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บทสรุปผูบริหาร 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
มาตรา ๑๖ กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทำเปนแผนหาป 
ซึ ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที ่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืน  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐสูการเปนระบบบริหารราชการ ๔.๐ 
และในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหระบุสาระสำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และทรัพยากร
งบประมาณท่ีตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเปาหมายให
ประชาชนชาวไทยในทุกพื้นที่ไดเขาถึงขอมูลขาวสารที่เชื่อถือไดและเปนประโยชน โดยกรมประชาสัมพันธ
จะพัฒนาขีดความสามารถในการเผยแพรขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ใหเขาถึงประชาชนในทุกชองทาง 
ตลอดจนพัฒนาวิธีการเขาถึงความตองการและความคาดหวังของสาธารณชนกลุมตาง ๆ ขณะเดียวกัน 
ก็จะสงเสริมใหสื่อมวลชนในประเทศนำเสนอขอมูลขาวสารอยางถูกตองและสรางสรรค เปาหมายดังกลาว
ประเมินผลไดจากตัวชี้วัดการรับรู เขาใจ เชื่อม่ัน ในขอมูลขาวสารของประชาชน และนำขอมูลขาวสารไป
ใชประโยชนในชีวิตประจำวัน ทำการสำรวจจากกลุมตัวอยางในเขตเมืองและนอกเขตเมืองในภูมิภาคตาง ๆ  
ของประเทศ ที่สอดคลองกับกลุมเปาหมายของแผนการประชาสัมพันธ และยังมีเปาหมายในการพัฒนา
กรมประชาสัมพันธใหเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพสูง สอดรับกับการเปนผูนำดานขอมูลขาวสาร 
สารสนเทศ ของประเทศอีกด วย โดยจะมีการจัดทำนโยบายประชาส ัมพันธ ภาคร ัฐจากเสียง 
ของประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ เปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน 
ท้ังนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

1. แผนปฏิบัติราชการ เรื ่อง การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวน เพื ่อนำมา
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 

โครงการท่ีสำคัญ ไดแก  

1.1 การสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน ดวยการวิจัย
ขนาดเล็ก (Mini Research) 

1.2 ขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพ่ือปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 
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2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรู 

โครงการท่ีสำคัญ ไดแก 

2.1 การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธเพื ่อบริการขอมูลขาวสารไปสู
ประชาชน 

2.2 การประชาสัมพันธรณรงคใชสื่ออยางสรางสรรคและรูเทาทันสื่อ  

2.3 การประชาสัมพันธสงเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ และเรื่อง
สื่อสารสำคัญของประเทศ 

2.4 การประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.5 การดำเนินงานดานขาวโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 

3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเปนผูนำดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล 

โครงการท่ีสำคัญ ไดแก 

3.1 การจัดทำชุดขอมูลเปดภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ   

3.2 การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ 

3.3 การจัดตั้งศูนยขอมูลเว็บไซตกลางของประเทศไทย 

3.4 การพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธภาครัฐเชิงรุก 

4. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง   

โครงการท่ีสำคัญ ไดแก 

4.1 การพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ 

4.2 การคำนวณตนทุนผลผลิต 

4.3 การบริหารกิจการโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียงและ
โทรทัศน 
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ความสอดคลองกับแผน ๓ ระดับ  
ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ

และนโยบายรัฐบาลท่ีกำหนดตามแผนระดับชาติตาง ๆ ไดแก  

แผนระดับท่ี 1 

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)   

