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พฤศจิกายน 2562

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บทนา
แผนบริหารกิจการ ปี พ.ศ. 2563 เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ตามกรอบทิศทางแผนระยะสี่ปี (พ.ศ.25612564) หลังจากปี 2562 ที่ ส.ส.ท. ได้ทุ่มเทสร้างสรรค์ข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ การขับเคลื่อนประเด็นรณรงค์
ในวาระเลือกตั้ง 62 การติดตามนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และการผลิตรายการสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาล
ใจให้ ค วามรู้ ตลอดจนปรับ โครงสร้า งที่ ให้ ความส าคัญ กับ การเป็ น Content Based Structure และกาหนด
หน่วยงานพิเศษคือ Sub Business Unit เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาคุณภาพที่จะส่งมอบให้แก่สังคมในปี 2563 โดย
ส.ส.ท. ได้ วางเป้าประสงค์ในการเป็น “สื่อร่วมสร้าง Informed Citizen (พลเมืองตื่นรู้ พลเมือง
ประเทืองปัญญา)” และวางจุดเน้นเพื่อสร้างข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปสู่สังคม ดังนี้
– ผลิตข่าวเจาะลึก ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม ให้ประสบการณ์ที่แตกต่าง ให้ทางออกกับสังคม
– สร้างสรรค์รายการมุ่งสร้างพลเมืองคุณภาพ ให้ทักษะอนาคตให้ประชาชนสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยรายการของไทยพีบีเอสต้องสามารถแข่งขันได้
– พัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางเพื่อให้เข้าถึงง่าย มุ่งเน้นสื่อสารเนื้อหาข้ามสารพันสื่ อ (Transmedia)
และการเล่าเรื่องเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของวิถีชีวิต
– สร้า งสรรค์พื้ นที่การเรีย นรู้ เป็ น โรงเรียนของสั งคมในทุ กช่องทางสื่อเพื่ อสร้างพลเมื องคุณภาพ
โดยเฉพาะกลุ่มวัยเด็ก
– ยกระดับพื้นที่สื่อพลเมือง เชื่อมต่อความรู้ของพลเมืองและความรู้ท้องถิ่นให้เป็นความรู้สาธารณะ
ผ่าน C-Site และมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกลไกสภาผู้ชม
– พัฒนาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและมีทักษะในการทางานในยุคดิจิทัล รวมถึงสร้าง Data Driven Culture ในการทางาน
จากเป้าประสงค์และผลลัพธ์ที่คาดหวังจะส่งมอบให้กับสังคม ส.ส.ท. จึงได้ออกแบบแผนบริหารกิจการ
พ.ศ. 2563 โดยต่อยอดจากแผนบริหารกิจการ ปี 2562 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเป็น “พื้นที่เรียนรู้สาหรับ
ทุกคน (Leaning Space for All)” ตามเป้าประสงค์ (Purpose) ในปี 2564 ที่ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์...
“แตกต่าง” บนความ “ยั่งยืน” โดยมีสาระสาคัญ ประกอบด้วย
ส่ ว นที่ 1 แผนบริหารกิจ การ พ.ศ. 2563 ประกอบด้ ว ย 3 แผน (Plan) และ 4 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Issue) เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือในการทางานร่วมกันภายในองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ปี 2563
ดังนี้
(1) ประเด็ นยุทธศาสตร์ หลากหลาย ทั่ วถึ ง ประกอบด้วย แผนจัดทารายการปี 2563 ในการผลิ ต
ข่าวสารถูกต้อง เป็นธรรม ให้ทางออกกับสังคม รายการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้และทักษะอนาคตเพื่อสร้าง
