แผนกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
พ.ศ. 2557-2559

1. วิสัยทัศน
เปนสื่อกลางในการสรางความเขาใจ และเผยแพร"ข"าวสารและประชาสัมพันธงานโครงการพระราชดําริ
และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรออกสู"สาธารณชนโดยผ"านสื่อทุกรูปแบบ
สรางสัมพันธอันดีระหว"างหน"วยงาน เพื่อใหการพัฒนางานเปนไปอย"างมีประสิทธิภาพ
2. การวิเคราะหงานดานการประชาสัมพันธของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ แบบ SWOT METRIX เพื่อ
เสนอกลยุทธในการแกไขป?ญหา
จุดแข็ง
S1 : หน"วยงานมีคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน
S2 : ผูบริหารมีประสบการณเปนนักยุทธศาสตรใช
หลักการบริหารแบบมีส"วนร"วมพรอมเปน
ที่ปรึกษา
S3 : สอดคลองกับยุทธศาสตรของหน"วยงานที่ให
ความสําคัญกับการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
S4 : บุคลาการส"วนใหญ"ของหน"วยงานพรอมที่จะรับ
การพัฒนาและฝHกทักษะงานดานประชาสัมพันธ

โอกาส
O1 : กรมมีนโยบายใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธและพรอมสนับสนุน
O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ"ายทอดเทคโนโลยีที่ทํา
หนาที่โดยตรงในงานดานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ
O3 : งานโครงการพระราชดําริมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส"งเสริม
การเกษตรพื้นที่เฉพาะมีช"องทางในการนําเสนอ
ผลงานที่หลากหลาย
O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม" เช"น เว็บไซต ทีวี มือถือ
แอพลิเคชั่น ช"วยใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
และงานต"อการประชาสัมพันธ
O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข"ายออนไลนเพื่อ
การสื่อสารอย"างกวางขวางมากขึ้นในทุกระดับ

ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเชิงรุก (SO) ดังนี้
1. ยกระดับงานโครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริม
การเกษตรใหเปนที่รูจัก วิเคราะหจากจุดแข็งในดานยุทธศาสตรของหน"วยงานที่ใหความสําคัญกับการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ และมีผูบริหารมีประสบการณเปนนักยุทธศาสตรทั้งในระดับส"วนกลางและส"วนภูมิภาค
ประเมินกับโอกาสที่งานโครงการพระราชดําริมีแผนหรือแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีโอกาสหรือช"องทาง
ในการเผยแพร"ประชาสัมพันธที่หลากหลาย

จุดอ"อน
W1 : ประชาชนทั่วไปไม"รูจักกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ
W2 : ยังไม"มีแผนกลยุทธดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
ของกองเปนเพียงส"วนหนึ่งในยุทธศาสตรของกอง

โอกาส
O1 : กรมมีนโยบายใหความสําคัญกับการ
ประชาสัมพันธและพรอมสนับสนุน
O2 : กรมมีสํานักพัฒนาการถ"ายทอดเทคโนโลยีที่ทํา
หนาที่โดยตรงในงานดานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธ
W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลงาน
O3 : งานโครงการพระราชดําริมีแนวทางการ
โครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน
ดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
เขตพื้นที่เฉพาะที่เปนเอกภาพ
W4 : บุคลาการขาดทักษะในการดําเนินงานดานการ
O4 : งานโครงการพระราชดําริและการส"งเสริม
เผยแพร"ประชาสัมพันธ
การเกษตรพื้นที่เฉพาะมีช"องทางในการนําเสนอ
ผลงานที่หลากหลาย
W5 : ขาดความเชื่อมโยงช"องทางการเผยแพร"
O5 : มีเทคโนโลยีสมัยใหม" เช"น เว็บไซต ทีวี มือถือ
ประชาสัมพันธขอมูลข"าวสารของหน"วยงาน
แอพลิเคชั่น ช"วยใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
และงานต"อการประชาสัมพันธ
W6 : การจัดการดานงบประมาณยังไม"ชัดเจนในส"วนของ O6 : มีการรวมตัวในรูปของเครือข"ายออนไลนเพื่อ
การเผยแพร"ประชาสัมพันธ (ยังอยู"ภายใตการ
การสื่อสารอย"างกวางขวางมากขึ้นในทุกระดับ
ดําเนินงานของแต"ละโครงการ)
ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเพื่อการพัฒนา (WO) ดังนี้
1. ส"งเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน
ส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร โดยวิเคราะหจุดอ"อนในดานการเปนที่รูจัก
ของประชาชนทั่วไปรวมทั้งหน"วยงานภายนอก ไม"มีแผนกลยุทธดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ และการขาด
ทักษะในการดําเนินงานดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธของบุคลากรในหน"วยงาน ประเมินร"วมกับโอกาสต"างๆ
เช"นในป?จจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดง"าย มีการรวมตัวในรูปแบบสังคมหรือ
เครือข"ายออนไลนทําใหมีการสื่อสารที่กวางขวางมากขึ้น
จุดแข็ง
S1 : หน"วยงานมีคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ
ที่ชัดเจน
S2 : ผูบริหารมีประสบการณเปนนักยุทธศาสตรใช
หลักการบริหารแบบมีส"วนร"วมพรอมเปน
ที่ปรึกษา
S3 : สอดคลองกับยุทธศาสตรของหน"วยงานที่ให
ความสําคัญกับการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
S4 : บุคลากรส"วนใหญ"ของหน"วยงานพรอมที่จะรับ
การพัฒนาและฝHกทักษะงานดานเผยแพร"
ประชาสัมพันธ

