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เสนอ
คณะกรรมการนโยบาย
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บทนํา

แผนบริหารกิจการ ป พ.ศ. 2562 นี้ นับเปนปที่ 2 ของกรอบทิศทางแผนระยะสามป (พ.ศ. 2561 -2564)
ที่ไดเริ่มดําเนินการมาแลวตั้งแตป 2561 นับจากองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
(ส.ส.ท.) เข า สู ท ศวรรษที่สองของการดําเนิ นงานตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 แผนฯ ป 2562 จึ ง นั บวามี
ความสําคัญยิ่ง เพราะเปนแผนที่จะมุงเนนการสรางประโยชนตอประชาชนใหโดดเดนยิ่งขึ้น หลังจากที่แผนป
2561 เนนไปที่การจัดการระบบกลไกการบริหารจัดการ และการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับการพลิกผันของ
ภูมิทัศนสื่อ
จุดเนนของแผนบริหารกิจการ ป พ.ศ. 2562 จึงกําหนดไวที่
- มุ ง สู การพั ฒ นาเนื้ อหาและช องทางของสื่ อดิ จิ ทั ล (Digital New Media) เพื่ อเข า ถึ ง ประชาชนที่
หลากหลายกลุมมากขึ้น โดยเฉพาะพลเมืองยุคดิจิทัล
- ทุมเทกับการสรางสรรคและผลิตเนื้อหา เพื่อตอบสนองความตองการขาวสารที่ถูกตอง เที่ยงตรง
เชื่อถือได โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยเกิดวิกฤติ หรืออยูในชวงเวลาสําคัญ และ รายการที่ผลิตอยางมีคุณภาพสูง
สรางแรงบันดาลใจและการเรียนรูเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคม อันจะสงผลถึงการสรางความยอมรับใน
ภาพลักษณขององคการดวย
- สรางกลไกสนับสนุนที่จะเปนแรงขับเคลื่อนองคการ ดวยการ พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การจัดกลไก
การทํางานแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดการสรางงานที่โดดเดน และจัดองคกรที่มีสมรรถภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวได
ป พ.ศ. 2562 เปนปที่ ส.ส.ท. จะไดแสดงบทบาทการเปนสื่อสาธารณะที่โดดเดนอี กครั้ง เมื่อเปน ที่
คาดการณวา จะเปนปของการจัดการเลือกตั้ง ดังนั้น ส.ส.ท. จึงออกแบบแผนยุทธศาสตรเนื้อหา และกลไก
สนับสนุน ใหรองรับภารกิจนี้ โดยมีเปาหมายเพื่อรวมนําพาสังคมไทยไปสูสังคมประชาธิปไตย และใหประเทศได
กาวเดินสูทิศทางการปฏิรูปอยางมีสวนรวม
ดวยภารกิจและเปาหมายที่ยึดผลประโยชนสาธารณะเปนที่ตั้ง การกําหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร
ส.ส.ท. ในแตละป จึงสะทอนหลักคิดดังกลาว โดยในป 2562 ไดกําหนดเปาประสงค ตอเนื่องจาก ป 2561 คือ จะ
เปนผู รวมสรางสรรค “การเรียนรูตลอดชีวิต” ใหแกสังคม
แผนบริหารฉบับนี้ จึงพัฒนาขึ้นจาก ทิศทาง เปาประสงค และตอยอดจากแผนบริหารกิจการ ป 2561
เปนแผนที่ประกอบดวยเนื้อหาสองสวน คือ 1) กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ป พ.ศ. 2561 - 2564 และ 2)
แผนบริหารกิจการและแผนงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ยังคงยึดแผนเดิมที่ใชเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผน
บริ ห ารกิ จ การ ป 2561 เพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ต อ เนื่ อ งจนบรรลุ เ ป า ประสงค ใ นป 2564 (เว น แต จ ะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมที่รุนแรงที่อาจจําเปนตองทบทวนปรับกรอบแผนดังกลาว) จะวัดความกาวหนา
และความสําเร็จ ตามเปาประสงค (Purpose) ป 2561-2564 ยุทธศาสตร (Strategy) และประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issue) ดังนี้
เปาประสงค (Purpose) ภายในป 2564 เปน “พื้นที่การเรียนรูสําหรับทุกคน” (Learning Space for
All) โดย ส.ส.ท. จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ มีคุณคา และความรู เพื่อที่จะสงตอไปสูสังคม ใหเกิดปรากฎการณที่
“สังคมวางใจใหไทยพีบีเอสเปนผูรวมสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต” ภายในป 2562
โดยจะขับเคลื่อนดวยยุทธศาสตร...“แตกตาง” บนความ “ยั่งยืน”
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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และประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 4 ประเด็นหลัก คือ

1. หลากหลาย
ทั่วถึง แตกตาง

2. สรางสรรคสังคม
เรียนรูตลอดชีวิต

3. สรางคุณคา
และยั่งยืนดวย
หุนสวนทางสังคม

4. การสราง Thai
PBS ใหเปน
TRUSTED
BRAND

โดยสาระสําคัญของแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ประกอบดวย
สวนที่ 1 กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งแสดงที่มาของแนวคิดและ
แนวทางในการจัดทําแผน สภาพแวดลอมการดําเนินงานของ ส.ส.ท. ในภูมิทัศนสื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว การกําหนดยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย และทิศทางของแผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท. ภายในป
2561-2564
ส ว นที่ 2 ร า งแผนบริ ห ารกิ จ การ พ.ศ. 2562 มี ส าระสํ า คั ญ ประกอบด ว ย 3 แผน (Plan) และ 4
ยุทธศาสตร เพื่อเปนแนวทางและเครื่องมือในการทํางานรวมกันภายในองคกรใหบรรลุเปาประสงค (Purpose) ป
2562 ดังนี้
(1) แผนด า นเนื้ อ หา ช อ งทางและบริ ก าร (Content, Platform and Service Strategic Plan)
ดําเนินงานตาม 2 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 1) หลากหลาย ทั่วถึง แตกตาง และ 2) สรางสรรคสังคมเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยมีแผนยุทธศาสตรเนื้อหา และการสรางสรรคพัฒนากลไกการทํางานใหมๆ สําหรับการผลิตเนื้อหารวมกัน
มารองรับ
(2) แผนดานภาคีหุนสวน (Partnership Strategic Plan) ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3) สรางคุณคา
และความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม โดยมีแผนแมบทเครือขายทางสังคมมารองรับ มุงเนนสรางการยอมรับเพื่อ
ขยายฐานผูชมใหกวางและครอบคลุม สรางการมีสวนรวมเพื่อพัฒนากลไกรับฟงความคิดเห็นและกลไกการมีสวน
รวมของเครือขายทางสังคม และสรางภาคีหุนสวนโดยพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายฯ และรวมผลิตผลงานที่เปน
ประโยชนตอสาธารณะ
(3) แ ผ น ด า น ทุ น ม นุ ษ ย แ ล ะ ทุ น อ ง ค ก ร ( Human and Organization Capital Strategic Plan)
ดํ า เนิ น งานตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 4) การสร า ง Thai PBS ให เ ป น TRUSTED BRAND โดยมี แ ผนแม บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) ที่นําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนากระบวนการทํางานใหทุก
ขั้นตอนใหเกิดประสิทธิภาพ และมุงเนนขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล และแผนยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษย โดยมี
กลยุทธ 2 กลยุทธ ไดแก สรางการมีสวนรวมและความผูกพันองคกร และ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร และ
เปาหมาย 3 ดาน คือ (1) คนไทยพีบีเอสมี SPIRIT Thai PBS และมี Digital DNA (2) คนไทยพีบีเอสมีแรงจูงใจ มี
อิสระและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว และ (3) โครงสราง ยืดหยุน
คลองตัว เนน Digital Platform มี Infrastructure ที่ดี และมีกฎ กติกาที่ชัดเจน
และแผนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2562 และแผนบริหารความเสี่ยง
สวนที่ 3 ประกอบดวย ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562 (Corporate KPIs)
สวนที่ 4 งบประมาณ แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562 เพื่อการกํากับดูแลโครงการของ
ส.ส.ท. ภายใตแผนบริหารกิจการฉบับนี้ ใหเกิดผลสําเร็จตามแผนที่วางไว
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ฝายบริหารตั้งใจเปนอยางยิ่งวา กระบวนการทํางานรวมกันของฝายบริหาร และฝายปฏิบัติของ ส.ส.ท.
โดยมีฝายนโยบายเปนผูใหทิศทางหลักนั้น จะทําให ส.ส.ท. สามารถสรางผลงานที่โดดเดน และมีคุณคาที่จะทําให
สังคมไววางใจใหไทยพีบีเอสเปนผูรวมสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อไปสูการเปนพื้นที่เรียนรูสําหรับทุกคน
ในป 2564 ตอไป
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผูอํานวยการ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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บทนํา
สวนที่ 1 กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
ที่มาของแนวคิดการจัดทําแผนบริหารกิจการ
แนวทางการจัดทําแผนบริหารกิจการ
1. การนําทิศทาง และนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ป 2560 เปนกรอบ
แนวทางไปสูการปฏิบัติ
2. วิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
3. วิเคราะหผลประเมิน และการบริหารจัดการงบประมาณ ป 2560 ของ ส.ส.ท.
วัตถุประสงค วิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Mission)
เปาประสงค ป 2561 -2564
ยุทธศาสตรองคการ (Corporate Strategy) ป 2561-2564
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) ป 2561-2564
ทิศทางการดําเนินงานจากป 2561 ถึง 2564
เปาหมายป 2562
สวนที่ 2 แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562
1. แผนดานเนื้อหา ชองทางและบริการ (Content, Platform& Service Plan)
2. แผนดานภาคีหุนสวน (Partnership Strategic Plan)
3. แผนดานทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital Strategic Plan)
การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในแผนระยะ 1 ป พ.ศ. 2562
การบริหารความเสี่ยง
สวนที่ 3 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
(Corporate KPIs 2019)
สวนที่ 4 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562
งบประมาณป 2562
แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562
ภาคผนวก 1 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ป 2562 ของ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

สารบัญ
1
2
2
2
6
9
14
15
16
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55
62
65

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 8
แผนภาพที่ 9
แผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 12
แผนภาพที่ 13
แผนภาพที่ 14
แผนภาพที่ 15
แผนภาพที่ 16
แผนภาพที่ 17
แผนภาพที่ 18
แผนภาพที่ 19
แผนภาพที่ 20
แผนภาพที่ 21
แผนภาพที่ 22
แผนภาพที่ 23

สารบัญแผนภาพ
แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “แตกตาง”
แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “แตกตาง”
และ “ยั่งยืน”
แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “ยั่งยืน”
ขององคกร
แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. สูการกําหนดยุทธศาสตรองคกรป 2561-2564
แสดงจํานวนผูชมทีวีดิจิทัลเฉลี่ยตอนาที
แสดงบริบทแวดลอมที่นาํ เขาสูแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
แสดงเหตุผลในการเปน “Learning Space for All” ของ ส.ส.ท.
แสดงนิยาม “Learning Space for All”
แสดงตัวอยางการจัดกลุมผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่
1 ดานผูรับสารที่หลากหลายและทั่วถึง
แสดงการออกแบบแนวคิดการจัดกลุมผลิตภัณฑหรือบริการ
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานสารประโยชนและคุณคาแบบ
สื่อสาธารณะ
แสดงแนวคิดการจัดพืน้ ที่เรียนรู เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
แสดงแนวคิดการจัดวางความสัมพันธกับภาคีหุนสวน ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือสรางคุณคาและความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม
แสดงแนวคิดและการนิยามความหมายที่เปนรูปธรรม วัดผลได
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเปน Trusted Brand ในใจ
ประชาชน
การจัดกลไกทางยุทธศาสตรที่จะนําไปสูการสรางความเปน Trusted Brand ในใจ
ประชาชน
แสดงทิศทางการดําเนินงานของ ส.ส.ท. ตามยุทธศาสตร “แตกตางบนความยัง่ ยืน”
แสดง Corporate Strategy Plan ป 2562 ของ ส.ส.ท.
แสดงแผนดําเนินการป 2562 ของ ส.ส.ท.
แสดงแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาและชองทาง
แสดงกลยุทธสื่อใหมในป 2562
แสดงกลไกการทํางาน Bridge Team
แสดง Bridged Team Structure
แสดงเนื้อหาหลักของไทยพีบีเอส
แสดงแนวคิดเชิงกลยุทธการจัดทําเนื้อหา
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สวนที่ 1

กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
ที่มาของแนวคิดการจัดทําแผนบริหารกิจการ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. กอเกิดขึ้นในสถานการณที่
สังคมตองการสื่อที่มีอิสระ มีความเปนกลางในการนําเสนอขอมูลขาวสารที่รอบดาน ถูกตอง เปนจริง เชื่อถือได มี
สาระและคุณภาพ ยึดถือผลประโยชนของประเทศชาติ และประชาชนเปนที่ตั้ง จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีเหตุผลในการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่เปนการสมควรใหมีองคการสื่อสาธารณะซึ่งทําหนาที่เปนผูนําในการผลิตและ
สรางสรรครายการขาวสารคุณภาพสูงที่จะเปนประโยชนตอสาธารณะและสวนรวม โดยเนนการมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อสงเสริมใหมีการใหขอมูลที่ถูกตองแทจริง และสมดุล มุงยกระดับการเรียนรูของประชาชนทุกภาค
สวนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสราง
ความยั่งยืนใหแกความเปนพลเมืองและสังคมสวนรวม ผานทางการบริการขาวสารและสาระความรู นอกจากนี้
เพื่อใหองคการเปนผูนําความรูในทางวิทยาการตาง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของชาติที่
สงเสริมใหคนในชาติมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความรักชาติ ภูมิใจในภาษา วัฒนธรรม และทองถิ่นของ
ตนเอง และกระตุนและสงเสริมความคิดสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”
ดังนั้น การกําหนดเปาประสงค (Purpose) ของ ส.ส.ท. ภายในป พ.ศ. 2564 ไปสูการเปน “พื้นที่การ
เรียนรูสําหรับทุกคน (Learning Space for All) สนองตอบเจตนารมณการกอกําเนิดของ ส.ส.ท. เปนอยางยิ่ง
อีกทั้ง ยังเปนการแสดงพัฒนาการของสื่อสาธารณะในประเทศไทย ที่มุงเขาสูบทบาทของการสรางการเรียนรู สราง
ภู มิ ป ญ ญา ให ป ระชาชน เพื่ อให ส ามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต ได อ ย า งมี คุ ณ ภาพ และมี ศั กยภาพที่ จ ะร ว มสร า งความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในสังคม

แนวทางการจัดทําแผนบริหารกิจการ
1. นําทิศทาง และนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ป 2560 เปนกรอบแนวทางไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 นโยบายเนื้อหาและการนําเสนอ
พัฒนาเนื้อหาใหแตกตางบนฐานขององคความรูและการมีสวนรวมของเครือขายทุกภาคสวน
และบูรณาการการนําเสนอทุกชองทางการสื่อสาร โดยใหความสําคัญกับสื่อออนไลน
1.2 นโยบายโครงสราง
ปรับโครงสราง กลไก และกระบวนการทํางานใหกระชับ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ พัฒนา
บุคลากรใหมีกระบวนทัศนและทักษะที่เหมาะสมกับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป และกําหนดคาตอบแทนให
สอดคลองกับความรูความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
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1.3 นโยบายการเปลี่ยนแปลง
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดยเปนโรงเรียนของสังคม เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ
1.4 นโยบายการมีสวนรวม
ดําเนินการใหสภาผูชมและผูฟงรายการ ภาคีเครือขาย และประชาชนทั่วไป มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายการเสนอขาว ผลิตรายการ การติดตามการดําเนินงานของ ส.ส.ท. ตลอดจนการขยายฐานผูใชบริการ
1.5 นโยบายความสัมพันธ
ร วมมื อ กั บ บุ คคล หน วยงาน ทั้ ง ภาครั ฐ เอกชน ภาคประชาสั ง คม และชุ ม ชน บนพื้ นฐาน
ประโยชนสาธารณะและการดําเนินการที่เปนอิสระของสื่อสาธารณะ
1.6 นโยบายฐานขอมูล
สรางระบบฐานขอมูล เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ การนําเสนอขาวสาร รายการที่เจาะลึก
ในทุกมิติอยางรอบดาน และใหประชาชนสามารถเขาถึงใชประโยชนได
1.7 นโยบายการประเมินผล
พั ฒนาเครื่ องมื อประเมิ นคุ ณภาพและความคุ มค าทางสั งคมในการดํ าเนิ นงานที่ สอดคล องกั บ
วัตถุประสงค และเปาหมายของสื่ อสาธารณะและเปนที่ รับรู ของสั งคมนอกเหนื อจากการประเมินความคุ มค าทาง
เศรษฐกิจ
1.8 นโยบายการจัดการความเสี่ยง
มีแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองคการ
ทั้งนี้ แผนบริหารกิจการ ป 2561-2564 ไดนํานโยบายของกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “แตกตาง”

แผนภาพที่ 2 แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “แตกตาง” และ “ยั่งยืน”
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แผนภาพที่ 3 แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. ไปสูการปฏิบัติในการสรางความ “ยั่งยืน”ขององคกร

แผนภาพที่ 4 แสดงแนวทางการนํานโยบาย ส.ส.ท. สูการกําหนดยุทธศาสตรองคกรป 2561 - 2564
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงาน
เปนการประมวลสถานการณสําคัญๆ ในปจจุบันและคาดการณในระยะสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ที่สงผล
ตอการดําเนินงานในฐานะสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ดังนี้
สถานการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งประชาชนตอง
เตรียมตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแตความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับโลกที่
เปนไปอยางกาวกระโดด การเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ และนวัตกรรมทางการเงินที่สงผลใหมีตลาด
เกิดใหมที่มีบทบาทสูงขึ้น การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอรจะทวีความรุนแรง
และมีวิธีการที่ซับซอนมากขึ้น การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกที่สงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต และ
อาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัยแรงงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น สงผลตอภาคเกษตรและความมั่นคงดานอาหารและน้ํา
สถานการณในประเทศไทย โครงสรางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงครึ่งหลังของป 2561 ชะลอตัวลงเนื่องมาจากปจจัย
ดานการสงออกและการทองเที่ยวที่ลดลง 1 ขณะเดียวกันปญหาหนี้ครัวเรือนก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น (ไตรมาส 1/2561
มีมูลคา 12.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2560 ที่รอยละ 5.2) การเฝาระวังเรื่องของความเสี่ยงจาก
สถานการณอุทกภัยที่สงผลกระทบตอรายไดเกษตรกร และปญหาการวางงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีประมาณ 3.2 แสนคน ที่จะเขาสูตลาดแรงงานในไตรมาส 3 ป 2561 อาจสงผลใหมีผูที่ยังหางานทําไมไดมี
จํานวนเพิ่มขึ้น
0

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย (สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.2 ในป 2558
เปนรอยละ 32.1 ในป 2583) มีผลกระทบใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคต ประชากรวัยแรงงานในอนาคต
จึ ง จํ า เป นต องมีประสิท ธิภ าพสูง เพื่ อให ก ารขั บ เคลื่ อนพั ฒนาประเทศเปน ไปอย างต อเนื่อง ประกอบกั บการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทําใหมนุษยที่จะประสบความสําเร็จไดตองมีคุณสมบัติที่เรียกวา “ทักษะที่จําเปนใน
ศตวรรษที่ 21” จึงตองเรงพัฒนาทักษะสําคัญนี้ใหกับเด็กรุนใหมตั้งแตปฐมวัย เพื่อใหเปนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานการณเด็กปฐมวัยพบวาภาวะทุพโภชนาการในเด็กต่ํากวา 5 ป มีแนวโนมดีขึ้น และจากการ
สํ า รวจสถานการณ เ ด็ ก ในประเทศไทยรอบที่ 5 (The Multiple Indicator Cluster Survey-MICS5) ด า น
พัฒนาการเด็กวัย 36-59 เดือน พบวาสวนใหญมีพัฒนาการที่สมวัย แตมีคะแนนดานการอานออกและรูจักตัวเลข
ต่ํากวาดานอื่นๆ สอดคลองกับขอมูลการคัดกรองพัฒนาเด็ก 4 ชวงวัยในกลุมอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ในชวง
มกราคม-กุมภาพันธ 2560 พบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาที่รอยละ 23 โดยมีปญหาดานการเขาใจภาษามาก
ที่สุด ซึ่งจะสงผลตอการเรียนทั้งการอานเขียนและคิดคํานวณในอนาคต ขณะที่ผลการสํารวจดานสติปญญา (IQ)
และความฉลาดทางอารมณ (EQ) ของกรมสุขภาพจิต บงชี้วาในป 2559 เด็กชั้นประถมปที่ 1 มีระดับ IQ เฉลี่ย
98.2 ซึ่งสูงขึ้นกวาคาเฉลี่ยในป 2554 แตยังต่ํากวามาตรฐานสากล (IQ=100) 2 ขณะที่ผลสํารวจความฉลาดดาน
อารมณ(EQ) ของเด็กไทยพบวารอยละ77.1ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณอยูในเกณฑปกติขึ้นไป(เปาหมาย
รอยละ70)
ในดานการเมือง การประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2560 เปนรัฐธรรมนูญ ฉบับที่ 20 เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2560 นั บ เป น หลั ก หมุ ด สํ า คั ญ ที่ เ ป น การเริ่ ม ต น “โรดแมป” อย า งเป น ทางการ และได มี ก ารประกาศ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้ง และการเขาสูอํานาจของผูดํารงตําแหนง
1
2

ศูนยวิจยั กสิกร
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ป 2561, สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ทางการเมือง ครบทั้ง 10 ฉบับแลว ซึ่ง พ.ร.ป. วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่เปนหนึ่งใน
สองฉบับสุดทายไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 และกําหนดใหมีผลบังคับใชใน 90
วันนับแตวันประกาศ ซึ่งจะเปนการปลดลอกการทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองตางๆ หลังวันที่ 12
ธันวาคม 2561 กอนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ 2562 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้นับเปนครั้งแรกที่ประเทศ
ไทยนําระบบเลือกตั้งแบบ “จัดสรรปนสวนผสม” มาใช โดยใหประชาชนเลือก ส.ส. แบบแบงเขต 350 เขต และ
นําคะแนนผูสมัคร ส.ส. ทั้งประเทศของพรรคนั้น ๆ ไปคํานวณสัดสวนจํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อรวม 150 คน
นอกจากนี้ยังกําหนดใหพรรคการเมืองแจงรายชื่อบุคคลที่จะเสนอตัวเปนนายกรัฐมนตรีพรรคละไมเกิน 3 รายชื่อ
แลวประกาศใหประชาชนรับทราบเปนการทั่วไป 3 ซึ่งครั้งนี้จะมีจํานวนผูที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนครั้งแรก (First Time
Voters) สูงถึงประมาณ 450,000 คน 4
2

3

ในด า นนโยบายรั ฐ ได ว างแนวทาง การปฏิ รู ป ประเทศ ไว 11+2 ด า น กั บ 6 ยุ ท ธศาสตร ที่ มี ค วาม
สอดคล องและดํ า เนิ น การภายใต รา งยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป พ.ศ. 2561 – 2580 ที่ เป น กลไกนํ า ประเทศไปสู
เปาหมาย ดังนี้ (1) เปาหมายใน 5 ปแรก เนนแกไขสิ่งที่เปนจุดออนของประเทศ และใชจุดแข็งของประเทศใหเกิด
ประโยชนในการใชนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ (2) เปาหมายระยะ 10 ป ในการมีระบบเศรษฐกิจที่ดี มี
การสนับสนุนและนําเทคโนโลยีมาผสมผสานกับสินคากลุมเกษตรและสาธารณสุข มีการสรางบุคลากรทางการวิจัย
เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเขามามีบทบาทในอนาคต (3) เปาหมายระยะ 15 ป คือ ประชากรในประเทศตอง
เปนประชากรที่มีคุณภาพ บุคลากรทุกชวงวัยมีศักยภาพสูง สังคมไทยเปนสังคมที่เทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ํา มี
การจัดสรรทรัพยากรและกระจายบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึง เพื่อนําไปสู (4) เปาหมายในระยะ 20 ป คือ
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีรายไดสูง เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน เศรษฐกิจการคาเติบโต
อยางมีเสถียรภาพ มีการแขงขันกันพัฒนานวัตกรรมในทุกภาคธุรกิจ คนไทยมีศักยภาพในการรวมกันพัฒนา
ประเทศ มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต สังคมไทยมีความเทาเทียม คนจนนอยลง ประชาชนทุกวัยมี
คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ประเทศไทยมี ร ะบบเศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว ประชาชนมี ก ารผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม 5
4

ความเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผันของเทคโนโลยีดานการสื่อสาร มีสวนกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของ
ประชาชนในสังคมที่บุคคลทั่วไปมิไดเปนผูรับสารเพียงอยางเดียวอีกตอไป แตมีสวนเปนผูผลิตและเผยแพรขอมูล
ขาวสารดวย ในขณะที่สื่อหลักและสื่ออาชีพก็เกิดขึ้นจํานวนมากและอยูในภาวะทีต่ องแขงขันแยงชิงผูชมผูรับขอมูล
ขาวสาร เพื่อประโยชนในดานรายไดจึงมักใหความสําคัญกับการผลิตขอมูลขาวสารที่ถูกใจผูรับขาวสารมากกวา
การเน น ความถู ก ต องหรื อสารประโยชน อย า งจริ ง จั ง พร อม ๆกั บ การเลื่ อนไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลกที่
ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น สงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และเกิดการสรางวัฒนธรรมรวมสมัย แตอาจ
กอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี และการทวมลนของขอมูล
ขาวสารที่ผูรับสารยากที่จะคัดกรองและเลือกใชขอมูลขาวสารไดอยางมีคุณภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมิติตางๆ สงผลกระทบถึงประชาชนทุกระดับ ซึ่งประชาชนตองเตรียมตัวให
พร อมรั บ การเปลี่ย นแปลงที่เกิ ดขึ้ น โดยสื่อสาธารณะต องมี บทบาทสําคั ญในการทําหนา ที่สร างการเรี ยนรูให
ประชาชนกาวทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสามารถอยูรวมกับการเปลี่ยนแปลงไดพรอมกับการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
สถานการณที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแขงขันและภาวะความอยูรอดของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่
อยูในภาวะวิกฤต โดยผลประกอบการของชองทีวีดิจิทัลในไตรมาส 2 ป 2561 รายไดของกลุมธุรกิจยังคงลดลง
3 www.bbc.com/thai/thailand-45493498
4
5

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.)

PMDU, https://pmdu.soc.go.th/national-strategy-20-years-goals/3271
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และมี ผ ลประกอบการขาดทุ น ต อเนื่ อง มี เพี ย ง 4 รายเท า นั้ น ที่ ยั ง มี กํา ไร เนื่ องมาจากการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี และพฤติกรรมคนดูที่เปลี่ยนไปรับสื่อออนไลนมากขึ้น 6 โดยในไตรมาส 3 ป 2561 พบวา คนไทยใช
อินเตอรเน็ตในวันทํางาน เฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงตอวัน และ 11 ชั่วโมงตอวันในวันหยุด หรือเทียบเทากับ 1 ใน
3 ของชีวิตประจําวัน ซึ่งมากขึ้นประมาณ 3 ชั่วโมงกวาๆ เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 นอกจากนี้ คนไทยใชเวลาไป
กับ Social Media มากที่สุดเปนอันดับหนึ่งตอวัน ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที รองลงมาคือดูหนัง/ทีวี/ฟงเพลง
(streaming ต า งๆ) ประมาณ 2 ชั่ ว โมง 35 นาที โดย Social Platform ที่ ยั ง คงครองอั นดั บหนึ่งของโลกและ
ประเทศไทย คื อ Facebook และกรุ ง เทพยั ง เป น เมื อ งที่ มี ป ระชากร Facebook มากที่ สุ ด ในโลก ในขณะที่
Instagram กําลังเปน Social Platform ที่ทั่วโลกเริ่มหันมาใชมากขึ้นเชนเดียวกับ Twitter ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
จํ า นวนผู ใ ช ห รื อ Potential Reach ระหว า ง Facebook กั บ Instagram และ Twitter พบว า Facebook มี
Potential Reach ในประเทศไทยอยูที่ 50 ลานคน สวน Instagram อยูที่ 14 ลานคน และ Twitter ประมาณ 12
ลานคน 7
5

6

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงขางตน สงผลใหในป 2561 ภาพรวมของจํานวนผูชมทีวีดิจิทัลเฉลี่ยตอ
นาทีอยูที่ประมาณ 7.108 ลานคน ลดลง 0.388 ลานคน (ลดลงรอยละ 5.18) จากป 2561 (ที่มีผูชมเฉลี่ยตอนาที
จํานวน 7.496 ลานคน) ในขณะที่ไทยพีบีเอสยังสามารถรักษาฐานผูชมบนหนาจอโทรทัศนไดที่ 64,000 คน/นาที
เพิ่มขึ้น 9,000 คน (รอยละ 16.36) จากป 2560 ที่จํานวน 55,000 คน/นาที (ขอมูล ณ กันยายน 2561)

แผนภาพที่ 5 แสดงจํานวนผูชมทีวีดิจิทัลเฉลี่ยตอนาที
การทบทวน พ.ร.บ.องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551 เมื่อ
ครบ 10 ป ตามมาตรา 51 นั้ น ได จั ด ให มี ค ณะกรรมการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. ประกอบด ว ย
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริหาร สภาผูชมและผูฟงรายการ และ ผูบริหาร ส.ส.ท.ทุกระดับโดยได
6

https://money2know.com/ธุรกิจสื่อ

7

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ETDA)
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มอบหมายให มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทําการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบการดําเนินงานของสื่อสาธารณะใน
ประเทศตางๆ เพื่อพิจารณาถึงความจําเปนและประเด็นสําคัญตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ที่จะตองปรับปรุง
แกไข พรอมทั้งจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ของ ส.ส.ท. ทั้งในภูมิภาค และ
ส ว นกลางรวมทั้ ง พนั ก งาน ส.ส.ท.ด ว ย ซึ่ ง ได ส รุ ป ผลนํ า เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่ อเตรี ย มรายงานให
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (ในฐานะรักษาการตามพ.ร.บ.) ตอไป ขณะเดียวกันจะนํา
ขอมูลจากการทบทวนมาพิจารณาเพื่อออกแบบองคการในอนาคตใหสอดคลองกับภูมิทัศนสื่อ รวมถึงหนุนเสริม
การดําเนินงานขององคการและใหสามารถทําหนาที่ของสื่อสาธารณะไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการสื่อสาร และสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตอการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2560 ของ ส.ส.ท.เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม
2561 โดยภาพรวมผูอภิปรายชมเชย ส.ส.ท. ที่สามารถทําบทบาทหนาที่ความเปนสื่อสาธารณะไดเปนอยางดี อาทิ
การนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย การทําหนาที่สื่อสารเหตุการณในภาวะวิกฤตไดครบถวน รอบดาน เคารพตอ
ประเด็นที่ละเอียดออน การยึดมั่นเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสื่อสารมวลชน การเปดพื้นที่สําหรับ
เด็กและเยาวชน และมีพัฒนาการการดําเนินงานตามเจตนารมณการกอตั้งส.ส.ท. การเพิ่มการเขาถึงของกลุมคน
รุนใหมและการควบคุมคุณภาพขอมูลขาวสารกรณีการมีสวนรวมจากภาคพลเมืองผาน แอปพลิเคชั่น C-Site
นอกจากนั้น มีการตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณรายจายของ และการทบทวนพระราชบัญญัติ
พ.ร.บ. ส.ส.ท.ในสวนที่เกี่ยวกับการรับผิดของฝายนโยบายและฝายบริหาร เปนตน
3. วิเคราะหผลประเมิน และการบริหารจัดการงบประมาณ ป 2560 ของ ส.ส.ท.
8
จากรายงานของผู ป ระเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ ส.ส.ท. ประจํ า ป 2560 ตามมาตรา 50 แห ง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย มีประเด็นที่ตองคํานึงถึง ดังนี้
7

ไทยพีบีเอสกับคุณคาของสื่อสาธารณะ ใน 6 มิติที่สําคัญ ดังนี้
• คุ ณ ค า ของสื่ อ สาธารณะ : ด า นความทั่ ว ถึ ง ในป 2560 ไทยพี บี เอสได ดํ า เนิ น งานขยายโครงข า ย
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยมีสถานีทั่วประเทศ 168 สถานี ครอบคลุมครัวเรือนถึงรอยละ 95 ของ
ครัวเรือน การออกอากาศในระบบดิจิทัล สามารถใหบริการโครงขายโทรทัศน ดวย Service Level
Agreement ที่ 99.98% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช.กําหนด ในแงการรับชม ไทยพีบีเอส มีการ
จัดทําการบรรยายดวยตัวอักษร และการบรรยายดวยเสียงแทนภาพ สําหรับผูที่มีขอจํากัดในการรับชมใน
ดานการไดยินหรือการมองเห็น มากกวาเกณฑที่ กสทช. กําหนด
• คุณคาของสื่อสาธารณะ : ดานคุณภาพของเนื้อหาสาระ ไทยพีบีเอสไดรับรางวัลหลายรางวัลที่แสดงให
ถึงคุณภาพของเนื้อหา โดยรางวัลที่ไดรับจะอยูในประเด็นทางศิลปวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน ประชากร
กลุมเฉพาะ เชน เด็ก และผูสูงอายุที่ไมใชกลุมเปาหมายหลักของสื่อปจจุบัน ดังนั้นเนื้อหาของไทยพีบีเอส
ผลิตจึงชวยเติมเต็มชองวางในการสื่อสารสาธารณะได อยางไรก็ดี หากจะเพิ่มจํานวนการรับชมใหมากขึ้น
และเปนประโยชนตอผูชมหลากหลายกลุมมากขึ้น เชน เกษตรกรทั่วไป เยาวชนรุนใหม ผูประกอบการ
รุนใหม ดวยเชนกัน