พลเมืองคุณภาพ สื่อพลเมืองที่เชื่อมต่อความรู้ท้องถิ่นสู่สาธารณะ การตั้ง Sub BU เพื่อผลิตเนื้อหาที่ตอบโจทย์
ผู้ฟังเฉพาะ โดยเน้นการสื่อสารเนื้อหาข้ามสารพันสื่อ (Transmedia) ตอบสนองทุกช่องทางและกิจกรรมเพื่อสร้าง
การเรียนรู้
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(2) ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นผลิตเนื้อหาเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
สาหรับทุกวัย และเนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ ร่วมขับเคลื่อนสังคม โดยในปี 2563 ได้กาหนดประเด็นรณรงค์หลัก
ไว้ 3 ประเด็น คือ การจัดการขยะ การกระจายอานาจและการเลือกตั้งท้องถิ่น และการแก้ปัญหาปากท้องความ
เป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของไทยพีบีเอส
(3) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ดาเนินการภายใต้ แผน
แม่บทเครือข่ายทางสังคม มุ่งเน้นสร้างการยอมรับเพื่อขยายฐานผู้ชมให้กว้างและครอบคลุม (Endorse) สร้างการ
มีส่วนร่วมโดยกลไกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พัฒนากลไกรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทาง
สังคม และสร้างภาคีหุ้นส่วนโดยพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายฯ และร่วมผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
(Empower) และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่สอดคล้องกับวาระรณรงค์หลักขององค์การฯ
(4) ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ประกอบด้วยการกากับดูแลเนื้อหา
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือและใช้อ้างอิงได้ การสร้างความไว้วางใจในการเป็นที่พึ่งของประชาชน การ
สื่อสารเพื่อตอกย้าจุดยืนความเป็นสื่อสาธารณะ และการบริหารจัดการองค์ การฯ ไปสู่ความมั่นคง โปร่งใสในทุก
ด้าน ทั้งการเป็นองค์การฯ ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะสอดคล้องกับการทางาน
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล การสร้า งความยั่ ง ยื น ด้ ว ยการลดค่า ใช้ จ่ า ยและเพิ่ ม รายรับ การพั ฒ นาระบบงานสนั บสนุ นให้มี
ประสิทธิภาพ และการประเมินคุณค่าสื่อสาธารณะอย่างรอบด้าน รวมทั้งการดาเนินงานตามแผนธรรมาภิบาล
พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 (Corporate KPIs)
ส่วนที่ 3 งบประมาณ แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563 เพื่อการกากับดูแลโครงการของ
ส.ส.ท. ภายใต้แผนบริหารกิจการฉบับนี้ ให้เกิดผลสาเร็จ
ฝ่ า ยบริหารตระหนั กดี ว่ า พลั ง ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ การขับ เคลื่ อนงานตามแผนบริ หารกิจ การนี้ บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างจริงจัง คือ การทางานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายนโยบาย ซึ่ง เป็นผู้ให้ทิศทาง
หลัก ตลอดจนการเพิ่มความสามารถและความพร้อมในการปรับตัว เพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นองค์การฯ ที่มีศักยภาพใน
การร่วมสร้างสังคมแห่ง Informed Citizen ภายใต้ภาวะพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของสื่อและของโลก