ยุทธศาสตรชาติท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(1) เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร : การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
ประเด็นที่ 4.1.6 การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของ 
คนในสังคมโดยสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด 
การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรคในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุดรวมท้ัง 
การสงเสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรคนำเสนอตัวอยาง
การมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝง คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงค 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนแผนระดับที่ 3  
ที่จะสงเสริมใหการสื่อสารองคกรและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด 
จัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศใหแกสื่อสรางสรรค รวมทั้งการสงเสริมการใชสื่อออนไลนและ
เครือขายสังคมออนไลนอยางสรางสรรค พรอมทั้งนำเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค
ใหแกประชาชนชาวไทยทุกระดับ 
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แผนระดับท่ี 2 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็นท่ี 10 การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
(1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ 
เปาหมาย : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความรักและภูมิใจในความเปน
ไทยมากขึ ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีว ิต ส ังคมไทย 
มีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
การบรรล ุเป าหมายตามแผนแมบทภายใต ย ุทธศาสตร ชาต ิฯ : แผนปฏิบัต ิราชการ 
กรมประชาสัมพันธประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สนับสนุนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติประเด็นท่ี 10 โดยเสริมสรางภูมิคุมกันความรูในการเลือกรับปรับใชสื่อหรือการรูเทาทันสื่อ
และสื่อออนไลนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการใชสื่อออนไลนและเครือขาย
สังคมออนไลนในการสรางคานิยมที ่พึงประสงค นำเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ บทบาทหนาที่ สิทธิของการเปนพลเมืองที่ดี โดยสื่อสาร
ผานชองทางที่สอดคลองกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อของกลุมเปาหมายแตละกลุมในรูปแบบ
การสื่อสารแบบมีสวนรวม 
(1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม  
 แนวทางการพัฒนา : 
   - พัฒนาสื่อสรางสรรค โดยจัดเวลาและพ้ืนท่ีออกอากาศสื่อกระแสหลัก
ใหแกสื ่อสรางสรรค รวมทั้งการสงเสริมการใชสื ่อออนไลนและเครือขายสังคมออนไลน 
อยางสรางสรรค เพื ่อนำเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตอาสา 
จิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สรางความรูความเขาใจ 
ในบทบาท สิทธิ และหนาท่ีการเปนพลเมืองท่ีดีใหกับประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะในกลุมเด็ก 
   - พัฒนาสื่อเผยแพร เพ่ือสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติงาน
บนเสรีภาพของสื่อควบคูไปกับจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัดและมีความรับผิดชอบตอสงัคม 
พัฒนาเนื้อหาสาระท่ีเปนขอเท็จจริงและมีคุณภาพสูงรวมท้ังเสริมสรางภูมิคุมกันความรูในการ
เลือกรับปรับใชสื่อหรือการรูเทาทันสื่อและสื่อออนไลนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนการเฝาระวังการบริโภคสื่อท่ีเหมาะสม 
   - พัฒนาระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพื ่อเปนชองทาง 
ใหประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง มีคุณภาพ และเชื่อถือได 
เปาหมายของแผนยอย : สื ่อในสังคมไทยมีความเขมแข็ง สามารถสรางภูมิคุ มกันใหแก
ประชาชนในสงัคม ทำใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และสรางสรรคเพ่ิมข้ึน 

การบรรล ุ เป าหมายตามแผนยอย : แผนปฏิบ ัต ิราชการกรมประชาสัมพันธ ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมุ งเนนการใชสื ่อและสื ่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยม 
และวัฒนธรรมของคนในสังคมท้ังในแงของการสงเสริมใหผูประกอบการ 
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  และวิชาชีพสื่อมีความรับผิดชอบตอสังคม นำเสนอเนื้อหาที่สรางสรรค และในแงของการ
สงเสริมใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความรูในการเปดรับสื่อ การรูเทาทันสื่อทั้งสื่อออฟไลน
และสื่อออนไลน เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และสรางสรรค รวมถึงการจัดสรรเวลา
และพื ้นที ่ ให แก ส ื ่อสร างสรรค เป นต น โดยมีค าเป าหมาย คือค าคะแนนสถานภาพ 
การร ู  เท าท ันส ื ่อ และสารสนเทศ (Media and Information Literacy: MIL) ของประชาชน 
ไมต่ำกวา 80 คะแนน ณ สิ้นป 2570 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 หมุดหมายท่ี 6 ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกาลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา
แหงอนาคต 
 หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 

1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 1 12 และ 16 
  1.1 นโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  1.2 นโยบายท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
  1.3 นโยบายท่ี 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
  2.1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ : ประเด็นความมั ่นคงท่ี 