8

ที่มา : ศูนย์วิจยั เศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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• คุณคาของสื่อสาธารณะ : ดานการเพิ่มชองทางสื่อในสังคมสมัยใหม ไทยพีบีเอสสามารถเพิ่มยอดการ
รับชมในสื่อสังคมออนไลนได ในอัตราเดียวกับสื่อสังคมสมัยใหมชั้นนําโดยทั่วไป นอกเหนือจากการเพิ่ม
ความสําคัญของการสื่อสารทางสังคมออนไลนแลว ความสําเร็จในการบูรณาการชองทางการสื่อสาร ทั้ง
on-air on-line และ on-ground ตามเนื้อหาหรือประเด็นที่จะนําเสนอจนเปนชุดรายการที่มียอดการ
รั บ ชมสู ง สุ ด ทั้ ง ใน on-air และ on-line เช น โครงการแสงจากพ อ ซึ่ ง ผู เข า ร ว มมี ค วามพึ ง พอใจใน
กิจกรรม เพราะเปนกิจกรรมที่สรางแรงบันดาลใจใหกับผูเขารวมงานดังกลาวเปนอยางมาก
• คุณคาของสื่อสาธารณะ : ดานการสรางความเขาใจและความเปลี่ยนแปลงรวมกัน ในป พ.ศ. 2560
ไทยพีบีเอสมีการกําหนดเปาหมายที่เปนรูปธรรมมากขึ้น แตความสําเร็จของการทําหนาที่ดังกลาวยังคง
จํากัดอยูเฉพาะในบางเรื่องบางประเด็น และยังไมมีการสังเคราะหประสบการณ/การจัดการความรูจาก
งานดังกลาวอยางเปนระบบ สงผลใหการขับเคลื่อนบางประเด็นที่ไทยพีบีเอสใหความสําคัญเชน การ
ปฏิรูปการศึกษา ยังไมสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไดอยางที่มุงหวังไว ฉะนั้น การจัดการความรูใน
กระบวนการทําหนาที่สื่อเพื่อความเปลี่ยนแปลง จึงเปนความทาทายของไทยพีบีเอส ที่สามารถยกระดับ
การทํางานไดในอนาคต
• คุณคาของสื่อสาธารณะ: ดานความเปนอิสระ ความเปนกลาง และจรรยาบรรณสื่อ ไทยพีบีเอสให
ความสําคัญกับการคงรักษาความเปนอิสระ ความเปนกลาง และจรรยาบรรณของสื่อสาธารณะ โดยมี
กลไกการควบคุ ม ทั้ ง ในระดั บ ของฝ า ยผลิ ต รายการ ฝ า ยบริ ห าร ฝ า ยวิ ช าการ สภาผู ช มและผู ฟ ง
คณะอนุกรรมการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน และคณะกรรมการนโยบาย ทําให ผลการสํารวจความ
พึ ง พอใจของผู ช มต อ การรั บ รู คุ ณ ค า ของสื่ อ สาธารณะ: ด า นความเป น อิ ส ระ ความเป น กลาง และ
จรรยาบรรณสื่อ ในป 2560 อยูในระดับดีมาก (กรุงเทพโพลล)
• คุณคาของสื่อสาธารณะ : ดานการพัฒนาศัก ยภาพด านการสื่ อสารของประชาชน คุณคาของสื่ อ
สาธารณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทยพีบีเอสคือ การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของประชาชน
เพราะการพัฒนาภูมิทัศนของการสื่อสารจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมี
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนที่เปนผูผลิตสื่อที่มีคุณภาพไดดวยตนเองมากขึ้น
ไทยพีบีเอสกับพัฒนาการของกลุมคนในแตละชวงวัย
การเลือกกลุมวัยเปนแนวทางเบื้องตนในการประเมิน เพราะกลุมวัยมีสวนสําคัญมากในการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตและพัฒนาการในแตละชวงวัย รวมถึงการกําหนดนโยบายสาธารณะดวย
• วัยเด็ก
o สถานีโทรทัศนท่ีมีเวลาแพรภาพรายการของเด็กมากกวา 1 ชั่วโมง 18 นาทีตอวัน คิดเปนรอย
ละ 6.18 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด และในชวงเวลาที่สอดคลองเหมาะสมสําหรับเด็ก
o การผลิตเนื้อหาที่หลากหลายสําหรับเด็กทั้งรายการทางวิทยาศาสตร (รายการนักวิทยาศาสตร
นอย) ศิลปะ (รายการสอนศิลป) การสรางเสริมประสบการณและทักษะชีวิต (รายการละคร
สําหรับเด็ก รายการหมอขาวหมอแกง)
• วัยรุน ไทยพีบีเอสพยายามผลิตรายการโทรทัศนที่มีความเฉพาะกับกลุมวัฒนธรรมเฉพาะเชน ศิลปะ
(เชน นักผจญเพลง) การเดินทางทองเที่ยว (เชน หนังพาไป) รวมถึงการเชื่อมโยงกับกิจกรรมแบบ onground เชน การแขงขันกีฬาสําหรับเยาวชน (วอลเลยบอลหญิง ตระกรอ ฯลฯ) ซึ่งมีการถายทอดสดทาง
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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โทรทัศน งานประกวดหนังสั้น สื่อศิลป การจัด campus tour ของนักผจญเพลง และการใชสื่อดิจิทัล
หรือสื่อสมัยใหม จนเกิดเปนเครือขายของกลุมความสนใจเฉพาะของตนขึ้นมา ในป พ.ศ. 2560 การ
บูรณาการสื่อทั้ง On-air, On-line และ On-ground เริ่มเห็นผลในการใชสื่อสาธารณะในการเชื่อมความ
สนใจของวัยรุน
แมวา การผลิตเนื้อหารายการที่มีลักษณะเปนวัฒนธรรมกลุมเฉพาะนั้น จะชวยสรางความผูกพันของกลุม
ผู รับ ชมเป า หมายได แต โ ดยธรรมชาติ วั ย รุ น ย อมมี ค วามสนใจที่ หลากหลาย จนไทยพี บี เอสไม อาจ
ตอบสนองไดทุกกลุม การผลิตเนื้อหาของไทยพีบีเอส เพื่อตอบโจทยความสนใจของวัยรุนยังอยูในระดับที่
จํากัด
• วัยทํางาน ในภาพรวม ไทยพีบีเอส ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ทั้งในเชิงปริมาณที่พิจารณาจากยอด
ผูชมกลุมเฉพาะทางหนาจอและทางสื่อใหม และในเชิงคุณภาพ ในรายการ/สื่อสารที่เกี่ยวของกับประเด็น
อาหารและวัฒนธรรม การเรียนรูขามวัฒนธรรม ขาวสารภูมิภาค โดยเฉพาะในแงมุมของภาคประชาชน
สิทธิและความเปนธรรมทางสังคม รายการขาวเชิงวิเคราะห
สําหรับกลุมผูชมที่มีความผูกพันกับไทยพีบีเอสคอนขางสูง ไทยพีบีเอสควรพยายามพัฒนากิจกรรมหรือ
ช อ งทางแบบ on-ground และ on-line ที่ จ ะต อ เชื่ อ ม/ขยายผลของผู รั บ สื่ อ กลุ ม นี้ ให นํ า ไปสู ก าร
ประยุกตในการเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมมากขึ้น ดังเชน ที่เคยทําสําเร็จในชวงมหกรรมแสงจากพอ
• ผูสูงวัย การพัฒนารายการสําหรับผูสูงวัยจึงเปนกลยุทธที่ตอบโจทยทั้งในแงของการสรางกลุมเปาหมาย
ประจําของสื่อ ดังจะเห็นไดจากสัดสวนผูชมในกลุมนี้สูงกวาอุตสาหกรรมโทรทัศนในภาพรวม (ไทยพีบีเอ
สมีสัดสวนผูชมกลุมนี้ รอยละ 56 ในขณะที่สถานีโทรทัศนในภาพรวม มีสัดสวนของผูชมกลุมนี้ รอยละ
42) และในแงคุณภาพ รายการสําหรับผูสูงอายุเชน GenO(ld) รายการลุยไมรูโรย สูงวัยดี๊ดี และขาว
ออนไลน เรื่อง นวัตกรรมสําหรับผูสูงอายุ ก็ไดรับรางวัลที่สะทอนถึงคุณภาพของรายการ เชนกัน
ไทยพีบีเอสกับประเด็นวาระสําคัญของสังคมไทย 6 ประเด็นดังนี้
• การนอมนําศาสตรพระราชา ป พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนปที่ปวงชนชาวไทยรวมใจกันนอมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไทยพีบีเอสจึงได
ออกแบบและนําเสนอชุดรายการ/กิจกรรมแสงจากพอ โดยมีรายการและกิจกรรมที่หลากหลายและ
ตอเนื่องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งป โดยมุงเนนที่บุคคลผูนอมนําศาสตรของพระราชาไปใชในการดําเนินชีวิต
• เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจดิจทิ ัลถือเปนนโยบายหลักของชาติในปจจุบันและในอนาคต ไทยพีบีเอส ไดมี
สวนรวมในการเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในสวนของ
(ก) การพัฒนาโครงขายระบบการแพรภาพกระจายเสียงโทรทัศนแบบดิจิทัล ซึ่งเปนการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานของระบบแพรภาพดิจทิ ัล
(ข) การพัฒนารูปแบบ เนื้อหา ชองทาง และเนื้อหาของสื่อดิจิทัล โดยการปรับรูปแบบการนําเสนอ
จาก on-air มาเปนรูปแบบที่นําผานสือ่ สมัยใหม หรือ on-line ดวย
(ค) การพัฒนาผูผลิตสื่อดิจิทัลรุนใหม ทั้งการใหความสําคัญกับผูผลิตรายการหรือผูผลิตสื่อดิจิทัลรุน
ใหม ในการผลิตรายการ (จํานวนรวม 40 รายในป 2560) และนําไปประกวดในเวทีตางๆ และ
การยกระดับภาคประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ใหสามารถผลิตสื่อดิจิทัลไดมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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• เศรษฐกิจสรางสรรค ในป พ.ศ. 2560 รายการสารคดีเชิงภูมิปญญาและวัฒนธรรม ไมวาจะเปน รายการ
ภัตตาคารบานทุง รายการแสงจากพอ รายการ Food work รายการไทยบันเทิง รายการองศาเหนือ
รายการดูใหรู และการจัดเทศกาลขาวไทยยังสามารถชวยใหกับผูประกอบการรุนใหมจํานวนมาก ไดนํา
แนวคิด/แนวทาง/ประสบการณที่ไดถายทอดผานในรายการ ไปชวยตอยอดความคิด และแรงบันดาลใจ
ในการประกอบกิจการของตนเอง
• ความพรอมสูสังคมสูงวัย การเตรียมความพรอมสําหรับสังคมผูสูงวัย เริ่มตนจากแนวคิดที่จะเปลี่ยน
มุมมองจากมองวา ผูสูงวัยเปน “ภาระ” ใหเปนมุมมองวา ผูสูงวัยเปนผูที่มีศักยภาพมาก (active aging)
โดยมีรายการลุยไมรูโรย และรายการหัวใจไมมีวันชรา ทําหนาที่สื่อสารและสรางความเขาใจในมุมมองนี้
ผานประสบการณของผูสูงวัยที่มีศักยภาพหลากหลายรูปแบบจํานวนมาก
• การสรางสังคมสมานฉันท การสรางสังคมสมานฉันทเปนรากฐานสําคัญสําหรับการฟนฟูประชาธิปไตย
ในสังคมไทย เพราะความสมานฉันทจะเอื้อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเหตุผล/มุมมอง/ความคาดหวัง ที่
แตกตางกันของผูคนในสังคมไดอยางลึกซึ้งขึ้น จนนําไปสูการตัดสินใจรวมกันของสาธารณะที่รอบคอบ
เปนธรรม และเกิดความขัดแยงใหนอยที่สุด
• ประชาคมอาเซียน ไทยพีบีเอสยังคงใหความสําคัญอยางตอเนื่องและจริงจัง ผานการสรางสรรคสารคดีที่
ชวยสรางความเขาใจเชิงลึกระหวางผูคนในอาเซียน เชน สารคดีชุด โยเดียที่คิด (ไม) ถึง ซึ่งชวยใหเกิด
ความรู/ความเขาใจใหมระหวางผูคนใน 2 ประเทศ เชนเดียวกับศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ของไทยพีบีเอส ซึ่ง
พยายามทําใหเห็นและเรียนรูถึงการถักทอในเชิงวัฒนธรรมระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย
และเปนองคประกอบพื้นฐานสําคัญของการเปนประชาชาติอาเซียน

แผนภาพที่ 6 แสดงบริบทแวดลอมที่นําเขาสูแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
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การเปน Learning Space for All ของ ส.ส.ท.
เนนความสําคัญของบทบาทการเปนสื่อสาธารณะ ที่มุงสรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม ดวยการสื่อสารขอมูล
ข าวสารที่ ก อให เกิ ดความรู และแปลงไปสู ภู มิ ป ญญา ให ประชาชนในสั งคมได ตระหนั ก และมี ศั กยภาพในการ
เปลี่ยนแปลง โดย ส.ส.ท. มีบทบาทเปนผูสื่อสารเพื่อสรางการเรียนรู จุดประกายสรางแรงบันดาลใจ และสนับสนุนทิศ
ทางการขับเคลื่อน

แผนภาพที่ 7 แสดงเหตุผลในการเปน “Learning Space for All” ของ ส.ส.ท.

แผนภาพที่ 8 แสดงนิยาม “Learning Space for All”

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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วัตถุประสงค วิสัยทัศน (Vision) และ พันธกิจ (Mission)
วัตถุประสงคองคการ ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
(1) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารเที่ยงตรง รอบดาน สมดุล และ
ซื่อตรงตอจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางดานขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดสวน
อยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตา งๆ โดยมุงดําเนินการอยางปราศจาก
อคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย
(3) สงเสริมความรูใหแกประชาชนใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชนทั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิน่ ผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น
(4) สงเสริมเสรีภาพในการรับรูขาวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับอยางเทาเทียมกัน
(5) สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนทั้งทางตรงและทางออมในการกําหนดทิศทางการใหบริการ
ขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชนอื่นๆ
การดําเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ใหคํานึงถึงการเขาถึงและการใชประโยชนไดอยางทัว่ ถึง
และเปนธรรมของประชาชน
อํานาจหนาที่หลักขององคการ ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. 2551
(1) จั ด ให มี ส ถานีวิ ทยุ ก ระจายเสีย งและสถานีวิท ยุโ ทรทัศ น หรื อเผยแพร รายการในระบบอื่ นหรือ
เทคโนโลยี ทั น สมั ย อื่ น โดยมี เ ครื อ ข า ยให บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศหรื อ ให มี ส ถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติม เปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายได
จากการโฆษณา เวนแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ
(2) ใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่นหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวของ
หรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ
(3) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผูผลิตรายการอิสระ
(4) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงานตางประเทศ หรือองคการ
ระหวางประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสารสาธารณะของตางประเทศ
ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสรางความรวมมือ
ทางวัฒนธรรมระหวางกัน
(5) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือตอเนือ่ งในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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วิสัยทัศน
“ มุงมั่นเปนสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สรางสรรคสังคมคุณภาพและคุณธรรม ”
พันธกิจ
“ใหบริการขอมูลขาวสาร สารประโยชน สาระบันเทิงที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามขอบังคับดานจริยธรรมองคการ เพื่อเผยแพรผานสื่อทุกแขนง
โดยยึดถือผลประโยชนสาธารณะและความคุมคาเปนสําคัญ ”

เปาประสงค ป 2561 -2564
ส.ส.ท. กําหนดเปาประสงค (Purpose) ขององคการฯ ภายใตกรอบวัตถุประสงคของ พ.ร.บ. ส.ส.ท. วิสัยทัศนพันธกิจ ความสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย และสะทอนบทบาทของ ส.ส.ท. ภายใตบริบทและ
สภาพแวดลอม ดังนี้
เปาประสงค (Purpose)
ในป 2564 “พื้นที่เพื่อการเรียนรูสําหรับทุกคน (Learning Space for All)”
ในป 2561
ในป 2562

“สื่อขับเคลื่อนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง”
“สังคมวางใจใหไทยพีบีเอสเปนผูรวมสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต”

เพื่อใหไปสูเปาประสงคขององคการ ส.ส.ท. ไดกําหนดกรอบทิศทางของยุทธศาสตรระยะ 4 ปขึ้น (พ.ศ.
2561 – 2564) เพื่อใหสามารถวางแผนยุทธศาสตรไดอยางตอเนื่อง โดยกําหนดแผนบริหารกิจการระยะ 1 ป ที่มี
แผนปฏิบัติการ โครงการ และแผนงบประมาณ ซึ่งจะมีการทบทวนทุกๆ 1 ป

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ยุทธศาสตรองคการ (Corporate Strategy)
“แตกตางบนความยั่งยืน”
สาระสําคัญของยุทธศาสตร มีดงั นี้
1. ยุทธศาสตรสรางความแตกตาง
ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส ตองเปนสื่อกระแสหลักที่มีความแตกตางในบทบาทและมีที่ยืนในสื่อไทย
สะทอนหลักการและคุณคาของสื่อสาธารณะ ไมใชแคสื่อทางเลือก โดยเสนอเนื้อหาที่เที่ยงตรง เปนธรรม รอบดาน
ทําใหคนเชื่อถือได ไมเสนออยูแคปรากฏการณ แตไปถึงเบื้องหลังเบื้องลึกและอยูบนหลักจรรยาบรรณ ซึ่งเปน
แนวทางสําคัญยิ่งที่ไทยพีบีเอสจะตองแสดงจุดยืนที่แตกตางออกมา ในทามกลางสถานการณที่ทีวีดิจิทัลแตละชอง
ตองตอสูเพื่อความอยูรอดจึงมีแนวโนมที่จะเสนอเนื้อหาที่เอาใจตลาดแบบเราอารมณมากกวาการเนนคุณภาพและ
สารประโยชน และในทามกลางขอมูลขาวสารมหาศาลที่วิ่งกระจายอยูในสื่อใหม คนจะยิ่งกระหายขอมูลที่เขา
เชื่อถือได ไทยพีบีเอสจึงตองเรงสรางตัวเองใหเปนสื่อที่ไดรับศรัทธาและความไววางใจอันดับตนๆของสังคมใหได
เชนเดียวกับสื่อสาธารณะของสากลที่กําหนดเรื่องความนาเชื่อถือไวเปนเครื่องแสดง (Marker) ของความแตกตาง และ
เปนจุดแข็งของสื่อสาธารณะ และตองเนนลงทุนในรายการที่มีคุณภาพและความคิดสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่ถูก
รองรับดวยการทดสอบจาก Media Lab หรือการวิจัยคูขนานไปกับการเปดโอกาสใหมีกิจกรรมสรางสรรคตางๆ ได
เกิดขึ้น บนแพลตฟอรมใหมๆ ที่ออกแบบใหดึงดูดนักสรางสรรคใหมๆ ไดจํานวนมาก
ไทยพีบีเอส จะตองใหความสําคัญกับ กลุม รายการที่สื่ อพาณิช ยอื่นๆอาจละเลย ไดแก รายการ
คุมครองผูบริโภคและประชาชน รายการเด็กที่ตองครอบคลุมเด็กทุกกลุมและมุงสรางเด็กใหเปนพลเมืองรุนใหมที่มี
คุณภาพ รวมทั้งรายการสําหรับคนรุน Millennium หรือคน วัย 15-35 ป โดยใชชองทาง Online และ Contentbased marketing อยางที่เขาถึงความสนใจของคนกลุมนี้ นอกจากจะมุงตอบสนองผูชมทั่วไปแลว ไทยพีบีเอส
จะเพิ่มผลิตภัณฑและบริการที่มุงตอบสนองผูชมเฉพาะกลุมโดยแยกเนื้อหาและชองทางตามความสนใจและ
พฤติกรรมของแตละกลุม (Personalized Products) รวมทั้งมีรายการที่นําเสนอคานิยมรวมของสังคม (Social
Shared-value products) ในช ว งเวลาที่ เ หมาะสม ตลอดจนรายการที่ ว างแผนและผลิ ต ร ว มกั บ หุ น ส ว น
ยุทธศาสตร เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคมรวมกัน
นอกจากนั้น ส.ส.ท. จะขับเคลื่อนสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยจะใชพื้นที่สื่อ
ทุกชองทาง และพื้นที่ทางกายภาพที่มีอยู (ทั้งสํานักงาน ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และ ศูนยภูมิภาคทั้ง 3
แหง) เพื่อเปดใหเปนพื้นที่การเรียนรูของสังคมอยางเต็มที่อีกดวย
2. ยุทธศาสตรสรางความยั่งยืน
สื่อสาธารณะกอเกิดมาดวยความยากลําบาก และเปนที่พึ่งของสังคมไทย การทําให ส.ส.ท. มีความ
แตกตางและยั่งยืน จะตองทําให ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอสเปนแบรนดที่ไววางใจไดของประชาชน (Trusted Brand)
ทั้งในเรื่องขีดความสามารถในการทําหนาที่ของสื่อสาธารณะ ความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส และธรรมาภิบาล
ควบคูไปกับการนําเสนอเนือ้ หาที่เชื่อถือได รวมทั้งจะตองสรางคนไทยพีบีเอสใหมีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีทักษะการทํางานหลากหลายขามสายงานได และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแบบ One Team
โดยตอยอดจาก SPIRIT of Thai PBS
นอกจากนั้ น ส.ส.ท. จะต องยกระดั บ ความสั ม พั น ธ กับ ภาคี เครื อข า ยให เป น หุ น ส ว นยุ ท ธศาสตร
(Strategic Partners) ที่เปนเจาของสื่อสาธารณะรวมกัน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องคกรสื่อ สื่อ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ทองถิ่น ผูผลิตอิสระ สื่อวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองคกรระหวางประเทศ เพื่อสรางความมั่นคง รวมไปกับ
กลไกเดิมที่มีอยูแลว คือ สภาผูชมผูฟงฯ ศูนยเพื่อนไทยพีบีเอส และนักขาวพลเมือง
เพื่ อ สร า งการรั บ รู แ ละจดจํ า ส.ส.ท. จะต อ งมี แ ผนงานด า น Branding และ Social Marketing
(รณรงคเพื่อสื่อสาธารณะ) โดยเนนบูรณาการทุกชองทางสื่อ รวมทั้งจะตองใชขอมูลและวิชาการเพื่อวางแผน
ประเมิน และแสดงใหเห็นความคุมคาในมิติตางๆ ทั้งดานการศึกษาวิจัยผูชมผูฟ ง (Audience analysis) การศึกษา
ติดตามเชิงลึกกลุมผูชมผูฟงเปาหมาย (Audience journey) การประเมินผลลัพธและความคุมคาใหสังคมประจักษ
ดวยเครื่องมือวัดผลเชิงคุณภาพ เชน SROI (Social Return On Investment) ผลผลิตในแงคุณภาพของเนื้อหา
ความพึงพอใจและการประเมินคุณคาจากภาคีหุนสวน หรือผลลัพธตามคุณคาหลัก (Core values) ขององคการ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) ป 2561-2564
ภายใตยทุ ธศาสตร “แตกตางบนความยั่งยืน” ส.ส.ท.ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic
Issue) ไว 4 ประการ ดังนี้
1. เขาถึงผูรับสาร/ผูสื่อสารหลากหลายทั่วถึงดวยสารประโยชนที่แตกตาง ไทยพีบีเอสมุงสราง
ผลิตภัณฑหรือบริการ (Products & Services) ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูชมที่มีความ
ตองการรับและใชขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน ดวยชองทางสื่อที่เปนความนิยมหรือสอดคลองกับพฤติกรรมของ
กลุม โดยจะมีผลิตภัณฑสําหรับผูชมทั่วไป (Mass Products) ทั้งการใหบริการขาว รายการภาคพลเมือง รายการ
สารประโยชน สาระบันเทิง ที่นําเสนอผานทุกชองทางสื่อ และผลิตภัณฑแบบ On Demand สําหรับกลุมที่สนใจ
เฉพาะเรื่ อ ง หรื อ Personalized Products ที่ ผู ช มสามารถเลื อ กรั บ ชมได แ บบทุ ก ที่ ทุ ก เวลา (Anytime
Anywhere) ซึ่ ง จะอยู บ นช อ งทางสื่ อ Online เป น หลั ก เช น Thai PBS KNOWLEDGE, Thai PBS KIDS, Thai
PBS INSPIRATION, Thai PBS SCI&TECH, Thai PBS HEALTH, Thai PBS TRAVEL, Thai PBS MUSIC เปนตน
นอกจากนี้ ไดออกแบบแนวคิดการจัดกลุมผลิตภัณฑหรือบริการใหสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ในดานของสารประโยชนที่สะทอนคุณคาสื่อสาธารณะไว 3 รูปแบบดวยกัน ไดแก 1) รูปแบบการมีสวนร ว ม
บางสวน (Engagement model) เปนการวางแผนผลิตงานที่สนองตอบกลุมเปาหมายเฉพาะ (Personalized
products) ซึ่ ง สามารถวั ด ผลจากจํ า นวนผู ช ม ผู มี ส ว นร ว มใน Online 2) รู ป แบบการสนั บ สนุ น เชิ ง คุ ณ ค า
(Endorsement model) เป น การวางแผนผลิ ต งานตามประเด็ น ที่ เ ป น คุ ณ ค า ของสั ง คม (Shared-value
products) ในแตละชวงเวลา สามารถวัดผลจากจํานวนผูชม ผูมีสวนรวม และทัศนคติของประชาชนที่มีตอการให
คุณคาตอเรื่องที่สื่อสาร และ 3) รูปแบบสนับสนุนเชิงกระบวนการ (Empowerment model) เปนการกําหนด
ผลิตภัณฑที่เปนการผลิตแบบสรางสรรครวมกับหุนสวนยุทธศาสตรตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ (Co-creation
products) เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นนั้นๆ สามารถวัดผลจากจํานวนผูชม การรับรูและ
ทัศนคติของประชาชน และความพึงพอใจของหุนสวนยุทธศาสตร ทั้งนี้ รูปแบบที่สอง และสาม นับเปนแนวทาง
การทํางานแบบสื่อสาธารณะ ที่จะทําให ส.ส.ท. มีความแตกตางและสามารถสรางคุณคาใหแกสังคมตามที่กําหนด
ไวได
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แผนภาพที่ 9 แสดงตัวอยางการจัดกลุมผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสนองตอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานผูรับสาร/ผูสื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง

แผนภาพที่ 10 แสดงการออกแบบแนวคิดการจัดกลุมผลิตภัณฑหรือบริการ
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานสารประโยชนและคุณคาแบบสื่อสาธารณะ
2. สร า งสรรค สั ง คมแห ง การเรี ยนรู ต ลอดชี วิต ท า มกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลก
ปจจุบันที่มีพลวัตสูง ความรูจะชวยพัฒนาใหคนกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ทําใหกาวไปสูสังคมคุณภาพและคุณธรรมได ส.ส.ท. จึงมุงสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ
โดยเปดพื้นที่การเรียนรูสําหรับทุกคน (Learning Space for All) ผานสื่อทุกชองทางของ ส.ส.ท. และเปดพื้นที่
ทางกายภาพ เชน ศูนยการเรียนรูและพิพิธภัณฑ ที่สํานักงานใหญและศูนยขาวในภูมิภาค (Location-Based
Learning Space) รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การเป ด พื้ น ที่ เ รี ย นรู ใ นชุ ม ชนที่ ส.ส.ท. ไปร ว มทํ า งานขั บ เคลื่ อ นด ว ย
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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(Community-based Learning Space) และเชื่อมโยงการเรียนรูผานหลักสูตรการอบรม งานวิจัย งานเผยแพร
ความรูตางๆ (Academy-based Learning Space) ทั้งในรูปแบบที่ ส.ส.ท. ดําเนินการเอง และที่เปนความรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาดานนิเทศศาสตร และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

แผนภาพที่ 11 แสดงแนวคิดการจัดพื้นที่เรียนรู เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
3. สรางคุณคาและความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม ส.ส.ท. จะขยายภาคีเครือขายใหครอบคลุม
ทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องคกรสื่อ สื่อทองถิ่น ผูผลิตอิสระ สื่อวิชาชีพ สถาบันการศึกษา
และองค ก รระหว า งประเทศ รวมทั้ ง จะยกระดั บ ความสั ม พั น ธ กั บ ภาคี เ ครื อ ข า ยให เ ป น หุ น ส ว นยุ ท ธศาสตร
(Strategic partners) ที่จะขับเคลื่อนสังคมไปรวมกันบนพื้นฐานความเปนอิสระและยึดผลประโยชนของสังคมเปน
ที่ตั้ง พรอมกับการหนุนเสริมใหสภาผูชมและผูฟงรายการเปนกลไกที่เขมแข็ง สามารถแสดงบทบาทของการรับฟง
และการเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและยุทธศาสตรเนื้อหาแกไทยพีบีเอสไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 12 แสดงแนวคิดการจัดวางความสัมพันธกับภาคีหุนสวน ที่สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 คือสรางคุณคาและความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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4. พัฒนา ส.ส.ท. ใหเปน Trusted Brand ในใจประชาชน ส.ส.ท. มุงมั่นที่จะทําใหสังคมศรัทธา
และเชื่อมั่นในความเปนสื่อสาธารณะ ทั้งในดานขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ ความโปรงใส (Transparency)
การนําเสนอขอมูลขาวสารที่เปนอิสระ ไมถูกครอบงําดวยอํานาจรัฐ หรืออํานาจทุน เชื่อถือได ตรงไปตรงมา และ
เปนที่พึ่งไดของประชาชน (Reliable) มีความโดดเดนแตกตางอยางสรางสรรค (Unique) โดยพนักงานของ
ส.ส.ท. มีจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม (Spirit of Thai PBS) และการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ดวยพลังของคนรุนใหมอยางจริงจัง (Talent Mobility) โดยกําหนดใหเปนเปาหมายของผลลัพธการดําเนินงานที่
จะตองชี้วัดไดภายในป 2564 อยางมีหลักวิชาการรองรับ นอกจากนี้ แผนงานและโครงการตางๆ จะตองออกแบบ
ใหแสดงผลลัพธที่มุงตอบเปาหมายดังกลาวนี้ดวย

แผนภาพที่ 13 แสดงแนวคิดและการนิยามความหมายที่เปนรูปธรรม วัดผลได
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการเปน Trusted Brand ในใจประชาชน

แผนภาพที่ 14 การจัดกลไกทางยุทธศาสตรที่จะนําไปสูการสรางความเปน Trusted Brand ในใจประชาชน
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ทิศทางการดําเนินงานจากป 2561 ถึง 2564
เพื่อใหสอดรับกับความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรับสาร
ของประชาชน จึงไดกําหนดทิศทางจากสถานะในปจจุบนั ของ ส.ส.ท. สู สถานะในอนาคตไว ดังนี้

แผนภาพที่ 15 แสดงทิศทางการดําเนินงานของ ส.ส.ท. ตามยุทธศาสตร “แตกตางบนความยั่งยืน”
ภาพรวมของทิศทางการบริหารกิจการ แบงเปน 6 ประเด็นหลัก ไดแก (1) การเคลื่อนตัวจากแพลตฟอรม
Broadcast เดิมไปสู Digital Media มากขึ้น (Any Time Any Where Any Devices) (2) โครงสรางการทํางาน
ปรับไปสูการทํางานรวมกันตามเนื้อหา (Content Based Structure) (3) เนื้อหาจากเดิมมุงตอบคนกลุมใหญไปสู
เนื้อหาที่ตอบโจทยความสนใจ ความตองการของผูรับสารเฉพาะกลุม (Customized Content) (4) จากการเนน
พื้นที่หนาจอเปนหลัก ไปสูการสรางพื้นที่การเรียนรูแบบองครวม ทั้ง On air Online และ On ground (Total
Learning Space) (5) ปรับการทํางานแบบเครือขายไปสูการทํางานรวมกันแบบหุนสวนทางสังคม (Partnership
& Share Values) และ (6) จากระบบงบประมาณแบบกระจายตามสํานัก ไปสูระบบงบประมาณแบบยั่งยืนที่เอา
ยุทธศาสตรเปนตัวตั้งและคํานึงถึงการจัดการในระยะยาว และการสราง Thai PBS ใหเปน TRUSTED BRAND

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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กรอบแผนบริหารกิจการป พ.ศ. 2562
ส.ส.ท. ไดกําหนดเปาหมายของแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงผลความสําเร็จในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาประสงคป 2562 ในการเปนสื่อขับเคลื่อนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เปาหมายป 2562
ดาน Branding

1. ไทยพีบีเอสไดรับการยอมรับจากประชาชนในการทําหนาที่สอื่ สาธารณะ

ดาน Corporate
Agenda

2. ไทยพีบีเอสมุงขับเคลื่อนวาระการ “ปฏิรูปประเทศ” รวมกับภาคีเครือขาย

ดาน Content

3. เนื้อหามีความแตกตาง โดดเดน นาเชื่อถือ และมุงสนองตอบประโยชนสาธารณะ

ดานชองทาง

4. ไทยพีบีเอสเขาถึงผูชมที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ผานทุกชองทางสื่อ

ส.ส.ท. ไดกําหนด ตัวชี้วัดความสําเร็จในป 2562 และเปาหมาย โดยสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
ไวดังนี้ (จะแสดงคํานิยาม และเกณฑการวัด ในสวนที่ 3 ตัวชี้วัดองคการฯ )
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการและคาเปาหมายป 2562 ที่สอดคลองกับเปาหมาย ป
2562 ของ ส.ส.ท.
ดาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

คากลาง

Branding 1. ไทยพีบีเอสไดรับการยอมรับ 1. ค า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต อ • ประชาชนที่รูจักไทยพีบีเอส
จากประชาชนในการทําหนาที่ บ ท บ า ท ก า ร ทํ า ห น า ที่ สื่ อ ยอมรับวาไทยพีบีเอส เปน
สาธารณะของไทยพีบีเอส อยู สถาบันสื่อสาธารณะ ผู
สื่อสาธารณะ
ในเกณฑ “ดีมาก”
สรางสรรคการเรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดีมาก” (ระดับ
4.01-4.50 จาก 5 คะแนน)
Corporate 2. ไทยพี บี เ อสมุ ง ขั บ เคลื่ อ น 2. ประเด็นที่ไทยพีบีเอส
Agenda วาระการ “ปฏิ รู ป ประเทศ” ขับเคลื่อนรวมกับเครือขาย
(วาระหลัก) รวมกับภาคีเครือขาย
ไดรับการประเมินความคุมคา
ในการดําเนินงานและการ
ประเมินความพึงพอใจ จาก
เครือขาย ที่รวมผลักดัน
ประเด็นการบริการสาธารณะ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

