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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพอืพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขนึ 

ของ        นางสาวอนัญญา นิลภูม ิ               . 
เพอืประกอบการแต่งตงัให้ดาํรงตาํแหน่ง นักประชาสัมพนัธ์ชํานาญการ ตาํแหน่งเลขท ี 642 
สํานักบริหารกลาง / สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

 
เรือง  การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพนัธ์ของกระทรวง 
         ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม 

 
หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนังานประชาสมัพนัธ์ เป็นทียอมรับอยา่งกวา้งขวางในทุกวงการ ซึง
ในยคุปัจจุบนั การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะการประชาสัมพนัธ์คือการสือสาร
หรือสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กร สือมวลชน และกลุ่มประชาชน สามารถ
ป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผิด ตลอดจนขจดัและลดสาเหตุแห่งความขดัแยง้ต่างๆ อีก
ทงัช่วยเสริมภาพลกัษณ์ ค่านิยมขององค์กร และผูที้อยู่เบืองหลงัความสําเร็จของการ
ประชาสัมพนัธ์ นนัก็คือ “นกัประชาสัมพนัธ์” ซึงจะทาํหนา้ทีขบัเคลือนข่าวสารการ
ดํา เนินงานต่างๆขององค์กร  สู่ประชาชน  เพือให้เ กิดการรับรู้และยอมรับ  นัก
ประชาสัมพนัธ์จึงมิใช่ผูที้ทาํหน้าทีติดต่อสอบถาม แต่ต้องเป็นผูมี้ความรอบรู้ในงาน 
สามารถวางแผน และรู้จกัใชช่้องทางการสือสารให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ โดยสามารถนาํระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาใชก้บังาน
ประชาสมัพนัธ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม   
   จากภาวะวิกฤตดา้นสิงแวดลอ้ม และภยัธรรมชาติของประเทศไทย เช่น 
นาํท่วม ภยัแลง้ ปัญหาหมอกควนัไฟป่า ปัญหาขยะ และนาํเน่าเสีย ทวีความรุนแรงมาก
ขึน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลกัทีรับผิดชอบ
ภารกิจดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และภายใตก้ารควบคุมกาํกบั
การดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีหน่วยงานขึนตรงต่อ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มหลายหน่วยงาน ทีปฏิบติัหน้าทีในการ
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อนุรักษ ์ฟืนฟู และเฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม
ภารกิจคือ 
 

    1. กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
   2. กลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
   3. กลุ่มภารกิจสิงแวดลอ้ม 
 

ซึงภารกิจแต่ละด้านจะมีวิธีปฏิบัติระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีแตกต่างกัน การ
ดาํเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จึงครอบคลุมกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของประชาชนโดยตรง ภายใตว้ิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมี
ความมนัคง มงัคงั ยงัยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  

    กล่าวคือ การดาํเนินการในเรืองใดๆจะตอ้งทาํการประชาสัมพนัธ์ ควบคู่
กบัการดาํเนินงานไปดว้ย เพือเป็นการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชน ทีผา่น
มาหน่วยงานภายใต้การกํากับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม           
ไดมี้การนาํหลกัการในเรืองการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ไปปฏิบติั เพือประชาสัมพนัธ์
โครงการต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ทีดาํเนินการใหป้ระชาชนรับทราบอยูแ่ลว้ แต่เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ภายใต้กิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยงานตัวเองเท่านัน ยงัไม่มีการ     
บูรณาการ  และเชือมโยง  ร่วมกันระหว่างนักประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

  ดังนัน สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
สํานักบริหารกลาง โดยส่วนประชาสัมพนัธ์ จึงถือเป็นภารกิจสําคัญทีจะต้องเป็น
ศูนยก์ลางในการพฒันาศกัยภาพ นักประชาสัมพนัธ์ ให้เป็นผูที้มีจิตวิญญาณในการ
ปฏิบติังานอยา่งนกัประชาสัมพนัธ์มืออาชีพ โดยส่งเสริมใหไ้ดรั้บการอบรม และศึกษาดู
งาน ดา้นการประชาสัมพนัธ์ยคุใหม่ พร้อมปรับบุคลิกภาพให้มีความสง่างามและมนัใจ
ในตนเอง รวมทงั เพือมีขวญักาํลงัใจ ไม่ยอ่ทอ้ต่อการทาํงาน ซึงจะทาํให้เกิดภาพลกัษณ์
ทีดีต่อองคก์รมากยงิขึน  
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บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ 
 