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อานวยการ ส.ส.ท.
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บทสรุปผู้บริหารแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563 ดาเนินการตามวัตถุประสงค์องค์การในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท.
ภายใต้กรอบนโยบาย 8 ด้าน และกรอบแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการ
เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาหรับทุกคน ในปี 2563 ส.ส.ท. ได้วางเป้าประสงค์ ในการเป็นสื่อร่วมสร้างสังคมแห่ง

Informed Citizen
เป้าหมายของแผนบริหารกิจการปี 2563 (Expected Outcomes)
ส.ส.ท. ได้วางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนองค์กรฯ โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ (Expected Outcomes) ไว้ 6 ด้าน
โดยในส่ ว นของเนื้ อ หาให้ ค วามส าคั ญ กั บ เนื้ อ หาหลั ก และวาระหลั ก ของปี ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ได้แก่ การลดและจัดการขยะ ประชาธิปไตยและการกระจายอานาจ และการแก้ปัญหา
ปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
และการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 ส.ส.ท. ยังคงดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “แตกต่าง บนความ ยั่งยืน” ที่ดาเนินการ
โดยแผนหลัก 3 แผน และประเด็ นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็ น ต่ อเนื่ องจากปี 2562 โดยจะนาเสนอสาระสาคัญ
ตามลาดับ ดังนี้
1. แผนด้ า นเนื้อหา ช่ องทาง และบริก าร (Content, Platform & Services) ด าเนิ น งานโดย 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
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1.1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่
แตกต่าง มีกลยุทธ์ ดังนี้
– จัดการโครงสร้างองค์กรแบบ Content-Based Structure การจัดให้มี 4 หน่วยธุรกิจย่อย
(Sub-BU) ได้แก่ Thai PBS World ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ศูนย์สื่อสาธารณะเพือ่ เด็กและครอบครัว
และศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม
– พัฒ นาเครื่องมือสนับ สนุนยุท ธศาสตร์ใ นการสร้า งสรรค์เ นื้อหาให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้
(Strategic Support – Competitive Advantage) อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค การประเมินผลรายการ
เชิงคุณภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ฯลฯ
– ผลิตเนื้อหาโดดเด่น แตกต่าง และสร้างสรรค์ และเข้าถึงผู้ชม (Content – Informatively
and Creatively, Human Touch) เชื่อมโยงการเล่าเรื่องในทุกช่องทางสื่อ สร้างสรรค์แนวคิดโดยให้ผู้ชมเป็น
ศูนย์กลาง (Audience Centric) มีเป้าหมายเพื่อสร้าง Informed Citizen ดังนี้
• เนื้ อ หาตามวาระหลั ก ขององค์ก ร (Thai PBS Core Agenda) ได้ แ ก่ การสร้า งสั ง คม
เสมอภาค, การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และคุณค่าความเป็นไทยและการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ควบคู่กับประเด็นทางสังคมอื่น ๆ อาทิ การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม สุข
ภาวะที่ดีตลอดช่วงวัย เป็นต้น
• กาหนดวาระหลักเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม ใน 3 ประเด็น คือ การลด
และจัดการขยะพลาสติก, ประชาธิปไตยและการกระจายอานาจ และการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชน
• ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ คุณภาพสูง เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง อาทิ ละครและซีรีส์แห่งปี ,
สารคดีคุณภาพสูงที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยสะท้อนคุณค่าวัฒนธรรมและการอยู่ร่ว มกัน, ศิลปวัฒนธรรมคุณค่าความ
เป็นไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นต้น
• ผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ที่เข้มข้นขึ้นแบบ Collaboration Network
ภายใต้โจทย์สังคมและพันธกิจสือ่ สาธารณะ, ช่องทางบริการผูบ้ กพร่องทางการได้ยนิ และมองเห็น ด้วยบริการล่าม
ภาษามือ AD CC ภาษามือแบบเต็มจอ (Big Sign) และการนา Text to Speech มาใช้
– พัฒ นาช่ องทางสื่ อสาร (Platform – More Media) โดยขยายช่ องทางสื่อใหม่ ได้ แ ก่
VIPA OTT, Podcast และเว็บไซต์สาหรับเนื้อหาพิเศษ, พัฒนา C-Site ต่อยอดเนื้อหาสู่การสร้าง Citizen Online
Platform และรักษาเสถียรภาพการออกอากาศทางหน้าจอผ่านบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลและบริการสิ่งอานวย
ความสะดวก
1.2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่สาคัญ
ดังนี้
– ผลิ ต เนื้ อ หาและวาระหลั ก ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า สร้ า งการเรีย นรู้ แ ละขั บ เคลื่ อ นพลั ง
พลเมือง ดังนี้
• ข่าวและรายการข่าว ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรมปราศจากอคติ (Impartial) พร้อม
สร้างทางออกให้กับสังคม (Solution Journalism)
• เนื้อหาสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพือ่ ร่วมขับเคลื่อนสังคม
ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การลดและจัดการขยะพลาสติก, ประชาธิปไตยและการกระจายอานาจ และการแก้ปัญหา
ปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน
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สื่อสร้างการเรียนรู้สาหรับทุกวัย ได้แก่ สื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว สื่อเพื่อ
เตรียมสังคมสูงวัย และสื่อเพื่อทักษะแห่งการปรับตัวในโลกปั่นป่วน (Disruption)
– กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ มีการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้แก่
• การเปิดพื้นที่เรียนรู้ความเป็นสื่อสาธารณะผ่านบริการพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
• เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรีย นของประชาชน ผ่านกิจกรรม Workshop สร้างทักษะ
อาชีพ เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลวิชาการระดับชาติและสากล และกิจกรรม Learning Shelf
• เป็นสถาบันวิชาการเพื่อการเรียนรู้สื่อสาธารณะ การอบรมพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนที่
สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อ การพัฒนาทักษะและเครื่องมือเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ และตรวจสอบข่าวปลอมข่าวลวง
(Fake News)
•

2. แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Strategic Plan) ดาเนินงานผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ดาเนินการภายใต้แผนแม่บทเครือข่ายทางสังคม มีกล
ยุทธ์ ดังนี้
2.1. สร้างการยอมรับ (Endorsed) โดยการขยายฐานผู้ชมผู้ฟัง และเผยแพร่ผลงานของ ส.ส.ท. ให้
ได้รับการยอมรับในฐานะสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ ผ่านกิจกรรม Learning Space กิจกรรมวันเด็ก
และถนนเด็กเดิน และการอบรมครู STEM การพัฒนาสภาผู้ชมฯ ให้เป็นกลไกในการขยายฐานผู้ชม การร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายในการนาเนื้อหาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์
2.2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Engagement) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถ
นามาพัฒนาเป็นเนื้อหาในช่องทางต่าง ๆ และนาเนื้อหาของไทยพีบีเอสไปใช้ประโยชน์ อาทิ พัฒนาสภาผู้ชมผู้ฟงั ฯ
เป็นกลไกการรับฟัง การทาโครงการร่วมกับภาคีหุ้นส่วนด้านการศึกษาผลักดันรายการเด็กหรือประเด็นจากไทยพี
บีเอสเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนหรือขยายการใช้ประโยชน์
2.3. ยกระดั บ ไปสู่ ค วามเป็ น ภาคี หุ้ น ส่ ว น (Empowering) การท าความร่ ว มมื อ ในลั ก ษณะ
Collaborative Program การพัฒนาหรือเสริมศักยภาพสื่ อพลเมือง การทางานร่วมกับภาคีหุ้นส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อร่วมผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเชื่อมโยงเนื้อหาจากท้องถิ่นต่อยอดมาสู่ On
Air และ Online ผ่าน C-Site Application
2.4. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มีคุณค่าร่วม (Shared Value) กับ องค์กรต่าง ๆ
ผ่านความร่วมมือกับสภาผู้ชมผู้ฟังฯ และการร่วมจัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ศูนย์ภูมิภาค เป็นต้น
3. แผนด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ แ ละทุ น องค์ ก ร ( Human & Organization Capital Strategic Plan)
ดาเนินงานผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน มีกลยุทธ์ ดังนี้
3.1 กากับเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือและใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ โดย
วางกลไกลดความผิดพลาดในทุกช่องทาง ลด Downtime ของสัญญาณออกอากาศ และวางกลไกในการควบคุม
คุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานของสื่อสาธารณะ
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3.2 สร้างความไว้วางใจในการเป็นที่พึ่งของประชาชนผ่านบริการสาธารณะ เช่น รายการสถานี
ประชาชน ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ การติดตามของศูนย์คนหาย ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และกิจกรรมสถานี
ประชาชนสัญจร ฯลฯ
3.3 สื่อสารเพื่อตอกย้าจุดยืนความเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
ขยายฐานผู้ชม ขยายกรอบการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาไปยังกลุ่มเป้าหมายผ่านงาน On Ground การผลิตสื่อเพื่อ
สะท้อนคุณค่าของรายการและคุณค่าการทางานของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.4 บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดย
– ขับ เคลื่ อนองค์กรด้ วยข้อมูล พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลเพื่ อผลิ ตเนื้ อหา ฐานข้อมู ล เพื่อ การ
บริหารจัดการ ฐานข้อมูลผู้ชมผู้ฟังและผู้ใช้บริการเพื่อ งานเครือข่าย และบริการฐานข้อมูลเปิดเพื่อให้บริการแก่
สาธารณะ
– บริหารบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ คือ (1) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และ (2) สร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร มีเป้าหมาย 3 ด้าน คือ สนับสนุนการปรับโครงสร้างและ
อั ต ราก าลั ง ให้ ร องรั บ กั บ ภู มิ ทั ศ น์ สื่ อ และโครงสร้ า งมี ส มรรถนะยื ด หยุ่ น ปรั บ ตั ว ได้ (Agile) มุ่ ง สู่ อ งค์ กรแบบ
Content-Based Structure, พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับการทางานในสภาวะเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล มี Digital DNA, Multi Skill & Transmedia Skill, Disruptive Mindset สร้างขวัญกาลังใจความผูกพัน
ในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งในวัฒนธรรมองค์กร (Core value)
– สร้า งความยั่ง ยืนด้ ว ยการลดค่า ใช้จ่า ยและเพิ่ม รายรับ อาทิ การร่ว มผลิ ตเนื้ อหาหรือจัด
กิจกรรมรณรงค์ทางสังคมกับภาคีหุ้นส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกัน การบริหารจัดการพื้นที่ของ ส.ส.ท. ให้เกิดประโยชน์
เชิงรายได้ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานแบบ Business Unit เพื่อสร้างโอกาสความสาเร็จ พร้อมไปกับริเริ่มทาแผน
เพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ทางปัญญาควบคู่กันไป
– พัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุนให้มี ประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี
ผ่านแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
– พัฒนาระบบประเมินคุณค่าแบบ 360๐ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อหาความคุ้มค่า
, การพัฒนาระบบประเมินผลเชิงคุณภาพ (Quality Rating), การประเมินผลโดยบุคคลภายนอก, การประเมินเพื่อ
พัฒนารายการ และการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 (Corporate KPIs)
ในปี 2563 ได้กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จระดับองค์กร ที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไว้ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์
A1 ประชาชนยอมรับ
ในการทาหน้าที่สื่อ
สาธารณะที่ดีและมี
ความคุ้มค่าของการ
บริการสื่อของไทยพีบี
เอส