• ไดรับการประเมินวามีความ
คุมคา ไมนอยกวา 2 ประเด็น
• ระดับคาเฉลี่ยการประเมิน
ความพึงพอใจจากเครือขาย
อยูในเกณฑ “ดีมาก” (ระดับ
4.01-4.50 จาก 5 คะแนน)
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ดาน
Content
(เนื้อหา)

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

คากลาง

3. เนื้อหามีความแตกตาง โดด 3. ค า เฉลี่ ย ความสํ า เร็ จ การ • ขาวและรายการของไทยพีบี
เ ด น น า เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ มุ ง ประเมิ น คุ ณ ภาพเนื้ อ หาของ เอสไดรับการยอมรับวามี
สนองตอบประโยชนสาธารณะ ไทยพีบีเอส (ขาว และรายการ)
คุณภาพ 4 ประการ (ความ
แตกตาง นาเชื่อถือ การ
สนองตอบประโยชน
สาธารณะ และประชาชนมี
สวนรวม) อยูในเกณฑ “ดี
มาก” (ระดับ 4.01-4.50
จาก 5 คะแนน)

Platform 4. ไทยพี บี เ อสเข า ถึ ง ผู ช มที่ 4. จํานวนผูชม/ผูใชบริการไทย • ความนิยมอยูในอันดับที่
(ชองทาง) หลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น ผ า นทุ ก พีบเี อสผานทุกชองทางสื่อ
สูงขึ้น 1 อันดับจากป 2561
ชองทางสื่อ
เมือ่ เปรียบเทียบกับ 24 ชอง
ทีวีดิจิทัล
• จํานวนผูช มทางหนาจอ
โทรทัศน เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป 2561 ไมนอย
กวารอยละ 5
• จํานวนยอดชม (ทั้งชมสด
และชมยอนหลัง) ของสื่อใหม
ทุกประเภท รวมทั้งปเพิ่มขึ้น
จากฐานขอมูลป 2561ไม
นอยกวารอยละ 5
• กลุมตัวอยางรูจักThaiPBS
Digital Radio ไมนอยกวา
รอยละ 40
• กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio Content ผาน
ชองทาง OTT ไมนอยกวา
รอยละ 50
• จํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่
ไทยพีบีเอสจัดขึน้ รวมทั้งป
เพิ่มขึ้นจากฐานขอมูลป
2561 ไมนอยกวารอยละ 30

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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สวนที่ 2
แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562
• แผนดานเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content, Platform & Service
Plan)
• แผนดานภาคีหุนสวน (Partnership Plan)
• แผนดานทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital
Plan)
• การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในแผนระยะ 1 ป พ.ศ. 2562
• การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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สวนที่ 2
แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562
แผนบริ ห ารกิ จ การป 2562 ได กํ า หนดเป า ประสงค ไ ว ว า “สั ง คมวางใจให ไ ทยพี บี เ อสเป น ผู ร ว ม
สรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต” เปนการดําเนินการตอเนื่องจากแผนบริหารกิจการ 2561 ภายใตกรอบทิศทาง
ของแผนบริหารกิจการระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อใหบรรลุเปาประสงคป 2564 คือ “การเปนพื้นที่
เรียนรูสําหรับทุกคน Learning Space for All” ตามยุทธศาสตรแตกตางอยางยั่งยืน ที่มีแผนรองรับ 3 แผน
คือ 1. แผนเนื้อหา ชองทางและบริการ 2 แผนภาคีหุนสวน 3. แผนดานทุนมนุษย ทุนองคการ รองรับดวย 4
ประเด็นยุทธศาสตร คือ 1. การเขาถึงผูรับสาร/ผูรวมสื่อสารที่หลากหลายทั่วถึงดวยสารประโยชนที่แตกตาง 2.
การสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 3. การสรางคุณคาและความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม 4.
พัฒนา ส.ส.ท. ใหเปน Trusted Brand ในใจประชาชน ตามแผนภาพที่ 15

แผนภาพที่ 15 แสดง Corporate Strategy Plan ป 2562 ของ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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แผนภาพที่ 17 แสดงแผนดําเนินการป 2562 ของ ส.ส.ท.
คุณคาหลัก (Core Value) 6 ประการ ที่จะนําไปสูเปาประสงคดังกลาวคือ
1. ใหขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง เที่ยงตรง เปนกลาง
2. สรางผลงานที่มีคุณภาพสูง โดดเดนและแตกตาง
3. สะทอนถึงคุณคา และวัฒนธรรมของไทยออกสูนานาชาติ
4. ใหความสําคัญกับภาคีหุนสวน และทองถิ่น
5. สนับสนุนเรื่องการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
6. เปนแหลงขอมูลหลักที่เชื่อถือไดในภาวะวิกฤติของประเทศ

1. แผนดานเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content, Platform & Service Strategic Plan)
แผนดานเนื้อหา ชองทาง และบริการ มุงผลิตและนําเสนอเนื้อหาคุณภาพที่เปนประโยชนตอสาธารณะ เขาถึง
กลุ ม ที่ ห ลากหลาย ผ า นช อ งทางที่ เ หมาะสมกั บ กลุ ม เป า หมาย เพื่ อ สร า งให เ กิ ด การเรี ย นรู ที่ จ ะนํ า ไปสู ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคม มีจุดมุงหมาย 3 ประการคือ
1) การเคลื่อนตัวจากแพลตฟอรม Broadcast เดิมไปสู Digital Media มากขึ้น ซึ่งจะทําใหเกิดการเขาถึงสื่อ
ของไทยพีบีเอสที่ทั่วถึง หลากหลายไมจํากัดสถานที่ ไมจํากัดเวลา ไมจํากัดการเขาถึง (anywhere anytime any
device) โดยใหน้ําหนักความสําคัญการดําเนินงานดานสื่อใหมเพิ่มมากขึ้น ดวยการเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานทั้ง
ในสวนของการจัดสรรงบประมาณ การสรรหาและพัฒนาบุคลากร การปรับโครงสรางหนวยงานที่รองรับภารกิจ
ดานสื่อใหม
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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2) การปรับโครงสรางการทํางาน/กลไกการทํางานไปสูการทํางานรวมกันตามเนื้ อหา (Content based
structure) มากขึ้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการหลอมรวมความคิด ทิศทางและการใชทรัพยากรใหเกิดน้ําหนัก
ที่จะพุงไปดวยกันโดยมีทั้งสวนที่จะกําหนดเปนกลไกประจําคือ ครัวกลางซึ่งพัฒนาตอเนื่องจากการดําเนินงานในป
ที่ผานมาที่เนนสนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาพิเศษ content war room เปนกลไกการทํางานรวมเพื่อกําหนดทิศ
ทางการดํ าเนิ นงานในแตล ะวั น และการดํ าเนิ นงานเฉพาะกิ จ และ bridge team เป น อี กกลไกที่ จะมาเสริม
ศักยภาพการทํางานของสื่อออนไลน
3) ผลิ ต เนื้ อ หาที่ ต อบโจทย ค วามสนใจความต อ งการของผู รั บ สารเฉพาะกลุ ม มากขึ้ น (Customized
Content) ซึ่งเปนการตอบสนองพฤติกรรมการสื่อสารในปจจุบันที่จะชวยในการขยายฐานผูชมไดมากขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เขาถึงผูรับและผูใชสื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ดวยสารประโยชนที่แตกตาง ส.ส.ท.
มุงสรางสรรคและผลิตขาวสาร รายการที่มีสารประโยชนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูรับสารและผูใชการ
สื่อสารที่หลากหลาย ใหไดอยางทั่วถึง มีประเด็นสําคัญสรุปได ดังนี้
1. ทิศทางการพัฒนาเนื้อหาและชองทางการนําเสนอ
• มุงใหความสําคัญกับเนื้อหาและชองทาง Online มากขึ้น โดยมีเปาหมายในการมุงไปสูการเปน
More Digital
• การกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดยวิเคราะหจากขอมูลพฤติกรรมการรับชมของกลุมเปาหมาย
และทิศทางของอุตสาหกรรมโทรทัศน คือกลุมเปาหมายทาง On Air ไดแกกลุมอายุ 40 ปขึ้นไป และกลุมเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
• กลุมที่มีพฤติกรรมรับชมผานชองทาง Online จะมีการทําเนื้อหาที่เขาถึงทุกกลุมตามประเด็นความ
สนใจในชองทาง OTT
• การออกแบบการทํางานแบบ Content Based Structure ใหสามารถกําหนดเนื้อหา การเลาเรื่อง
ขามแพลตฟอรม (Story Telling) อาทิ ประเด็นศิลปวัฒนธรรม
• การสนับสนุนการทําสื่อเพื่อเขาถึงผูพิการตามนโยบายของ กสทช. ในการทํา Audio Description
(AD) และ Closed Captions (CC)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

27

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

แผนภาพที่ 18 แนวคิดการพัฒนาเนื้อหาและชองทาง
2. ทิศทางดานการพัฒนาสื่อใหมในป 2562
ดํ า เนิ น การตามกลยุ ทธ หลั ก 6 ด า นของสื่ อใหม ไ ทยพีบี เอสผานโครงการและกิ จ กรรมต าง ๆ โดยมี
แนวทางสํ า คั ญ ที่ จ ะเน น ในการพั ฒ นา ในป 2562 ซึ่ ง เป น แนวโน ม (Trend) ของอุ ต สาหกรรมสื่ อ ออนไลน ที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
• Personalized เริ่มเนนการใหบริการและพัฒนาใหมีเนื้อหาและชองทางการนําเสนอที่เฉพาะเจาะจง
ตามพฤติกรรมของผูชมผูฟง (Audience) มากขึ้น อาทิ
o Personalized Platform การจัดทําแพลตฟอรม หรือช องทางที่ต อบโจทย ความต องการ
เฉพาะดานมากขึ้น เชน เว็บไซตขาว, เว็บไซตรายการ, แอปพลิเคชันที่รองรับ การรับชมโทรทั ศนทั้งสดและ
ยอนหลัง (Catch up Application), แอปพลิเคชันที่รองรับเนื้อหาประเภทวิดีโอ หรือ Video on Demand (ViPa
Application) สําหรับกลุมเปาหมายที่เนนการดูวิดีโอในทุกรูปแบบ
o Personalized Content การจั ด กลุ ม ประเภทของเนื้ อ หาตามรสนิ ย ม ไลฟ ส ไตล หรื อ
Content-Based แทนรูปแบบ Programme-Based เพื่อใหผูใชงานจัดผังรายการตามรสนิยมสวนตัว และผูชม
ผูฟงสามารถเลือกหรือจัดเรียงการแสดงผลของเนื้อหาไดเอง ภายใตชื่อ My Thai PBS
o Personalized Communication/Marketing การทํ า กลยุ ท ธ ด า นการสื่ อ สารและทํ า
การตลาดกับสมาชิก ผูชมผูฟงที่เฉพาะกลุม เฉพาะดานความสนใจ จากฐานขอมูลเชิงลึกดานออนไลน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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แผนภาพที่ 19 แสดงกลยุทธสอื่ ใหมในป 2562
• กลไกการการทํางาน Bridged Team เปนกลยุทธในการหลอมรวมการทํางานรวมกันของหนวยงาน
หลักที่เกี่ยวของในการผลักดันกิจกรรม, โครงการ, Output ของงานที่ตองการการหลอมรวมระหวางสื่อดั้งเดิม
(โทรทัศน) และสื่อใหม (สื่อออนไลน) ที่จําเปนตองผานกระบวนการทํางานรวมกันอยางเขมขน การบริหารจัดการ
รวมถึงการตัดสินใจและการมองภาพเปาหมายเดียวกัน

แผนภาพที่ 20 แสดงกลไกการทํางาน Bridge Team
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ในป 2562 กระบวนการ Bridged Team ถูกวางการหลอมรวมภารกิจใน 4 ประเภทหลัก ๆ ไดแก
o ภารกิจดานเนื้อหา
 งานผลิตเนื้อหาออนไลนใหม / งานตอยอดเนื้อหาจากโทรทัศนมาออนไลน
 งานความรวมมือดานเนือ้ หากับหนวยงานภายนอก
 งานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อ เชน ลิขสิทธิ์, คลังขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
o ภารกิจดานเทคโนโลยีและแพลตฟอรม
 งานหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อออนไลนกับหนาจอ
 งานขยายชองทางการเผยแพรไปยังสื่ออื่น ๆ
o ภารกิจดานการประชาสัมพันธและการตลาด
 งานผลิตเนื้อหา, สื่อประชาสัมพันธของแบรนดและผลิตภัณฑ
 งานหลอมรวมการประชาสัมพันธและขยายชองทางการตลาดเชิงรุก
o ภารกิจดานการพัฒนาทักษะและความสามารถ
 งานหลอมรวมทักษะดานดิจิทัลใหผูสื่อขาว และผูบริหารจัดการสื่อออนไลน (Admin)

แผนภาพที่ 21 แสดง Bridged Team Structure
3. บุคลิกภาพในการสื่อสารภาพลักษณผลงานของไทยพีบีเอส
เพื่อใหการสื่อสารดานเนื้อหาและการเผยแพรในชองทางตางๆมี ความเหมาะสมชัดเจนไปในทิ ศทาง
เดียวกันจึงกําหนดบุคลิกของการสื่อสารผาน ชองทางตางๆเปน 3 ลักษณะคือ
• พิ ทั ก ษ (PITAC) หมายถึ ง เนื้ อ หาทางสื่ อ โทรทั ศ น มี บุ ค ลิ ก ที่ คํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข อง
สาธารณะ สะทอนคุณธรรม ไวใจได และถูกตอง
• วิภา (VIPA) หมายถึงเนื้อหาทางสื่อ Online ที่มีวิสัยทัศน แรงบันดาลใจ พลังขับเคลื่อนสู
ความสําเร็จ
• วดี (VADI) หมายถึงกิจกรรม On Ground ที่แตกตาง สามารถเชื่อมโยง เครือขายสังคมเพื่อ
สรางคุณคาสาธารณะรวมกัน
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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4. กรอบเนื้อหาหลักของป 2562
ในป 2562 ส.ส.ท.ไดกําหนดวาระหลัก (Core Agenda) เปนทิศทางหลักของการเผยแพรเนื้อหาในดาน
ต า งๆ มี เป า หมายเชิ ง ประเด็ น ทางสั ง คม 3 ด า นหลั กคื อ 1) สั ง คมเสมอภาค ลดความเหลื่ อมล้ํ า (Social
Equality) 2) การศึกษาและการเรียนรูที่มีคุณภาพ และ 3) คุณคาความเปนไทย และการยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม โดยกําหนดเนื้อหาที่ไทยพีบีเอสจะใหความสําคัญใน 3 ประเด็นหลักคือ 1) ดานการ
สรางการเมืองที่มีคุณภาพ จิตสํานึกของสังคมประชาธิปไตย 2) การปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางการเรียนรู ทักษะ
ชีวิต และอาชีพเพื่อการมีคุณภาพชีวิตทามกลางความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 3) การรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยที่มีผลมาจากการพลิกผันทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

แผนภาพที่ 22 แสดงเนื้อหาหลักของไทยพีบีเอส
นอกจากนี้ในป 2562 ไทยพีบีเอสจะนําเสนอประเด็นสําคัญทางสังคมอื่นๆ ที่เคยนําเสนอมาอยางตอเนื่อง
ไดแก 1) ประเด็นการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 2) ประเด็นความรูเรื่องกฏหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ 3) คุณภาพชีวิต การดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา มีสุขภาพดี สามารถจัดการชีวิตใหมีความสุข มีอาชีพ
และจัดการการเงินไดอยางเหมาะสม
5. สรุปแนวคิดสําคัญของยุทธศาสตรเนื้อหา
กลไกการนํากรอบความคิดตามแผนเนื้อหาและชองทางการนําเสนอดังกลาวขางตนไปปฏิบัตินั้น จะ
ดําเนินการผานแผนจัดทํารายการ โดยไดกําหนดกลยุทธในการจัดผังรายการ การผลิต และเผยแพรเนื้อหา เปน 4
ดานไดแก 1) การวางผังรายการ 2) การผลิตและเผยแพรเนื้อหาที่เปนจุดแข็งของสื่อสาธารณะ 3) การขับเคลื่อน
วาระหลัก ดวยคุณคาของเนื้อหารายการ และ 4) การรณรงคทางสังคมโดยใหความสําคัญกับการ เลือกตั้ง และทิศ
ทางการปฏิรูปการเมือง ในป 2562
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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แผนภาพที่ 23 แสดงแนวคิดเชิงกลยุทธการจัดทําเนื้อหา
ในการดําเนินงานตามแผนเนื้อหาและชองทางการนําเสนอ มีแผนงาน/โครงการที่รองรับไว สรุปไดดังนี้
1. ดานชองทางการนําเสนอ
• โครงการพัฒนาชองทางและเทคโนโลยีสื่อใหม (Platform & Technology)
o การพัฒนา Platform
 การนําเนื้อหาในรูปแบบ Short From ผานชองทางของ Social Media :
Facebook Twitter Instagram ฯลฯ
 การพั ฒ นา Website ให เป น แหล ง ข อมู ล สํ า คั ญ ในการรั บ ชม หรื อสื บ ค น
ขอมูลสําคัญๆ
 การพั ฒ นา Mobile App. เพื่ อการเข า ถึ ง กลุ ม ผู ชมที่ สะดวก รวดเร็ ว มาก
ยิ่งขึ้น
 การสร า งช องทางการสื่ อสารใหม ๆ ที่ หลากหลาย อาทิ Digital Screen
(Thai PBS LED / Kiosk / Out of Home)
 การพั ฒ นาชองทางการรั บชมที่รองรับ ทิศทางที่มุ งไปสู Go More Digital
ViPa Channel (OTT + Live)
o การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารทางด า น online Services / Feature : Live Streaming
(FB Live / Youtube / Web TV / Thai PBS Chatbots / New Media Command Center
2. ดานเนื้อหา
• Online First
o โครงการผลิตและจัดหารายการเพื่อ OTT
o โครงการผลิตและสรางสรรคเนื้อหาออนไลน (Content Marketing)
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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• Broadcast & Online
o โครงการผลิตขาวและรายการขาว
o โครงการพัฒนาเนื้อหาขาว
o โครงการ News Transformation
o โครงการผลิตและจัดหารายการที่ตอบสนอง Core Agenda
o โครงการสนับสนุนการจัดทํา CC และ AD
o โครงการผลิตละครสูสากล (โครงการ 2 ป ปที่ 1 ใชงบ 1,080,000 บาท ปที่ 2 ใชงบ
24,043,600 บาท)
o โครงการผลิตรายการออกสูสากล
o โครงการพัฒนาการผลิตรายการยุคดิจิทัล
o โครงการผลิตเนื้อหา Glocalized Content และพัฒนาแพลตฟอรมสื่อสารสาธารณะ
รวมกับเครือขายสื่อพลเมือง
o โครงการผลิตรายการกีฬาและนันทนาการ
o โครงการผลิตรายการเปดบานไทยพีบีเอส
o โครงการบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและพัฒนาเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร
• Digital Radio
o โครงการพัฒนาศูนยสื่อเสียงและวิทยุกระจายเสียง
3. การสนับสนุนการผลิต
• โครงการสนับสนุนการบริหารงานเพื่อผลิตรายการและออกอากาศ
• โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อทดแทนและปรับปรุงระบบอุปกรณปฏิบัติการ
• โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการและออกอากาศ
• โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภาคพลเมือง
4. การสนับสนุนทางดานวิชาการ
• โครงการพัฒนาสถิติ การวิเคราะหและตัวชี้วัด (Metrics Measurement)
• โครงการวิเคราะหพฤติกรรมการใชสื่อ (Consumer Insight)
• โครงการการจัดทํา Media Lab เพื่อพัฒนารายการและคุณภาพเนื้อหา 2562
5. การสื่อสารขาว/รายการ
• โครงการสื่อสารประเด็นเพื่อขับเคลื่อนสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต
• โครงการพัฒนาภาพลักษณและการตลาดดานดิจิทัล (Branding Marketing)
• โครงการสื่อสารรายการ,ขาว,รายการขาว และเครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต มีจุดมุงหมายในการสรางกระบวนการ
เรียนรูในทุกมิติที่จําเปนตอการสรางทักษะชีวิตที่จะนําไปสูสังคมที่ยั่งยืนดวย ขาวสาร รายการสารประโยชนและ
สาระบันเทิง ที่ผลิตและเผยแพรผานทุกชองตามที่กลาวถึงในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 และมีการจัดกิจกรรมเพื่อ
สรางการเรียนรูเพิ่มเติม ดวยรูปแบบและวิธีการที่ไมจํากัดเฉพาะการสื่อสารผานหนาจอโทรทัศนหรือชองทางสื่อ
ใหม แต เ ป น การเป ด พื้ น ที่ เ รี ย นรู ทํ า กิ จ กรรมต า งๆ (On Ground ) เพื่ อ เป ด โอกาสให เ กิ ด การเรี ย นรู ผ า น
ประสบการณตรงที่ผูใชบริการสามารถรวมกิจกรรมลงมือปฏิบัติ และนําความรูไปใชไดจริงอีกสวนหนึ่งดวยโดยมี
โครงการรองรับที่สําคัญ เชน
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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o
o
o
o

โครงการ Thai PBS Academy
โครงการการพัฒนาพิพิธภัณฑสื่อสาธารณะ
โครงการไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู (Thai PBS Learning Space)
โครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ศูนยภูมิภาค

นอกจากจะทําหนาที่ในการสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิตเพิ่มเติมจากการเรียนรูผานหนาจอและทาง
สื่อใหมแลว โครงการตางๆ ขางตนนี้ ยังเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตรการสรางการยอมรับตามแผน
แมบทเครือขายทางสังคม 2561-2563 ในแผนดานภาคีหุนสวน ที่จะกลาวถึงตอไปดวย

2. แผนดานภาคีหุนสวน (Partnership Strategic Plan)
ส.ส.ท. ใหความสําคัญกับภาคีเครือขายทางสังคมตลอดมาตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.องคการฯ และตาม
หลักการคุณคาของสื่อสาธารณะ ในป 2561 ส.ส.ท. ไดจัดทําแผนแมบทเครือขายทางสังคม ซึ่งมีความสอดคลอง
กับกรอบประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางคุณคาและความยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม เพื่อมุงขยายภาคีเครือขาย
ใหครอบคลุมทุกภาคสวน พัฒนาความรวมมือในการผลิตเนื้อหาที่เปนประโยชนตอสาธารณะและขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นสาธารณะที่เปนเปาหมายรวมกัน รวมทั้งยกระดับความสัมพันธของภาคีเครือขายให
เปนหุนสวนทางสังคมของ ส.ส.ท. โดยมีกลยุทธ ดังนี้
1. การสรางการยอมรับ (Endorsed) มีเปาหมายในการขยายฐานผูชมผูฟงใหกวางขวางและครอบคลุม
มากขึ้นโดยมีแนวทาง ดังนี้
• ขยายและเผยแพรผลงานของไทยพีบีเอสใหเปนสื่อที่พึ่งพาไดโดยการจัดกิจกรรมเปดพื้นที่การ
เรียนรูที่สรางสรรค (Learning Space) ใหกับผูชมผูฟง และประชาชน ไดเรียนรูผานการเชื่อมโยงเนื้อหาขาว
รายการ ประเด็นทางสังคมและความสนใจของสังคม รวมถึงเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ นอกจากนี้ตามยุทธศาสตรการสรางความแตกตางบนความยั่งยืน ที่
ใหความสําคัญกับการเชื่อมรอยภาคีเครือขายและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งยังชวยสงเสริมให
ผูชม ผูฟง ไดมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อสาธารณะ โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
o โครงการไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู (Thai PBS Learning Space)
o โครงการขับเคลื่อนวาระทางสังคม (On Ground)
o โครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ศูนยภูมิภาค
• การนําทรัพยสินทางปญญาประเภทขาวและรายการใหสิทธิ์ในการเผยแพรหรือแลกเปลี่ยน
(Content Provider) กับภาคีเครือขายทั้งสถานีโทรทัศน หนวยงาน องคกร องคกรสื่อทั้งในและตางประเทศ
รวมถึงการรวมผลิตขาว และรายการรวมกันที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
o โครงการตอยอดทรัพยสนิ ทางปญญา
o โครงการความรวมมือผลิตรายการและแลกเปลี่ยนรายการกับองคกรตางประเทศ
o โครงการผลิตละคร/รายการสูสากล
• จับมือกับเครือขายสรางสรรคการเรียนรูตางๆ เชน TK PARK , TCDC หรือเครือขายที่พัฒนา
จากการผลิตรายการอาทิ เครือขายครูระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรวมกันสรางความรู กระจายขอมูล
ขาวสาร และสรางการเขาถึงขอมูล เพื่อใหเกิดการบูรณาการเชื่อมโยงและใชในชีวิตจริงได ทั้งนี้โดยผานการจัด
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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เสวนา อบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และการจัดกิจกรรมการมีสวนรวม โดยมีโครงการ
สําคัญ อาทิ โครงการอบรมครู ตอยอดองคความรูจากรายการของไทยพีบเี อส
• สรางการจดจําการเปดพื้นที่สําหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผานการจัดกิจกรรมถนนเด็ก
เดินในพื้นที่ตางๆ ของประเทศ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพื่อใหเด็กและครอบครัวมีพื้นที่การเรี ยนรูที่
สรางสรรครวมกัน โดยมีโครงการสําคัญ อาทิเชน โครงการถนนเด็กเดิน โครงการวันเด็ก 2563
2. การสรางการมีสวนรวม (Engaging & Sharing) มีเปาหมายเพื่อพัฒนากลไกรับฟงความคิด เห็น
และพัฒนากลไกการมีสวนรวมของเครือขายทางสังคมโดยมีแนวทาง ดังนี้
• หนุนเสริมการดําเนินงานของสภาผูชมและผูฟงรายการ ใหเปนกลไกรับฟงความคิดเห็นที่มี
ประสิทธิผลในการสะทอนความตองการของผูชมและผูฟงรายการ และกลไกสรางการมีสวนรวมกับสังคม โดยมี
โครงการสําคัญ อาทิ
o โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสภาผูชมและผูฟงรายการ
o โครงการประสานความรวมมือและสนับสนุนสภาผูชมและผูฟงรายการ
• พั ฒ นากลไกติ ด ตามและสะท อ นสื่ อ ไทยพี บี เ อส (Monitoring & Feedback) โดยจั ด ให มี
เครื่องมือการรับฟงและการรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากผูชมผูฟงทางออนไลน และมีระบบสืบคน จัดเก็บ และ
วิเคราะหประมวลผล (Feedback Analysis ) รวมถึงสรางพื้นที่รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Feedback Conference)
ประเด็นที่เปนประโยชนสอดคลองกับความตองการสาธารณะ เพื่อทําใหเกิดรายงานการรับฟงความคิดเห็นที่มี
คุ ณ ภาพเป น ประโยชน ต อการพั ฒ นาคุ ณ ภาพรายการและบริ การขององค การได อ ย า งเหมาะสมและทั น ต อ
สถานการณ โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
o โครงการพัฒนาระบบรับฟงความคิดเห็นศูนยเพื่อนสื่อสาธารณะ
o โครงการพัฒนาระบบการสือ่ สารสาธารณะและฐานขอมูลอยางมีสวนรวมจากภาคพลเมือง
(C-site)
o โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล ส.ส.ท.
• พัฒนากลไกการทํางานรวมกันระหวางเครือขายทางสังคม องคกรวิชาการ เครือขายนักสื่อสาร
สาธารณะกับสื่อสาธารณะ ในลักษณะคลังสมอง (Think Tank) ตั้งแตระดับชาติถึงระดับภูมิภาค เพื่อเปนพื้นที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูปะทะสังสรรคทางความรู ความคิด โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการพัฒนาภาคียุทธศาสตร
รวมกับภาคีเครือขาย (Partnership Management)
3. การสรางภาคีหุนสวน (Empowering) เปาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายฯ และรวมผลิต
ผลงานเพื่อเปนประโยชนตอ สาธารณะโดยมีแนวทาง ดังนี้
• พัฒนาศักยภาพผูผลิตภาคพลเมือง โดยการฝกอบรมทักษะการผลิตสื่อหลากหลายลักษณะ
เพื่อใหเกิดผูผลิตสื่อหนาใหม ที่สงผลใหรวมกันผลิตเนื้อหาและขอมูลหลากหลายรวมสื่อสารในพื้นที่ของไทยพีบี
เอสและพื้นที่สื่อสาธารณะอื่นอยางตอเนื่อง ทามกลางภูมิทัศนสื่อที่เปลี่ยนแปลง โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
โครงการพัฒนาเครือขายนักสื่อสารสาธารณะ
• การรวมมือในผลิตรายการโทรทัศน สื่อออนไลน และกิจกรรมในลักษณะ Co-Creation รวมกับ
หน ว ยงานของรั ฐ องค ก ร ภาคเอกชน ชุ ม ชน หรื อหน ว ยงานองค การระหว างประเทศ หรื อสถานี วิ ท ยุ หรื อ
สถานีโทรทัศน ขององคการสื่อสารสาธารณะของตางประเทศที่มีเปาหมายหรือผลักดันประเด็นรวมกันในการผลิต
รายการอันเปนการสงเสริมความรูที่เปนประโยชนตอสาธารณะ โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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o โครงการผลิ ต เนื้ อ หา Glocalized Contentและพั ฒ นาแพลตฟอร ม สื่ อ สารสาธารณะ
รวมกับเครือขายสื่อพลเมือง
o โครงการ Thai PBS Forum
o โครงการ INPUT
o โครงการพัฒนาความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
• พัฒนาแพลตฟอรมที่มีลักษณะเฉพาะ (Signature) จากกลุมผูใช ( UGC User-Generated
Content) หรือ “เนื้อหาที่เกิดจากผูใช” เพื่อมาตอยอดในการสรางรูปแบบการสื่อสารอยางมีสวนรวมในหลาย
ลักษณะ (Participatory Journalism) โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ
o โครงการผลิ ต เนื้ อหา Glocalized Content และพั ฒ นาแพลตฟอร ม สื่ อสารสาธารณะ
รวมกับเครือขายสื่อพลเมือง
o โครงการพัฒนาระบบการสือ่ สารสาธารณะและฐานขอมูลอยางมีสวนรวมจากภาคพลเมือง
(C-site)
o โครงการพัฒนาเครือขายนักสื่อสารสาธารณะ

3. แผนดานทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital Strategic Plan)
แผนดานทุนมนุษยและทุนองคกร มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ สราง
วัฒนธรรมการขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล (Data Driven Culture) โดยมี “แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูล ระยะ 3 ป (พ.ศ.2562-2564)” เปนกรอบในการนําไปปฏิบัติดวยการจัดทําโครงการรองรับ
ขณะเดียวกันก็มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีจิตสํานึกสาธารณะ มีทักษะที่หลากหลายและมี Digital DNA
สอดคลองกับเปาหมายและคานิยมสื่อสาธารณะ โดยมี “แผนยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษย ส.ส.ท.” ที่เนนการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งแผนการสื่อสารภายในองคกร เพื่อสรางความ
เขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางองคกรและพนักงานทุกระดับ เปนกรอบในการนําไปปฏิบัติดวยการจัดทํา
โครงการรองรับ เพื่อพัฒนา ส.ส.ท. ใหเปน Trusted Brand ในใจประชาชน ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ซึ่ง
หมายถึ ง ต องเป น Top of Brand ในความเป น สื่ อที่ เชื่ อถื อได มี คุ ณ ภาพ ยึ ด ถื อประโยชน สาธารณะเปนที่ตั้ง
ดําเนินการดวยระบบคุณธรรม โปรงใส ตรวจสอบได โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมขับเคลื่อนองคกรไปสู
ความมั่นคงและยั่งยืนขององคกร โดยมีกลยุทธ ดังนี้
1) ดานการบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ และสรางวัฒนธรรมการขับเคลื่อนองคกรดวย
ขอมูล ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มุงพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรให
มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได บริหารงานอยางมีธรรมาภิบาล และบริหารจัดการทางการเงินแบบยั่งยืน
โดยมีโครงการสําคัญ เชน
o โครงการบริ ห ารความเสี่ ย งและสร า งเสริ ม ธรรมาภิ บ าลองค ก าร ให เ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของมาตรฐานสากล นําไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะ
หนวยงานของรัฐ และสรางคุณคาในการดําเนินกิจการไดอยางยั่งยืน
•
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o โครงการบริหารจัดการองคกรคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISAS BCP9001:2010 ในการตรวจ
ติดตามประเมินระบบบริหารคุ ณภาพ (Surveillance Visit) โดยหนวยงานรับรองภายนอก รวมถึงการรั ก ษา
มาตรฐานประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองคกร ตามที่ไดระบุไวในมาตรฐานสากล ISAS BCP9001:2010
o โครงการประเมินผลการดําเนินงาน ส.ส.ท.ประจําป 2562 โดยการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงาน ความคุมคา ส.ส.ท. ในบทบาทสื่อสาธารณะ
และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลผลิตและผลการดําเนินงานของ ส.ส.ท. ในมิติตางๆ
o โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท. โดยการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน จากผูประเมินอิสระจากภายนอก เพื่อนําแผนมาปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
o โครงการบริหารจัดการศูนยการเงิน โดยการยกระดับมาตรฐานรายงานทางการเงินของ
ส.ส.ท. จาก Non PAE (กิ จ การที่ ไ ม มี ส ว นได เ สี ย สาธารณะ : Non-Public Accountant Entry) ให เ ป น PAE
(กิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ : Public Accountant Entry) ที่เปนมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย และแสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการที่มีความนาเชื่อถือตอผูมีสวนไดสวนเสีย รองรับการ
เขาสูการบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
• สร า งวั ฒ นธรรมการขั บ เคลื่ อนองค ก รด ว ยข อมู ล (Data Driven Culture) โดยการพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลขาว รายการ ขอมูลสนับสนุนการดําเนินงานภายในองคกร และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
รวมถึงการใหบริการขอมูลนาเชื่อถือและนําไปใชอางอิงได แกสาธารณะ โดยมีโครงการสําคัญ ไดแก
o โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ส.ส.ท. ในป 2562 จํานวน 7 ฐานขอมูล ไดแก 1) ระบบ
ฐานขอมูลเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงานในมิติเชิงยุทธศาสตร 2) ฐานขอมูลองคการและการวิเคราะหเชิงลึก (Data
Analytics) 3) ระบบฐานความรูแบบเปด (Open Data) และระบบบูรณาการเชื่อมโยงทรัพยากรกับองคกรตางๆ
4) ระบบ Project Management สนั บ สนุน การจั ดทํ า Corporation Plan 5) ระบบแก ป ญหาความผิดพลาด
หนาจอและพัฒนาชองทางรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 6) ระบบฐานขอมูล Content Database มิติเชิง
ประเด็นและเชิงพื้นที่ 7) ระบบฐานขอมูลสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและระบบ CRM รวมทั้งพัฒนาและจัดทํา
มาตรฐานขอมูลกลางเพื่อการใชงานรวมกันของ ส.ส.ท. (Enterprise Common Data)
o โครงการพัฒนาศูนยบริการขอมูล ส.ส.ท. ในการใหการบริการขอมูล 4 ดาน คือ 1) ขอมูล
เอกสารงานวิชาการ ทรัพยากรสารนิเทศ 2) ขอมูล Archive ขาวและรายการ 3) ฐานขอมูลเพื่อบริการสําหรับ
พนักงาน ส.ส.ท. และ 4) ขอมูลเพื่อบริการสาธารณะ ใหแกพนักงานภายในองคกร และบุคคลภายนอก
• นําเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริหารจัดการองคการใหมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงการสําคัญ เชน
o โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตามแผนแมบท ICT โดยมีแผนพัฒนาในป 2562 ดังนี้
 ศึกษาและจัดทํา Application Service Catalog และพอรทของระบบสารสนเทศ
ซอฟตแวร และ บริการไอที ของ ส.ส.ท. (IT Service Catalog & Application Portfolio) เพื่อเปนกลไกในการ
วางแผนกลยุทธเพื่อบริหารจัดการคลาวด และรวมศูนยการบริหารจัดการระบบขอมูล
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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 ศึ ก ษา พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทะเบี ย นข อ มู ล กลางแบบรวมศู น ย (API
Management Platform) เพื่อการบูรณาการและเชื่อมโยงระหวางระบบภายในองคกร
 พัฒนา ปรับปรุงความสามารถของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Personal
Report by K2 Workflow ทั้งองคกร) ใหเชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนการทํางานอื่นๆ ในแบบไรรอยตอ
 พัฒนาระบบบริหารทรัพยสินขององคกรใหครอบคลุมการบริหารจัดการครบวงจร
ตั้งแตการจัดหาจนถึงคลังทรัพยสิน และบูรณาการระบบบริหารสัญญาองคกรกับระบบ ERP
 บู ร ณาการโครงสร า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (IT
Infrastructure) ใหรองรับการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่มี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแม
ข า ยในศู น ย หลั ก และศู น ย สํ า รองและระบบสํ ารองข อมู ล ระบบจั ด การ Bandwidth ระบบป องกั น การโจมตี
เครื อข า ยองค ก ร ระบบกระจายภาระงาน Server Load Balance และ Object Storage, การจั ด หา Cloud
Storage ทดแทน Tape Backup การประเมินความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนการจัดการ
ความตอเนื่องในการทํางานของระบบสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร
o โครงการพัฒนาระบบสงขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Media file และระบบการขายขาว
และแลกเปลี่ยนขอมูลภาพขาว ทั้งในและนอกประเทศ
o โครงการระบบบริ ห ารและควบคุ ม รายการ (Program Management and Control
Operation System Project สําหรับ ตรวจสอบเก็บขอมูล และควบคุมคุณภาพรายการ และแกปญหาการสง
รายการลาชาเพื่อลดความเสี่ยงดานการออกอากาศ
2) ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตามแผนยุทธศาสตรทรัพยากรมนุษย โดยมีกล
ยุทธ 2 กลยุทธ ไดแก สรางการมีสวนรวมและความผูกพันองคกร และ เสริมสรางศักยภาพบุคลากร และ
เปาหมาย 3 ดาน คือ (1) คนไทยพีบีเอสมี SPIRIT Thai PBS คือ มีจิตสํานึกสาธารณะและทํางานเพื่อสวนรวม
ซื่อสัตย สุจริต โปรงใส มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสงมอบงานที่มีคุณภาพและเปนที่
นาเชื่อถือ มีการคนหาวิธีการทํางานและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม
และมี Digital DNA คือ มีความรูเทาทันและมีความรับผิดชอบในการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
ดูแลปกปองขอมูลได มีทักษะความเขาใจการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน
การสื่อสาร การวิเคราะหและตัดสินใจ และสามารถนําเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทํางานและการบริหาร
จัดการได (2) แรงจูงใจ มีอิสระและมีความยืดหยุนในการทํางาน มีความสมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว และ
(3) โครงสราง ยืดหยุน คลองตัว เนน Digital Platform มี Infrastructure ที่ดี และมีกฎ กติกาที่ชัดเจน โดยมี
กลยุทธ และโครงการสําคัญ ดังนี้
การสรางการมีสวนรวมและความผูกพันองคกร อาทิ
o โครงการ Spirit Thai PBS & One Team Power โดยการสรางกลไกการพัฒนาและสราง
วัฒนธรรมองคกรรวมกับทุกสํานักในการปลูกฝงใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ มีความเขาใจและมีสวนรวมในการสราง
คุณคาความเปนสื่อสาธารณะ การจัดกิจกรรม One Team Power การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาดาน
จริยธรรม พรอมกับจัดกิจกรรม Show & Share และสื่อสารเพื่อตอกย้ํา Spirit ดวยชองทางตางๆ
•
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o โครงการกิจกรรมสรางสุขภายในองคการ เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน ใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีความสุข ผานกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรม Site Visit กิจกรรม Family
Day เปนตน
o โครงการพัฒนาเสนทางความกาวหนาสายอาชีพ (Career Path) เพื่อเปนกรอบพัฒนา
พนักงาน ใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานระดับตําแหนงงานที่สูงขึ้น
การเสริมสรางศักยภาพบุคลากร โดยมีการพัฒนาศักยภาพคนไทยพีบีเอส ใหมีคุณภาพ และเทา
ทันสถานการณสื่อ พนักงานทํางานเต็มประสิทธิภาพอยางมีความสุข อาทิ
o โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทยพีบีเอส ใหมีความสามารถที่หลากหลาย (Multi Skills)
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแตละสํานัก และมีทักษะแบบ Digital DNA สอดคลองกับทิศทางขององคกร
o โครงการ Thai PBS’s Innovation สงเสริมใหบุคลากร ส.ส.ท. มีพื้นที่ในการแสดงพลัง
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อนําไปตอยอดไดอยางเต็มที่
o โครงการสนับสนุนการปรับปรุงโครงสรางและบริหารอัตรากําลัง เพื่อออกแบบรูปแบบการ
จางงาน คาจาง และสวัสดิการ ใหสอดคลองกับความตองการของแรงงานยุคใหม และมีอัตรากําลังเปนไปตามแผน
บริหารบุคลากร
o โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดานสื่อใหม ใหพนักงานมีความรูความเขาใจในทักษะดาน
สื่อดิจิทัล รวมไปถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนใหความรูกับประชาชนในวงกวาง
•

3) การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภายในองคการ อยางสม่ําเสมอ และมีระบบการสื่อสารภายในที่ดี เพื่อ
ประชาสัมพันธ นโยบาย แนวทางการบริหาร การดําเนินงานและขาวสารสําคัญขององคกรใหพนักงานรับรู และมี
ความเขาใจ สรางความภาคภูมิใจและสรางบรรยากาศที่ดี เพื่อนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและความ
สามัคคีของคนในองคกร ผานรายการ “นกสองรู” ซึ่งเสนอผานชองทีวีภายใน และ Online TV (ผาน Facebook
Thai PBS family) / พื้นที่แลกเปลี่ยน Sharing & Learning Space / กิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธตางๆ
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การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในแผนระยะ 1 ป พ.ศ. 2562
เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย เรื่องการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ทั้งภายในและภายนอกองคการ ส.ส.ท.จะดําเนินการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในองคการใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล โดยมีกลไกในการดําเนินการ คือ
1. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบตอสังคม ประกอบดวย ผูแทนจากกรรมการนโยบาย
ผูบริหาร ส.ส.ท. และผูทรงคุณวุฒิภายนอก เปนกลไกกําหนดกรอบการดําเนินงานดานธรรมาภิบาล
และกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
2. มีฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่รับผิดชอบการจัดทําแผนดําเนิน การ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ของ ส.ส.ท. เสนอผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลฯ และประสานความรวมมือกับทุกหนวยงานในองคการ ใหมีการดําเนินงานตามแผน
ธรรมาภิบาลของ ส.ส.ท. และทําหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ
3. มีคณะทํางานตรวจสอบภายในเชิงคุณภาพ ทําหนาที่ ตรวจติดตามคุณภาพการดําเนินงานภายใน
องคกร
4. มี ห น ว ยรั บ รอง (Certification Body) มาดํ า เนิ น การตรวจประเมิ น ระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
(Surveillance Visit) ขององคการ
5. ดานความรับผิดรับชอบสาธารณะ มีกลไกที่สําคัญ คือ
5.1 สภาผูชมและผูฟงรายการ ทําหนาที่รับฟงความคิดเห็นของผูชม ขยายเครือขายฐานผูชมและ
ผูฟงรายการ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และใหขอมูล
สะทอนกลับในการปรับปรุงขาวและรายการ
5.2 คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนจากประชาชน
5.3 ศูนยขอมูลขาวสารไทยพีบีเอส ซึ่งใหบริการขอมูลขาวสารตอสาธารณะตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
5.4 มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการ Work Flow เพื่ อ สร า งความเข า ใจอั น จะนํ า มาซึ่ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นในการปฏิบัติงาน โดยผลักดันใหสํานักบริหาร และศูนย
การเงินเปนหนวยงานนํารอง
6. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมเรื่องธรรมาภิบาลใหแกบุคลากรตลอดทั้งป รวมทั้งการติดตามผล
อยางตอเนื่อง
7. นําหลักธรรมาภิบาลมาใชอยางเครงครัด ในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาตางๆ โดยเนน
การจัดทําคูมือการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําขอตกลงคุณธรรมกับคูสัญญาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาไปสู
ความเปนองคกรคุณธรรมตอไป
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การบริหารความเสี่ยง
ส.ส.ท. จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงขององคการเปนประจําทุกป และจัดทําแผนจัดการความเสี่ยงเสนอ
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย ตามลําดับ โดยจะมีการ
ติดตาม และรายงานความคืบหนาทุกไตรมาส รวมทั้งประเมินผลสําเร็จของแผนจัดการความเสี่ยง เพื่อพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยงของ ส.ส.ท.อยางตอเนื่อง โดยมีกลไกหลักในการดําเนินงาน คือ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท. มี ผอ.ส.ส.ท.เปนประธาน และผูอํานวยการทุกสํานักเปน
กรรมการ
- ฝายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการพัฒนาเครื่องมือตัวชี้วัดความเสี่ยง
(Key Risk Indicator) การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงจากปจจัยแวดลอมตางๆ และจัดทําแผน
ควบคุมความเสี่ยงประจําป พรอมคูมือการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสาน ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนของทุกสํานัก และรายงานการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในรายงานความเสีย่ ง
ตอคณะกรรมการฯ และผูอํานวยการ ส.ส.ท. อยางตอเนื่อง หรือทันเหตุการณ และทําหนาที่เปน
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส.ส.ท.
ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ในระยะ 1 ปขางหนา จะเนนตอยอดการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของป
2561 ที่กําลังอยูระหวางดําเนินการ พรอมไปกับการวิเคราะหสถานการณความเสี่ยงใหมๆ ใหครอบคลุมดานตางๆ
เพื่อใหอยูในระดับที่ยอมรับได ไดแก
- ความสามารถในการปรับตัวและการวางกลยุทธใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
-

และภูมิทัศนสื่อ
สื่อสาธารณะไมเปนที่ตองการของสังคม
ความผิดพลาดของขอมูลขาวสารที่นําเสนอตอสาธารณะทุกชองทาง
ความปลอดภัยของขอมูล (Data Security)
การละเมิดทรัพยสินทางปญญา
การใชงบประมาณที่ขาดประสิทธิภาพและไมคุมคา
การปฏิบัติไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงขายตามเงื่อนไขของ กสทช. หรือสัญญาที่ทําไวกับ
ผูใชบริการ
การดําเนินงานในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ทั้งนี้ จะมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเปนระยะ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
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สวนที่ 3
ตัวชีว้ ัดการปฏิบตั ิงานขององคการ
ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
(Corporate KPIs 2019)
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562 (Corporate KPIs)
ส.ส.ท. ไดวางกรอบการวัดผลความสําเร็จของความเปนสื่อสาธารณะ ไปสูเปาหมายในป 2564 ในการเปน “พื้นที่เรียนรูสําหรับทุกคน (Learning Space for All)” ให
ครอบคลุมในมิติตางๆ ที่สอดรับกับแนวทางการจัดทําตัวชี้วัดตามมาตรฐาน12 แนวทาง (ตามแผนภาพที่ 23) และในป 2562 ส.ส.ท. ไดกําหนดเปาประสงค (Strategic Issue) ใน
การเปนสื่อที่ “สังคมวางใจใหไทยพีบีเอสเปนผูรวมสรางสรรคการเรียนรูตลอดชีวิต” โดย ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส จะเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการสื่อสารเนื้อหาสารประโยชน
และความรู ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลายไปสูประชาชน โดยมี “ภาคีหุนสวน เพื่อน และประชาชน” เกิดความรูสึกเปนเจาของสื่อสาธารณะ ทั้งในฐานะผูรวมเรียนรู ไดรับ
ประโยชน และรวมลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

แผนภาพที่ 24 แสดงกรอบกรอบการวัดผลความสําเร็จของ ส.ส.ท.
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานตามเปาประสงคป 2562 กําหนดใหมีตัวชี้วัดความสําเร็จในระดับองคกร (Corporate Key Performance Indicators) ในดานตางๆ
ภายใตกรอบการวัดผลสําเร็จของสื่อสาธารณะ 12 ประการ โดยมุงเนนวัดผลในดาน A1 การเปนสื่อสาธารณะทีด่ ี A2 การเผยแพรและการเปนที่รูจัก B1 คุณภาพผลผลิต B2 การ
นําเสนอวาระและผลักดันประเด็นการบริการสาธารณะ และ B3 ความสัมพันธ โดยกําหนดตัวชี้วัดองคกรใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
เกณฑคะแนน
เกณฑ “ใชได” (ระดับ 2.51- 3.00 จาก 5 คะแนน)
เกณฑ “ดี” (ระดับ 3.01-3.50 และ ระดับ 3.51-4.00 จาก 5 คะแนน)
เกณฑ “ดีมาก” (ระดับ 4.01-4.50 จาก 5 คะแนน)
เกณฑ “ดีเยี่ยม” (ระดับ 4.51-4.75 และ ระดับ 4.76-5.00 จาก 5 คะแนน))
ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562 (Corporate KPIs)
เปาหมาย
ระดับผลลัพธ
ดาน
Branding
(A1 การเปน
สื่อสาธารณะ
ที่ดี : ไทยพีบี
เอสไดรับการ
ยอมรับจาก

ตัวชี้วัด

1. คาเฉลี่ยความพึง
พอใจตอบทบาทการทํา
หนาที่สื่อสาธารณะของ
ไทยพีบีเอส อยูใน
เกณฑ “ดีมาก”(จาก
การสํารวจ)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

น้ําหนัก
100%

ผลงาน
ณ ก.ย.
61

คากลาง
ป พ.ศ. 2562

1

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส ยอมรับ
วาไทยพีบีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ
เรียนรู อยูในเกณฑ

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส
ยอมรับวาไทยพี
บีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส
ยอมรับวาไทยพี
บีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส
ยอมรับวาไทยพี
บีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส
ยอมรับวาไทยพี
บีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ

ประชาชนที่รูจัก
ไทยพีบีเอส
ยอมรับวาไทยพี
บีเอส เปน
สถาบันสื่อ
สาธารณะ ผู
สรางสรรคการ
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เปาหมาย
ระดับผลลัพธ

ตัวชี้วัด

ประชาชนใน
การทําหนาที่
สื่อสาธารณะ)
ดาน
Corporate
Agenda
(วาระหลัก)
(B2 การ
นําเสนอวาระ
และผลักดัน
ประเด็นการ
บริการ
สาธารณะ
และ B3
ความสัมพันธ
:ไทยพีบีเอสมุง
ขับเคลื่อน
วาระ“ปฏิรูป
ประเทศ”และ
ผลักดัน

2. ประเด็นที่ไทยพีบี
เอสขับเคลื่อนรวมกับ
เครือขาย ไดรับการ
ประเมินความคุมคาใน
การดําเนินงานและการ
ประเมินความพึงพอใจ
จากเครือขาย ที่รวม
ผลักดันประเด็นการ
บริการสาธารณะ
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น้ําหนัก

ผลงาน
ณ ก.ย.
61

คากลาง
ป พ.ศ. 2562
“ดีมาก” (ระดับ
4.01-4.50 จาก 5
คะแนน)

1

เรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดี”
(ระดับ 3.013.50 จาก 5
คะแนน)
ประเด็นทีไ่ ทยพีบี ไมมีประเด็น
เอสขับเคลื่อน
ที่ไทยพีบีเอส
รวมกับเครือขาย
ขับเคลื่อนรวมกับ
ไดรับการประเมิน เครือขาย ไดรับ
วามีความคุมคา ไม การประเมินวามี
นอยกวา 2
ความคุมคา
ประเด็น )

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

เรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดี”
(ระดับ 3.514.00 จาก 5
คะแนน)
ประเด็นทีไ่ ทยพี
บีเอสขับเคลื่อน
รวมกับเครือขาย
ไดรับการ
ประเมินวามี
ความคุมคา
1 ประเด็น

เรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดีมาก”
(ระดับ 4.014.50 จาก 5
คะแนน)
ประเด็นทีไ่ ทยพี
บีเอสขับเคลื่อน
รวมกับเครือขาย
ไดรับการ
ประเมินวามี
ความคุมคา
2 ประเด็น

เรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดีเยี่ยม”
(ระดับ 4.514.75 จาก 5
คะแนน)
ประเด็นทีไ่ ทยพี
บีเอสขับเคลื่อน
รวมกับเครือขาย
ไดรับการ
ประเมินวามี
ความคุมคา
3 ประเด็น

5

เรียนรู อยูใน
เกณฑ “ดีเยี่ยม”
(ระดับ 4.765.00 จาก 5
คะแนน)
ประเด็นทีไ่ ทยพี
บีเอสขับเคลื่อน
รวมกับเครือขาย
ไดรับการ
ประเมินวามี
ความคุมคา
ไมนอยกวา 4
ประเด็น
ประเด็นทีไ่ ทยพีบี ประเด็นทีไ่ ทยพี ประเด็นทีไ่ ทยพี ประเด็นทีไ่ ทยพี ประเด็นทีไ่ ทยพี ประเด็นทีไ่ ทยพี
เอสขับเคลื่อน
บีเอสขับเคลื่อน บีเอสขับเคลื่อน บีเอสขับเคลื่อน บีเอสขับเคลื่อน บีเอสขับเคลื่อน
รวมกับเครือขาย
รวมกับเครือขาย รวมกับเครือขาย รวมกับเครือขาย รวมกับเครือขาย รวมกับเครือขาย
ไดรับการประเมิน ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
ไดรับการ
ความพึงพอใจจาก ประเมินความ ประเมินความ ประเมินความ ประเมินความ ประเมินความ
เครือขาย อยูใน
พึงพอใจจาก
พึงพอใจจาก
พึงพอใจจาก
พึงพอใจจาก
พึงพอใจจาก
เกณฑ “ดีมาก”
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
เครือขาย
(ระดับ 4.01-4.50 อยูในเกณฑ “ดี” อยูในเกณฑ “ดี” อยูในเกณฑ “ดี อยูในเกณฑ “ดี อยูในเกณฑ “ดี
จาก 5 คะแนน)
(ระดับ 3.01(ระดับ 3.51มาก” (ระดับ
เยี่ยม” (ระดับ
เยี่ยม” (ระดับ
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เปาหมาย
ระดับผลลัพธ
ประเด็นการ
บริการ
สาธารณะ
รวมกับภาคี
เครือขาย )
ดาน
Content
(เนื้อหา)
(B1 คุณภาพ
ผลผลิต:
เนื้อหามีความ
แตกตางโดด
เดนนาเชื่อถือ
และมุง
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ)

ตัวชี้วัด

3. คาเฉลี่ยความสําเร็จ
การประเมินคุณภาพ
เนื้อหาของไทยพีบีเอส
(ขาว และรายการ)
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ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับวา
มีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง นาเชื่อถือ
การสนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูในเกณฑ
ดีมาก (ระดับ
4.01-4.50 จาก 5
คะแนน)

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

3.50 จาก 5
คะแนน)

4.00 จาก 5
คะแนน)

4.01-4.50 จาก
5 คะแนน)

4.51-4.75 จาก
5 คะแนน)

4.76-5.00 จาก
5 คะแนน)

ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับ
วามีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง
นาเชื่อถือ การ
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูใน
เกณฑ “ดี”
(ระดับ 3.013.50 จาก 5
คะแนน)

ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับ
วามีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง
นาเชื่อถือ การ
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูใน
เกณฑ “ดี”
(ระดับ 3.514.00 จาก 5
คะแนน)

ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับ
วามีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง
นาเชื่อถือ การ
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูใน
เกณฑ ดีมาก
(ระดับ 4.014.50 จาก 5
คะแนน)

ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับ
วามีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง
นาเชื่อถือ การ
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูใน
เกณฑ ดีเยี่ยม
(ระดับ 4.514.75 จาก 5
คะแนน)

ขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส
ไดรับการยอมรับ
วามีคุณภาพ 4
ประการ (ความ
แตกตาง
นาเชื่อถือ การ
สนองตอบ
ประโยชน
สาธารณะ และ
ประชาชนมีสวน
รวม) อยูใน
เกณฑ “ดีเยี่ยม”
(ระดับ 4.765.00 จาก 5
คะแนน)
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ระดับผลลัพธ
ดาน
Platform
(ชองทาง)
(A2 การ
เผยแพรและ
การเปนที่
รูจัก: ไทยพีบี
เอสเขาถึงผูชม
ที่หลากหลาย
เพิ่มขึ้น ผาน
ทุกชองทาง
สื่อ)

ตัวชี้วัด
4. จํานวนผูชม/
ผูใชบริการไทยพีบีเอ
สผานทุกชองทางสื่อ
เพิ่มขึ้น
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4

5

ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3
ไดรับความนิยม
อยูในอันดับที่
สูงขึ้น 1 อันดับ
จากป 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
24 ชองทีวีดิจทิ ัล

ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3
ไดรับความนิยม
อยูในอันดับที่
สูงขึ้น 2 อันดับ
จากป 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
24 ชองทีวีดิจทิ ัล

ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3
ไดรับความนิยม
อยูในอันดับที่
สูงขึ้น 3 อันดับ
จากป 2561 เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
24 ชองทีวีดิจทิ ัล

จํานวนผูช มทาง
หนาจอโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561 ไมนอย
กวารอยละ 10
แตไมถึงรอยละ
15
จํานวนยอดชม จํานวนยอดชม จํานวนยอดชม จํานวนยอดชม
(ทั้งชมสดและชม (ทั้งชมสดและชม (ทั้งชมสดและชม (ทั้งชมสดและชม
ยอนหลัง) ของ ยอนหลัง) ของ ยอนหลัง) ของ ยอนหลัง) ของ
สื่อใหมทุก
สื่อใหมทุก
สื่อใหมทุก
สื่อใหมทุก
ประเภท รวมทั้ง ประเภท รวมทั้ง ประเภท รวมทั้ง ประเภท รวมทั้ง

จํานวนผูช มทาง
หนาจอโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561ตั้งแต รอย
ละ 15 ขึ้นไป

1

2

1. ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3 ไดรับ
ความนิยมอยูใน
อันดับที่สงู ขึ้น 1
อันดับจากป 2561
เมื่อเปรียบเทียบกับ
24 ชองทีวีดิจทิ ัล

ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3
ไดรับความนิยม
(Rank) ต่ําลงกวา
อันดับในป 2561
ที่ผานมา เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
24 ชองทีวีดิจทิ ัล

2. จํานวนผูชมทาง
หนาจอโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป 2561
ไมนอยกวารอยละ
5 แตไมถึงรอยละ
10

จํานวนผูช มทาง
หนาจอโทรทัศน
ไมเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561

ไทยพีบีเอส ชอง
หมายเลข 3
ไดรับความนิยม
อยูในอันดับ
เดียวกับป 2561
ที่ผานมา เมื่อ
เปรียบเทียบกับ
24ชองของทีวี
ดิจิทัล
จํานวนผูช มทาง
หนาจอโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561 นอยกวา
รอยละ 5

3จํานวนยอดชม
(ทั้งชมสดและชม
ยอนหลัง) ของสื่อ
ใหมทุกประเภท
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน
3

จํานวนผูช มทาง
หนาจอโทรทัศน
เพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561 ไมนอย
กวารอยละ 5 แต
ไมถึงรอยละ 10

จํานวนยอดชม
(ทั้งชมสดและชม
ยอนหลัง) ของ
สื่อใหมทุก
ประเภท รวมทั้ง
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1

2

จากฐานขอมูลป
2561ไมนอยกวา
รอยละ 5 แตไมถึง
รอยละ 10

ปไมเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561

ปเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561 นอยกวา
รอยละ 5

4. กลุมตัวอยาง
รูจักThaiPBS
Digital Radio ไม
นอยกวารอยละ 40
แตไมถึงรอยละ 50

กลุมตัวอยางรูจัก
ThaiPBS Digital
Radio ไมนอย
กวารอยละ20
แตไมถึงรอยละ
30
กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT
นอยกวารอยละ
รอยละ 30 แตไม
ถึงรอยละ 40
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพี
บีเอสจัดขึ้น
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น

กลุมตัวอยางรูจัก
ThaiPBS Digital
Radio ไมนอย
กวารอยละ 30
แตไมถึงรอยละ
40
กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT ไม
นอยกวารอยละ
40 แตไมถึงรอย
ละ 50
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพี
บีเอสจัดขึ้น
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น

กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT ไม
นอยกวารอยละ 50
แตไมถึงรอยละ 60
6. จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพีบี
เอสจัดขึ้น รวมทั้งป
เพิ่มขึ้นจาก
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

เกณฑการใหคะแนน
3

4

5

ปเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561ไมนอยกวา
รอยละ 5 แตไม
ถึงรอยละ 10
กลุมตัวอยางรูจัก
ThaiPBS Digital
Radio ไมนอย
กวารอยละ 40
แตไมถึงรอยละ
50
กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT ไม
นอยกวารอยละ
50 แตไมถึงรอย
ละ 60
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพี
บีเอสจัดขึ้น
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น

ปเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561ไมนอยกวา
รอยละ 10 แตไม
ถึงรอยละ 15
กลุมตัวอยางรูจัก
ThaiPBS Digital
Radio ไมนอย
กวารอยละ 50
แตไมถึงรอยละ
60
กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT ไม
นอยกวารอยละ
60 แตไมถึงรอย
ละ 70
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพี
บีเอสจัดขึ้น
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น

ปเพิ่มขึ้นจาก
ฐานขอมูลป
2561ตั้งแต รอย
ละ 15 ขึ้นไป
กลุมตัวอยางรูจัก
ThaiPBS Digital
Radio ไมนอย
กวารอยละ 60
กลุมตัวอยางรูจัก
VDO/Audio
Content ผาน
ชองทาง OTT ไม
นอยกวารอยละ
70
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่ไทยพี
บีเอสจัดขึ้น
รวมทั้งปเพิ่มขึ้น
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ฐานขอมูลป 2561
ไมนอยกวารอยละ
30 แตไมถึงรอยละ
40

1

2

เกณฑการใหคะแนน
3

จากฐาน ขอมูล
ป 2561ไมนอย
กวารอยละ 10
แตไมถึงรอยละ
20

จากฐานขอมูล ป
2561 ไมนอย
กวารอยละ 20
แตไมถึงรอยละ
30

จากฐานขอมูลป
2561 ไมนอย
กวารอยละ 30
แตไมถึงรอยละ
40

4

5

จากฐานขอมูลป
2561 ไมนอย
กวารอยละ 40
แตไมถึงรอยละ
50

จากฐานขอมูลป
2561 ตั้งแต รอย
ละ 50 ขึ้นไป
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ตารางที่ 3 คําอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานขององคกร (Corporate KPI) ป 2562
ลําดับ
Corporate KPI ป 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด
1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอบทบาทการทํา วัดระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มี
หนาที่สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส อยูใน ตอบทบาทของไทยพีบีเอสในความเปนสื่อ
เกณฑ “ดีมาก”
สาธารณะแหงการเรียนรูของประชาชนทุกภาค
สวน ในประเด็นที่ ส.ส.ท. กําหนด อาทิเชน
(ไทยพีบีเอสไดรับการยอมรับจาก
เปนสื่อสราง “ปญญา” ใหแกสังคมเพื่อนําไปสู
ประชาชนในการทําหนาทีส่ ่อื สาธารณะ) การขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ้
การเปนพื้นที่การเรียนรูใหคนทุกกลุมเขาถึงได
เปนตน

2

ประเด็นทีไ่ ทยพีบีเอสขับเคลื่อนรวมกับ
เครือขาย ไดรับการประเมินความพึง
พอใจ จากเครือขาย ที่รวมผลักดัน
ประเด็นการบริการสาธารณะ และความ
คุมคาในการดําเนินงาน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

1.วัดความคุมคาในการดําเนินงานของไทยพีบี
เอสดวยเครื่องมือประเมินความคุมคาที่
เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม เชน การ
ประเมินผลลัพธทางสังคม (SIA) การประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
เปนตน

วิธีการนับ/คํานวณ
จัดเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็นจาก
กลุมตัวอยาง “ที่รูจักไทยพีบีเอส” อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง โดยคิดเกณฑคะแนน ดังนี้
ระดับ 0 ใชได ตองปรับปรุง (ระดับคะแนน ต่ํา
กวา 3.01)
ระดับ 1 ดี (ระดับคะแนน 3.01 – 3.50 จาก 5
คะแนน)
ระดับ 2 ดี (ระดับคะแนน 3 .51 – 4.00 จาก
5 คะแนน)
ระดับ 3 ดีมาก (ระดับคะแนน 4.01 – 4.50
จาก 5 คะแนน
ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ไมนอยกวาระดับ 4.51-4.75
ระดับ 5 ดีเยี่ยม (ไมนอยกวาระดับ 4.76-5.00
จาก 5 คะแนน)

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก : สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ
หนวยงานรวม : ทุกหนวยงาน
หนวยงานสนับสนุน : -

1. การประเมินผลลัพธทางสังคม (Social
Impact Assessment) /การประเมิน
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI)
หรือวิธีการประเมินผลอยางอื่นที่เหมาะสมและ
เปนที่ยอมรับในทางวิชาการและของสังคม ใน
ประเด็นที่ ส.ส.ท. กําหนด ไมนอ ยกวา 2
ประเด็น

หนวยงานหลัก : สํานักผูอํานวยการ
(กลุมยุทธศาสตรเนื้อหา) สํานักขาว
สํานักรายการ สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ ศูนยพฒ
ั นาสื่อใหม และ
สํานักสื่อสารและภาคีสัมพนธ
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3

Corporate KPI ป 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด
วิธีการนับ/คํานวณ
(ไทยพีบีเอสมุงขับเคลื่อนวาระ“ปฏิรูป
2. วัดระดับความพึงพอใจของเครือขายที่รวม
ประเทศ”และผลักดันประเด็นการบริการ ผลักดันประเด็นการบริการสาธารณะกับไทยพี 2. จัดเก็บขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจ
สาธารณะรวมกับภาคีเครือขาย )
จากกลุมตัวอยางของเครือขายที่มีการ
บีเอสตอการดําเนินงานและผลการผลักดัน
ประเด็นการบริการสาธารณะ
ขับเคลื่อนประเด็นการบริการสาธารณะ
รวมกับไทยพีบีเอส
โดยคิดเกณฑคะแนน ดังนี้
ระดับ 0 ใชได ตองปรับปรุง (ระดับคะแนน ต่ํา
กวา 3.01)
ระดับ 1 ดี (ระดับคะแนน 3.01 – 3.50 จาก 5
คะแนน)
ระดับ 2 ดี (ระดับคะแนน 3 .51 – 4.00 จาก
5 คะแนน)
ระดับ 3 ดีมาก (ระดับคะแนน 4.01 – 4.50
จาก 5 คะแนน
ระดับ 4 ดีเยี่ยม (ไมนอยกวาระดับ 4.51-4.75
ระดับ 5 ดีเยี่ยม (ไมนอยกวาระดับ 4.76-5.00
จาก 5 คะแนน)

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานรวม : สํานักฯ และสวน
งานอื่นที่ไมใชหนวยงานหลักและ
สนับสนุน
หนวยงานสนับสนุน : สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ และสํานัก
ผูอํานวยการ (ฝายนโยบายแผนและ
งบประมาณ)

คาเฉลี่ยความสําเร็จการประเมินคุณภาพ วัดระดับความยอมรับของผูชมและผูใชบริการ
เนื้อหาของไทยพีบีเอส (ขาว และ
กลุม เปาหมาย ตอคุณภาพของขาวและรายการ
รายการ)
ที่ผลิตและเผยแพรผานสื่อทุกชองทาง ใน 4
ประเด็น คือ ความแตกตาง นาเชื่อถือ มุง
(เนื้อหามีความแตกตางโดดเดนนาเชื่อถือ ตอบสนองประโยชนสาธารณะ และการมีสวน
และมุงสนองตอบประโยชนสาธารณะ)
รวมของประชาชน

หนวยงานหลัก : สํานักผูอํานวยการ
(กลุมยุทธศาสตรเนื้อหา) สํานักขาว
สํานักรายการ สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ ศูนยพฒ
ั นาสื่อใหม และ
ศูนยพัฒนาสื่อเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

จัดเก็บขอมูลจากการสํารวจความเห็นจากผูชม
ผูใชบริการ และผูเขารวมกิจกรรม ตอคุณภาพ
ของขาวและรายการของไทยพีบีเอส 4
ประการ โดยทุกคุณลักษณะตองไดรับเกณฑ
คะแนน ในระดับดีขึ้นไป
โดยกําหนดเกณฑคะแนนไว 5 ระดับ ดังนี้
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4