อุปสรรค
T1 : การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานโครงการใน
ระดับภูมิภาคทําใหการจัดเก็บขอมูลไม"ต"อเนื่อง
T2 : ไดรับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําใหเกิด
ภาระงานค"อนขางมาก
T3 : ความไม"แน"นอนทางการเมืองและการตอบสนอง
นโยบาย
T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสรางแรง
กดดันใหกับหน"วยงาน

ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธเชิงรับ (ST) ดังนี้
1. เสริมสรางศักยภาพดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธใหกับบุคลากร โดยวิเคราะหจากจุดแข็งที่บุคลากร
ส"วนใหญ"ของหน"วยงานพรอมที่จะรับการพัฒนาและฝHกทักษะงานดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ และเมื่อประเมิน
ร"วมกับอุปสรรคจะเห็นไดว"าตองเร"งสรางจิตสํานึกรักในงานดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ ลดแรงกดดันเมื่อถูก
ภายนอกคาดหวัง สามารถมองภาพงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษใหเปนส"วนหนึ่งในงานเผยแพร"ประชาสัมพันธได
จุดอ"อน
W1 : ประชาชนทั่วไปไม"รูจักกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะ
W2 : ยังไม"มีแผนกลยุทธดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
ของกองเปนเพียงส"วนหนึ่งในยุทธศาสตรของกอง
W3 : ขาดการเก็บรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลงาน
โครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน
เขตพื้นที่เฉพาะที่เปนเอกภาพ
W4 : บุคลาการขาดทักษะในการดําเนินงานดานการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธ
W5 : ขาดความเชื่อมโยงช"องทางการเผยแพร"
ประชาสัมพันธขอมูลข"าวสารของหน"วยงาน
W6 : การจัดการดานงบประมาณยังไม"ชัดเจนในส"วนของ
การเผยแพร"ประชาสัมพันธ (ยังอยู"ภายใตการ
ดําเนินงานของแต"ละโครงการ)

อุปสรรค
T1 : การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานโครงการใน
ระดับภูมิภาคทําใหการจัดเก็บขอมูลไม"ต"อเนื่อง
T2 : ไดรับงานมอบหมายพิเศษจากกรมทําใหเกิด
ภาระงานค"อนขางมาก
T3 : ความไม"แน"นอนทางการเมืองและการตอบสนอง
นโยบาย
T4 : ถูกคาดหวังจากภายนอกมากเกินไปสรางแรง
กดดันใหกับหน"วยงาน

ผลจากการวิเคราะหเสนอกลยุทธปรับปรุงองคกร (WT) ดังนี้
1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหน"วยงาน โดย
วิเคราะหจุดอ"อนในดานการทํางานที่ยังไม"มีแผนกลยุทธดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ ขาดความเชื่อมโยง
ช"องทางการเผยแพร"ประชาสัมพันธขอมูลข"าวสาร และการเก็บขอมูลข"าวสารที่เปนระบบ ประเมินร"วมกับ
อุปสรรคที่มีการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานโครงการในระดับภูมิภาคทําใหการจัดเก็บขอมูลไม"ต"อเนื่อง

การจัดลําดับความสําคัญของกลยุทธการเผยแพร"ประชาสัมพันธของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กลยุทธ

1. ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริและงาน
ส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริม
การเกษตรใหเปนที่รูจัก
2. ส"งเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตร
พื้นที่เฉพาะและงานโครงการพระราชดําริและงาน
ส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริม
การเกษตร
3. เสริมสรางศักยภาพดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
ใหกับบุคลากร
4. พัฒนากระบวนงานการประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงทั้ง
ภายในและภายนอกหน"วยงาน
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูลและจัดทําแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหน"วยงาน
กลยุทธที่ 2 ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของ
กรมส"งเสริมการเกษตรใหเปนที่รูจัก
กลยุทธที่ 3ส"งเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการพระราชดําริ
และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร
กลยุทธที่ 4เสริมสรางศักยภาพดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธใหกับบุคลากร

แผนกลยุทธการเผยแพรประชาสัมพันธ 3 ป) พ.ศ. 2557-2559 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กลยุทธ

เปQาประสงค

ตัวชี้วัด

การดําเนินงาน
2557 2558
2559

งบประมาณ
(บาท)