น้าหนัก
ร้อยละ
ความพึงพอใจของประชาชนที่ยอมรับไทยพีบี 15
เอสในการทาหน้าที่สื่อสาธารณะ
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เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2563
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์
“ดี” 3.51 - 4.50 คะแนน
(หรือมากกว่าคะแนนปี 2562)
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เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์
A2 ไทยพีบีเอสมี
ช่องทางเข้าถึงผู้รับสาร
ได้อย่างทั่วถึง และ
เนื้อหาของไทยพีบีเอ
สมีคณ
ุ ภาพ
หลากหลาย และ
แตกต่าง

ตัวชี้วัด

น้าหนัก
ร้อยละ

ความสาเร็จในการมีช่องทางใหม่ที่เข้าถึงผู้รับ
สาร
(เช่น OTT, Podcast, Social Media)
บริ ก ารส าหรั บ ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น และ
มองเห็นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จานวนผู้รับสารเพิ่มขึ้นในทุกแพลตฟอร์ม
- On Air
- Online (OTT, Podcast & Social Media)
- จานวนผู้รับสารของ Sub-BU
คะแนนเฉลี่ยของคุณภาพ เนื้อหาของไทยพีบี
เอส

35

A3 ไทยพีบีเอสได้รบั
การยอมรับว่าเป็นสื่อ
สร้าง Informed
Citizen
A4 ส.ส.ท. สร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม

ความพึงพอใจในกระบวนการสร้างการเรียนรู้
และประโยชน์ที่ได้รับจากเนื้อหาและกิจกรรม
ของไทยพีบีเอส

20

ความสาเร็จในการทางานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน
- ความพึงพอใจของเครือข่าย
- จานวนภาคีหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น

15

A5 ส.ส.ท. เป็น
Trusted Brand ในใจ
ประชาชน

ความสาเร็จของการสร้างความเป็น Trusted
Brand
- รายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น ที่ มี อ ยู่ แ ละรายได้ จ าก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้น
- ความผิ ด พลาดของเนื้ อ หา เทคนิ ค และ
จริยธรรมที่ลดลง
- พ นั ก ง า น ที่ น า ทั ก ษ ะ ด้ า น ดิ จิ ทั ล แ ล ะ
Transmedia ไปใช้พัฒนางาน
- ความส าเร็ จ ของการบริ ห ารโครงการและ
งบประมาณ

15
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เป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2563
ระดับความสาเร็จในการมี
ช่องทางใหม่ที่เข้าถึงผู้รับสาร
อยู่ในเกณฑ์ดี (3.51 - 4.50
คะแนน)
ชั่วโมงบริการเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี
2562
จานวนผู้รับสารทุก
แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ “ดี”
(3.51 - 4.50 คะแนน)
คะแนนคุณภาพเนื้อหาจาก
การประเมินผลอยู่ในเกณฑ์
“ดี”
(3.51 - 4.50 คะแนน)
ความพึงพอใจ อยู่ในเกณฑ์
“ดี” 3.51 - 4.50 คะแนน
(หรือมากกว่าคะแนนปี 2562)
ระดับความสาเร็จในการ
ทางานร่วมกับภาคีหุ้นส่วน อยู่
ในเกณฑ์ “ดี” (3.51 - 4.50
คะแนน)
ระดับความสาเร็จในการสร้าง
ความเป็น Trusted Brand
อยู่ในเกณฑ์ “ดี” (3.51 4.50 คะแนน)
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งบประมาณปี 2563 และแนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ
1. แนวทางการจัดทางบประมาณปี 2563 ดังนี้
1.1. จัดสรรงบประมาณโดยสอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ.
2551 นโยบายของกรรมการนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบแผนบริหารกิจการ พ.ศ.
2563
1.2. จั ด สรรงบประมาณแบบ Content-Based Structure ที่ ต อบสนองยุ ทธศาสตร์องค์กรและวาระ
พิเศษองค์กร ดังนี้
– ผลิตเนื้อหาสร้าง Informed Citizen
– ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ตามวาระ ได้แก่ โครงการ “โลกนี้ไม่มีขยะ” เพื่อสร้างความตระหนัก
กระตุ้นความรับผิดชอบของสังคมในการร่วมลดขยะ
– พัฒนาช่องทาง วิธีการนาเสนอที่สอดคล้องกับสังคมยุคดิจิทัล
– พัฒนาบุคลากรให้พนักงานสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
– โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. เพื่อออกแบบอนาคตของ ส.ส.ท. ให้มั่นคงและยั่งยืน และสร้าง
การมีส่วนร่วมจากสาธารณะ
1.3. จัดทางบประมาณขาดดุลโดยวางแผนลงทุนที่ใช้เงินตามแผนสารองรอจ่ายมาพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็น
การลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินให้ ส.ส.ท. ที่จะนาไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ดังนี้
– โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกาหนด เพื่อบริหารอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบที่ กนย. อนุมัติ
และลดค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะยาว ใช้งบประมาณปี 2563 จานวน 65 ล้านบาท
– แผนผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง เพื่อผลักดันภาพลักษณ์ของไทยพีบีเอสให้ได้รับการยอมรับ ในความ
เป็ น สื่ อ สาธารณะที่ มี ม าตรฐานสู ง และสามารถสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม จากสิ น ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญาในอนาคต โดยใช้
งบประมาณปี 2563 ผลิตละครแห่งปี 16 ตอน 1 เรื่องเพื่อเผยแพร่ในปี 2564 จานวน 25.6 ล้านบาท
– โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ใช้งบประมาณในปี
2563 จานวน 19.3 ล้านบาท ปี 2564 จานวน 16.2 ล้านบาท และปี 2565 จานวน 5.1 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 40.6
ล้านบาท
– แผนแม่บท ICT ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ใช้งบประมาณปี 2563 จานวน 139.99
ล้านบาท
– โครงการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ท างานบนพื้ น ฐานของ Data-Driven Culture ใช้
งบประมาณปี 2563 จานวน 12.04 ล้านบาท
– โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการและออกอากาศ จานวน 65.67 ล้าน
บาท
– โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสานักงานใหญ่ ส.ส.ท. ใช้งบประมาณปี 2563 จานวน 30 ล้าน
บาท
1.4. จัดให้มีแผนสารอง จานวน 29.76 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินการตามภารกิจที่ ส.ส.ท. มีความ
จาเป็น ประกอบด้วย งบฉุกเฉิน 10 ล้านบาท งบสารองด้านบุคลากร 9.76 ล้านบาท และโครงการทบทวน พ.ร.บ.
ส.ส.ท. 10 ล้านบาท
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2. ประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย เงินบารุงองค์การ 2,000 ล้านบาท รายได้
จากการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลและบริการสิ่งอานวยความสะดวก 359 ล้านบาท และรายได้ดอกผลที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินขององค์การและรายได้อื่น ๆ จานวน 207 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 2,565.8 ล้านบาท
3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
ลาดับ
1
1.1