จํานวนผูช ม/ผูใชบริการไทยพีบเี อสผาน
ทุกชองทางสื่อเพิ่มขึ้น

จํานวนผูช มขาวและรายการ ทั้งชมสดและชม
ยอนหลังในแตละชองทางทั้งหนาจอโทรทัศน
สื่อออนไลน ผูฟ งวิทยุไทยพีบีเอส และจํานวน
ผูเขารวมกิจกรรมที่ไทยพีบีเอสจัด นับรวม
สะสมตลอดทั้งป

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วิธีการนับ/คํานวณ
ระดับ 1 ไมยอมรับ (ระดับคะแนน 0.01 –
1.00 จาก 5 คะแนน)
ระดับ 2 ตองปรับปรุง (ระดับคะแนน 1.01 –
2.00 จาก 5 คะแนน)
ระดับ 3 พอใช (ระดับคะแนน 2.01 – 3.00
จาก 5 คะแนน
ระดับ 4 ดี (ไมนอยกวาระดับ 3.01-4.00 จาก
5 คะแนน)
ระดับ 5 ดีมาก (ไมนอยกวาระดับ 4.01-4.50
จาก 5 คะแนน)
ดีเยี่ยม (ไมนอยกวาระดับ 4.51-5.00
จาก 5 คะแนน)
1. ใชขอมูลการจัดลําดับความนิยมเฉลี่ยทั้งป
ของไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3 เปรียบเทียบ
กับชองทีวีดิจิทลั ที่มีอยูในปจจุบนั จาก
Nielsen เปรียบเทียบกับอันดับความนิยมของ
ไทยพีบีเอส ชองหมายเลข 3 ในป 2561
2. จัดเก็บขอมูลจํานวนผูช มทางหนาจอ
โทรทัศน เฉลี่ย/นาที จากผลการสํารวจวัด
ความนิยมการรับชมทีวีจาก Nielsen
เปรียบเทียบกับฐานขอมูลในป 2561
3. จัดเก็บขอมูลยอดชม (Views) เนื้อหาไทยพี
บีเอส ทั้งชมสดและชมยอนหลังผานสื่อ
ออนไลนและ Application ทุกประเภท ที่มี

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานรวม : สํานักโทรทัศนและ
สํานักวิศวกรรม
หนวยงานสนับสนุน : สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ

หนวยงานหลัก : สํานักขาว สํานัก
รายการ สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ ศูนยพฒ
ั นาสื่อใหม ศูนย
พัฒนาสื่อเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียง และสํานักสื่อสาร
และภาคีสัมพันธ
หนวยงานรวม :
หนวยงานสนับสนุน :
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แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

รายละเอียดตัวชี้วัด

วิธีการนับ/คํานวณ
เวลารับชมไมนอยกวา 10 วินาทีตอครั้ง รวม
สะสมตลอดทั้งป เปรียบเทียบกับฐานขอมูลใน
ป 2561
4. จัดเก็บขอมูลรวมกับการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนในการสํารวจความพึงพอใจตอ
บทบาทการทําหนาที่สื่อสาธารณะของไทยพีบี
เอส ในตัวชี้วัดที่ 1
5. จัดเก็บขอมูลรวมกับการสํารวจความคิดเห็น
ประชาชนในการสํารวจความพึงพอใจตอ
บทบาทการทําหนาที่สื่อสาธารณะของไทยพีบี
เอส ในตัวชี้วัดที่ 1
6.จัดเก็บขอมูลจํานวนผูเขารวมกิจกรรมที่ไทย
พีบีเอสจัดขึ้น รวมสะสมตลอดทัง้ ป
เปรียบเทียบกับฐานขอมูลในป 2561

ผูรับผิดชอบ
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สวนที่ 4
• งบประมาณป 2562
• แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562
ของ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

54

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

งบประมาณป 2562
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 ยังคงเปนไปตามหลักการและนโยบายของกรรมการบริหาร
ดังนี้
1. จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแหลงรายรับ ดังนี้
a. พยายามจัดสรรงบประมาณ สําหรับบุคลากร งบประจํา และโครงการตามแผนบริหารกิจการ ที่
สอดคลองกับภารกิจตามวัตถุประสงคแหง พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ใหเปนไปภายใตวงเงิน
บํารุงองคการ 2,000 ลานบาท
b. นํารายรับอื่นๆ ไดแก เงินชดเชยคา Must Carry เปนใชจายคา Must Carry ของสํานักโทรทัศน
และรายไดจากเงินสนับสนุนและคาลิขสิทธ ไปใชเปนงบฉุกเฉิน งบสํารองดานบุคลากร และเงิน
รางวั ล ประจํ า ป (กรณี มี ) และค า ใช จ า ยดํ า เนิ น การหากมี ส ว นที่ เ กิ น จากเงิ น บํ า รุ ง
องคการ 2,000 ลานบาท
c. รายไดจากโครงการดิจิทัล เปนคาใชจายในภารกิจของการใหบริการโครงขายทีวีดิจิทัล สํานัก
วิศวกรรม
2. จั ด ทํ า งบประมาณตามกรอบยุ ท ธศาสตร องค การ เพื่ อให การดํ า เนิ น งานมี ค วามเชื่ อมโยง สอดคล อง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คุมคา
3. แยกงบประจําออกจากงบยุทธศาสตร โดยงบประจํา หมายถึงงบประมาณที่ใหจัดไวสําหรับคาใชจายที่
จะต องจ า ยเพื่ อให องค การคงสภาพ เช น ค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากร ค า ใช จ า ยสํ า นั กงานส ว นกลาง ค า
สาธารณูปโภค และ คาใชจายสวนกลางของสํานักตางๆ
4. จัดลําดับความสําคัญของภารกิจ (ความจําเปน ความเรงดวน ความคุมคา ศักยภาพของหนวยงาน และ
ความพรอมดําเนินงาน) และวางแผนจัดสรรทรัพยากร (กําลังคนและงบประมาณ) ที่สอดคลองกับงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบวงเงินที่มีอยางจํากัด
5. นําหลักการงบประมาณฐานศูนย (Zero Based) มาเปนแนวทางในการตั้งงบประมาณ ตามที่มีกิจกรรมที่
จะตองดําเนินการจริง จะไมใชวิธีเพิ่มสวนจากคาใชจายเดิม (Incremental) ซึ่งจะสัมพันธกับแนวความคิด
การบริหารโครงการ ซึ่งตองสามารถตอบคําถามไดวาทําไปทําไม เพื่อบรรลุเปาประสงคหรือยุทธศาสตรใด
ในกรณีที่ไมสามารถตอบคําถามไดก็จะไมไดรับการอนุมัติ แมวาเปนงานที่เคยทํามากอน
6. พิจารณาความสามารถในการใชจายงบประมาณ และภาระงานคงคางจากปที่ผานมา มาประกอบการ
จัดสรรงบประมาณใหแกสํานักตางๆ
7. ใหความสําคัญกับการนําแนวความคิดการบริหารโครงการมาเปนเครื่องมือในการบริหารผลงาน และ
งบประมาณ โดยโครงการตามแผนบริหารกิจการ จะตองระบุวัตถุประสงค ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดผลผลิต
และผลลัพธ (โครงการที่ไมใชงบประมาณก็ตองระบุตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ ดวย) ซึ่งทําใหสามารถ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณได
8. ใหหนวยงาน พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิก ภารกิจที่หมดความจําเปน หรือไมคุมคา หรือมี
ความสําคัญในลําดับต่ํา เพื่อนํางบประมาณดังกลาวไปดําเนินภารกิจที่มีลําดับความสําคัญสูง
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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9. ไมใหมียอดเงินรวมผูกพันโครงการตางๆ ขามป มากเกินไปโดยไรเหตุผลอันสมควร
10. จัดใหมีงบฉุกเฉิน ผอ.ส.ส.ท. จํานวน 10 ลานบาท เพื่อใชสําหรับการดําเนินการตามภารกิจที่ ส.ส.ท. มี
ความจําเปน
11. จัดใหมีงบสํารองเพื่อใชในกรณีที่มีความจําเปนในดานบุคลากร 2 รายการ รวม 30 ลานบาท สําหรับ
โครงการสมัครใจเกษียณกอนกําหนด และ สวัสดิการเงินบําเหน็จ
12. จั ด ให มี ว งเงิ น สํ าหรั บ แผน ICT และฐานข อมู ล 138.432 ล า นบาท โดยใช เงิ น สํา รองขององค การตาม
แผนการใชจายเงินสํารองรอจาย
 ประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562 ประกอบดวย เงินบํารุงองคการ รายไดโครงการทีวีดิจิทัล รายได
ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ และรายไดอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,649.282 ลานบาท แบงเปน
1. เงินบํารุงองคการ
2,000.000 ลานบาท
2. รายไดโครงการทีวีดิจิทลั
464.588 ลานบาท
ประกอบดวย คาบริการโครงขาย 259.2 ลานบาท คาบริการสิง่ อํานวยความสะดวก
147.858 ลานบาท คาบริการไฟฟา 39.529 ลานบาท และคาเชาดาวเทียม 18 ลานบาท
3. รายไดอื่นๆ
184.694 ลานบาท
ประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ 63.394 ลานบาท เงินชดเชยคาบริการโครงการขาย 64.8 ลาน
บาท เงินชดเชยคา Must Carry 30 ลานบาท และเงินสนับสนุนและรายไดอื่นๆ 26.5 ลาน
บาท

แผนภาพที่ 25 แสดงประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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 การจัดสรรงบประมาณรายจาย ในป 2562 ดําเนินการจัดทํางบยุทธศาสตรองคการ ตามแผน 3 ดาน จํานวน
74 โครงการ งบบุคลากร งบประจํา งบประมาณโครงการทีวีดิจิทัล และงบฉุกเฉิน รวม 2,517.259 ลานบาท
ดังนี้
o งบยุทธศาสตรองคการตามแผน 3 ดาน จํานวน 74 โครงการ วงเงินรวม 1,269.504 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 51.04 ของงบประมาณป 2562 ประกอบดวยแผน 3 ดานดังนี้
- แผนดานเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content Platform & Service Plan) จํานวน 31 โครงการ
งบประมาณรวม 1,145.962 ลานบาท คิดเปนรอยละ 90.3 ของงบยุทธศาสตรองคการ
- แผนด า นภาคี หุ น ส ว น (Partnership Strategic Plan) จํ า นวน 15 โครงการ งบประมาณรวม
74.855 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.9 ของงบยุทธศาสตรองคการ
- แผนดานทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital Strategic Plan) จํานวน 28
โครงการ งบประมาณรวม 48.687 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.8 ของงบยุทธศาสตรองคการ
o งบบุคลากร จํานวน 622.900 ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.04 ของงบประมาณป 2562 ประกอบดวย
เงินเดือน คาตอบแทน คาเบี้ยขยัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือ คาลวงเวลา คาสวัสดิการตางๆ
o งบประจํา จํานวน 251.002 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.09 ของงบประมาณป 2562 ประกอบดวย
คาใชจายในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และคาใชจายสํานักงานสวนกลาง คาบริหาร
จัดการสารสนเทศ และคาใชจายประจําของสํานักตางๆ
o งบโครงการที วี ดิ จิ ทั ล (สํ า นั ก วิ ศ วกรรม) จํ า นวน 333.853 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 13.42 ของ
งบประมาณป 2562
o งบฉุกเฉิน ผอ.ส.ส.ท. จํานวน 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.4 ของงบประมาณป 2562 สําหรับภารกิจ
ที่ ส.ส.ท. มีความจําเปน
มีงบสํารองดานบุคลากร 2 โครงการ รวม 30 ลานบาท ประกอบดวย
- โครงการปรับโครงสรางและอัตรากําลังใหเหมาะสม (เกษียณกอนกําหนด) วงเงิน 20 ลานบาท
- โครงการสวัสดิการเงินบําเหน็จ วงเงิน 10 ลานบาท สําหรับพนักงานที่ทํางานครบ 10 ป ที่ประสงค
จะลาออก จะไดรับเงินบําเหน็จตามที่กําหนดไวในระเบียบขององคการ
มีงบลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของ ส.ส.ท. จํานวน 138.432 ลานบาท ประกอบดวยการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2562-2564) จํานวน 116.932 ลานบาท
และการพัฒนาระบบฐานขอมูลตามโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล ส.ส.ท. (ตอเนื่อง) จํานวน 21.5 ลานบาท โดยใช
จายจากเงินสํารองขององคการวงเงิน 1,500 ลานบาท ที่วางแผนสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยี ของ ส.ส.ท. ตามแผนการใช
จายเงินสํารองจาย นอกจากนี้จะไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีดานการผลิตและเผยแพรของ ส.ส.ท. ระยะ 3 ป (25622564) เพิ่มเติมจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. เพื่อใชเปนกรอบพิจารณาอนุมัติการใชงบลงทุนดาน
เทคโนโลยีตามแผนบริหารกิจการ 2562 และใชในการวางแผนงบประมาณรายจายในปตอๆ ไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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งบประมาณของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
รายการ
1. งบยุทธศาสตร ์
1.1 แผนด ้านเนื อหา
ช่องทาง และบริการ
�
1.2 แผนด ้านภาคีหุ ้นส่วน
1.3 แผนด ้านทุนมนุ ษย ์และทุนองค ์กร
2. งบบุ คลากร

โครงการ
74
31
15
28

จํานวนเงิ น (ล้านบาท)
1,269.504
1,145.962
74.855
48.687
622.900

3. งบประจํา
รวม 1-3
4. สํานักวิศวกรรม
รวม 1-4
5. งบฉุ กเฉิ น
รวม 1-5
6. งบสํารองด ้านบุ คลากร 2 โครงการ
6.1 โครงการสมัครใจเกษี ยณก่อนกําหนด
6.2 สวัสดิการเงินบํ าเหน็ จ
รวม 1-6
7. แผน ICT และฐานข ้อมูล
รวม 1-7

สัดส่วนจัดสรร (%)
100.0%
51.04%
90.3%
46.07%
5.9%
3.01%
3.8%
1.96%
25.04%

251.002
2,143.406
333.853
2,477.26
10.000
2,487.259
30.000
20.000
10.000
2,517.259
138.432
2,655.691

10.09%
86.18%
13.42%
99.60%
0.40%
100.00%

แผนภาพที่ 26 แสดงประมาณการรายจายงบประมาณประจําป 2562
 สัดสวนงบประมาณดานการผลิตเนื้อหาสําหรับชองทางตางๆ (Platform) ในป 2562
ส.ส.ท. จัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับผลิตเนื้อหาในทุกชองทาง รวมทั้งสิ้น 868.881 ลานบาท หรือรอยละ
68.44 ของงบยุทธศาสตร แบงเปนการผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสารบนหนาจอและชองทางออนไลน (Broadcast & Online)
รวมทั้งสิ้น 650.747 ลานบาท 9 หรือรอยละ 75 ของงบผลิตเนื้อหา และเปนงบประมาณเพื่อผลิตเนื้อหาเฉพาะบน
ชองทางออนไลนและแอปพลิเคชัน (Online & Application First) จํานวน 198.134 ลานบาท หรือรอยละ 23 และ
สวนที่เปนเนื้อหาและความรูที่สื่อสารผานทางชองวิทยุ จํานวน 20 ลานบาท หรือรอยละ 2 รายละเอียดดังแสดงใน
แผนภาพ
8

9

หมายถึง งบประมาณที่ใชในการผลิตเนื้อหา เพื่อเผยแพรหนาจอโทรทัศน แลวสามารถนําไปใชเพื่อใชหรือผลิตซ้ํา เผยแพรทาง
ออนไลนดวย จึงไมสามารถแยกตนทุนออกจากกันไดอยางชัดเจน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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แผนภาพที่ 27 แสดงสัดสวนงบประมาณดานการผลิตเนื้อหาสําหรับชองทางตางๆ
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผน 3 ดาน งบบุคลากร งบประจํา งบประมาณโครงการทีวีดิจิทัล และงบ
ฉุกเฉิน ป 2561 – ป 2562
ลํา
ดับ

ประเภทงบประมาณ

1 งบยุทธศาสตร
1.1 แผนดานเนื้อหา
ชองทาง และบริการ
1.2 แผนดานภาคีหุนสวน
1.3 แผนดานทุนมนุษยและ
ทุนองคกร
2 งบบุคลากร
3 งบประจํา
รวมงบประมาณ 1-3
4 โครงการทีวีดิจิทลั
(สํานักวิศวกรรม)
รวมงบประมาณ 1-4
5 งบฉุกเฉิน
รวมงบประมาณ 1-5

งบประมาณป 2562
บาท
1,269,504,400
1,145,962,100

งบประมาณป 2561
(หลังทบทวน)

สัดสวน
บาท
51.04% 1,294,166,500
46.07% 1,130,184,700

เปรียบเทียบงบป
2561-2562 เพิ่ม(ลด)

สัดสวน
บาท
52.54% (24,662,100)
45.89% 15,777,400

รอยละ
-1.91%
1.40%

74,855,000

3.01%

88,742,000

3.60%

(13,887,000) -15.65%

48,687,300

1.96%

75,239,800

3.05%

(26,552,500) -35.29%

25.04% 574,733,000
10.09% 250,159,100
86.18% 2,119,058,600
13.42% 333,919,800

23.33%
10.16%
86.04%
13.56%

48,167,000
842,600
24,347,500
(67,100)

8.38%
0.34%
1.15%
-0.02%

2,477,258,800 99.60% 2,452,978,400 99.59%
10,000,000
0.40%
10,000,000
0.41%
2,487,258,800 100.00% 2,462,978,400 100.00%

24,280,400
24,280,400

0.99%
0.99%

622,900,000
251,001,700
2,143,406,100
333,852,700

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ลํา
ดับ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณป 2562

บาท
6 งบสํารอง
30,000,000
รวมทั้งสิ้น
2,517,258,800
7 แผน ICT และฐานขอมูล 138,431,700
รวมงบประมาณ
2,655,690,500
และแผน ICT ฐานขอมูล

งบประมาณป 2561
(หลังทบทวน)

สัดสวน

บาท
45,000,000
2,507,978,400
-

สัดสวน

2,507,978,400

เปรียบเทียบงบป
2561-2562 เพิ่ม(ลด)
บาท
รอยละ
(15,000,000) -33.33%
9,280,400 0.37%
138,431,700 100.00%
147,712,100

5.89%

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบงบประมาณตามประเภทการใชงบประมาณป 2561 – 2562
BUD
119
219
319
419
519
619
719

ประเภทงบประมาณ

ป 2562

ป2561
(หลังทบทวน
% เพิ่มขึ้น(ลดลง)
6 พ.ย. 2561)
574,733,000 23%
45,917,000
807,566,400 32%
32,735,255
857,358,500 34% (33,893,500)
146,414,500
6% 157,829,345
37,454,000
1% (37,454,000)
29,452,000
1%
(2,422,000)
55,000,000
2% (15,000,000)
2,507,978,400 100% 147,712,100

%

งบบุคลากร
620,650,000 23%
งบดําเนินการ
840,301,655 32%
งบผลิตและจัดหารายการ
823,465,000 31%
งบลงทุน
304,243,845 11%
งบโครงการ
0%
งบอุดหนุน
27,030,000
1%
งบฉุกเฉินและสํารอง
40,000,000
2%
รวมทั้งสิ้น 2,655,690,500 100%

%
7%
4%
-4%
52%
-100%
-9%
-38%
6%

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบงบประมาณตามสํานัก ป 2561 – ป 2562
ลํา
ดับ
1
2
3
4
5
6
7

สํานัก
สํานักขาว
สํานักรายการ
สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ
ศูนยพัฒนาสื่อใหม
ศูนยพัฒนาสื่อเสียงฯ
สํานักสื่อสารและภาคี
สัมพันธ
สํานักโทรทัศนและวิทยุ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณป 2562
บาท
217,898,000
476,208,700

งบประมาณป 2561
(หลังทบทวน 6 พ.ย. 2561)

สัดสวน
8.76%
19.15%
2.89%

บาท
217,351,850
470,372,900

72,170,000
21,000,000

2.90%
0.84%

78,530,500
25,000,000

88,573,000

3.56%

113,026,000

4.59% (24,453,000) -21.63%

219,529,600

8.83%

192,105,000

7.80%

71,939,000

51,877,000

สัดสวน
8.82%
19.10%
2.11%

เปรียบเทียบงบป
2561-2562 เพิ่ม(ลด)

3.19%
1.02%

บาท
รอยละ
546,150
0.25%
5,835,800
1.24%
20,062,000

38.67%

(6,360,500) -8.10%
(4,000,000) -16.00%
27,424,600

14.28%
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ลํา
ดับ

งบประมาณป 2562

สํานัก

สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ
9 สํานักทรัพยากรมนุษย
สํานักงานผูอํานวยการ
10
ส.ส.ท.
11 สํานักตรวจสอบภายใน
13 สํานักบริหารกิจการ
12 ศูนยการเงิน
รวมงบประมาณ (1-12)
14 สํานักวิศวกรรม
รวมงบประมาณ (1-14)
15 งบฉุกเฉิน
รวมงบประมาณ (1-15)
สํานักทรัพยากรมนุษย (งบ
16
สํารองดานบุคลากร)
รวมทั้งสิ้น (1-16)
สํานักบริหารกิจการ
17
(แผน ICT)
สถาบันวิชาการสื่อ
18
สาธารณะ (ฐานขอมูล)
รวมงบประมาณ
และแผน ICT ฐานขอมูล

บาท

8

22,820,000

งบประมาณป 2561
(หลังทบทวน 6 พ.ย. 2561)

สัดสวน
0.92%

บาท
30,584,000

640,850,000

25.77%

594,282,000

58,995,700

2.37%

91,294,250

สัดสวน
1.24%
24.13%

2,517,258,800

45,000,000

รอยละ

(7,764,000) -25.39%
46,568,000

7.84%

1,304,600 268.99%
(2,013,600) -0.81%
(504,000) -11.52%
24,347,500 1.15%
(67,100) -0.02%
24,280,400 0.99%
- 0.00%
24,280,400 0.99%

- (15,000,000) -33.33%

- 2,507,978,400

-

9,280,400

0.37%

116,931,700

-

-

- 116,931,700

-

21,500,000

-

-

-

21,500,000

-

- 147,712,100

5.89%

2,655,690,500

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

-

บาท

3.71% (32,298,550) -35.38%

0.07%
0.02%
1,789,600
485,000
9.96% 249,774,100 10.14%
247,760,500
0.16%
0.18%
3,872,000
4,376,000
2,143,406,100 86.18% 2,119,058,600 86.04%
333,852,700 13.42% 333,919,800 13.56%
2,477,258,800 99.60% 2,452,978,400 99.59%
0.40%
10,000,000
10,000,000
0.41%
2,487,258,800 100.00% 2,462,978,400 100.00%
30,000,000

เปรียบเทียบงบป
2561-2562 เพิ่ม(ลด)

- 2,507,978,400
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แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562
ในป 2562 ส.ส.ท. ไดใหความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณตามกรอบยุทธศาสตร ซึ่งไดมีการจัดสรร
งบประมาณตามลําดับความสําคัญของภารกิจ โดยวางแผนจัดสรรทรัพยากรทั้งกําลังคนและงบประมาณที่สอดคลอง
กั บ งานอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ตามกรอบวงเงิน ที่มีอยางจํากัด ดังนั้น เพื่อใหการกํากับ ดูแลโครงการของ ส.ส.ท.
บรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไว และการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันและลดการเสีย
โอกาสในการใชงบประมาณ จึงไดกําหนดแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณป 2562 หลังจากที่แผนบริหาร
กิจการผานการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายแลว ดังนี้
1. ขั้นการอนุมัติแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
1.1. สํานักนําแผนบริหารกิจการป 2562 ไปจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โดยละเอียด เปนราย
ไตรมาส/รายป เสนอ ผอ. ส.ส.ท. /หรือ รอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ไดรับมอบอํานาจ กอนเริ่มไตรมาส หรือ
กอนดําเนินโครงการ
1.2. ผอ.ส.ส.ท. /หรือ รอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ไดรับมอบอํานาจ พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติงานของสํานัก
เพื่อใหเห็นภาพรวมของงานที่จะตองดําเนินการ กอนจะอนุมัติหลักการใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งาน
1.3. สํานักสงสําเนาแผนปฏิบัติงานที่ไดรับอนุมัติ ใหฝายนโยบายแผนและงบประมาณเพื่อนํามาใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานป 2562
1.4. สํานักรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส/รายป ที่ไดรับอนุมัติ เสนอตอรอง
ผ.อ. ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบ และสงใหฝายนโยบายแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวม
1.5. ผ.อ. ส.ส.ท. จัดทํารายงานไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย ตอไป
2. ขั้นการอนุมัติการใชจายงบประมาณ
2.1 สํานักจัดทํารายละเอียดการขออนุมัติใชงบประมาณ สงใหฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย
การเงิน ตรวจสอบการขอใชงบประมาณ
2.2 สํานักนําเอกสารการขออนุมัติใชงบประมาณ ที่ฝายการเงินและควบคุมงบประมาณตรวจสอบแลว
เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่รับมอบอํานาจ อนุมัติการใชงบประมาณ พรอมแนบเอกสารอนุมัติหลักการ
ตามขอ 1.2
2.3 สํานักดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
3. การทบทวนงบประมาณกลางป/หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
3.1 การทบทวนงบประมาณกลางป
•
•

สํานักจัดทํารายละเอียดการทบทวนงบประมาณกลางป เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดสงขอมูลใหฝายนโยบายแผนและงบประมาณ
ฝายนโยบายแผนและงบประมาณ รวบรวมขอมูลการขอทบทวนงบกลางปของทุกสํานัก เพื่อ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอเปาหมายของแผนบริหารกิจการป 2562 และวงเงินงบประมาณ ที่

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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•

กลางป)

จะมาใชในกิจกรรม/โครงการที่มีความจําเปน เสนอ ผอ.ส.ส.ท. เห็นชอบใหนําเสนอ กบห. และ
กนย. เพื่ออนุมัติตามอํานาจ
ฝายเลขาฯ สงสําเนามติ/รายงานการประชุม กบห./กนย.ใหสํานักฯ ฝายนโยบายแผนและ
งบประมาณ ฝายพัสดุ และฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ระหวางป (เฉพาะที่จําเปน พยายามใหทบทวน
•
•
•
•

•

สํานักหารือกับรอง ผอ.ส.ส.ท. จัดทํารายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/
งบประมาณ
สงใหฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนยการเงิน ตรวจสอบงบประมาณ
เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมจัดทํารางวาระฯ นําสงฝาย
นโยบายแผนและงบประมาณ
ฝายนโยบายแผนและงบประมาณใหความเห็นเรื่องผลกระทบที่มีตอเปาหมายของแผนบริหาร
กิจการป 2562 เพื่อใหสํานักนําเสนอ ผอ.ส.ส.ท. เห็นชอบให แลวนําเสนอ กบห. และ กนย.
เพื่ออนุมัติตามอํานาจ
ฝายเลขาฯ สงสําเนามติ/รายงานการประชุม กบห./กนย.ใหสํานักฯ ฝายนโยบายแผนและ
งบประมาณ ฝายพัสดุ และฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดําเนินการใน
สวนที่เกี่ยวของ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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แผนภาพที่ 28 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ป 2562

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก 1
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ป 2562
ของ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมป 2562
แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562 ของ ส.ส.ท. ฉบับนี้ ประกอบดวย 3 แผน คือ (1) แผนเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content, Platform & Service Plan) จํานวน 31
โครงการ รวมงบประมาณ 1,145,962,100 บาท (2) แผนภาคีหุนสวน (Partnership Plan) จํานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 74,855,000 บาท และ (3) แผนทุนมนุษยและ
ทุ น องค กร (Human & Organization Capital Plan) จํ า นวน 28 โครงการ รวมงบประมาณ 48,687,300 บาท รวมโครงการทั้ง สิ้น 74 โครงการ วงเงิ น งบประมาณทั้งสิ้น
1,269,504,400 บาท ดังนี้
1. แผนเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content, Platform & Service Plan) จํานวน 31 โครงการ รวมงบประมาณ 1,145,962,100 บาท
1.1 เขาถึงผูรับสาร/ผูรวมสื่อสารที่หลากหลายอยางทั่วถึง ดวยสารประโยชนที่แตกตาง
Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
1. โครงการผลิตขาวและ
− นําเสนอขอมูลขาวสารดวยการเนน ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
รายการขาว
ประชาชนเปนศูนยกลาง ความเปน − จํานวนกิจกรรม/รายการ ที่ไดดาํ เนินการ
ธรรม ความนาเชื่อถือและความ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
ถูกตอง มีเปาหมายของการนําเสนอ − จํานวนผูเขารับบริการทางชองทางโทรทัศนและชองทาง
ใหเห็นทางออกของปญหาดวย
ออนไลน (Rating)
ขอมูลที่รอบดาน ในดานของเนือ้ หา − จํานวนรายการ หรือจํานวนเรื่องที่การนําเสนอขาวและรายการ
เนนการนําเสนอเนื้อหาตาม Core
ขาว ที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาหรือเกิดกลไกที่นําไปสูความ
Agenda ขององคกร
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

หนวยรับผิดชอบ
สํานักขาว

งบประมาณ
(บาท)
215,838,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

2. โครงการพัฒนาเนื้อหาขาว

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− ผลิตรายการขาวที่มีเนื้อหาสะทอน
ตามภารกิจ พ.ร.บ.ส.ส.ท. พ.ศ.
2551
− เผยแพร เนื้ อหาที่ ผ ลิ ต ทั้ ง ช อ งทาง
โทรทั ศ น แ ละช อ งทางออนไลน
อยางเหมาะสม
− พัฒนาบุคลากรขาวใหมีวิธีคิด และ
วิธีการผลิตขาวและรายการขาวดวย
องคความรู ดังนี้
− การสื่อสารเพื่อทางออก (Solution
Journalism)
− สื่อสรางพลเมือง (Civic
Journalism)
− สื่อสารดวยการใชขอมูล (Data
Journalism)
− สื่อสารดวยการทําขาวสืบสวน
สอบสวน (Investigative
Journalism)

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− รอยละของกลุมเปาหมายที่กําหนดผานการอบรมและฝกผลิต
ชิ้นงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− รอยละของกลุมเปาหมายมีความสามารถผลิตชิน้ งานดวยองค
ความรูนวัตกรรมสื่อสารมวลชนดังกลาว
− จํานวนรายการ หรือจํานวนเรื่องที่การนําเสนอขาวและรายการ
ขาว ที่สามารถทําใหเกิดการพัฒนาหรือเกิดกลไกที่นําไปสูความ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ

สํานักขาว

งบประมาณ
(บาท)

1,060,000

67

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
3. โครงการ News
− ศึกษาลักษณะเฉพาะของ
Transformation
กลุมเปาหมาย และพัฒนา
Platform ออนไลนขา วไทยพี่บเี อ
สที่มีอยูแลว และ Platform อื่นๆที่
มีศักยภาพในการขยายฐานผูช ม
กลุมเปาหมาย
− ศึกษา พัฒนา และปรับกลไกหรือ
ระบบการปฏิบัติงานภายในสํานัก
ตลอดจนสรางคูมือหรือเครื่องมือ
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการผลิต
ขาวไปสูการเผยแพรทุก Platform
− พัฒนาบุคลากรในสํานักขาวใหมี
องคความรูในการผลิตขาวเพื่อ
ตอบสนองกลุมเปาหมายที่อยูบน
Platform ออนไลนที่มีรูปแบบการ
รับรูขอมูลขาวสารที่แตกตางกัน
4. โครงการพัฒนา Brand ขาว − ศึกษา คนหา อัตลักษณทโี่ ดดเดน
(ตั้งงบที่ HR)
ของขาวไทยพีบีเอสทีส่ อดคลองกับ
ยุทธศาสตรขาว
− วางกลยุทธ ออกแบบการสื่อสาร
และสื่อสาร Brand

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีขอมูล องคความรูจากการศึกษาลักษณะของกลุมเปาหมาย
− รอยละของบุคลากรที่สาํ นักขาวกําหนดผานการพัฒนาตาม
เนื้อหาและวิธีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− สถิติผูรับชมขาวผาน Platform ออนไลนขาวทั้งกลุมเปาหมาย
เดิมและกลุมเปาหมายใหม

สํานักขาว

1,000,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− แผนการสื่อสาร Brand ขาวไดรบั ความเห็นชอบจากผูบ ริหาร
สํานักขาว
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนผูเขารับบริการทางชองทางโทรทัศนและชองทาง
ออนไลน (Rating)
− Feedback ที่ดีตอภาพลักษณของขาวและรายการขาว

สํานักขาว

ใชงบประมาณ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
5. โครงการผลิตและจัดหา
รายการที่ตอบสนอง Core
Agenda

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

− เพื่อสรางสรรครายการที่มีคุณภาพ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
มีคุณคาสาธารณะ ตอบสนองแผน − การดําเนินงานผลิต จัดหา และเผยแพรรายการในทุกชองทาง
ยุทธศาสตรขององคกรโดยเฉพาะ
ของป 2562 มีจํานวนรายการสําเร็จตามแผนงานไมนอยกวา
แผนยุทธศาสตรดานเนื้อหา และ
รอยละ 80
ชองทางบริการ
− เนื้อหารายการในกลุมรายการสําหรับเด็ก และกลุมรายการ
− เพื่อเผยแพรเนื้อหารายการที่สราง
สําหรับผูอายุ 40 ปขนึ้ ไป ผูชมกลุมเปาหมายสามารถเขาถึง
ความรูใหมตอการพัฒนาคุณภาพ
(Reach) และรับรู(Awareness)เนื้อหารายการไดจํานวนไมนอย
ชีวิต เขาใจและรูเทาทันความ
กวา รอยละ 80 ของรายการในกลุมดังกลาว
เปนไปเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี − การบริหารจัดการงบประมาณผลิต และจัดหารายการ ในป
สมัยใหมที่สงผลตอบริบททางสังคม
2562 ไดไมนอยกวารอยละ 85 ของงบประมาณสวนผลิตและ
((Digital Disruption) ยอมรับ
จัดหารายการที่ไดรับอนุมัติ
ความแตกตางหลากหลายทาง
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
วัฒนธรรม รวมถึงตระหนักในสิทธิ − การเผยแพรในชองทางสือ่ หลัก(On Air) ผูชมกลุมเปาหมายของ
และหนาที่ของการเปนพลเมืองที่มี
รายการสามารถรับรูถึงคุณคา(Value) และเปาหมาย(Program
คุณภาพตามระบอบประชาธิปไตย
Purpose)ของเนื้อหารายการได ไมนอยกวา รอยละ 80 ของ
− เพื่อบริหารจัดการงบประมาณการ
ประชากรกลุมตัวอยาง และเขาถึงคุณคาของประเด็นสําคัญทั้ง
ผลิตและจัดหาเนื้อหารายการ
Core Agenda และประเด็นหลักอื่นๆ รวมกันไมนอยกวา 3
ประจําป2562 อยางคุมคา และมี
ประเด็น
ประสิทธิภาพ
− รายการของไทยพีบีเอสไดรับรางวัลจากองคกร หรือสถาบันที่
ไดรับการยอมรับทั้งระดับนานาชาติ และในประเทศ ไมนอย
กวา 5 รายการในป 2562

