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MISSION 

1. Introduction to PRD 
VISION 

1.เสนอแนะนโยบายและให้
ค าปรึกษาด้านการ
ประชาสัมพันธ์แก่รัฐบาลและ
หน่วยงานภาครัฐ 

2.ประชาสัมพันธ์นโยบายและการ
ด าเนินงานของภาครัฐสู่
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ และสะท้อนความ
คิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐบาล 

3.ให้บริการด้านการ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และสื่อมวลชน 

1.ท างานอย่างมืออาชีพ 
(Professional)  

2.มีความคิดสร้างสรรค์ ท างานเป็นทีม 
และบูรณาการ (Creativity Team 
work Integration)  

3.เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

4.มีคุณธรรม จริยธรรม (Ethic) 
5.จิตส านึกในการให้บริการเพ่ือประโยชน์

ของประชาชน (Service mind) 

CORE VALUES 

"เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้าน
ข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ของประเทศ” 

ORAGANIZATION CHART 



2. SWOT Analysis 
                Internal Factors 

S 
STRENGTHS 

 มีเครือข่ายทั่วประเทศ 

 มีหลายช่องทางในการสื่อสาร 

 ข้อมูลข่าวสารมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ  

 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 

W 
WEAKENESS 

 ภาพลักษณ์มีความล้าสมัย 

 ขาดความน่าสนใจ 

 สื่อสารทางเดียว 

 งบประมาณในการลงทุนด้าน
ประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรน้อย 

 



2. SWOT Analysis 
                External Factors 

 เทคโนโลยีด้านการสื่อสารพัฒนา 
ส่งผลให้เกิดช่องทางในการสื่อสาร 
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

 ภาครัฐให้ความสนใจใน 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 คู่แข่งเพิ่มขึ้น 
 การเมืองเข้ามามีบทบาท 
 ประชาชนรับและเชื่อข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีการ

กลั่นกรองเท่าที่ควรจะเป็น / เกิดการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารที่ผิดเพิ่มขึ้น 

 ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคสื่อบันเทิงมากกว่า
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

 ทิศทางการบริโภคสื่อต่างๆ มีแนวโน้มไม่แน่นอน 
 

O 
OPPORTUNITIES 

T 
THREATS 



3. TOWS Matrix 
S1 มีเครือข่ายทั่วประเทศ 
S2 มีหลายช่องทางในการสื่อสาร 
S3 ข้อมูลข่าวสารมีน้ าหนักน่าเชื่อถือ  
S4 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 
 

W1 ภาพลักษณ์ที่ล้าสมยั 
W2 ขาดความน่าสนใจ 
W3 สื่อสารทางเดียว 
W4 งบประมาณในการลงทุนด้าน 

ประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลากรน้อย 

O1 เทคโนโลยีด้านการสือ่สารพัฒนา ส่งผลให้
เกิดช่องทางในการสื่อสารใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น 

O2 ภาครัฐให้ความสนใจในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

 
- พัฒนาคุณภาพสัญญาณ 
- เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกไลฟ์

สไตล์ของผู้บริโภค 

 
- เปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอและเนื้อหาให้มี

ความน่าสนใจและทันสมัย 
- เพ่ิมงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในระยะยาว 

T1 คู่แข่งเพิ่มขึ้น 
T2 การเมืองเข้ามามีบทบาท 
T3 ประชาชนรับและเชื่อข้อมูลข่าวสารโดยไม่

มีการกลั่นกรองเท่าที่ควรจะเป็น / เกิด
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่ผิดเพ่ิมขึ้น 

T4 ประชาชนมีพฤติกรรมบริโภคสื่อบันเทิง
มากกว่าข่าวสารเพิ่มขึ้น 

T5 ทิศทางการบริโภคสื่อต่างๆ มีแนวโน้มไม่
แน่นอน 

 
สร้างพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชน 

 
- รักษาคุณภาพของข้อมูลข่าวสาร 
- รักษาและคงภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือของ

องค์กร 

S W 

O 
T 

Aggressive Strategy Turnaround Strategy 

Defensive Strategy Retrenchment  Strategy 



4. Strategy Development 

Problem 

Definition  

รูปแบบน าเสนอ 
ที่ไม่น่าสนใจ  

ติดภาพลักษณ์ 
ที่ล้าสมัย 

ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจสื่อของกรมฯ 

สิ่งที่รัฐบาลอยากสื่อสาร
ไปไม่ถึงมือประชาชน 

“ปรับรูปแบบการน าเสนอให้ดึงดูด 
และสร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัย” 

Rebranding Strategy 



5. Strategy Components 

Techniques 

Human 

Resources 
Channel 



6. Conceptual Model 
                6.1 การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอ 

เพื่อให้มีจ านวนผู้บริโภคให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารจากกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

เพื่อให้มีจ านวนผู้บริโภคให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารจากกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ทันสมัย 
ต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลีย่นแปลงไปของประชาชน ส่งผลให้การ
น าเสนอที่แสดงออกมานั้นไม่น่าสนใจ และผู้บริโภคหันไปหา
แหล่งข่าวอื่นแทน 

- เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์  
(ผู้ประกาศข่าว, เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต, เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค) 

- ผู้บริโภค/ประชาชน 

- วิเคราะห์และประเมนิความต้องการของผู้บริโภค (3 เดือน) 
- ออกแบบรูปแบบการน าเสนอ/ประชาสัมพันธ์ (3 เดือน) 
- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และประเมินผล (1 ปี) 

จ านวนประชาชนที่เลือกรับข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 

Strategic Goal 

Problem Statement  Stakeholders 

Action Plan & Timeline 

KPI 



6. Conceptual Model 
                6.2 การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้รอบ ทันต่อสถานการณ์ เป็นผู้น ากระแสเทียบเท่าสื่อเอกชนหรือองคก์รอิสระ 

- บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท างาน จึงท าให้มีแนวโน้ม
ของบุคลากรออกจากหน่วยงานเพ่ิมขึ้น  

- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการและพัฒนาบุคลากร 
- ขาดปัจจัยดึงดูดให้บุคคลเขา้สู่ภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
อัตราก าลังข้าราชการ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของกรมฯ 

- เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ 
- ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ 

- ทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ เช่น ระเบียบค่าตอบแทนวิชาชีพ (6 เดือน) 
- จัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและทัศนคติที่ดีของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ  
- ก าหนด Career path ของข้าราชการในกรมให้มีความเหมาะสมและเป็นแรงจูงใจให้ข้าราชการอยู่ในองค์กร (6 เดือน – 1 ปี) 
- ติดตามและประเมินผล (1 ปี) 

- ตามการประเมินผล KPI รายบุคคลหรือตามต าแหน่ง 
- จ านวนของบุคลากร/ข้าราชการของกรมฯ ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

Strategic Goal 

Problem Statement  Stakeholders 

Action Plan & Timeline 

KPI 



6. Conceptual Model 
                6.3 การใช้ประโยชน์จากช่องทาง Social Media 

เพื่อให้มีจ านวนผู้บริโภคให้ความสนใจกับข้อมูลข่าวสารจากกรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาข่าวสาร/ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มีความทันสมัยและน่าสนใจ 

เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนน าเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ใหเ้ป็นท่ีรู้จัก 
ในลักษณะ Peer-to-Peer แบบกึ่งทางการ 

- ช่องทางการรับรู้ข่าวสารในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น  
- ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคและรับรู้ข่าวสารท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  
- ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จักกรมฯ และสื่อมีเดียต่างๆ 

ของกรมว่ามีอะไรบ้าง 

- เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ (ผู้ประกาศข่าว, เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิต, เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค) 

- ผู้บริโภค/ประชาชน 

- วิเคราะห์และประเมนิความต้องการของผู้บริโภค (3 เดือน) 
- ออกแบบรูปแบบการน าเสนอ/ประชาสัมพันธ์ (3 เดือน) 
- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และประเมินผล (1 ปี) 

จ านวนคนที่ส่งต่อหรือแชร์ข่าว/ข้อมูลต่างๆ จากกรมประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น 

Strategic Goal 

Problem Statement  Stakeholders 

Action Plan & Timeline 

KPI 



7. Timeline 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3  ไตรมาสที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การปรับปรุงรูปแบบและเทคนิคในการน าเสนอ 

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้บริโภค  

- ออกแบบรูปแบบการน าเสนอ/ประชาสัมพันธ์  

- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาบุคลการ 

- ทบทวนระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ เช่น ระเบียบค่าตอบแทน
วิชาชีพ 

- จัดหลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทักษะและทัศนคติที่ดีของข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ  

- ก าหนด Career path ของข้าราชการในกรมให้มีความเหมาะสมและเป็นแรงจูงใจ
ให้ข้าราชการอยู่ในองค์กร 

- ติดตามและประเมินผล  

ยุทธศาสตร์ที ่3 การใช้ประโยชน์จากช่องทาง Social Media 

- วิเคราะห์และประเมินความต้องการของผู้บริโภค (3 เดือน) 

- ออกแบบรูปแบบการน าเสนอ/ประชาสัมพันธ์ (3 เดือน) 

- ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และประเมินผล (1 ปี) 



8. Outcome 

      ประชาชนให้ความเชื่อมั่นใน 
      การด าเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์  
      พร้อมทั้งได้รับข่าวสารที่มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ 
 

- 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพและ 
มีความสุขในการท างาน 





9. Group Member 
1. นายสกล สันสุริยะ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
2. นายสราวุธ ติณณจิรางกูร ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
3. นาย ส.กรกช ยอดไชย กรมประชาสัมพันธ์ 
4. นายสกนธ์ วนาเศรษฐี ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5. นายศรัณย์ บุพศิร ิ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6. นางสาวอันติมา แสงสุพรรณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นางสาวจิตติมา จารุเดชา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
8. นางสาวอัจฉรา ภู่ประเสริฐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
9. นายคเณศ เต็มไตรรัตน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
10. นายภาณุพันธ์ ปัญญาใจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 