 กรอบการวเิคราะห์  
  1. คน คือปัจจยัสาํคญัในการบริหารจดัการ และความสาํเร็จในการพฒันา
องคก์ร ขึนอยูก่บัคุณภาพของงาน และคนจะมีคุณภาพได ้ก็ตอ้งไดรั้บการพฒันาเพิมพนู
ความรู้ ความสามารถ การฝึกฝนทกัษะ และกลา้ทีจะแสดงออก 
  2. งานประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน หรือองคก์รใด จะดาํเนินไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นัน ย่อมขึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆดา้น แต่ปัจจยัสําคญัอย่างยิง คือ 
“บุคลากร” ทงันีเพราะการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ 
มากน้อยเพียงใดนัน ย่อมขึนอยู่กบัความรู้ ความสามารถของนักประชาสัมพนัธ์ หรือ
บุคลากรทีทาํงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้แก่หน่วยงานแห่งนนั จึงจาํเป็นทีหน่วยงาน
หรือองค์กรจะตอ้งมีนักประชาสัมพนัธ์ทีมีประสิทธิภาพ เพือสร้างสรรค์ความรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชน และเพือสัมพนัธภาพอนัดีระหว่างหน่วยงาน และกลุ่มประชาชนที
เกียวขอ้ง  
  แนวความคดิ 
  1 .  บุคลาการทีปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ควรไดรั้บการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั เสริมทกัษะ
ความรู้ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยจดัใหมี้หลกัสูตรการประชาสัมพนัธ์ยคุใหม่ เพือหวงั
ผลการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก การเขียนข่าว ส่งข่าวให้ถึงมือผูรั้บ เทคนิคการถ่ายภาพ
ประกอบข่าว การฝึกฝนเป็นพิธีกร และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ 
 2.จดัหาวิทยากรมืออาชีพจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมาให้ความรู้
โดยตรง เช่น กลยทุธ์การวางแผนประชาสัมพนัธ์ การเป็นพิธีกรมืออาชีพ และการพฒันา
บุคลิกภาพ เป็นตน้ 
  3. จดัให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างบุคลากรดา้นการประชาสัมพนัธ์
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือรับทราบนโยบายผูบ้ริหาร และ
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ร่วมกาํหนดทิศทางการประชาสัมพนัธ์เพือใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั โดยจดัประชุม
เดือนละ 1 ครัง 
  4. จดัให้มีการสัมมนาระหว่าง ผูบ้ริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม สือมวลชน และนักประชาสัมพนัธ์สังกดักระทรวงฯ เพือให้บุคลากร
ดา้นการประชาสัมพนัธ์ไดมี้โอกาสแลกเปลียนความคิดเห็นกบัสือมวลชน และความ
ตอ้งการของผูบ้ริหาร โดยควรจดัใหมี้ขึนปีละครัง 
   ข้อเสนอแนะ 
  เพือให้บุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์เกิดแรงกระตุน้ในวิชาชีพและพฒันา
ศกัยภาพของนกัประชาสมัพนัธ์ เห็นควรดาํเนินการ ดงันี 
  1. จดัให้มีการประกวด “นกัประชาสัมพนัธ์ยคุใหม่แห่งปี” มอบรางวลั
และใบประกาศเกียรติคุณ ในดา้นความคิดความสร้างสรรค ์ทีมีผลงานเป็นทีปรากฏ เพือ
เป็นขวญักาํลงัใจ และเกิดแรงกระตุน้ในการทาํงาน 
  2. จดัให้มีโครงการศึกษาดูงานดา้นการประชาสัมพนัธ์หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เพือให้เกิดประสบการณ์โดยตรง เกิดแรงกระตุน้ แนวคิดพฒันาตนเองและ
วธีิปฏิบติังานใหม่ 
 ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
  1. บุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์ เกิดการพฒันาศกัยภาพของตนเอง ดึง
ความรู้ในวชิาชีพออกมาพฒันางานดา้นการประชาสมัพนัธ์อยา่งเป็นมืออาชีพ 
  2. นโยบายและกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
เผยแพร่ไปในทิศทางเดียวกนั 
  3.นักประชาสัมพนัธ์เกิดแรงกระตุ ้น มีความรักในสายวิชาชีพและรัก
องคก์ร  
  4. บุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดรั้บประสบการณ์ใหม่ จากการศึกษาดู
งาน และฝึกอบรม จากผูเ้ชียวชาญ เกิดวสิยัทศัน์ และมีความคิดริเริมสร้างสรรคง์าน 
 5. เกิดภาพลกัษณ์ทีดีต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
อนัเกิดจากผลพวงการปฏิบติังานอยา่งเป็นมืออาชีพของนกัประชาสมัพนัธ์ 
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 ตวัชีวดัความสําเร็จ 
 1.บุคลากรดา้นประชาสัมพนัธ์ ไดรั้บการฝึกอบรมและสัมมนาดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ปีละ 2 ครัง 
  2.  บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์  ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการ
ประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ปีละ 1 ครัง 
  3. บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมร่วมกันระหว่างนัก
ประชาสัมพนัธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือรับทราบนโยบาย
ผูบ้ริหาร และร่วมกาํหนดทิศทางการประชาสมัพนัธ์เพือใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั  
 4. เกิด “นกัประชาสมัพนัธ์ยคุใหม่แห่งปี” ทุกปี 
  5. ผลงานทางดา้นการประชาสมัพนัธ์ ทาํใหเ้กิดการยอมรับ 
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