หนวยรับผิดชอบ
สํานักรายการ

งบประมาณ
(บาท)
351,828,000
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
หนวยรับผิดชอบ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
6. โครงการผลิตและจัดหา
สํานักรายการ
− นําเสนอเนื้อหามุงไปสูคานิยมความ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
รายการเพื่อ OTT
− มี Content ที่ผลิตและเผยแพรผาน OTT (VIPA Channel)
เปนไทย / ปฏิรูป (Reform) /
ความเปนพลเมือง (Citizenship) /
ทั้งแบบ streaming และ on demand อยางนอย 728
คุณภาพชีวิต และสังคมที่ดีขึ้น
ชั่วโมงตอป
(Better Life & Better Society) / ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
− การมีสวนรวมของผูชมผูใชบริการ (ยอด subscribe ยอด
Likes & Shares ยอดวิว Content)
7. โครงการสนับสนุนการจัดทํา − เพื่อสนับสนุนอุปกรณในการจัดทํา ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักรายการ
CC และ AD
รายการ CC และ AD อยางเพียงพอ − จํานวนรายการที่จดั ทํา CC และ AD ตามแผนการออกอากาศ
ป 2562
− เพื่อใหกลุมผูพิการสามารถเขาถึง
− สัดสวนรายการที่มี CC และ AD ของส.ส.ท.ไมนอยกวาเกณฑ
หรือรับรู และไดประโยชนจาก
ที่กสทช.กําหนด
รายการไดอยางเสมอภาคและ
บุคคลทั่วไปไดรับรู
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สารประโยชน
− เพื่อสะทอนคุณคาความเปนสื่อ
สาธารณะ และความตองการของ
สาระบันเทิง ของกลุมผูพิการลดลง
ประชาชน
8. โครงการความรวมมือผลิต
สํานักรายการ
− เพื่อรวมสรางสรรคและผลิตรายการ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
รายการและแลกเปลีย่ นรายการ
ที่ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ค า ตอบสนอง − ไดจํานวนรายการตามที่วางเปาหมายผลผลิต (OUTPUT) ไวไม
กับองคกรตางประเทศ
พันธกิจความเปนสื่อสาธารณะกั บ
ต่ํากวารอยละ 80
องค ก รสื่ อ ระหว า งประเทศ ร ว ม ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
แลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนารายการ − รายการที่เกิดจากกระบวนการรวมผลิต หรือแลกเปลี่ยนไดรับ
และพัฒนาบุคลากรการผลิตเนื้อหา
การเผยแพรในสื่อระหวางประเทศ อยางนอย 2 รายการในป
สื่อตามแนวทางสื่อสาธารณะ
2562
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)
104,000,000

5,316,000

6,500,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

วัตถุประสงคโครงการ

− เพื่อสรางพันธมิตรสื่อในระดับ
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ใหสื่อ
สาธารณะไทยเปนทีย่ อมรับในแวด
วงสื่อสาธารณะนานาชาติ
− เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสื่อ
สาธารณะไทย สู แ นวคิ ด ด า นงาน
ผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วามคิ ด
สรางสรรคดานเนื้อหา และวิธีการ
นํ า เสนอที่ ส ะท อ นความเป น ไปใน
สั ง คมระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ
นานาชาติได
9.โครงการผลิตละครสูส ากล
− เพื่อสรางสรรคเนื้อหารายการ และ
(โครงการ 2 ป ปที่ 1 ใชงบ
งานผลิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณคา
1,080,000 ปที่ 2 24,043,600)
สาธารณะ และอัตลักษณความเปน
ไทย ทั้งสนับสนุนใหผลงานดังกลาว
เปนที่ยอมรับ และไดรับความสนใจ
ในตลาดสื่อสากล (International
Media Market) เกิดความรวมมือ
รวมลงทุน หรือซื้อขายลิขสิทธิ์ใน
ผลงานนัน้
− เพื่อสนับสนุน และยกระดับ
ศักยภาพของกลุมผูผลิตรายการ
อิสระไทย(Independence
Producers) ใหสามารถผลิตผลงาน
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

− เจาหนาที่ทีมงานของส.ส.ท.ไดเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน
แนวทางผลิตเนื้อหาสื่อ หรือเขาอบรมศักยภาพงานผลิต เพื่อ
นําไปสูการรวมผลิตเนื้อหาสื่อ หรือแลกเปลี่ยนรายการ อยาง
นอย 4 โครงการในป 2562
− มีโครงการตอเนื่องจากการรวมผลิตกับองคกรสื่อระหวาง
ประเทศ อยางนอย 2 โครงการ
− รายการของ ส.ส.ท. ไดรับรางวัลจากองคกรระหวางประเทศ ไม
นอยกวา 2 รายการในป2562

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีแผนงานผลิตหรือผลงานผลิตเสร็จที่ไทยพีบีเอสสนับสนุน หรือ
รวมลงทุนกับผูผลิตอิสระไทย(Independence Producer) ให
เปนรายการสารคดีคุณภาพสูง อยางนอย 6 รายการ ไดรับการ
นําไปเสนอขายในตลาดสื่อสากล(International Media
Market) ในป 2562 อยางนอย 4 ครั้งทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย
และภูมิภาคอื่นๆ
− มีรายการสารคดีคุณภาพสูงจากฝมือผูผลิตอิสระไทย
(Independence Producer) อยางนอย 4 รายการ
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ภายในป2562

สํานักรายการ

1,080,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

10.โครงการผลิตรายการออกสู
สากล

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีการทําขอตกลงความรวมมืออยางเปนรูปธรรมกับกลุมผูผลิต
อิสระไทย(Independence Producer) เพื่อรวมผลิต และเปน
พันธมิตรในการนํารายการสารคดีไทยหรือละคร ซีรีสไทย ไป
เสนอหาผูลงทุนในตลาดสื่อสากล(International Media
Market)
− รายการสารคดีทไี่ ทยพีบีเอสผลิต หรือรวมผลิต สนับสนุนการ
ผลิต ไดรับความสนใจจากองคกรระหวางประเทศ และบรรลุ
ขอตกลงการรวมลงทุน ซื้อลิขสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนผลผลิต
อยางนอย 2 รายการในป 2562
− มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) งานผลิตรายการสาร
คดีคุณภาพสูงที่มีเปาหมายสูตลาดสากล อยางนอย 1 ครั้งในป
2562
− เพื่อสรางสรรคเนื้อหารายการ และ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
งานผลิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณคา
− มีแผนงานผลิตรายการละครโทรทัศนคุณภาพสูง ที่ไทยพีบีเอ
สาธารณะ และอัตลักษณความเปน
สดําเนินงานควบคุมการผลิต จํานวน 1 เรื่อง ภายในป 2562
ไทย ทั้งสนับสนุนใหผลงานดังกลาว
และมีผลงานผลิตเสร็จพรอมออกอากาศในป 2563
เปนที่ยอมรับ และไดรับความสนใจ − มีแผนงานผลิตละครคุณภาพสูงของไทยพีบีเอสไปนําเสนอขาย
ในตลาดสื่อสากล(International
ในตลาดสื่อสากล(International Media Market) หรือ เปน
Media Market) เกิดความรวมมือ
ผลงานทีไ่ ดเขารวมงานเทศกาลสื่อระดับนานาชาติ ในป 2562
รวมลงทุน หรือซื้อขายลิขสิทธิ์ใน
หรือป 2563
ผลงานนัน้
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
เพื
อ
่
ผลั
ก
ดั
น
ภาพลั
ก
ษณ
ข
องไทยพี
บ
ี
−
เอสใหไดรับการยอมรับความเปน

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

และเปนทีย่ อมรับในตลาดสื่อสากล
(International Media Market)
− เพื่อผลักดันภาพลักษณของไทยพีบี
เอสใหไดรับการยอมรับความเปน
สื่อสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง มี
ผลงานสื่อทีไ่ ดมาตรฐานทัดเทียม
ระดับนานาชาติ
− เพื่อกอใหเกิดเปนรายไดของส.ส.ท.
จากงานลิขสิทธิ์ หรือการรวมลงทุน
จากองคกรระหวางประเทศในการ
ผลิตผลงานรายการคุณภาพสูง

สํานักรายการ

3,000,000

72

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

วัตถุประสงคโครงการ

−

11.โครงการพัฒนาการผลิต
รายการยุคดิจิทัล

−
−
−

12.โครงการผลิตเนื้อหา
Glocalized Contentและ
พัฒนาแพลตฟอรมสื่อสาร
สาธารณะรวมกับเครือขายสื่อ
พลเมือง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

−

สื่อสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง มี
ผลงานสื่อทีไ่ ดมาตรฐานทัดเทียม
ระดับนานาชาติ
เพื่อกอใหเกิดเปนรายไดของส.ส.ท.
จากงานลิขสิทธิ์ หรือการรวมลงทุน
จากองคกรระหวางประเทศในการ
ผลิตผลงานรายการคุณภาพสูง
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหนาจอของ
ThaiPBS
สรางความเขาใจในกระบวนการ
ทํางานเพื่อใหเกิดมาตรฐานของ
สถานีอยางตอเนื่อง
แลกเปลี่ยนประเด็นปญหาในดาน
การผลิตรายการและการ
ออกอากาศเพื่อความเขาใจที่
ถูกตองรวมกัน
เพี่อผลิตเนื้อหา Glocalized
content อยางมีสวนรวมกับ
เจาของประเด็นและผูผลิตสื่อ
พลเมือง สรางการขับเคลื่อนเนือ้ หา
อยางมียุทธศาสตรสอคคลอง Core
Agenda และวาระของพื้นที่ โดย

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

− รายการละครโทรทัศนของไทยพีบีเอสไดรับความสนใจจาก
องคกรระหวางประเทศ และบรรลุขอตกลงซื้อขายลิขสิทธิ์ หรือ
แลกเปลี่ยนในป 2563
− รายการละครโทรทัศนของไทยพีบีเอส ไดรับรางวัลจากการ
แสดงงานในเทศกาลระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักรายการ
− มีรายการบนหนาจอทีวี ที่จดั ทํา AD ไมนอยกวาเกณฑที่ กสทช.
กําหนด และอยูในแพลตฟอรม OTT ไมนอยกวา 5 รายการ
− มีรายการที่ถายทําดวยระบบ 4 K ในมาตรฐานสากล อยางนอย
2 รายการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีจํานวนเรื่องรองเรียนที่ถูกพิจารณาวาผิดพลาดลดลงจากป
2561 (จากคณะอนุกรรมการรับเรื่องรองเรียน)
− ไดรับรางวัลจากสถาบันสื่อทีน่ าเชื่อถือ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ
− จํานวนรายการ จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม และจํานวนหุน สวน
รวมขับเคลื่อน
− ผลการรับชม และความคิดเห็นเชิงคุณภาพบนพืน้ ที่สื่อใหม
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− หุนสวนรวมสื่อสารมีความพึงพอใจ

119,500

56,677,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
13.โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อ
สนับสนุนการสื่อสารภาค
พลเมือง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
เจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ ผาน
กิจกรรม On Air Online On Site
− เพื่อเพิ่มประสิทธิการผลิตทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของขาวและ
รายการสื่อพลเมืองใหทันกับ
เทคโนโลยีและความกาวหนาดาน
การผลิตและออกอากาศ
− เพื่อขยายการทํางานใหกวางขวาง
และครอบคลุมเครือขายภาค
พลเมือง
− เพื่อทดแทนเครื่องมือ อุปกรณเดิมที่
ชํารุดหรือเสื่อมสภาพจากการ
ทํางาน

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
− ผลจากการสื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับตางๆ ตาม
กําหนดในแตละแผนงาน
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนและคุณภาพขาวและรายการสื่อพลเมืองที่ผลิตและ
เผยแพรไดตามแผนที่วางไว
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− โครงการสามารถดําเนินการตามแผนงานที่วางไว
− ความพึงพอใจในการรวมมือกันปฏิบัติงานของทีมงาน

หนวยรับผิดชอบ

สํานักเครือขายสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
(บาท)

1,068,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
14.โครงการผลิตและสรางสรรค
เนื้อหาออนไลน (Content
Marketing)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อผลิตเนื้อหาออนไลนในรูปแบบ
รายการหรือคอลัมน ทุกรูปแบบ
(format) มัลติมีเดีย ใหเหมาะกับ
ทุกชองทางสื่อออนไลนตาม
พฤติกรรมผูชม
− สนับสนุนการถายทอดสดผาน
Online Channel ที่เหมาะสมตรง
กับความสนใจ และผลิตเว็บไซต
รองรับเนื้อหารายการถายทอดสด
Online Channel
− เพื่อสรางความคุมคาของการผลิต
เนื้อหาใหครอบคลุมทุกสื่อและได
อรรถประโยชนกับผูชมสูงสุด
− เพื่อยกระดับภาพลักษณองคกรใน
ดานสื่อดิจทิ ัล

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
ศูนยพัฒนาสื่อใหม
− จํานวนคอลัมนหรือรายการออนไลนที่มีการเผยแพรแลว ตรง
ตามแผน
− จัดทํารายงานสถิติการเติบโตในทุกชองทางสื่อออนไลนสําคัญ
นําเสนอเปนรายเดือน
− สามารถเขาถึงเนื้อหาออนไลนตา ง ๆ ไดทางเว็บไซตของไทยพีบี
เอสอยางสะดวก รวดเร็ว
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− การสํารวจความนิยม ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการรับ
สื่อออนไลนจากไทยพีบีเอส

งบประมาณ
(บาท)
13,710,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
15.โครงการพัฒนาชองทางและ
เทคโนโลยีสื่อใหม (Platform &
Technology)

16.โครงการพัฒนาภาพลักษณ
และการตลาดดานดิจิทลั
(Branding Marketing)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความนาสนใจของแพลตฟอรมไทย
พีบีเอสใหมีการเขาถึงงาย เปนไป
ตามเทคโนโลยีสมัยใหม
− เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมใหรองรับ
การหลอมรวม Online – On air –
On Mobile
− เพื่อพัฒนาระบบการรับชม On
Demand และสราง Digital Hub
Content
− เพื่อจัดสรรอุปกรณ เทคโนโลยี
รองรับการผลิตรายการ การ
ถายทอดสด รวมถึงการสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ในดานเทคนิค
− พัฒนาการสื่อสารผลิตภัณฑและ
บริการสื่อดิจิทัลขององคกร
− พัฒนาและสรางกลยุทธการตลาด
ของบริการสื่อดิจิทัลขององคกร
− วางแนวทาง, แนวปฏิบตั ิการใช
ชองทางและบริการของสื่อดิจิทลั ใน
งานขาวและรายการ
− สรางภูมิทัศนและสภาพแวดลอม
องคกรใหเปน Digital Landscape

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
ศูนยพัฒนาสื่อใหม
− มีการเปดใชงานและเขาถึงเว็บไซตหลักและเว็บไซตยอย เชน
ขาวภาษาอังกฤษ องคกรภาคภาษาอังกฤษ หนาเฉพาะกิจพิเศษ
ไดรวดเร็ว แลวเสร็จตามกําหนดของแผนงาน
− มีรายงานการใชสถานที่หรือสตูดิโอผลิตรายการ รวมถึงรายงาน
ปญหาอุปสรรคอยางสม่าํ เสมอ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− การสํารวจความนิยม ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการรับ
สื่อออนไลนจากไทยพีบีเอส
− จํานวนผูใชบริการเว็บไซตไทยพีบีเอส และแอปพลิเคชันมี
ปริมาณเพิ่มขึ้น

47,720,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
ศูนยพัฒนาสื่อใหม
− จํานวนชิน้ งาน, สื่อประชาสัมพันธที่ผลิตไดตรงตามวัตถุประสงค
− จํานวนครั้งของการจัดแคมเปญ กิจกรรมและความนิยมของการ
เขารวมกิจกรรม
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีรายงานขอมูล ความคิดเห็นของการมีสวนรวมในกิจกรรม
− จํานวนผูติดตามในชองทางออนไลนเพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการ
การตลาดออนไลน

5,300,000
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
17.โครงการพัฒนาสถิติ การ
เพื่อพัฒนาระบบประมวลผล Online
วิเคราะหและตัวชี้วัด (Matrics Rating และมีเครื่องมือ Social
Mesurement)
Listening เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในเชิงลึกของ
ผูชมผูใชบริการบนสื่อออนไลน ที่มี
ขนาดใหญและมีความหลากหลายได
อยางเปนระบบ

18.โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
สื่อเสียงและสถานี
วิทยุกระจายเสียง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
ศูนยพัฒนาสื่อใหม
− การนําสงรายงานสถิติและการวิเคราะหเปนรายเดือน
− การนํ า ส ง ข อมู ล หรื อการเข า ใช ง านระบบและรวบรวมความ
คิดเห็นจากสื่อออนไลนได
− สามารถเขาระบบตรวจสอบสถิติทั้งจากทีวีและออนไลนไดใน
ชองทางที่สะดวก รวดเร็ว
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีขอมูลเชิงวิเคราะห เพื่อประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ
ในเชิงการตลาดอยางถูกตอง ทันสถานการณ
− มีการนําเสนอขอมูลจากผลความนิยมในระดับบริหารอยูอยาง
สม่ําเสมอ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
ศูนยพัฒนาสื่อ
− ผลิตรายการวิทยุที่มีคุณภาพเพือ่
เสียงและสถานี
− มีสื่อเสียงที่ไดรับความนิยม โดยเฉพาะสถานีวิทยุไทยพีบีเอส
เผยแพรผานระบบดิจิทัล
วิทยุกระจายเสียง
(ดิจิทัลเรดิโอ)
− ผลิตสื่อเสียงรายการขาว
สาระบันเทิงและสารประโยชน
− มีผูผลิตอิสระ (สื่อเสียง) ในกลุมรายการเพื่อเด็กเยาวชน และ
เผยแพรสูสาธารณะ สูผ ูบริโภคทุก
สารคดี ไมนอยกวา 5 ราย
กลุมทุกแพลตฟอรม เพื่อการเรียนรู − มีรายการถายทอดสดการแสดงดนตรี ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ตลอดชีวิต (life-long learning)
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− เพื่อใชสื่อเสียง รายการและ
− การทดลองออกอากาศสถานี วิ ท ยุ ดิ จิ ทั ลประสบความสํ าเร็จ
กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ทําการสื่อสาร
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุดิจิทัลจาก กสทช.
การตลาดประชาสัมพันธศูนย
− มีการนํารายการของวิทยุไทยพีบีเอส ไปเผยแพรทางสถานีวิทยุ
พัฒนาสื่อเสียงและสถานี
สถาบันการศึกษาไมนอยกวา 5 แหง
วิทยุกระจายเสียง

งบประมาณ
(บาท)
4,720,000

21,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

วัตถุประสงคโครงการ

− เพื่อขยายเครือขายความรวมมือ
ระหวางองคกรสื่อตางประเทศ และ
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ
การผลิตรายการวิทยุ และเผยแพร
รายการ
19.โครงการสนับสนุนการ
− เพื่อจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
บริหารงานเพื่อผลิตรายการและ
ประจําป 2562 ที่มีความจําเปนตอ
ออกอากาศ
การปฏิบตั ิงานของสํานักโทรทัศน
และวิทยุ ใหสามารถตอบสนองตอ
แผนบริหารกิจการของ ส.ส.ท.
− เพื่อใหการบริหารงานสนับสนุนการ
ผลิตรายการและการออกอากาศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถใหการสนับสนุนงานได
อยางตอเนื่อง รวดเร็วและเพียงพอ
ตอการดําเนินงานสวนตางๆ
− เพื่อเปนแนวทางการใชงบประมาณ
ประจําป 2562 และการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของสํานัก
โดยประเมินงบประมาณใหมี
เพียงพอตอการดําเนินงานของ
สํานักในป 2562 และสามารถ
ควบคุมการดําเนินงานกิจกรรมให
สอดคลองกับงบประมาณที่มีอยู
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

− รายการสื่อเสียงบนแพลตฟอรม OTT มีจํานวนผูรับฟงไมนอย
กวา 100,000 ตอป

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีการใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงคครบถวนทุกรายการ
และสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด
− การใชงบประมาณรวมทัง้ หมดอยูระหวางรอยละ 85 - 100
− จํานวนงานที่ใหการสนับสนุนตอผูขอใชบริการทั้งหมดไมนอย
กวารอยละ 95

สํานักโทรทัศน
และวิทยุ

118,028,000

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความพึงพอใจของหนวยงานผูรบั บริการภายในไมนอยกวา
3.00 คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม)
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
20.โครงการผลิตรายการกีฬา
− เพื่อตองการให รายการกีฬาและ
และนันทนาการ
นันทนาการ เขาถึงชุมชนและชุมชน
ไดมีสวนรวมใหมากที่สุด
− ขยายฐานผูชมของไทยพีบีเอส ให
เปนรูจักมากขึ้น
− สรางแรงบันดาลใจใหกับเด็กและ
เยาวชนเลนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
− เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดมี
เวทีในการแสดงความสามารถ
− สงเสริมและอนุรักษ วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น
21.โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อ − เพื่อดําเนินการจัดหาอุปกรณใหม
ทดแทนและปรับปรุงระบบ
และทดแทนอุปกรณระบบเดิมที่
อุปกรณปฏิบัติการ
เสื่อมสภาพ ชํารุด
− ปรับปรุงอุปกรณใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิบัตงิ านในปจจุบนั
และเปนการเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ งานระบบประจํา
หองควบคุม ระบบงานภายในสถานี
และการงานปฏิบัติงานนอกสถานที่
− เพื่อใหการบริหารงานสนับสนุนการ
ผลิตรายการและการออกอากาศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− รายการกีฬาและนันทนาการ ออกอากาศทุกวันอาทิตยเวลา
14.05- 16.00 น. จํานวน 52 สัปดาห มีคาเฉลี่ยอัตราการรับชม
ไมนอยกวา 50,000 คนตอนาที
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนผูช มทางหนาจอ TV (Rating) และจํานวนผูชมผานทาง
Social มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
− สราง Brand Awareness ใหเปนที่รูจักของผูชมในเรื่อง
คุณภาพรายการถายทอดสด
− ประชาชนรูจักไทยพีบีเอสมากขึ้นจากการลงพื้นที่ถา ยทอดสด

สํานักโทรทัศน
และวิทยุ

12,550,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีการใชงบประมาณจัดหาอุปกรณทดแทนไดตรงตาม
วัตถุประสงคครบถวนทุกรายการ และสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
− ไมมีอุปกรณที่ชํารุดในระหวางงานทีส่ ําคัญหรือระการออก
อากาศ จนเปนเหตุใหเกิดผลเสียหายตอภาพลักษณขององคกร
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความพึงพอใจของหนวยงานผูรบั บริการภายในไมนอยกวา
3.00 คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม)
− การใชงบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว

สํานักโทรทัศน
และวิทยุ

60,251,600
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

22.โครงการพัฒนาเทคนิคและ
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการ
และออกอากาศ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
สามารถใหการสนับสนุนงานได
อยางตอเนื่อง รวดเร็วและเพียงพอ
ตอการดําเนินงานสวนตางๆ
− ลดความเสี่ยงอันเนื่องจาก อุปกรณ
เกิดการชํารุดในระหวางที่ใชงาน
ผลิตและออกอากาศ
− เพื่อพัฒนาระบบอุปกรณของสถานี
ใหมีความทันสมัย ตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชงานและ
เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
− เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
รายการและการแพรภาพ
ออกอากาศ ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและใชงานไดตาม
วัตถุประสงค
− เกิดผลผลิตของงานใหม เชน รายการในรูปแบบ 4K
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความพึงพอใจของหนวยงานผูรบั บริการภายในไมนอยกวา
3.00 คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม)
− การใชงบประมาณเปนไปตามแผนที่วางไว

หนวยรับผิดชอบ

สํานักโทรทัศน
และวิทยุ

งบประมาณ
(บาท)

28,700,000
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
หนวยรับผิดชอบ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
23.โครงการวิเคราะหพฤติกรรม − เพื่อสํารวจพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สถาบันวิชาการสื่อ
การใชสื่อ (Consumer Insight)
สาธารณะ
ของผูชมผูฟงในแพลตฟอรมตางๆ − มี รายงานการวิ เคราะห พ ฤติ กรรมการใชสื่ อและรู ป แบบการ
นําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองตามความตองการของผูชมผูฟงใน
− เพื่อสะทอนการรับรูและทัศนคติ
ฝายวิจยั และ
แพลตฟอรมตางๆ อยางนอย 1 ชิ้น และนําเสนอผลการวิเคราะห
ของผูชมผูฟงที่มตี อวาระหลักของ
พัฒนา
พฤติกรรมการใชสื่อฯ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักขาว
ไทยพีบีเอส
สํานักรายการ ศูนยพัฒนาสื่อใหม เปนตน
− เพื่ อ เป น ข อ มู ล ประกอบในการ
วางแผนงานและการจัดทํารายการ − มีรายงานการวิเคราะหการรับรูและทัศนคติของผูชมผูฟงที่มีตอ
วาระหลักของไทยพีบีเอส อยางนอย 1 ชิ้น และนําเสนอผลการ
ที่ ส อดคล อ งต อ พฤติ ก รรม ความ
วิเคราะหฯ ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักขาว สํานัก
สนใจและความต อ งการของผู ช ม
รายการ ศูนยพฒ
ั นาสื่อใหม เปนตน
ผูใชบริการของไทยพีบีเอส
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพรายการ
ให ส ามารถเข า ถึ ง และตอบสนองความต อ งการและความ
คาดหวังของสังคม
− หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องนํ า ผลการศึ ก ษาไปพั ฒ นาทิ ศ ทางการ
นําเสนอเนื้อหาตามวาระหลักใหสอดคลองและเหมาะสมตาม
สถานการณทางสังคม

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
(บาท)
1,550,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
24.โครงการการจัดทํา Media
Lab เพื่อพัฒนารายการและ
คุณภาพเนื้อหา 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อวิเคราะหแนวทางการ
สรางสรรคและพัฒนาขาวและ
รายการของไทยพีบีเอสใหตอบ
สนองตอความตองการและความ
คาดหวังของสังคม
− เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการ
ออกแบบชองทางหรือการ
สรางสรรครายการรูปแบบใหม

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ
− มีรายงานการวิเคราะหความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาขาว
และ/หรือรายการ อยางนอย 2 ชุดรายการ
ฝายวิจยั และ
− มีการออกแบบชองทางหรือรายการรูปแบบใหม (New
พัฒนา
Program Creation) อยางนอย 1 รูปแบบ
− มีการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับ
มาก
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− รายการของส.ส.ท. สามารถตอบสนองตอความตองการและ
ความคาดหวังของสังคมไดมากขึ้น

25.โครงการสื่อสารรายการ,ขาว, − เพื่อสื่อสารและขยายผลงานของ
รายการขาว และเครือขาย
ไทยพีบีเอสใหกลุมเปาหมายรูจกั
และติดตามชมรายการ
− เพื่อสรางการมีสวนรวมระหวางผูชม
กับรายการของไทยพีบีเอส
− เพื่อขยายฐานกลุมผูช มรายการของ
ไทยพีบีเอสใหกวางขวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น

สํานักสื่อสารและ
ภาคีสัมพันธ

26.โครงการผลิตรายการเปด
บานไทยพีบีเอส

สํานักสื่อสารและ
ภาคีสัมพันธ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนชิน้ งานทีส่ ื่อสารผานชองทางตางๆ
− จํานวนกิจกรรมสรางการมีสวนรวมกับกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ผูชมผูใชบริการไมนอยกวา 60% รับรูบทบาทการเปนสถาบัน
สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรูของสังคม ชุมน และภาคีเครือขาย
− ขยายฐานผูชมรายการรายการ,ขาว,รายการขาว และเครือขาย
ใหเพิ่มขึ้น
− นําความคิดเห็น ติ ชม จากผูชมทาง ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
บานที่สงเขามาใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ − สงเทปออกอากาศจํานวน 52 ตอน ตรงตามกําหนดเวลาและ
(คนทํางาน) ตอบคําถาม ชี้แจง
ตรวจสอบเนื้อหาใหมีความถูกตอง ตามจริยธรรมวิชาชีพ
สรางความเขาใจใหกับผูช มตอ
เกี่ยวกับการผลิตและการเผยแพรรายการของ ส.ส.ท.

งบประมาณ
(บาท)
3,050,000

11,050,000

ฝายสื่อสาร
องคการ

3,146,000

82

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ประเด็นนัน้ ๆ รวมทั้งสอดแทรก
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
เนื้อหา หัวใจการทํางานของสื่อ
− จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูชมที่มีตอรายการเปดบาน
สาธารณะเพื่อใหผูชมรูเทาทันสือ่
ไทยพีบีเอส
ดวย โดยนําความคิดเห็นจากบุคคล
สาขาวิชาชีพอื่นภายนอกองคการ
มาใหความคิดเห็นเพื่อมุมมองที่
แตกตางหลากหลาย รวมทั้งอาจนํา
กรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้นกับสื่อ
สาธารณะในตางประเทศมานําเสนอ
เปนความรูใหกับผูชมและบุคคลากร
ของไทยพีบีเอสอีกดวย
− นําเสนอการทํางานหลังจอของไทย
พีบีเอสตอการนําประเด็นตางๆใน
สังคมมานําเสนอวาไทยพีบเี อสมอง
ปญหาและเรื่องราวตางๆเหลานัน้
อยางไร มุมที่ไทยพีบีเอสตองการ
สะทอนใหสังคมไดตระหนักถึงปม
ปญหาหรือประเด็นตางๆในมิติ
ใดบาง ซึ่งอาจมีมุมสะทอนจาก
บุคคลภายนอกที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ประเด็นเหลานัน้ ดวย
− นําเสนอเบื้องหลังการทํางานของ
ไทยพีบีเอส กับกลุมเครือขายภาค
ประชาสังคมหรือกลุมเครือขายภาค

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

งานผลิตสื่อเพื่อ
การสื่อสารและ
ภาคีสัมพันธ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

ประชาชน หรือหนวยงานรัฐและ
เอกชนอื่นๆ ในการที่จะขับเคลือ่ น
ประเด็นตางๆ วาไทยพีบีเอสและก
ลุมเครือขายตางๆเหลานัน้ กําลังทํา
อะไรกันอยู วัตถุประสงคของการ
ขับเคลื่อนประเด็นดังกลาวคืออะไร
เหตุใดไทยพีบีเอสถึงลงไปขับเคลื่อน
ประเด็นเหลานัน้ และสังคมจะไดรับ
ประโยชนอยางไร
− นําเสนอเรื่องราวของผูชมทัง้ ปจเจก
ตลอดจนหนวยงาน หรือองคกร
ตางๆ ทีไ่ ดนาํ ความรู ขาวสาร และ
รายการของไทยพีบีเอสไปตอยอด
ขยายผล จนเกิดประโยชนตอตนเอง
และสาธารณะ
− เปดพื้นที่ใหสมาชิกสภาผูชมและ
ผูฟงรายการไดสะทอนการทํางาน
ของไทยพีบีเอส ทั้งจากการเก็บ
รวบรวมความคิดเห็นจากกลุม
เครือขาย และจากสภาผูช มและ
ผูฟงรายการเองโดยมีตัวแทนจาก
สมาชิกสภาผูช มและผูฟงรายการมา
พูดประเด็นตางๆ (อาจมีเดือนละ
หนึ่งครั้ง)
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 1.)
27.โครงการบูรณาการเชิง
− เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร
ปฏิบัติการเพื่อออกแบบและ
เนื้อหาในดานการปฏิรูปประเทศใน
พัฒนาเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร
ชองทางสื่อของ ส.ส.ท.
− เพื่อพัฒนากลไกบูรณาการ การนํา
รองในการปฏิบัติงานในรูปแบบ
Business Unit Development
ของ ส.ส.ท. ในดานการพัฒนา
รูปแบบ การพัฒนาบุคลากร และ
แผนงานตางๆ ตามยุทธศาสตร
เนื้อหา
− เพื่อเตรียมการจัดทําเนื้อหาหรือการ
เผยแพรในวาระพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่ง
มีความจําเปนตองบูรณาการการ
ทํางานระหวางสํานัก ตามที่
ส.ส.ท.กําหนด
− เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการพัฒนาเนื้อหาเชิง
ยุทธศาสตร

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวยรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักผูอาํ นวยการ
ส.ส.ท.
− จํานวนเนื้อหาตามวาระปฏิรปู ประเทศเผยแพรในทุกชองทาง
ตามที่ ส.ส.ท.กําหนด
ฝายสนับสนุน
− จํานวนเนื้อหาตามวาระพิเศษเฉพาะกิจตามที่ ส.ส.ท.กําหนด
− จํานวน Business Unit Development และการประเมินผล ยุทธศาสตรเนื้อหา
การเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุมเปาหมาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนปฏิสัมพันธ (Engagement) ของผูชม ผูฟง และ
ผูใชบริการ ผานทุกชองทางของ ส.ส.ท. ผูชม ผูใชบริการไทยพีบี
เอสรับรูบทบาทการเปนสื่อขับเคลื่อนการเรียนรู เพื่อการปฏิรูป
− ความพึงพอใจของพนักงานตอกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ตลอดจนการนําองคความรูจากการกระบวนการพัฒนาไ
ใชประโยชน
− เกิดการปรับตัวปฏิบัตงิ านในรูปแบบใหมตามนโยบาย Business
Unit Development

งบประมาณ
(บาท)
50,000,000
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1.2 สรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
28. โครงการ Thai PBS
Academy