1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกหน"วยงาน

หน"วยงานมีกระบวนการทํางาน มีกระบวนงานการเผยแพร"
ดานการเผยแพร"ประชาสัมพันธที่ ประชาสัมพันธ
ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2. ยกระดับช"องทางงานโครงการพระราชดําริ
และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่
เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรใหเปน
ที่รูจัก

กลุ"มเปQาหมายไดรับประโยชน
จากการเผยแพร"ประชาสัมพันธ
ขอมูลข"าวสาร

รอยละความพึงพอใจของ
กลุ"มเปQาหมายในการใชประโยชน
จากช"องทางต"างๆ ในการเผยแพร"
ประชาสัมพันธของหน"วยงาน

30,000

3. ส"งเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการ
เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ
พระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน
เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร

หน"วยงานไดรับการยอมรับจาก
ประชาชนและเครือข"ายในการ
สนับสนุนงานดานขอมูลข"าวสาร
โครงการต"างๆ

จํานวนข"าวสารที่ไดรับการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธบทบาท
ภารกิจของหน"วยงานและ
โครงการต"างๆ

50,000

4. เสริมสรางศักยภาพดานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธใหกับบุคลากร

บุคลากรของหน"วยงานสามารถ
ดําเนินงานดานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธไดอย"างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ

30,000

แผนปฏิบัติการด.านการพัฒนางานเผยแพรประชาสัมพันธ พ.ศ. 2557 กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
กลยุทธ
กิจกรรม
เปQาหมาย
การดําเนินงาน
งบประมาณ
จํานวน หน"วยนับ
1. พัฒนากระบวนงานการเผยแพร"
1.1 การประชุมคณะทํางาน
2
ครั้ง
ก.พ.57
ประชาสัมพันธใหเชื่อมโยงทั้งภายในและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ภายนอกหน"วยงาน
ประชาสัมพันธร"วมกับ
คณะทํางานจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

2. ยกระดับช"องทางการเผยแพร"
ประชาสัมพันธงานโครงการพระราชดําริ
และงานส"งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่
เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตรใหเปน
ที่รูจัก

1.2 จัดทํากระบวนงานการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธของ
กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่
เฉพาะ

1

กระบวน
งาน

ก.พ. - มี.ค.57

1.3 เผยแพร"ประชาสัมพันธ
กระบวนงานใหผูเกี่ยวของ

1

เรื่อง

มี.ค.57

2.1 ปรับปรุงเว็บไซต กพฉ.

1

ครั้ง

มี.ค.57

2.2. จัดทําจดหมายข"าว กพฉ.
(e-news)

6

ฉบับ

ธ.ค.56 - ก.ย.57

2.3 จัดทําบอรดประชาสัมพันธงาน
โครงการ

อย"างนอย
เดือนละ 2

ครั้ง

มี.ค. - ก.ย.57

2.4 จัดทํา Facebook กพฉ. เพื่อ
เผยแพร"ผลการดําเนินงาน
ต"างๆ

1

เรื่อง

ก.พ.57

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
ร"วมกับ
คณะทํางาน
จัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

(เพจเดิม)

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

10,000

กลุ"ม/ฝ^าย
คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

กลยุทธ

กิจกรรม

3. ส"งเสริมภาพลักษณที่ดีของกองพัฒนาการ 3.1. ปรับปรุงวีดิทัศน
เกษตรพื้นที่เฉพาะและงานโครงการ
ประชาสัมพันธบทบาท
พระราชดําริและงานส"งเสริมการเกษตรใน
ภารกิจของหน"วยงาน
เขตพื้นที่เฉพาะของกรมส"งเสริมการเกษตร 3.2 กําหนดประเด็นการเผยแพร"
ประชาสัมพันธโครงการสําคัญ
เตรียมเผยแพร"สู"ช"องทางต"างๆ

4. เสริมสรางศักยภาพดานการเผยแพร"
ประชาสัมพันธใหกับบุคลากร

เปQาหมาย
จํานวน หน"วยนับ
1
ครั้ง

การดําเนินงาน

งบประมาณ

เม.ย. - พ.ค.57

50,000

ผูรับผิดชอบ
คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

11

โครงการ

มี.ค.57

กลุ"ม/ฝ^าย

3.3 จัดทําฐานขอมูลโครงการสําคัญ
และเผยแพร"ผ"านช"องทางต"างๆ

11

โครงการ

ก.พ. - มิ.ย.57

กลุ"ม/ฝ^าย

3.4 จัดทําปฏิทินกิจกรรม กพฉ.

9

เดือน

ม.ค. - ก.ย.57

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

4.1 สํารวจความตองการเสริม
สรางศักยภาพดานการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธ

1

ครั้ง

มี.ค.57

คณะทํางาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

4.2 จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะดานการ
เผยแพร"ประชาสัมพันธใหกับ
บุคลากรในหน"วยงาน

2

ครั้ง

เม.ย. - มิ.ย.57

10,000