3.7.3 การเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รองรับนโยบายท่ี 1 

   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง 
เชิดชู เทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 

   3) ตัวชี ้ว ัดที ่ 2 : ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเกี ่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย 

   4) กลยุทธที่ 2 : สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศ 
ใหตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจ
ของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย 

  2.2 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ : ประเด็นความมั ่นคงท่ี 

3.7.17 การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานท่ี
เพียงพอและเหมาะสม สามารถรองรับวิกฤตการณดานพลังงาน 
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 3) ตัวชี้วัดท่ี 2 : สัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอการใชพลังงานของประเทศ 
   4) กลยุทธท่ี 5 : รณรงคผานการสรางความตระหนักแกผูประกอบการและ

ประชาชนในดานการผลิตการใชพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงานตั้งแตระดับประเทศ 
ไปจนถึงระดับชุมชน 
  2.3 นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี 12 : เสริมสรางความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติ : ประเด็นความมั ่นคงท่ี 
3.7.18 การรักษาความม่ันคงดานอาหารและน้ำ 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความมั ่นคงและปลอดภัย 
ในดานอาหารและน้ำ มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอยางเพียงพอและยั่งยืน 
   3) ตัวชี้วัดท่ี 2 : ระบบปองกัน แจงเตือน ระงับยับยั้งแกไขภัยคุกคามท่ีเกิดจาก
ภัยทางน้ำ อันไดแก น้ำปาไหลหลาก น้ำทวมฉับพลัน และสิ่งท่ีแฝงมาในอาหารและน้ำ มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 
   4) กลยุทธที ่ 2 : พัฒนาและเชื่อมโยงระบบปองกันเฝาระวัง แจงเตือน 
ระงับยับยั้ง แกไขภัยคุกคามที่เกิดจากภัยทางน้ำ อันไดแก น้ำปาไหลหลาก น้ำทวมฉับพลัน และ
สิ่งท่ีแฝงมาในอาหารและนำ้ โดยบูรณาการระหวางหนวยงาน 
  2.4 นโยบายความมั ่นคงแหงชาติที ่ 16 : เสริมสรางดุลยภาพในการดำเนิน
ความสัมพันธระหวางประเทศ 
   1) แผนระดับชาติวาดวยความมั ่นคงแหงชาติ : ประเด็นความมั ่นคงท่ี 
3.7.16 การรักษาดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 
   2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดลอมระหวางประเทศบนฐานความไวเนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติตอกัน  
ไมแทรกแซงกิจการภายในระหวางกัน และไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ สามารถพัฒนา
ผลประโยชนรวมกับประเทศอ่ืน ๆ ในดานความม่ันคง รวมท้ังสามารถคุมครองผลประโยชนของชาติ 
   3) ตัวชี้วัดท่ี 1 : ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทเชิงสรางสรรคของไทย
ดานการเมืองและความมั่นคงระหวางประเทศ โดยเฉพาะในอาเซียนและในเวทีองคการระหวาง
ประเทศอ่ืน ๆ 
   4) กลยุทธที ่ 4 : เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมั ่น และทัศนคติที ่ดี 
ตอไทยตลอดจนความตระหนักเก่ียวกับบทบาทไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระหวางประเทศ 

แผนระดับท่ี 3 

• แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 

• แผนการปฏิบัติดานการประชาสัมพันธแหงชาติ พ.ศ. 2566 - 2570 

• แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาบริการท่ีสะดวกและเขาถึงงายดวยรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐ 
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แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วิสัยทัศนของกรมประชาสัมพันธ  

วิสัยทัศน 

กรมประชาสัมพันธเปนองคการที่ไดรับความเชื่อถือดานขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน และสรางภาพลักษณท่ีดีของประเทศ 

พันธกิจ  

1.  มีบทบาทนำในการกำหนดประเด ็นความค ิดสำค ัญในการส ื ่อสารประชาส ัมพ ันธ   
เพ่ือประโยชนของประเทศชาติและประชาชน  