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อสงเสริมและใหความรูที่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ
แกประชาชนผูสนใจทั่วไป
− เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
สื่อมวลชน
− เพื่อขยายฐานผูช มผูฟง ใหกับ ส.ส.ท.
ผานรูปแบบการอบรม
− เพื่อพัฒนาบุคลากรของไทยพีบีเอส/
ผูรวมการปฏิบัติงานหรือการผลิต
รายการ ขาว กับไทยพีบีเอส ใหมี
องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มี
ความพรอม และเปนมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานสื่อสาธารณะที่ตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนสื่อ
− เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงาน
ตางประเทศและในประเทศในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ดานวิชาชีพสื่อ และเนื้อหาที่สําคัญ
รวมกัน
− เพื่อพัฒนาเปนหลักสูตร Online
Training

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย : บาท
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สถาบัน
2,100,000
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนผูเขารวมการอบรม รอยละ 90 จากที่คาดหวัง
− ความนิยม ความพึงพอใจในดานเนื้อหาความรูและการบริการ
− มีหลักสูตรในรูปแบบ Online Training อยางนอย 2-3 หลักสูตร
ฝายกลยุทธ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนฐานผูช มที่เพิ่มขึ้นจากงานฝกอบรม ไมนอยกวา 200 คน/ และกิจกรรม
ทางวิชาการ
ป
− ความกาวหนาในการเขารับการอบรม /ความสามารถในการ
นําไปปฏิบัติงานไดจริง
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
หนวย
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
รับผิดชอบ
29. โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสอื่ เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑสื่อสาธารณะใหเปน ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สถาบัน
สาธารณะ
พิพธิ ภัณฑแบบมีชีวิต ใหเปนพืน้ ที่เรียนรู − มีพิพิธภัณฑที่ทนั สมัยแบบพิพิธภัณฑมีชิวิต ใหเปนพืน้ ที่เรียนรู
วิชาการสื่อ
แล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
สาธารณะ
ใหกับนักเรียนนักศึกษาและ ประชาชนผูสนใจทั่วไป
ผูสนใจทั่วไป
− จํานวนผูใชบริการเพิ่มขึ้น
ศูนยขอมูล
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
และการ
− ผูใชบริการพิพิธภัณฑไทยพีบีเอสจดจําและยอมรับวาเปนแหลง
เรียนรู
การเรียนรู ของสังคม ชุมชน และภาคีเครือขาย
30. โครงการไทยพีบีเอส พื้นที่
สํานักสื่อสาร
− เพื่อเปนพื้นที่การเรียนรูที่ใหกับผูชม ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
การเรียนรู (Thai PBS Learning
และภาคี
− จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งไมนอยกวา 500 คน/ วัน
ผูฟง และประชาชนทั่วไป
Space)
สัมพันธ
− เพื่อสรางความสัมพันธและสรางการ − ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ยอมรับกับภาคีเครือขาย
− ความพึงพอใจของภาคเครือขาย
ฝายสื่อสาร
− เพื่อเปดพื้นที่ใหภาคีเครือขายไดมี
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
การตลาด
สวนรวมในการสื่อสารเพื่อสรางการ − การสนับสนุนและการมีสวนรวมของ ผูชม ผูฟง ไทยพีบีเอส
เพื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงสังคมอยางเปนรูปธรรม − การสนับสนุนของภาคีเครือขายในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง
และมีสวนรวมกับการพัฒนาสื่อ
− รอยละ 80 ของผูชม ผูรวมกิจกรรม และภาคีเครือขายเขาใจ
สาธารณะ
บทบาทและหนาที่ของส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะและ การเปน
− เพื่อเปนชองทางการสื่อสารผลงาน
พื้นที่เพื่อการเรียนรูของสังคม
และการขับเคลื่อนสังคมคุณภาพ
คุณธรรม ของสื่อสาธารณะ
− เพื่อขยายฐานกลุมผูช ม ผูฟง ของ
ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
3,400,000

8,200,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
31. โครงการ Thai PBS
Creative Learning Space @
ศูนยภูมิภาค

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อสรางพื้นที่การเรียนรู และ
กระบวนการเรียนรูที่ประชาชนใน
สวนภูมิภาคสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนเพื่อสรางการเรียนรูของ
ตนเองได
− เพื่อสรางชองทางการสื่อสารสองทาง
ระหวางประชาชน ชุมชน กลุมคน
และเครือขายตางๆ ในพืน้ ที่กับไทยพี
บีเอส และสามารถสงตอเนื้อหา
(Content) ที่เปนประโยชนตอ
สาธารณะไปยังชองทางสื่อของไทยพี
บีเอสได
− เพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชนและ
เครือขาย ภาคสวนตางๆ ใหเขามามี
สวนรวมในการพัฒนา และใช
ประโยชนจากสื่อสาธารณะใหมาก
ยิ่งขึ้น
− เพื่อสงเสริมภาพลักษณการทํางาน
ของสื่อสาธารณะ และเกิด
กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ
กับเครือขายในพื้นที่เพื่อนําไปสูก าร
ทํางานรวมกัน

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักสื่อสาร
และภาคี
− เกิดศูนย และกิจกรรมการเรียนรูซึ่งหมายถึงพื้นที่ และ
สัมพันธ
กระบวนการเรียนรู (Learning Space) ทั้งที่ศูนยภูมิภาค จํานวน
3 ศูนย ไดแก ศูนยหาดใหญ ศูนยเชียงใหม และศูนยขอนแกน
ฝายเครือขาย
และในพื้นที่ตางๆ ในแตละภูมิภาค
และชุมชน
− จํานวนหนังสือ สื่อวีดที ัศน และชุดความรูในรูปแบบตางๆ ที่
สัมพันธ
นําไปติดตัง้ และจัดวางในพื้นที่ศนู ยการเรียนรูของศูนยภูมิภาค
− จํานวนภาคีเครือขายที่เขามารวมงานทํางานในการดําเนินการ
เรื่องศูนยการเรียนรู ไมนอยกวา 5 กลุม
− แผนงานและกิจกรรมที่มีการดําเนินการรวมกับไทยพีบีเอส
สํานักงานศูนยภูมิภาค ไมนอยกวา ภาคละ 5 ครั้ง
− จํานวนประชาชน กลุมคน และเครือขายที่เขามารวมกิจกรรม ใช
บริการหรือเขามามีสวนเกี่ยวของในพื้นที่ศนู ยการเรียนรู และ
พื้นที่กิจกรรมภายนอกที่จัดขึ้นของแตละศูนยภูมิภาค ไมนอยกวา
1,000 คนตอป
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− หนวยงานตางๆ ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตสื่อความรูเกิด
การจัดระบบขอมูล และชุดความรูที่มาจากขาว รายการ และ
กิจกรรมทางสังคมของไทยพีบีเอส แลวนําไปเผยแพร/สงมอบใน
พื้นที่การเรียนรูของศูนยภูมิภาค ในรูปแบบของ Shelf หรือ
Package สื่อเพื่อการเรียนรู
− ผูรวมกระบวนการทํางานและผูใ ชบริการยอมรับวาไทยพีบีเอส
เปนสถาบันสื่อสาธารณะแหงการเรียนรู ของสังคม ชุมชนและ
ภาคีเครือขาย

งบประมาณ
4,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
− จํานวนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่เกิดจากกระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางคณะทํางานกลาง ศูนยภูมิภาค และภาคี
เครือขายในพื้นที่
− จํานวนประเด็น/เนื้อหา(Content) จากพืน้ ที่ที่ถูกสงตอไปสูพ ื้นที่
สื่อของไทยพีบีเอส
− จํานวนประชาชนที่เขามารองทุกข หรือขอความชวยเหลือผาน
ไทยพีบีเอส
− จํานวนความรวมมือในดานตางๆ กับชุมชน หนวยงานในพื้นที่
สถาบันการศึกษา เชน วิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัย หรือคณะที่
มีหลักสูตรดานเทคนิค และดานการสื่อสารมวลชน เขามามีสวน
รวมทํางานกับไทยพีบีเอสในระดับภูมิภาค

รวมงบประมาณ แผนเนื้อหา ชองทาง และบริการ (Content, Platform & Service Plan) จํานวน 31 โครงการ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

1,145,962,100
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2. แผนภาคีหุนสวน (Partnership Plan) จํานวน 15 โครงการ รวมงบประมาณ 74,855,000 บาท
Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
1. โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสารสาธารณะและฐานขอมูล
อยางมีสวนรวมจากภาคพลเมือง
(C-site)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

− เพื่อพัฒนาระบบการรายงานขาว
รูปแบบใหมของเครือขายนักขาว
พลเมือง ที่เปนชองทางการเผยแพร
และรับขาวสารโดยเชื่อมการสื่อสาร
ระหวางผูรับสารและผูสงสารเขา
ดวยกัน และสามารถนําเนื้อหาไปใช
ประโยชนในการรายงานขาวและ
ขยายผลตอไดในชองทางการสื่อสาร
อื่นๆ ของไทยพีบีเอส
− เพื่อสรางฐานขอมูลที่เกิดจากการ
รวมกันสื่อสารของเครือขายนัก
สื่อสารภาคพลเมือง ซึ่งจะสามารถ
นําไปใชในการสื่อสารสาธารณะ หรือ
วิเคราะหสถานการณทางสังคมได
− เพื่อสรางการมีสวนรวมของเครือขาย
การสื่อสารภาคพลเมืองในการ
พัฒนาการสื่อสารของสื่อสาธารณะ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนยอดดาวนโหลด Application C-SITE 8,000 ครั้ง
− จํานวนผูใชงานระบบ C-SITE 5,000 user
− จํานวนการโพสตขอมูลใน C-SITE 100 โพสต/วัน
− จํานวนรายการที่เชื่อมโยงขอมูลกับ C-SITE 3 รายการ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนเครือขายที่เขามามีสวนรวมและใชงานทัง้ เชิงพืน้ ที่และ
ประเด็น
5 กลุม
− จํานวนประเด็นทีถ่ ูกสื่อสารและติดตามผาน C-SITE 5 ประเด็น
− จํานวนการกระจายและขยายตัวของพื้นที่การสือ่ สารของภาค
พลเมืองใน 4 ภูมิภาค

หนวย : บาท
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
สํานัก
เครือขายสื่อ
สาธารณะ

6,648,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
2. โครงการพัฒนาเครือขายนัก
สื่อสารสาธารณะ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายฯ โดยการ
ฝกอบรมทักษะการผลิตสื่อหลากหลาย
ลักษณะ เพื่อใหเกิดผูผลิตสื่อหนาใหม
เครือขายสื่อสาธารณะระดับชุมชน ที่
สงผลใหรวมกันผลิตเนื้อหาและขอมูล
หลากหลายรวมสื่อสารในพื้นทีข่ องไทยพี
บีเอสและพื้นที่สื่อสาธารณะอื่น ตลอดจน
พัฒนาเครือขายเชิงประเด็นดวยการเชื่อม
Application C Site สรางฐานขอมูล
และสื่อสารสาธารณะ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− วัดจากจํานวนผูรวมอบรม องคกรที่รวม และชิ้นงานที่ไดสื่อสาร
สาธารณะได
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูรวมโครงการ
− เกิดการทําซ้ํา ตอยอดขยายผลในทุกแพลตฟอรมของไทยพีบี
เอสหรือของเครือขายเอง

สํานัก
เครือขายสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
6,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
3. โครงการ Thai PBS Forum

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− เพื่อให ส.ส.ท.สรางพื้นที่ “การ
แลกเปลี่ยนองคความรู” จาก
ภาควิชาการ วิชาชีพ และประชา
สังคมในประเด็นตางๆ ที่สัมพันธกับ
วาระเนื้อหาขององคกร วาระทาง
สังคม
− เพื่อให ส.ส.ท.สรางการมีสวนรวม
และขยายเครือขายภาควิชาการและ
วิชาชีพในการวมพัฒนามาตรฐาน
ของสื่อในสังคมไทยจากฐานองค
ความรู ที่มาจากการแลกเปลี่ยนอยาง
สรางสรรค
− เพื่อให ส.ส.ท.ไดรับการยอมรับใน
การเปนสถาบันสื่อสาธารณะแหงการ
เรียนรู

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ส.ส.ท.มีการจัด Thai PBS Forum อยางนอย 4 เวที/ป และมี
องคกรรวมจัดงานไมนอยกวา 4 องคกร
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีเนื้อหาที่ไดจากการจัด Thai PBS Forum อยางนอย 3 ดาน
− บริบทและแนวโนมดานสื่อในยุคดิจิทัล
− นวัตกรรม หรือ วิธีการนําเสนอดานวิชาชีพสื่อ เชน การคิด
สรางสรรค การเลาเรื่องดวยภาพ ในรูปแบบ Innovation Talk
− ประเด็นหรือวาระทางสังคม ที่ตอ ยอดมาจากขาวและรายการ
ของไทยพีบีเอส

สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
600,000

ฝายกลยุทธ
และกิจกรรม
ทางวิชาการ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
4. โครงการ INPUT 2019

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− เพื่อสื่อสารบทบาทของ ส.ส.ท. ใน
ฐานะสื่อสาธารณะใหสังคมโลกได
− ส.ส.ท.มีการจัดงาน INPUT Conference 2019 ไดสําเร็จตาม
รูจัก
เปาหมาย
− เพื่อคนหาความทาทายและคําจํากัด ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
ความใหมๆใหแกการดําเนินการดาน − ผูผลิตรายการสามารถสะทอนความรูที่ไดจากการชมผลงานใน
สื่อโทรทัศน
INPUT Conference มาสรางสรรคผลงานตอยอดไดไมนอยกวา
เพื
อ
่
กระตุ
น

ให
ม
ก
ี
ารผลิ
ต
รายการ
−
รอยละ 70
โทรทัศนที่มีคุณภาพสูงสุดทั่วโลก
− เพื่อสนับสนุนงานดานสื่อโทรทัศนให
มีบทบาทในการบริการสาธารณะ
− เพื่อสงเสริมใหมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดบนประเด็น
ทักษะความเชี่ยวชาญดานสื่อ
โทรทัศน
− เพื่อเปนจุดพบปะสังสรรคของผูผลิต
และประกอบการดานรายการ
โทรทัศนจากทั่วโลก

หนวย
รับผิดชอบ
สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
2,000,000

ฝายกลยุทธ
และกิจกรรม
ทางวิชาการ
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
5. โครงการประเมินความพึง
− เพื่อประเมินผลรายการ ความสําเร็จ
พอใจการใหบริการและการมีสวน
ของขาวและรายการ ซึ่งนําไปสูก าร
รวมของภาคีเครือขาย (การ
พัฒนาคุณภาพรายการ
ประเมินภายใน)
− เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผูใชบริการในองคกร ซึ่งนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ
− เพื่อประเมินความพึงพอใจของภาคี
เครื อ ข า ยภายนอก ซึ่ ง นํ า ไปสู ก าร
พัฒนาความรวมมือระหวางกันอยาง
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สถาบัน
วิชาการสื่อ
− มีรายงานการประเมินรายการทีแ่ ลวเสร็จสอดคลองตามกรอบ
สาธารณะ
ระยะเวลาการเซ็นสัญญาและการพัฒนาคุณภาพรายการ อยาง
นอยรอยละ 80 ของรายการที่ขอรับการประเมิน
− มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของเครือขายภายนอก และ ฝายวิจยั และ
พัฒนา
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรมของไทยพีบีเอสที่ออกแบบแบบ
ประเมินแลวเสร็จอยางนอยรอยละ 80 ของโครงการทั้งหมดที่
ขอใหจัดทําแบบประเมิน
− มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการของสํานัก
ตางๆ ครบถวนตามที่กาํ หนดไวในตัวชี้วัดขององคกร
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− หนวยงานที่เกี่ยวของนําผลประเมินไปเปนขอมูลประกอบการ
พัฒนาคุณภาพรายการ คุณภาพการใหบริการ และความรวมมือ
กับภาคีเครือขายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นสูการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม

งบประมาณ
500,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
6. โครงการสื่อสาร Brand Thai
PBS

7. โครงการผลิตสื่อเพื่อการ
สื่อสาร Brand

8. โครงการตอยอดทรัพยสินทาง
ปญญา

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− เพื่อสื่อสารจุดยืนของแบรนด (Brand
Positioning) โดยใชเครื่องมือสื่อสาร
การตลาด (Integrated Marketing
Communication-IMC) ในการ
สื่อสารแบรนด (Brand
Communication) ไปยัง
กลุมเปาหมายใหเกิดการจดจํา และ
เขาใจบทบาทหนาที่ของสื่อสาธารณะ
ในการเปนพื้นที่การเรียนรูของ
ประชาชนในสังคม รวมถึงเพื่อขยาย
ฐานผูช มไทยพีบีเอส และสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแก ส.ส.ท.
− สรางความตะหนักรูและจดจําในแบ
รนด ThaiPBS
− สะทอนคุณคาและสรางความเขาใจ
ในการทํางานของความสื่อสาธารณะ
− เพิ่มยอดผูชม

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีแผนการสื่อสารการตลาดในการสื่อสารแบรนด และดําเนินการ
ไดตามแผน สามารถกําหนดผลผลิต (OUTPUT) ไดตามแผน
ยุทธศาสตรของ ส.ส.ท. และทันตามเวลาที่กาํ หนด

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ผูชมผูใชบริการไมนอยกวา 60% รับรูบทบาทการเปนสื่อ
ขับเคลื่อนการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ใชแบบประเมินผล
การรับรู Brand และการประเมินคุณคาของ Brand)
− ขยายฐานผูชมติดตามรับชมไทยพีบีเอสมากขึ้น
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− สามารถผลิตสื่อโดยตอบสนองเปาหมายองคกร
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีผูชม ผูแชร ในจํานวนที่นา พอใจ

งบประมาณ
24,550,000

ฝายสื่อสาร
องคการ

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งานผลิตสือ
เพื่อการ
สื่อสารและ
ภาคีสัมพันธ
สํานักสื่อสาร
− พั ฒ นาระบบ กลไกและหลั ก เกณฑ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
การแปลงลิขสิทธิ์และทรัพยสิน ทาง − หลักเกณฑ วิธีการใหใชสิทธิ์เผยแพร และหลักการนํามาซึ่งรายได และภาคี
สัมพันธ
ป ญ ญาให เ ป น รายได ให เ หมาะสม
รวมถึงการใหบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามการเปลี่ยนแปลงของการบริโภค

1,500,000

3,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

สื่ อ ในป จ จุ บั น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
สอดคล อ งตามหลั ก นโยบายของ
องคการฯ เปนสําคัญ
− พั ฒ นารู ป แบบการให สิ ทธิ์ แ บบใหม
( re-organize/ re-package) ข อ ง
ผลผลิตดานสื่อ ทั้งขาวและรายการ
ใหเกิดมูลคาเพิ่ม สามารถนํามาผลิต
ซ้ํา หรือตอยอดได จนสามารถนํามา
ซึ่งรายไดองคกร
− พัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ สรางทุนทางสังคม
ควบคูไปกับการนํามาซึ่งรายได โดย
สอดคล องตาม พ.ร.บ. และทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตรขององคการ เชน การนํา
ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา ประเภทข า ว
และรายการ (ไมนอยกวา 5 รายการ)
ใ ห สิ ท ธิ์ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร ห รื อ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น กั บ ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น
หนวยงาน องคกร หรือธุรกิจสื่อตางๆ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม ใ นป จ จุ บั น ในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงการรวมผลิต
ข า ว และรายการ หรื อ ร ว มทํ า
กิ จ กรรมต อยอดที่เปนประโยชนตอ
สั ง คม โดยมี ร ายได ทั้ ง รู ป แบบ In

− จํานวนรายได ทั้งรูปแบบ In Cash และ In Kind อยางนอย
ประมาณ 8 ลานตอป
− จํานวนภาคีเครือขายที่มีความรวมมือในการผลิต การใชบริการ
− จํานวนภาคีเครือขายที่ใหความรวมมือในการเผยแพรรายการ
อยางนอย 15 แหง

ฝายสื่อสาร
การตลาด
เพื่อสังคม

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํ า นวน ภาคี หน ว ยงานความร ว มมื อ ที่ นํ า รายการ ข า ว ของ
ส.ส.ท. ไปใชประโยชนตอ
− จํานวนขาวและรายการที่มีการรวมผลิต และเผยแพรในรูปแบบ
ใหมตามเงื่อนไขใหม
− ความนาเชื่อถือ และการยอมรับในวงการสื่อสารมวลชน และ
ขยายฐานผูใชบริการ และผูรับชม
− อยางกวางขวาง
− ผูชม ผูใชบริการรับรูบทบาทยอมรับวาไทยพีบีเอส เปนสถาบัน
สื่อสาธารณะแหงการเรียนรู ของ
− สังคม ชุมชนและภาคีเครือขาย
− จํานวนผูช ม ผูใชบริการเพิ่มขึ้น
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)

วัตถุประสงคโครงการ

−

9. โครงการพัฒนาภาคี
ยุทธศาสตรรวมกับภาคีเครือขาย
(Partnership Management)

−

−
−
−

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

Cash แ ล ะ In Kind อ ย า ง น อ ย
ประมาณ 5 ลานตอป
เพื่ อ นํ า เนื้ อ หาข า วสารของไทยพี บี
เอสไปเผยแพรใหประชาชนไดเขาถึง
โ ด ย ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ อ ง ค ก ร /
หนวยงานตางๆ
เพื่อรวมมือกับภาคีเครือขาย ในการ
ผลิตรายการ ขาวสาร และกิจกรรม
ทางสังคมที่จะสงเสริมสังคม คุณภาพ
คุณธรรม
เพื่อสรางภาคีเครือขายและพัฒนาสู
การเปนหุนสวนทางสังคม
เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
สื่อสาธารณะ
เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูระหวาง
หนวยงานภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนรายการ กิจกรรม จากความรวมมือกับภาคีเครือขายที่
เพิ่มขึ้น
− รอยละ ของมูลคาและทรัพยากรที่ไดรับสนับสนุนจากภาคี
เครือขายที่เพิ่มขึ้นรอยละ
− รอยละ ของภาคีเครือขายมีความพึงพอใจตอการทํางานรวมไทย
พีบีเอสอยูในระดับดี
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนขอตกลงกับภาคีเครือขายในการรวมผลิตในระยะยาว
มากกวา 3 ป
− จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการตอบสนองจากเนื้อหาที่
หลากหลาย (วัดความครอบคลุม กลุมเปาหมาย)
− ภาคีเครือขายที่รวมโครงการยอมรับวาไทยพีบีเอส เปนสถาบัน
สื่อสาธารณะแหงการเรียนรู ของ สังคม ชุมชนและภาคีเครือขาย

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งบประมาณ

1,000,000

ฝายสื่อสาร
การตลาด
เพื่อสังคม

97
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
10.โครงการ THAI PBS SHOP

11.โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานสภาผูชมและผูฟง
รายการ (งบอุดหนุน)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อสื่อสารแบรนดและสราง
ภาพลักษณสื่อสาธารณะใหเปนที่รูจัก
ตอประชาชานทั่วไป
− เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาคี
เครือขายในการพัฒนาสื่อสาธารณะ
และการสนับสนุนจากประชาชน

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนรายรับจากการจําหนายผลิตภัณฑ
− ความนิยมของสินคา
− ความพึงพอใจขอผูรับบริการ
− ความพึงพอใจของภาคีเครือขาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− สมาชิกเกิดความจงรักภักดีตอแบรนดและกลับมาซื้อซ้ํา
(Loyalty Customer)
− ขยายกลุมเปาหมายใหม
− เพื่อใหเกิดการพัฒนาการใหบริการ ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
และการผลิตรายการขององคการ
− นับจํานวนผูรวมกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการและบริการ ส.ส.ท.
แหงประเทศไทยอยางมีคุณภาพ
− นับจํานวนขอเสนอแนะจากกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นของสภา
สอดคลองกับประโยชนสาธารณะ
ผูชมและผูฟงรายการ
และสังคมรวมถึงสะทอนความ
− นับจํานวนเครือขายที่รวมขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะและการ
ตองการของประชาชน
เรียนรูรวมกับสภาผูชมฯและ ส.ส.ท.
− เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
ประชาชนในการกําหนดนโยบายและ − จํานวนขอเสนอแนะการรับฟงความคิดเห็นที่ ส.ส.ท.นํามาใช
การดําเนินการขององคการกระจาย
พัฒนาในการพัฒนาการผลิตรายการ/บริการและการขับเคลื่อน
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหง
การเรียนรูประเด็นสาธารณะ
ประเทศไทย
− จํานวนประเด็นการเรียนรูสาธารณะที่สภาผูชม เครือขายและ
ส.ส.ท.ไดรวมดําเนินงานการขับเคลื่อนและสรางการเรียนรูแก
สังคมรวมกัน

หนวย
รับผิดชอบ
สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งบประมาณ
2,000,000

ฝายสื่อสาร
การตลาด
เพื่อสังคม

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

21,030,000

ฝายประสาน
ความรวมมือ
และ
สนับสนุน
สภาผูช มและ
ผูฟงรายการ
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
12.โครงการประสานความรวมมือ − เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานงานของ
และสนับสนุนสภาผูช มและผูฟง
สภาผูช มและผูฟงรายการตามแผน
รายการ
ยุทธศาสตรสภาผูช มและผูฟงรายการ
ประจําป 2562 และสอดคลองกับ
เปาหมายยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ส.ส.ท.
− เพื่อสนับสนุนและประสานความ
รวมมือสภาผูชมฯ เครือขายและ
หนวยงานของส.ส.ท.ขับเคลื่อนการ
เรียนรูประเด็นที่เปนประโยชน
สาธารณะ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− รอยละกิจกรรมที่สภาผูชมฯดําเนินการไดสําเร็จตาเปาหมาย/
แผนงานและสอดคลองกับยุทธศาสตร และระเบียบการ
ดําเนินงานของ ส.ส.ท.
− รอยละผูชมผูฟ งจากภูมิภาค/กลุม ประเด็นและภาคีเครือขายที่เขา
รวมกิจกรรมรับฟงความคิดเห็นและขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะ
กับสภาผูช มฯและ ส.ส.ท.ที่เพิ่มขึ้น
− นับจํานวนขอเสนอแนะที่เกิดจากการรับฟงความคิดเห็นของสภา
ผูชมและผูฟงรายการ
− นับจํานวนประเด็นการเรียนรูสาธารณะที่สภาผูชมฯและภาคี
เครือขายรวมดําเนินการขับเคลื่อนกับ ส.ส.ท.
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความนิยมของผูชมผูฟงรายการเพิ่มขึ้น หรือมีผูนํารายการของ
ส.ส.ท.ไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
− ขอเสนอแนะของสภาผูชมฯและเครือขายไดถูกนําไปใชในการ
พัฒนาคุณภาพการผลิตรายการและบริการของ ส.ส.ท.
− จํานวนความรวมมือหรือแผนการดําเนินงานรวมขับเคลื่อนการ
เรียนรูระหวาง ส.ส.ท.สภาผูชมฯและภาคีเครือขาย

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งบประมาณ
560,000

ฝายประสาน
ความรวมมือ
และ
สนับสนุน
สภาผูช มและ
ผูฟงรายการ

99

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
13.โครงการพัฒนาระบบรับฟง
ความคิดเห็นศูนยเพื่อนสื่อ
สาธารณะ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− เพื่อพัฒนากลไกการรับฟงความ
คิดเห็นของผูชมผูฟงรายการของศูนย
เพื่อนไทยพีบีเอสใหสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพรายการ
ของไทยพีบีเอสไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
จริยธรรมสื่อ
− เพื่อสรางและขยายฐานเพื่อนสือ่
สาธารณะโดยกระบวนการทํา
กิจกรรมสรางความรูความเขาใจสื่อ
สาธารณะและการสื่อสารสราง
ความสัมพันธอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− นับจํานวนสมาชิกศูนยเพื่อนฯและผูรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหวาง
ปเทียบกับจํานวนปกอนหนาคํานวณหาอัตรารอยละสวนเพิ่ม
− ใชแบบประเมินประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานและ
ผลงานของศูนยเพื่อนฯในหมูสมาชิกที่รวมกิจกรรมหรือมี
ปฏิสัมพันธรวมถึงหนวยงานทีน่ าํ ขอมูลไปใชประโยชน
− ระบบฐานขอมูล ที่มโี ครงสรางขอมูล และจํานวนรายชื่อสมาชิกที่
จัดเก็บเขาระบบอิเล็กทรอนิคสไฟลที่พรอมถายโอนสูฐ านขอมูล
กลางขององคการได
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− เครือขายและจํานวนสมาชิกเครือขายเพื่อนไทยพีบีเอสที่ มี การ
แสดงความคิ ด เห็ น สื่ อ สารข อ มู ล และร ว มกิ จ กรรมต า งๆกั บ
ส.ส.ท.(Active Member) อยางสม่ําเสมอ
− จํานวนการนําขอมูลความคิดเห็นหรือขอมูลเครือขายสมาชิกศูนย
เพื่อนไทยพีบีเอสไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการและ
กิจกรรมประชาสัมพันธตางๆ

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งบประมาณ
767,000

ฝายประสาน
ความรวมมือ
และ
สนับสนุน
สภาผูช มและ
ผูฟงรายการ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
14. โครงการขับเคลื่อนวาระทาง
สังคม(On Ground)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระทาง
สังคมที่ ส.ส.ท.ใหความสําคัญ ผาน
กิจกรรมงาน On Ground ในรูปแบบ
ตางๆ รวมกับภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานักสื่อสาร
และภาคี
− จํานวนภาคีเครือขายที่เขารวมกิจกรรม
สัมพันธ
− จํานวน Product / Co-creation ที่เกิดจากการรวมผลิตและ
ขับเคลื่อน
ฝายเครือขาย
− จํานวนประเด็นและ Product ที่มีผลตอการขับเคลื่อนสังคม
และชุมชน
รวมกัน
สัมพันธ
− จํานวนผูเขารวมกิจกรรม On Ground
− จํานวนเครือขายที่เขามารวมขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ความพึงพอใจของเครือขาย
− ผลกระทบทางสังคมที่เปนรูปธรรม
− ขอมูลและองคความรูตนแบบ ที่ถูกนําไปพัฒนาเปนขาว และ
รายการของไทยพีบีเอส
− รอยละ 80 ของภาคีเครือขายที่รวมโครงการรับรูและเขาใจ
บทบาทและหนาที่ของไทยพีบเี อส ในฐานะสื่อสาธารณะและการ
เปนพื้นที่เพื่อการเรียนรูของสังคม ชุมชนและภาคีเครือขาย

งบประมาณ
3,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 2.)
15.โครงการพัฒนาความรวมมือ
กับองคกรระหวางประเทศ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− สรางความสัมพันธอนั ดีและความ
รวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
− ทําให ส.ส.ท. เปนที่รูจัก มีบทบาท
และภาพพจนที่ดีในระดับนานาชาติ
− เปนกลไกสนับสนุนการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการตางประเทศของสวน
งานตางๆ ใน ส.ส.ท.

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนความรวมมือ/จํานวนบุคลากร ส.ส.ท. ไปศึกษา อบรม ดู
งาน ณ ตางประเทศ
− ความถูกตอง ทันสมัยของเว็บไซตองคกรภาคภาษาอังกฤษ
− จํานวนองคกรตางประเทศเขาเยี่ยมชม ส.ส.ท.
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนความรวมมือที่สามารถนํามาใชในการดําเนินงาน/จํานวน
บุคลากร ส.ส.ท. ทีน่ ําความรู ประสบการณจากการศึกษา อบรม
ดูงาน ณ ตางประเทศ มาใชไดจริงในการปฏิบัติงาน
− เว็บไซตองคกรภาคภาษาอังกฤษ มีการอัพเดทขอมูลความ
เคลื่อนไหวขององคกรอยางสม่ําเสมอ (วัดจากจํานวนการ
อัพเดท/สัปดาห)
− ผูเขาเยี่ยมชม ส.ส.ท. จากตางประเทศ มีความเขาใจในบทบาท
หนาที่ และภารกิจของ ส.ส.ท. (วัดจากแบบสอบถาม)

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

รวมงบประมาณ แผนภาคีหุนสวน (Partnership Plan) จํานวน 15 โครงการ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
1,700,000

ฝายวิเทศ
สัมพันธ

74,855,000
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3. แผนทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital plan) จํานวน 28 โครงการ รวมงบประมาณ 48,687,300 บาท
Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
1. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ − เพื่ออบรมและพัฒนาใหบุคลากรใน
ดานสื่อใหม (Digital
ส.ส.ท. ใหมีความรู ความเขาใจใน
Competency)
ทักษะดานตาง ๆ ของสื่อดิจิทัล อาทิ
การถายทอดสด, การผลิต Content
Marketing, การวิเคราะหผลสื่อ
สังคมออนไลน เปนตน
− เปนพื้นที่เรียนรูและสื่อกลางของ
การศึกษา, แลกเปลี่ยนทักษะในดาน
สื่อดิจิทัลใหกับสาธารณะ
− พัฒนาภาพลักษณแบรนดดจิ ิทัล
ใหกับองคกร

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํ า นวนกิ จ กรรมการจั ด เวที ภ ายนอกในคอนเซ็ ป ต Idea on
Friday
− จํานวนครั้งของการอบรมใหกับหนวยงานภายในองคกร
− จํานวนโพสตหรือชิ้นงานการผลิตสื่อที่ใหความรูดานดิจิทัล
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− การประเมินผลการจัดงานเสวนาหรือการใหบริการดานวิชาการ
กับประชาชน
− การจั ด ทดสอบวั ด ระดั บ ความรู ด า นดิ จิ ทั ล และเป ด พื้ น ที่ ใ ห มี
ผลงานของบุคลากรเผยแพรในชองทางออนไลนมากขึ้น

หนวย : บาท
หนวย
งบประมาณ
รับผิดชอบ
ศูนยพัฒนา
สื่อใหม

720,000
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
2. โครงการประเมินผลการ
− เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ดําเนินงาน ส.ส.ท.ประจําป 2562
ประสิทธิผลการดําเนินงาน และ
ความคุมคาของผลผลิต (Output)
ผลลัพธ (Outcome) ประจําป 2562
ของ ส.ส.ท.ในมิติตางๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด
− เพื่อประเมินการพัฒนาองคการ การ
สนับสนุนจากประชาชนและความ
นาเชื่อถือตอสาธารณชนโดยใชขอมูล
จากฐานขอมูลกลุมผูชมผูฟงไทยพีบี
เอสที่พัฒนาอยางตอเนื่อง
− เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอผลผลิตและผลการ
ดําเนินงานของ ส.ส.ท.
− เพื่อประเมินองคการในประเด็น
สําคัญอื่นๆ ตามที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
3. โครงการการพัฒนาศูนยบริการ − เพื่อเปนศูนยกลางในการบริการ
ขอมูล ส.ส.ท.
ขอมูลของ ส.ส.ท. 4 สวน ดังนี้ 1.
สวนขอมูลเอกสาร งานวิชาการ
ทรัพยากรสารนิเทศ 2. ขอมูล
Archive ขาวและรายการ 3.
ฐานขอมูลเพื่อบริการสําหรับ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ส.ส.ท.มีรายการประเมินผลการดําเนินงาน ส.ส.ท.2562 ตาม
กฎหมายภายใน เดือนเมษายน 2563
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีขอมูลจากการประเมินผลไปนําเสนอตอรัฐสภา และตีพิมพใน
รายงานประจําป ส.ส.ท.
− มีขอมูลมาสะทอน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
องคการในปตอไป
− มีขอมูลสะทอนความพึงพอใจของผูชมตอการดําเนินงานของ
ส.ส.ท.