ประเภทงบประมาณ
งบยุทธศาสตร์
แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ ประกอบด้วย 2 ประเด็น
ยุทธศาสตร์
1.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ หลากหลาย ทั่วถึง แตกต่าง
1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2
1.3
2
3
4
5
6

แผนด้านภาคีหุ้นส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความมั่งคงและยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทาง
สังคม
แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ Trusted
Brand
งบบุคลากร
งบบริหารส่วนกลางสานัก (งบประจา)
รวมงบประมาณ 1-3
แผนลงทุนที่ขอใช้เงินตามแผนสารองรอจ่าย
รวมงบประมาณ 1-4
แผนสารอง
รวมงบประมาณ 1-5
งบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก (บุคลากร
ดาเนินงาน ลงทุน)
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณปี 2563
บาท
สัดส่วน
1,402,198,384
64.8%
1,285,506,900
59.4%
1,277,306,900

59.0%

8,200,000

0.4%

71,028,000

3.3%

45,663,484

2.1%

554,607,926
208,543,260
2,165,349,570
357,622,190
2,522,971,760
29,760,000
2,552,731,760
401,125,240

25.6%
9.6%
100%
-

2,953,857,000

-
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4. แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
กลไก

หลักปฏิบัติ

1. กลไกบริหารงาน
ด้าน
แผน

– ประชุมกรรมการบริหาร ร่วมกับ ผอ.
สานัก
– คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานผล
การปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอ
กรรมการนโยบาย

ด้าน
เนื้อหา

– คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหา

– รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการดาเนินงาน เดือน
ละ 1 ครั้ง
– ติ ด ตามการปฏิบั ติงานนโยบาย 8 ด้ า นเที ย บแผนงาน
โครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
– กากับยุทธศาสตร์เนื้อหา แผนจัดทารายการ ผังรายการ
กลั่นกรองวาระด้านเนื้อหาก่อนเสนอ กบห. กนย. เดือน
ละ 2 ครั้ง

– อนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง
ร้องเรียนจากประชาชน

– จริยธรรม ระเบียบปฎิบัติ การเผยแพร่และผลิตรายการ
ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และ ผอ.ส.ส.ท. เดือน
ละ 1 ครั้ง

– ระบบ Monitoring & Feedback

– รายงานประมวลความคิ ด เห็ น เพื่ อ พั ฒ นาก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหาเดือนละ 1 ครั้ง

