
  
 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนวคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพือ่พฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เร่ือง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ตามนโยบายและ 

แผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
 

หลกัการและเหตุผล 

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัล (Digital) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ทุกคนสามารถเป็นได้ทั้ งผูรั้บข่าวสารและผูส่้งข่าวสาร      
ทาํให้ขอ้มูลข่าวสารเผยแพร่ไปอยา่งรวดเร็ว ทั้งข่าวเชิงบวกและข่าวเชิงลบ ผลกระทบท่ี
ตามมาก็คือการส่งต่อข่าวสารท่ีไม่มีการกลัน่กรอง ตรวจสอบขอ้เท็จจริง หรือพิจารณาว่า
ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง เช่ือถือไดห้รือไม่ รวมทั้ง สามารถแสดงความคิดเห็นลงไปทั้งใน 
เชิงบวก และเชิงลบ ตามความคิดเห็นของตนเอง ซ่ึงทาํให้ส่งผลกระทบต่อผูท่ี้เป็นข่าว  
ทั้งทางตรงและทางออ้ม และส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งใน
เชิงบวก และเชิงลบเช่นกนั ดงันั้น การดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือสร้างความรับรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ของหน่วยงาน ผลการดาํเนินงานต่าง ๆ เร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ การแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน การแจง้ข่าวสารหรือเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน และ
ประเทศชาติ ตลอดจนการช้ีแจงข่าวสาร ท่ีอาจสร้างความเขา้ใจผดิแก่ประชาชน ผา่นทาง
ช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ หรือส่ือมวลชน จึงเป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลใหค้วามสาํคญัเป็นอยา่งมาก 
ประกอบกับ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้จัดทํานโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ข้ึน โดยใช้นโยบายของ คสช. 
นโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ประเดน็ปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
11 ด้าน ทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํยทุธศาสตร์การ
ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัองัคารท่ี 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบและ
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ประกาศใชน้โยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)  
เป็นยทุธศาสตร์การประชาสัมพนัธ์ของประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564  โดยให้หน่วยงานภาครัฐนาํนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์ฯ
ไปสู่การปฏิบติัในการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้การดาํเนินงานดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 ทั้ งน้ี เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติมอบหมายให้
หน่วยงานระดับกระทรวงนํานโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2559 – 2564) ไปใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ฯ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้ง  ส่งแผนประชาสัมพนัธ์ดงักล่าว และรายงานผล
การดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ์ ให้คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์
แห่งชาติทราบ  โดยกรมประชาสัมพันธ์  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดทํา
แผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฯ ตาม
นโยบาย และภารกิจหน่วยงาน  โดยพิจารณาเสนอโครงการท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ชาติ และยทุธศาสตร์ในนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ รวมทั้ง รายงานผล
การดาํเนินการฯ และให้มีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนประชาสัมพนัธ์ กองกลาง 
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เป็นหน่วยงานหลกัในการ
ดาํเนินการรวบรวมและจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ฯ ในภาพรวมของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอผู ้บริหารและส่งให้กรมประชาสัมพันธ์        
เพ่ือจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ระดบักระทรวง และเสนอคณะกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์แห่งชาติต่อไป  
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บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 

 บทวเิคราะห์/แนวความคดิ 

  จากการดาํเนินการรวบรวมและจดัทาํแผนปฏิบัติการประชาสัมพนัธ์ 
ระดบักระทรวง ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 
2564) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานฯ ส่งให้กรม
ประชาสัมพนัธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเพ่ือ
ประมวลผลและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง เสนอ
คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติ โดยไดป้ระสานดาํเนินการกบัหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ให้จดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์
ดังกล่าว พบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการท่ีต้องนํามาปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานฯ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสมัพนัธ์
ของห น่วยงานในสั งกัด  ยังขาดความ รู้ความ เข้าใจในนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)  และการนาํนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฯ ไปสู่การปฏิบติัในการดาํเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ 
รวมทั้ ง ยงัขาดความรู้เขา้ใจในยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงฯ  ซ่ึงทาํให้การดาํเนินการดา้นการประชาสัมพนัธ์ในการ
จดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสมัพนัธ์ ตามนโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์แห่งชาติฯ 
ยงัขาดประสิทธิภาพ  

 ข้อเสนอ 

 เพ่ือให้การดาํเนินงานด้านการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงท รัพยากรธรรมชาติและส่ิ งแวดล้อม  ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพนัธ์  ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 
2564) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถจดัทาํแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ในนโยบายและ
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แผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติฯ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงฯ รวมทั้ง สามารถปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั มีการบูรณาการ
ทาํงานร่วมกนั และเกิดเครือข่ายดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดงันั้น จึงตอ้งมีการสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานในสังกดั 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพัน ธ์  ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพัน ธ์แห่งชาติ  ฉบับ ท่ี  5             
(พ.ศ. 2559 – 2564) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

 1. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพนัธ์ ใน
หลกัสูตร เร่ืองการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ในนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 
2564) นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงฯ หรือส่งเจา้หน้าท่ีเขา้รับการอบรมกบั
หน่วยงานภายนอก  

 2. จดัให้มีการประชุมเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือ
ติดตามและร่วมกนัหารือแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ฯ พร้อม
แนวทางการการแก้ไขปัญหา รวมทั้ ง แนวทางการจัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน         
ปีละ 2 คร้ัง  

  3. จัดให้มีโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงาน
ประชาสมัพนัธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 
2564)  เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้สามารถจัดทาํ
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมดา้นการประชาสัมพนัธ์ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการทาํงานร่วมกัน และเกิด
เครือข่ายดา้นการประชาสมัพนัธ์  
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ระดบักรมในสังกดักระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัการดาํเนินงานดา้น
การประชาสมัพนัธ์ ตามนโนบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม และสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                     3. การดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานระดบักรมในสังกดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการจัด
แผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาติ ยทุธศาสตร์ใน
นโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) นโยบาย
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงฯ รวมทั้ ง ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการ 
บูรณาการทาํงานร่วมกนั และเกิดเครือข่ายดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
 
ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 

 1. เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 80 ไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ฯ และสามารถจดัทาํแผนปฏิบติัการ
ด้านการประชาสัมพนัธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 
(พ.ศ. 2559 – 2564) ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 2. มีการจดัประชุมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบติังานด้านการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือ
ติดตามและร่วมกนัหารือแนวทางในการจดัทาํแผนปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ฯ พร้อม
แนวทางการการแก้ไขปัญหา รวมทั้ ง แนวทางการจัดทํารายงานผลการดาํเนินงาน      
โดยดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จาํนวน 2 คร้ัง ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  
(ไตรมาสท่ี 1) และเดือนสิงหาคม (ไตรมาสท่ี 4) 
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                      3. เกิดผลสัมฤทธ์ิในการดาํเนินงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ ทุกหน่วยงาน
ในสังกัดมีแผนปฏิบัติการประชาสัมพนัธ์ ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ยทุธศาสตร์ในนโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
นโยบายรัฐบาล  และนโยบายกระทรวงฯ  การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์     
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการทาํงานร่วมกัน และเกิดเครือข่ายด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ 
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