ฝายกลยุทธ
และกิจกรรม
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนของผูใชบริการที่เขามาใชประโยชนจากฐานขอมูลหรือรับ
บริการจากศูนยขอมูล

สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)

ศูนยขอมูล
และการ
เรียนรู

สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
3,100,000

4,920,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

วัตถุประสงคโครงการ

−

−

4. โครงการสื่อสารภายในองคการ −
−
−

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

พนักงาน ส.ส.ท. และ 4. ขอมูลเพื่อ
บริการสาธารณะ
เพื่อใหบริการและอํานวยความ
สะดวกแกพนักงานของ ส.ส.ท. และ
บุคคลภายนอก ในการสืบคนขอมูล
คนควา พัฒนาเพื่อสงเสริมใหมกี าร
เรียนรูอยางตอเนื่อง
เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานบริการ
โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ชวยทําใหการเขาถึงขอมูลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการไดอยางเหมาะสม
เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธนโยบาย
และขาวสารตาง ๆ ภายในองคกร
เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจและ
ความภาคภูมิใจของคนในองคกร
เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในองคกร
นําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
และความสามัคคีของคนในองคกร

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

− ความพึงพอใจของผูใชบริการที่เขามาใชประโยชนจากฐานขอมูล
หรือรับบริการจากศูนยขอมูลอยูในระดับมาก

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนชิน้ งานทีผ่ ลิตไดไมนอยกวารอยละ 90 ตามแผน
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− รอยละ 80 ของพนักงานรับรูขอมูล ขาวสาร นโยบาย และ
กิจกรรมภายในตาง ๆ ของไทยพีบีเอส และมีความเขาใจใน
เปาหมายขององคกรในระดับดี
− รอยละ 90 ของพนักงานมีความภาคภูมิใจในผลงานและภารกิจ
สําคัญขององคกร (ใชแบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของ
พนักงานโดย สวส.)

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

790,000

ฝายสื่อสาร
องคการ

105

องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
5. โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุน
งานภายในสํานักสื่อสารและภาคี
สัมพันธ

6. โครงการ Spirit Thai PBS &
One Team Power

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− ผลิตสื่อ เพื่อเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารตามยุทธศาสตรของฝายตางๆ
ในสํานัก
− เพื่อสรางภาพลักษณทดี่ ีใหกับองคกร
ในสายตาสังคมภายนอก
− เพื่อสรางความเขาใจในการทํางาน
และสถานการณความเปนไปกับคน
ภายใน
− เพื่อใหบุคลากรมีความเขาใจและมี
สวนรวมในการสรางคุณคาความเปน
สื่อสาธารณะ
− เพื่อใหมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การรวมกันแกปญหา และมี
สวนรวมในการสรางสรรคแนว
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับจริยธรรม
ส.ส.ท.
− เพื่อสรางเสริมทัศนคติเชิงบวกและ
วัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยาง
สรางสรรค

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ลูกคา (ฝายตางๆในสํานัก) มีความพึงพอใจในงานทีผ่ ลิตขึ้นโดยมี
ตัวชี้วัดเชิงตัวเลขคือ ปริมาณความพึงพอใจและระยะเวลาที่
กําหนดในการผลิตงาน
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− งานทีผ่ ลิตถูกนําไปใชงาน

สํานักสื่อสาร
และภาคี
สัมพันธ

งานผลิตสือ
เพื่อการ
สื่อสารและ
ภาคีสัมพันธ
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานัก
− ร อยละของบุค ลากรที่มี ความเข าใจและมีส วนร วมในกิ จกรรม ทรัพยากร
มนุษย
สงเสริมคุณคาความเปนสื่อสาธารณะ
− ร อยละความพึ ง พอใจของพนั ก งานในการร ว มกิ จ กรรม Spirit
Thai PBS & One Team Power
− จํานวนคูมือ/ จํานวนแนวทางปฏิบัติดานจริยธรรมที่มาจากการ
เรียนรูของผูปฏิบัติจริง
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนบุคลากรที่มีกิจกรรม/ ผลงานแสดงใหเห็นความภาคภูมิใจ
และตระหนักในคุณคาสื่อสาธารณะ
− จํานวนการชื่นชมการทํางานรวมกัน ซึ่งแสดงถึงการทํางานเปน
ทีมที่เขมแข็ง
− จํานวนกระบวนการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู
− จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรมลดลง

งบประมาณ
1,500,000

4,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
7. โครงการสรางพัฒนาสื่อและ
ชองทางการสื่อสารภายใน
องคการ

8. โครงการกิจกรรมสรางสุข
ภายในองคการ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข
− เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน
− เพื่อบุคลากรไดรับการบริการทีด่ ีและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
− สรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
− เพื่อใหบุคลากรเกิดความรัก ภักดีตอ
องคกร
− เพื่อให ส.ส.ท. เปนองคกรแหง
ความสุขภายในป 2564
− เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข
− เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน
− เพื่อบุคลากรไดรับการบริการทีด่ ีและ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
− สรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค
− เพื่อใหบุคลากรเกิดความรัก ภักดีตอ
องคกร

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีกิจกรรมที่สรางความสัมพันธทดี่ ีภายในองคกรตามแผน
− มีแผนงานสราง ส.ส.ท.ใหเปนองคกรแหงความสุข
− มีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม เชน ผาน Facebook page
(HR) /Facebook Group (HR)
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− รอยละของบุคลากรไดรับขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวกับทรัพยากร
มนุษยอยางครอบคลุม และตอเนื่องผานชองทางการสื่อสาร
ภายในองคการอยางมีประสิทธิภาพ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

300,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีกิจกรรมที่สรางความสัมพันธทดี่ ีภายในองคกรตามแผน
− มีแผนงานสราง ส.ส.ท.ใหเปนองคกรแหงความสุข
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ระดับความพึงพอใจของพนักงานที่เขารวมกิจกรรม
− แผนงานสราง ส.ส.ท.ใหเปนองคกรแหงความสุข ไดรับความ
เห็นชอบจากฝายบริหาร และไดรับงบประมาณ
− สนับสนุนใหดําเนินการตามแผนในป 2562

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

4,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
9. โครงการพัฒนาเสนทาง
ความกาวหนาสายอาชีพ

10.โครงการพัฒนาศักยภาพคน
ไทยพีบีเอสในยุคดิจิทัล

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพื่อให ส.ส.ท.เปนองคกรแหง
ความสุขภายในป 2564
− เพื่อกําหนดเสนทางความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career Path) ของทุก
ระดับตําแหนงใน ส.ส.ท. ให
สอดคลองกับโครงสรางระดับ
ตําแหนงทีป่ รับปรุงใหม
− เพื่อใหพนักงานมีความชัดเจนใน
แนวทางและหลักเกณฑในทางเดิน
กาวหนาในสายอาชีพของตน ซึง่ จะ
ชวยสงเสริมใหเกิดขวัญกําลังใจใน
การทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
− เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และ
ทัศนคติที่สอดคลองกับนโยบาย และ
ยุทธศาสตรองคกร อยางมีแบบแผน
ตามแผนการพัฒนาบุคลากร
สวนกลางประจําป 2562
− เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ
ทักษะใหบุคลากรของไทยพีบีเอส มี
Digital DNA ที่สอดคลองกับทิศทาง
ขององคกรและสมรรถนะในแตละ
ตําแหนง
− เพื่อพัฒนาความสามารถที่
หลากหลาย (Multi Skills) สามารถ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีโครงสรางเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
และประกาศสื่อสารใหพนักงานในองคการไดรับทราบทั่วกัน
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− พนักงานไดรับการพัฒนาใหความรู ความสามารถ ทักษะ หรือ
ประสบการณ ที่เหมาะสมกับระดับตําแหนง และ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

200,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− สํ า นั ก ทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า ป ข อง
สวนกลาง/สํานัก และมีแผนพัฒนากลุมผูสืบทอดตําแหนง และผู
ที่จะเลื่อนตําแหนง
− สํานักตางๆ มีแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุ คลากรฯ ที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหาร ตามระยะเวลาที่กําหนด
− จํ า นวนพนั ก งานที่ ผ า นการพั ฒ นาตามแผนและหลั ก เกณฑ ที่
กําหนด
− จํานวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนาดานดิจิทัล
− จํานวนพนักงานที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย (Multi
Skills)

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

5,500,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ปฏิบัติงานทดแทนกัน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานในแตละ
ผาย/สํานัก
− เพื่อพัฒนาความรู และทักษะที่
สอดคลองกับบทบาทหนาที่ตามสาย
วิชาชีพ โดยมีการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาความรูเฉพาะทางของ
สํานัก
− จัดทําเสนทางการฝกอบรมและ
พัฒนาสมรรถนะตามหนาที่
(Functional Training &
Development Roadmap) อยาง
เปนระบบและมีแบบแผน เพื่อใชเปน
เครื่องมือในการวางแผนพัฒนา
ความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
Development Plan)
− เพื่อใหบุคลากร ส.ส.ท. มีความพรอม
ในการเติบโตกาวหนาในสายอาชีพ

− มีแผนเสนทางการฝกอบรมและพัฒนาตามสายอาชีพ (Training
& Development Roadmap) ของแตละสํานัก/ ตําแหนงอยาง
มีระบบ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− พนั ก งานที่ ผ า นการพั ฒ นาฯ มี ค วามรู ความเข า ใจ และ
ความสามารถที่สูงขึ้น
− จํ า นวนพนั ก งานที่ มี ค วามพร อมในการเติ บ โตก า วหน า ในสาย
อาชีพจากการพัฒนาที่เปนระบบ
− จํานวนงานที่มีคุณภาพมากขึ้นที่เปนผลมาจากการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
11.โครงการ Thai PBS’s
Innovation

วัตถุประสงคโครงการ

− เพื่อใหพนักงานทุกหนวยงานไดมี
พื้นที่ในการแสดงความสามารถ
− เพื่อสรางการมีสวนรวมของพนักงาน
ในการพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและนวัตกรรม
− เพื่อสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมที่
นํามาใชประโยชนในการพัฒนางาน
และองคกร
− เพื่อสรางบรรยากาศการทํางานเปน
ทีมขามหนวยงาน (Cross Functional Team) และรูจักกัน
มากขึ้นทั้งระหวางพนักงานและ
ระหวางพนักงานกับผูบริหาร
12.โครงการจัดทําและพัฒนาผูส บื − เพื่อใหองคกรมีการประเมินความ
ทอดตําแหนง (Succession
พรอมอยูเสมอวามีกําลังคนที่มี
Planning ในระดับผูจัดการฝาย)
คุณสมบัติ (Quality) และ
ความสามารถ/สมรรถนะ
(Competency) อยูเปนจํานวน
เทาไร
− ฝายบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ
วางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ในเชิงรุกไดดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อองคกร
มีการประเมินความพรอมของ
กําลังคนอยูตลอดเวลา
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− จํานวนพนักงานที่สามารถเขารวมกิจกรรมความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมที่ชวยแกไขปญหา/สรางความพึงพอใจให
กลุมเปาหมาย
− จํานวนผลงานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนพนักงานแสดงใหเห็นศักยภาพ และผลการทํางานที่
สรางสรรคมากขึ้น
− จํานวนการนําผลงานจากนวัตกรรรมไปตอยอด/ ปฏิบัติใหเกิด
ประโยชนตอหนวยงานและองคกร

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

1,000,000

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีหลักเกณฑการคัดเลือก Successor ในระดับผูจัดการฝาย
− มีแผนพัฒนา Successor ในระดับผูจัดการฝาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มี Successor ในระดับผูจัดการฝาย
− มีแผนดําเนินการพัฒนา Successor ตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

110,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

13.โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงโครงสราง และบริหาร
อัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

− องคการจะไดวางแผนการฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่จะมาสืบทอด
ตําแหนงไดลวงหนา
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− เพื่อรวบรวมขอมูลหนาที่ความ
รับผิดชอบของตําแหนงงานตาม
− งานปรับปรุงโครงสรางองคกรและจัดทํา JF และ JD ใหเปน
โครงสรางทีป่ รับใหม และหาแนวทาง
ปจจุบนั
ปรับลดอัตรากําลัง ออกแบบรูปแบบ
 จํานวนสํานักทีไ่ ดรับการปรับโครงสรางตามแผน
การจางงาน คาจาง และสวัสดิการ
 จํานวนของสํานักและฝายที่มี Job Function (JF) ของสํานัก
ใหสอดคลองกับความตองการของ
และ Job Description (JD) ระดับฝาย ใหเปนปจจุบัน
แรงงานยุคใหม
 รอยละของตําแหนงงานทีไ่ ดรับการปรับปรุง Job
Description (JD) และ Job Specification (JS) ใหเปน
− เพื่อให ส.ส.ท. มีขนาดองคกรที่
กระชับ คลองตัว และเปนการสราง
ปจจุบนั
ประสิทธิภาพเชิงตนทุนในระยะยาว − งานปรับปรุงการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของ ส.ส.ท. (Lean Organization)
 ประเภทกําลังพล รูปแบบการจาง คาจาง และสวัสดิการที่
ออกแบบใหม ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการนโยบาย
 จํานวนอัตรากําลังเปนไปตามแผนบริหารจัดการบุคลากรที่
คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 59
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− งานปรับปรุงโครงสรางองคกรและจัดทํา JF และ JD ใหเปน
ปจจุบนั

หนวย
รับผิดชอบ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

งบประมาณ

1,700,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

วัตถุประสงคโครงการ

14.โครงการจัดทําระบบ Talent
Management

− เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงให
ทํางานอยูกับองคกร
− เพื่อสรางความพรอมใหแกพนักงานที่
มีศักยภาพสูง ผานการพัฒนาอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง

15.โครงการพัฒนาระบบการสรร − ปรับปรุงวิธีการสรรหาและคัดเลือก
หาและคัดเลือกบุคลากรที่มี
บุคลากร ใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
− เพิม่ ชองทางในการประชาสัมพันธ
ตําแหนงงานวาง ที่มีความ
หลากหลาย เขาถึงกลุมเปาหมายมาก
ขึ้น
− จัดหาเครื่องมือชวยสนับสนุนการสรร
หาและคัดเลือก ใหไดผูสมัครทีต่ รง
ตามความตองการ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
 ระดับคะแนนประสิทธิภาพในการทํางานภายใตโครงสราง
องคกรที่ปรับปรุงใหมอยูในระดับดี
− งานปรับปรุงการบริหารอัตรากําลังใหมีประสิทธิภาพตาม
นโยบายของ ส.ส.ท. (Lean Organization)
 ระบบบริหารอัตรากําลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น (วัดจาก
คาใชจายดานบุคลากรลดลง)
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีหลักเกณฑการคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง
− มีแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีพนักงานที่มีศักยภาพสูงทํางานอยูกับองคกร
− เพื่อสรางความพรอมใหแกพนักงานที่มีศักยภาพสูง ผานการ
พัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีชองทางในการประชาสัมพันธการรับสมัครงานเพิ่มขึ้น
− มีเครื่องมือ/แบบทดสอบผูสมัครงานทีไ่ ดมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− พนักงานใหมมีคุณภาพ ตรงตามความตองการของแตละ
หนวยงาน และเปนบุคลากรที่มคี ุณสมบัติสอดคลองกับคานิยม
สื่อสาธารณะ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

ไมใช
งบประมาณ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

750,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
16.โครงการระบบ HRIS

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ด ว ย ร ะ บ บ
สารสนเทศที่ มี ข อ มู ล ที่ ค รบถ ว น
เพียงพอ และเปนปจจุบัน
− เ พิ่ ม ค ว า ม ค ล อ ง ตั ว ใ ห
ระบบปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุ ษ ย (HR Operation) ด ว ยระบบ
ออนไลน (Online) เชน การลา การ
เบิ ก เงิ น ปฏิ บั ติ ง านล ว งเวลา การ
คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ การ
ประเมินผล เปนตน
− เพิ่ ม ความมี วิ นั ย ในการเบิ ก จ า ย
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานตาง ๆ
เชน การขออนุมัติทํางานลวงเวลา
− พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง าน (ประเมิ น Online) เพื่ อ
ความคล องตั ว และถู ก ต อ งแม น ยํ า
ประมวลผลไดรวดเร็ว
− ขยายความคลองตัวในการใชงานได
ทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก าร
เพื่ อให ผู บ ริ หาร ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
พนักงานทั้งที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ใหญ ศู น ย ภู มิ ภ าค และปฏิ บั ติ ง าน

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ
กรอบกระบวนการทํางาน(Process)
ขั้นที่ 1 จัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย (HRIS)
ขั้นที่ 2 ดําเนินการติดตั้งซอฟตแวร การจัดทํา Data เพื่อลงระบบ
ใหม การฝกอบรมผูใชระบบ มอบเอกสารคูมือ
ขั้นที่ 3 การบันทึกขอมูลเริ่มตนโดยผูใชระบบ
ขั้นที่ 4 การทดสอบระบบงาน (ทั้งระบบเกาและใหมพรอมกัน)
ขั้นที่ 5 เริ่มปฏิบัติงานจริง
ขั้นที่ 6 On the Job Training สําหรับพนักงาน

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

สํานัก
ทรัพยากร
มนุษย

ใชงบประมาณ
ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

วัตถุประสงคโครงการ

−

17.โครงการพัฒนาระบบ ERP
เฟส 2

−
−
−

18.โครงการจัดหาอุปกรณต่ํากวา −
เกณฑรองรับการปฏิบัติงานของ
ส.ส.ท.
−
−

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

น อ ก ส ถ า น ที่ ส า ม า ร ถ เ ข า ถึ ง
ฐานขอมูลได
เพิ่มความสะดวกในการเขาถึงและใช
ข อ มู ล ใน ด า นทรั พ ยาก ร ม นุ ษ ย
สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ สํ า นั ก ทรั พ ยากร
มนุ ษ ย ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก
ทาน
เพื่อใหระบบ ERP เขาถึงการ
ปฏิบัติงานของผูใชงานและสอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ERP ให
สอดคลองกับการใชงานจริง
เพื่อตอสัญญาคาลิขสิทธิโ์ ปรแกรม
ประจําป
เพื่อสนับสนุนอุปกรณต่ํากวาเกณฑ
ดานสารสนเทศทุกหนวยงานใน
องคกร ใหสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุตามวัตถุประสงค
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท.
มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
สนับสนุนงานบริการดานสารสนเทศ
ใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบใน Solution ตางๆ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− มีการใชงานไดจริงและเกิดประสิทธิผล
− ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานตางๆของ ส.ส.ท.ดีขึ้น
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− 80:100% (สนับสนุนตามความเหมาะสม ความจําเปนในการใช
งาน อยูภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และอุปกรณที่จัดหามี
คุณภาพและราคาเหมาะสม)
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− 80:100% (สนับสนุนตามความเหมาะสม ความจําเปนในการใช
งาน อยูภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และสรางความพึง
พอใจการใหบริการงานดานสารสนเทศ)

หนวย
รับผิดชอบ

สํานักบริหาร

งบประมาณ

300,000

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักบริหาร

1,240,000

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
19.โครงการปรับปรุงระบบ
Intranet (ทดแทนของเดิม)

วัตถุประสงคโครงการ

− เพื่อสนับสนุนภารกิจของทุก
หนวยงานตามที่แจงความประสงคมา
− เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
องคการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
− เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
− รองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
แบบทุกที่ ทุกเวลา
20.โครงการพัฒนาระบบ
− เพื่อสนับสนุนภารกิจของทุก
สารสนเทศในรูปแบบ Media
หนวยงานตามที่แจงความประสงคมา
Files
− เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
องคการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
− เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
− รองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
แบบทุกที่ ทุกเวลา
21.โครงการสนับสนุนอุปกรณ
− เพื่อสนับสนุนภารกิจของทุก
สําหรับการผลิตงานสวนกลางและ
หนวยงานตามที่แจงความประสงคมา
ภูมิภาค
− เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
องคการใหเปนไปอยางตอเนื่อง
− เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มี Intranet รูปแบบใหมที่ตอบสนองการใชงานที่มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น รองรับเทคโนโลยีในปจจุบนั
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− พนักงานสามารถใชบริการระบบภายในผาน Intranet ไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

สํานักบริหาร

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ส.ส.ท. มีระบบงานสงขอมูลสารสนเทศในรูปแบบ Media files
ของสวนกลางและสวนภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็ว
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− พนักงานสามารถปฏิบัตงิ านไดอยางตอเนื่อง และเพิ่มผลผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักบริหาร

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− 80:100% (สนับสนุนตามความเหมาะสม ความจําเปนในการใช
งาน และอยูภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− 80:100% (สนับสนุนตามความเหมาะสม ความจําเปนในการใช
งาน และอยูภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

สํานักบริหาร

งบประมาณ
4,500,000

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4,000,000

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,000,000

ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
22.โครงการจัดทําแผนบริหาร
กิจการป 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคโครงการ
− รองรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
แบบทุกที่ ทุกเวลา
− เพื่อใหมีแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท.
และแผนงบประมาณ ป 2563 เปน
กรอบแนวทางและเครื่องมือในการ
ดําเนินงานรวมกัน
− เพื่อสื่อสารยุทธศาสตรและแผน
บริหารกิจการใหผูเกี่ยวของเขาใจ
และรวมขับเคลื่อนเปาหมายและ
ยุทธศาสตรใหเปนไปตามแผนบริหาร
กิจการ
− เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามตามแผนบริหาร
กิจการ 2562 และตัวชี้วัดระดับ
องคกร และระดับโครงการ
− เพื่อปรับปรุงแผนบริหารกิจการหรือ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จองคกร ใหสอดคลอง
กับการปรับงบประมาณกลางป
− เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ระยะ 3 เดือน ของ ผอ.ส.ส.ท. เสนอ
ตอคณะกรรมการนโยบาย

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

สํานัก
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− แผนบริหารกิจการประจําป 2563 ไดรับความเห็นชอบจาก กนย. ผูอํานวยการ
ส.ส.ท.
ภายในเดือนตุลาคม 2562
− แผนบริหารกิจการฯ หรือตัวชี้วัดผลสําเร็จ ไดรับการปรับปรุงให
สอดคล องกั บการปรั บงบประมาณกลางป (กรณี มี ผ ลกระทบ) ฝายนโยบาย
แผนและ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562
− รายงานผลการดําเนินงานระยะ 3 เดือน ของ ผอ.ส.ส.ท. เสนอ งบประมาณ
ตอคณะกรรมการนโยบายตามกําหนดเวลา
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ระดับความสําเร็จในการบรรลุตัวชี้วัดผลสําเร็จ ของ ส.ส.ท.

งบประมาณ

413,700
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Initiatives
วัตถุประสงคโครงการ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
23.โครงการจัดทํารายงานผลการ เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ปฏิบัติงานประจําป 2561
ประจําป 2561 ตามมาตรา 52 แหง
พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ไดกําหนดไว

24.โครงการบริหารความเสี่ยง
และสรางเสริมธรรมาภิบาล
องคการ

− เพื่อให ส.ส.ท.มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และการดําเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงเปนไปดวยความเรียบรอย
มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม และ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงได
− เพื่อใหการดําเนินงานของ ส.ส.ท.
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลอยาง
ครบถวน

25.โครงการบริหารจัดการองคกร
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISAS
BCP9001:2010

− เพื่อบํารุงรักษาฐานขอมูลโครงสราง
ระบบการบริหารจัดการองคกรเชิง
คุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงาน ฯลฯ
ซึ่งไดระบุไวในโปรแกรม Click-N-

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานัก
− รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2561 ที่มีเนื้อหาสมบูรณ 8 ผูอํานวยการ
ส.ส.ท.
เรื่องตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. และสามารถสง รัฐสภาและหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในเดือนมิถุนายน 2562
ฝายนโยบาย
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
แผนและ
− รัฐสภารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 2561 โดยไม
งบประมาณ
มีขอคัดคาน
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานัก
− ทะเบียนความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยงทีไ่ ดรับความเห็นชอบ ผูอํานวยการ
ส.ส.ท.
จาก กนย. ภายในเดือนมีนาคม 2562
− มีรายงานความเสี่ยงและการ ติดตามการปรับปรุงการควบคุม
ฝายพัฒนา
ภายใน ตามระยะเวลาที่กําหนด
ระบบ
− มีผลการประเมินระดับธรรมาภิบาลและแผนสรางเสริมธรรมาภิ
คุณภาพและ
บาล ส.ส.ท.ภายใน มิถนุ ายน 2562
บริหารความ
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
เสี่ยง
− ระดับความสําเร็จของดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI : Key Risk
Indicator)
− ส.ส.ท.ไดรับการรับรองวาเปนหนวยงานที่มีธรรมาภิบาลในการ
ดําเนินงาน ครอบคลุมทุกดาน ภายในป 2564
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
สํานัก
− ส.ส.ท. ไดรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ผูอํานวยการ
ส.ส.ท.
ISAS BCP9001:20104.1.2

งบประมาณ
625,100

779,400

577,500
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

วัตถุประสงคโครงการ

−
−

26.โครงการบริหารจัดการศูนย
การเงิน

−
−

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

Manage ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะ
สําหรับการบริหารจัดการขอมูล จาก
ประเทศสวิสเซอรแลนด
เพื่อการตรวจติดตามประเมินระบบ
บริหารคุณภาพ (Surveillance
Visit) โดยหนวยงานรับรองภายนอก
เพื่อรักษามาตรฐานประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายในองคกร ซึ่งอยาง
นอยตองจัดใหมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ และการตรวจติดตาม
คุณภาพภายในโดยคณะทํางานตรวจ
ติดตามภายในเชิงคุณภาพ ตลอดจน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตามที่ไดระบุไวในมาตรฐานสากล
ISAS BCP9001:2010
ใหมีงบการเงินที่แสดงผลการ
ดําเนินงานของกิจการที่มีความ
นาเชื่อถือ
เพื่อจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
รายงานการใชจายเงิน รายงานการ
ใชงบประมาณ รวมถึงรายงานเพื่อ
การบริหารตางๆ เชน การคํานวณ
ตนทุน/นาที การเปรียบเทียบ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− ส.ส.ท.มีระบบการบริหารจัดการองคกรเชิงคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ฝายพัฒนา
ระบบ
คุณภาพและ
บริหารความ
เสี่ยง

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− มีรูปแบบงบการเงินจาก NPAE เปน PAE และรายงานทางการ
เงินทุก 6 เดือนทีส่ ามารถเผยแพรตอสาธารณชนได
− มีรายงานใหผูบริหารทุกเดือน
ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ความนาเชื่อถือในรายงานการเงินของ ส.ส.ท.ตอผูมีสวนไดเสียที่
เพิ่มขึ้น

ศูนยการเงิน

งบประมาณ

3,872,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)

วัตถุประสงคโครงการ

หนวย
รับผิดชอบ

งบประมาณ

วิเคราะหคาใชจายในการผลิต และมี − ส.ส.ท.ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีธรรมาภิบาล ถูกตอง
การบริหารจัดการเบิกจายเงินทดรอง
โปรงใส ตรวจสอบได
เงินโอน และจายเช็คทันตาม
− รายงานที่เสนอตอผูบ ริหาร มีความถูกตองครบถวน
กําหนดเวลา
− ส.ส.ท.ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยงานที่มีธรรมาภิบาล ถูกตอง
โปรงใส ตรวจสอบได

27.โครงการดําเนินการตาม
เพื่อใหบริการตอฝายบริหาร และหนวย
แผนการตรวจสอบประจําป 2562 รับตรวจ ในการใหความเชื่อมั่นและ
คําปรึกษาอยางเปนอิสระ และเที่ยงธรรม
รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอแนะ
วิธีหรือมาตรการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการ ให
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนด

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− ดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจําป รอยละ 100
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− จํานวนขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบไดรับการยอมรับ
และปฏิบตั ิจากหนวยรับตรวจ รอยละ 80

สํานัก
ตรวจสอบ
ภายใน

489,600
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
(แผน 3.)
28.โครงการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท.

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิตและตัวชี้วัดผลลัพธ

หนวย
รับผิดชอบ

− เพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน โดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากลการปฏิบัตงิ าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
− เพื่อใหไดแผนการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ
ภายในใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลฯ
− เพื่อพัฒนา และปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดผลผลิต (KPI โครงการ)
− นํารายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของ
ส.ส.ท. มาจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท.ภายในป 2562
ตัวชี้วัดผลลัพธ (KPI โครงการ)
− สามารถดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ตรวจสอบภายในของ ส.ส.ท. อยางครบถวน และรายงานผลตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานัก
ตรวจสอบ
ภายใน

รวมงบประมาณแผนทุนมนุษยและทุนองคกร (Human & Organization Capital plan) จํานวน 28 โครงการ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

งบประมาณ
1,300,000

48,687,300
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบบริหารสวนกลางสํานัก/งบประจํา จํานวน 12 รายการ
1.งบบริหารสวนกลางสํานักรายการ
2.งบบริหารสวนกลางสํานักเครือขายสื่อสาธารณะ
3.งบบริหารสวนกลางสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
4.งบบริหารสวนกลางสํานักสื่อสารและภาคีสัมพันธ
5.งบบริหารสวนกลางสํานักทรัพยากรมนุษย
6.งบประจําฝายกฎหมาย
7.งบประจําฝายพัสดุและจัดหารายการ
8.งบประจํางานอาคารและสถานที่
9.งบประจํางานยานพาหนะ
10.งบประจํางานบริการสํานักงาน
11.งบประจําฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.งบประจําฝายเลขานุการผูบ ริหาร

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

หนวยรับผิดชอบ
สํานักรายการ
สํานักเครือขายสื่อสาธารณะ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
สํานักสื่อสารและภาคีสัมพันธ
สํานักทรัพยากรมนุษย
สํานักบริหาร ฝายกฎหมาย
สํานักบริหาร
ฝายพัสดุและจัดหารายการ
สํานักบริหาร
ฝายบริหารทั่วไป
สํานักบริหาร
ฝายบริหารทั่วไป
สํานักบริหาร
ฝายบริหารทั่วไป
สํานักบริหาร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักผูอาํ นวยการ ส.ส.ท.
ฝายเลขานุการผูบ ริหาร

งบประมาณ
251,001,637
4,365,150
1,546,000
1,600,000
780,000
390,000
2,605,000
11,530,500
115,594,000
16,200,000
3,170,000
86,620,987
6,600,000
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หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ

สํานักทรัพยากรมนุษย

622,900,000
549,000,000

2. งบสวัสดิการพนักงาน

สํานักทรัพยากรมนุษย

33,900,000

3. งบพัฒนาสวัสดิการพนักงาน

สํานักทรัพยากรมนุษย

40,000,000

งบบุคลากร จํานวน 3 รายการ
1. งบคาตอบแทนบุคลากร

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)

Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบแผนโครงขายและสิ่งอํานวยความสะดวกโทรทัศนระบบดิจิทัล จํานวน 1 รายการ
1. งบบริหารงานโครงการทีวีดิจทิ ัล สํานักวิศวกรรม

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

หนวยรับผิดชอบ

งบประมาณ

สํานักวิศวกรรม

333,852,700
333,852,700
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
ฉุกเฉิน จํานวน 1 งบประมาณ
งบฉุกเฉิน
สํารองจายดานบุคลากร จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการปรับโครงสรางและ
อัตรากําลังใหเหมาะสม (เกษียณ
กอนกําหนด)

2. โครงการสวัสดิการเงินบําเหน็จ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต

หนวยรับผิดชอบ
สผอ.

- โครงสรางและอัตรากําลังทีเ่ หมาะสม สามารถตอบสนอง

สํานักทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตรและเปาหมายของ ส.ส.ท.
- มีการประเมินคางาน (JE) และการบริหารคาตอบแทนใหม
ฝายบริหาร
ที่เหมาะสม
ทรัพยากรมนุษย
- มีกระบวนการ/วิธีการทํางานใหมที่คลองตัว สงเสริมการ
ทํางานบน Platform ที่หลากหลาย
- มีการปรับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (JS) และแบบบรรยาย
ลักษณะงาน (JD)
- สามารถประเมินพนักงานที่มีความพรอมทันทีและพนักงาน
ที่ตองไดรับการพัฒนาใหมี Multi-skill
เพื่อตอบแทนพนักงานทีป่ ฏิบัติงานใหกับ ตัวชีวัดผลผลิต
สํานักทรัพยากร
ส.ส.ท. ดวยความเสียสละ ตามกําลัง
มนุษย
- จํานวนพนักงานที่มีอายุงานไมนอ ยกวา 10 ปที่ลาออกในป
ความสามารถ และมีกําหนดระยะเวลา
2562 ไดรับสวัสดิการเงิน บําเหน็จตามระเบียบฯ
ฝายปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตัง้ แต 10 ปขึ้นไป มีเงินทุนใน ตัวชี้วัดผลลัพธ
การดํารงชีพ เมื่อออกจากงานกรณีใด
- ระดับความพึงพอใจของพนักงานตอสิทธิประโยชนทไี่ ดรับ ทรัพยากรมนุษย
และฝายบริหาร
กรณีหนึ่ง ตามระเบียบ ส.ส.ท. วาดวย
จากองคกร ขวัญกําลังใจและความจงรักภักดีตอองคกร
การบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย

งบประมาณ
10,000,000
10,000,000
30,000,000
20,000,000

10,000,000
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Initiatives
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบแผนแมบท ICT และ ฐานขอมูล จํานวน 2 โครงการ
1. โครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูล ส.ส.ท.

หนวยรับผิดชอบ
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
ศูนยขอมูลและการเรียนรู
สํานักบริหาร
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการ ICT Master Plan

งบประมาณ
138,431,689
21,500,000
116,931,689

---------------------------------------------

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2562
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