2.  ประชาสัมพันธนโยบายภาครัฐสูกลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศ และสะทอนความ
คิดเห็นจากประชาชนสูรัฐ อีกทั้งสรางและพัฒนาเครือขายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ
ประเด็นความคิดสำคัญอยางตอเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อ เครือขาย และอุปกรณ 
ท้ังปวงท่ีจำเปนในการปฏิบัติภารกิจนี้ 

3.  เปนองคการหลักในการบริหารจัดการขอมูลและขาวสารท้ังปวงในการสื่อสารประชาสัมพันธ
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง และนำไปใชประโยชนในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได 

 4.  เปนที่ปรึกษาหลักดานการสื่อสารประชาสัมพันธใหแกหนวยงานภาครัฐ เพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชน 

เปาหมายและตัวชี้วัดรวมของแผนปฏิบัติราชการรายป 

 1. เปาหมาย: ประชาชนชาวไทยในทุกพ้ืนท่ี ไดเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีเชื่อถือไดและเปนประโยชน 

 2. คาเปาหมาย: รอยละ 86.7 ของกลุมเปาหมาย รับรู เขาใจ เชื่อม่ันในขอมูลขาวสารยุทธศาสตรชาติ 
และนโยบายของรัฐบาลท่ีเผยแพรผานสื่อของกรมประชาสัมพันธ และนำไปใชประโยชน 

 3. ตัวชี้วัด: กลุมเปาหมาย รับรู เขาใจ เชื่อมั่นในขอมูลขาวสาร ยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย 
ของรัฐบาลท่ีเผยแพรผานสื่อของกรมประชาสัมพันธ และนำไปใชประโยชน 

 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธแบงออกเปน 4 เรื่อง เพ่ือให
เปนไปตามที ่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) กำหนดรูปแบบการจัดทำแผน 
ปฏิบัติราชการประจำปของหนวยราชการ ดังนี้ 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจ 

เปาหมาย  

เขาใจทิศทางแนวโนมความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคขาวสารและนำความเขาใจนั้นมาใชในกระบวนการ
วางแผนและตัดสินใจ 

คาเปาหมาย 

- รายงานแนวโนมความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของสาธารณชน และขอเสนอแนะ ไมนอยกวา 
ปละ 4 ครั้ง 

- รายงานประเด็นที่เปนที่สนใจของสื่อสังคมออนไลนในประเทศ แนวโนมความรูสึกรวม (Sentiment)  
ชองทางการรับขาวสารและขอเสนอแนะ ไมนอยกวาปละ 12 ครั้ง 

- รายงานภาพลักษณของประเทศไทยในสื่อสังคมออนไลนระดับโลก แนวโนมความรูสึกรวม (Sentiment) 
และขอเสนอแนะ ไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง 

- การดำเนินงานสื่อสารประชาสัมพันธตามขอเสนอแนะในรายงาน ไมนอยกวาปละ 4 เรื่อง 

ตัวช้ีวัด  

จำนวนรายงาน และจำนวนการดำเนนิงาน 

แนวทางการพัฒนา 

1. รับรูความคิดความเห็นของประชาชน ผานการสำรวจแบบสั้น ๆ อยางนอย 2 ครั้ง และกระจายพื้นท่ี
เพ่ือใหครอบคลุมกลุมเปาหมายซ่ึงอาจไมใชผูใชสื่อสังคมออนไลนในชีวิตประจำวัน 

2. ติดตามการแสดงความคิดเห็นในสื ่อสาธารณะออนไลน และทราบบรรยากาศทางความคิดของ
กลุมเปาหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อวิเคราะหวาประเด็นสำคัญ ๆ ในชวงเวลาตาง ๆ  
ถูกกลาวถึงในสื่อสังคมออนไลนใดบาง และกลาวถึงดวยอารมณแงบวกหรือแงลบอยางไร ผูมีอิทธิพลทาง
สังคมในประเด็นตาง ๆ คือใคร ท้ังนี้เพ่ือเปนขอมูลสำหรับการวางแผนและตัดสินใจในการเลือกใชสื่อและ
กำหนดประเด็นการประชาสัมพันธใหทันทวงที 

โครงการดำเนินงาน 

1. โครงการสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน (ดวยการวิจัยขนาดเล็ก (Mini Research)) 

2. โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพ่ือปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 2 การสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรู 

เปาหมาย   

กรมประชาสัมพันธมีความพรอมดานดิจิทัลและนำเสนอขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีสมัยใหมไดเปนอยางดี 

คาเปาหมาย 

ขอมูลขาวสารจากกรมประชาสัมพันธและสื่อเครือขายเขาถึงประชาชนทุกกลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และ 
เปนประโยชน 

ตัวช้ีวัด  

การสำรวจความรับรู 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาความรวมมือกับเครือขายสื่อที่มีคุณภาพ โดยใชแพลตฟอรมขอมูลขาวที่บันทึกสถิติตาง ๆ เพื่อการ
อางอิงได 

2. ใชทุกชองทางการสื ่อสารประชาสัมพันธเพื ่อเขาถึงประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื ่อสื ่อเนื ้อหาสาระท่ี 
เปนประโยชน อันไดแก การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงตาง ๆ และสิทธิของบุคคล 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โครงการดำเนินงาน 

1. การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธเพ่ือบริการขอมูลขาวสารไปสูประชาชน 

2. การประชาสัมพันธรณรงคใชสื่ออยางสรางสรรคและรูเทาทันสื่อ  

3. การประชาสัมพันธสงเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ 

4. การประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5. การดำเนินงานดานขาวโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 3 การเปนผูนำดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล 

เปาหมาย   

กรมประชาสัมพันธใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อบริหารขอมูลขาวสารและตอบสนองความตองการของผูบรโิภค
ขอมูลขาวสารดิจิทัลคุณภาพสูง 

คาเปาหมาย 

คุณภาพขอมูลอยูในระดับ 3 ตามเกณฑประเมินคุณภาพขอมูลของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance Framework) 

ตัวช้ีวัด  

รายงานผลประเมินคุณภาพขอมูลของกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (การประเมินดวยตนเอง: Data 
Quality Assessment - DQA Self-Assessment)* 

*คำอธิบายในอภิธานศัพท 

แนวทางการพัฒนา 

1. มีระบบบริหารขอมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการระบบขอมูลเพ่ือ
จัดทำขอมูลเปดสาธารณะที ่ม ีค ุณภาพและเพียงพอตอการใชงานในระดับการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร 

2. เริ่มศึกษาความเหมาะสม/เตรียมความพรอมในการใชเทคโนโลยี Metaverse และ Blockchain เพ่ือการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารท่ีมีคุณภาพ 

3. มีแผนงานพัฒนาดิจิทัลท่ีชัดเจนและดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรม 

โครงการดำเนินงาน 

1. การจัดทำชุดขอมูลเปดภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ   

2. การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมประชาสัมพันธ 

3. การจัดตั้งศูนยขอมูลเว็บไซตกลางของประเทศไทย 

4. การพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธภาครัฐเชิงรุก 
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แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 4  การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

เปาหมาย   

กรมประชาสัมพันธมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอตอการบรรลุเปาหมายองคกร 4.0 สวนราชการมีขอมูล 
เพื่อใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูง และมีกลไกในการบริหารผลลัพธการปฏิบัติราชการ
ตามแผน 

คาเปาหมาย 

ทุกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการนี้ประสบความสำเร็จ 

ตัวช้ีวัด  

ผลคะแนนของตัวชี้วัดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

แนวทางการพัฒนา 

1. กรมประชาสัมพันธมีกลไกการบริหารการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และ
แผนปฏิบัติราชการรายป ใหบรรลุผล 

2. กรมประชาสัมพันธมีขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับตนทุนผลผลิต รวมถึงตนทุนบุคลากรเฉลี่ย เพ่ือนำไปใชในการ
วางแผนและตัดสินใจการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

3. บุคลากรคุณภาพของกรมประชาสัมพันธมีความผูกพันกับหนวยงาน 

โครงการดำเนนิงาน 

1. การพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ 

2. การคำนวณตนทุนผลผลิต 

3. การบริหารกิจการโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวกดานกระจายเสียงและโทรทัศน 
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ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนปฏิบัติราชการ-โครงการ วงเงินรวม (บาท) 
1. เรื่องการรับฟงเสียงประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือนำมา
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 

