่สําคัญทุกคนมีบทบาทในการชวยกันทําใหบานเมืองของเราเดินหนาไป
ได ภายใตความตั้งใจจริงของทุกฝาย
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