รวม 7,940,000 

1.1 โครงการสำรวจความตองการรับรูขอมูลขาวสาร
ของประชาชน (ดวยการวิจัยขนาดเล็ก (Mini 
Research)) 

1,300,000 

1.2 โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพ่ือ
ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรม 

6,640,000 

2. เรื่องการสรางสังคมท่ีประชาชนมีภูมิรู รวม 127,351,000 
2.1 โครงการสรางและพัฒนาเครือขาย

ประชาสัมพันธเพ่ือบริการขอมูลขาวสารไปสู
ประชาชน 

591,000 

2.2 โครงการประชาสัมพันธรณรงคใชสื่ออยาง
สรางสรรคและรูเทาทันสื่อ  

5,000,000 

2.3 โครงการประชาสัมพันธสงเสริมและขยายผล
นโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติ และเรื่อง
สื่อสารสำคัญของประเทศ 

6,140,000 

2.4 โครงการประชาสัมพันธเพ่ือปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2,900,000 

2.5 โครงการดำเนินงานดานขาวโทรทัศนและ
วิทยุกระจายเสียง 

112,720,000 

3. เรื่องการเปนผูนำดานขอมูลดิจิทัลและเครือขายขอมูล รวม 1,500,000 
3.1 โครงการจัดทำชุดขอมูลเปดภาครัฐของกรม

ประชาสัมพันธ 
500,000 

3.2 โครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกรม
ประชาสัมพันธ 

1,000,000 

3.3 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลเว็บไซตกลางของ
ประเทศไทย 

ดำเนินงานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.4 โครงการพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธภาครัฐเชิงรุก 

ดำเนินงานตอเนื่องจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เรื่องการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง รวม 15,767,600 
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ 3,000,000 
4.2 โครงการคำนวณตนทุนผลผลิต 150,000 
4.3 โครงการบริหารกิจการโครงขายและสิ่งอำนวย

ความสะดวกดานกระจายเสียงและโทรทัศน 
12,617,600 

รวมท้ังส้ิน 152,558,600 
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อภิธานศัพท 

Blockchain Blockchain คือเทคโนโลยีวาดวยระบบการเก็บขอมูลซึ ่งไมมีตัวกลาง (Server)  
แตขอมูลจะถูกจัดเก็บเปนไฟลที ่อางอิงตอกันเปนหวงโซ (Chain) ในทุกเครื ่อง 
ที่รวมกันยืนยันธุรกรรม โดยทุกเครื่องจะรับทราบรวมกัน วาใครเปนเจาของและ 
มีสิทธิในขอมูลตัวจริง ทำใหการปลอมแปลงขอมูลไมใชเรื่องงาย อีกท้ังไมมีระบบลม  

DQA Self-Assessment   แบบประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง  เปนเครื ่องมือวัดผลลัพธขอมูล (Data 
Output) ตามมิติคุณภาพขอมูล (Data Quality) 5 มิติ สำหรับ เจาของขอมูล 
(Data Owner) ไดแก (1) ความถูกตอง (2) ความสอดคลองกัน (3) ตรงตามความ
ตองการของผูใช (4) ความเปนปจจุบัน และ (5) ความพรอมใช ตามกระบวนการ
จัดทำธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เปนการประเมินตนเอง (Self-assessment) 
เบื้องตนเพื่อใหทราบวาขอมูลภายในหนวยงานมีคุณภาพมากนอยเพียงใด และ 
ควรปรับปรุงหรือพัฒนาในมิติใดบางเพื ่อใหขอมูลมีคุณภาพ สามารถนำไปใช
ประโยชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มคุณคาในการใหบริการ และ 
ตอยอดการพัฒนาของประเทศในมิติตาง ๆ ได 

Media and Information Literacy: MIL (การรู เทาทันสื ่อและสารสนเทศ) หมายถึง การรูเทาทันสื ่อและ
สารสนเทศ คือความสามารถของแตละบุคคลในการเขาถึงเขาใจ ตีความ ประเมิน 
สรางขอมูลและสื่อในรูปแบบที่หลากหลายดวยความตระหนักถึงผลกระทบของ
ขอมูลและสื่อตางๆ ดังกลาวโดยไมถูกครอบงำและสามารถใชสื ่อเปนประโยชน 
ตอการเรียนรูและการดำรงชีวิตของทั้งตนเอง ครอบครัวชุมชนและสังคม ซึ่งเปน
สมรรถนะที่สำคัญของประชาชนในสังคมดิจิทัลซึ่งมีการจัดแบงตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด
หลักไดแก การเขาถึง การประเมิน และการสราง  

Metadata (ขอมูลอภิพันธ) หมายถึง ขอมูลท่ีใชกำกับและอธิบายขอมูลหลักหรือกลุมของขอมูลอ่ืน มีรูปแบบท่ี
เจาะจงเพื่อใหทราบขอมูลที่จำเปนของขอมูลอื่น เชน บัตรรายการของหองสมุด  
รายละเอียดของ Metadata ที่จำเปนของ data.go.th ไดแก รหัส ID ชื่อหัวเรื่อง 
บทคัดยอของขอมูล Tag หรือ Keyword ขอมูลเมทาดาตาเปนรายละเอียดท่ีจำเปน
อยางยิ่งสำหรับการบันทึกขอมูลดิจิทัล เพื่อใหสามารถจัดระบบและชวยใหคนหา
ขอมูลท่ีตองการไดจากไฟลขอมูลจำนวนมหาศาล  

Metaverse เปนการนำคำวา Meta รวมกับ Verse ไดความหมายวาเปน “จักรวาลนฤมิต” ตาม
ราชบัณฑิตยสภา   

 Metaverse เปนการผสานเทคโนโลยีแหงโลกเสมือน ท่ีสรางสิ่งแวดลอมของโลกจริง  
และเทคโนโลยีเขาดวยกัน เพื่อใหผูคนเขามามีปฏิสัมพันธและทำกิจกรรมรวมกัน 
ผานตัวตนที ่เป นอวตาร (Avatar) ในรูปแบบกราฟก 3 มิต ิ แทนเราในการ 
ทำกิจกรรมตาง ๆ ทำใหรูสึกเหมือนชีวิตจริงมากกวาโซเชียลมีเดียท่ีใชในปจจุบัน 
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Open Data (ขอมูลเปด) คือ ขอมูลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงเพ่ือนำไปใชไดโดยอิสระ ตั้งแตการนำไปใชโดยตรง 
การนำกลับมาใชใหม หรือนำไปเผยแพรไดโดยใครก็ตาม โดยเปนขอมูลในลักษณะ 
Open License ที่เปดใหนำไปใชประโยชนไดโดยไมคิดมูลคาและไมตองขอ
อนุญาตเจาของขอมูล โดยขอมูลเปดตองอยูในรูปแบบ Machine-readable Data 
หรือรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรสามารถนำไปประมวลผลได   

 ขอมูลจากภาครัฐเปนแหลงที่มาสำคัญของขอมูลเปด โดยในประเทศไทย ขอมูล
เปดจากภาครัฐเผยแพรตามกำหนด พรบ.การบริหารงานและการใหบริการภาครัฐ
ผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. รัฐบาลดิจิทัล 2562) ที ่กำหนดให
หนวยงานของรัฐจัดทำขอมูลที่ตองเปดเผยตามกฎหมายในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 
ตอสาธารณะ และตองใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดอยางเสรีโดยไมเสีย
คาใชจาย  

 ขอมูลเปด โดยเฉพาะขอมูลที่ภาครัฐเปนผูจัดเก็บและถูกเผยแพร ไมเพียงสราง
ความโปรงใส แตยังผลักดันการสรางนวัตกรรมที่เปนประโยชนใหกับประชาชน
และการมีสวนรวมของสังคมไดอีกดวย เพราะขอมูลเปดนั ้นสามารถนำไปใช 
ทำการวิจัยคนควาเชิงขอมูล เปนเครื ่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ และ 
เปนวัตถุดิบสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม 

 