– ตรวจคุณภาพเนื้อหารายการและ
กรรมการบริหารสถานี

– ตรวจจริยธรรมและความถูกต้อง คุณภาพเชิงเทคนิค

– ระบบประเมินผลคุณภาพรายการเพื่อ
ต่อสัญญา

– ตามระยะเวลารอบกลุ่มรายการ
– ประเมินคุณภาพรายการตามเกณฑ์สื่อสาธารณะ

2. ด้านเงินและงบประมาณ
– คณะกรรมการบริหารเงิน

– วางแผนจัดทากรอบแนวทางข้อกาหนดวิธีการบริหารเงิน
และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเงิน
– ตั้งกลไกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านการประชุมคณะกรรมการบริ หารในทุก เดื อ น
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นรายไตรมาส

– ประชุมกรรมการบริหาร ร่วมกับ ผอ. สานัก

– ติดตามการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเดือนละ
1 ครั้ง

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
– คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

– พัฒนาแผนบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
– กาหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการดาเนินงานของ
กลไกในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์
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สารบัญ
หน้า
บทนา
บทสรุปผู้บริหาร
แผนที่ยุทธศาสตร์ ส.ส.ท. ปี 2563
ส่วนที่ 1 แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
• แนวทางการจัดทาแผนบริหารกิจการ
1. วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ ส.ส.ท.
2. ทิศทาง และ นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย พ.ศ. 2562 เป็นกรอบแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติ
3. การทบทวนสถานการณ์สาคัญ
4. วิเคราะห์ผลประเมินและผลการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ
4.1 รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ ส.ส.ท. ประจาปี พ.ศ. 2561
4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562 (ครึ่งปี)
• สาระสาคัญของแผนบริหารกิจการประจาปี พ.ศ. 2563
กรอบภารกิจหลักและเป้าหมายที่คาดการณ์จะได้รับตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
ของ ส.ส.ท. (Keys Focus Areas & Expected Outcomes)
แผนด้านเนื้อหาช่องทาง และบริการ (Content, Platform & Services)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เข้ า ถึ ง ผู้ รั บ และผู้ ใ ช้ สื่ อ ที่ ห ลากหลาย ทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย
สารประโยชน์ที่แตกต่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Parnership Plan)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Plan)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การสร้ า ง ส.ส.ท. ให้ เ ป็ น Trusted Brand ในใจ
ประชาชน
• การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
• การบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
งบประมาณปี 2563
แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
ภาคผนวก 1 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ปี 2563 ของ ส.ส.ท.
ภาคผนวก 2 กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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สารบัญแผนภาพ
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
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สถานการณ์และผลกระทบในภูมิทัศน์สื่อ
ผลสารวจความจาเป็นของสื่อสาธาณะของกรุงเทพโพลล์
นิยาม Informed Citizen ของไทยพีบีเอส
ทิศทางการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2561 - 2564
แผนยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
กรอบภารกิจหลักและเป้าหมายที่คาดการณ์จะได้รับตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ.
2563 ของ ส.ส.ท. (Keys Focus Areas & Expected Outcomes)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เข้ า ถึ ง ผู้ รั บ สารและผู้ ใช้ สื่ อที่ หลากหลาย ทั่ ว ถึ ง ด้ ว ย
สารประโยชน์ที่แตกต่าง
เนื้อหาที่เป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส (Thai PBS Core Agenda)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
ประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
งบประมาณปี 2563 แยกตามภารกิจ
แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
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นิยาม “Learning Space for All”
ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสนองตอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผู้รับสาร/ผู้สื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง
การออกแบบแนวคิดการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสารประโยชน์และคุณค่าแบบสื่อสาธารณะ
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แนวคิดการจัดวางความสัมพันธ์กับภาคีหุ้นส่วน ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
แนวคิดและการนิยามความหมายที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
การจั ดกลไกทางยุ ทธศาสตร์ ที่ จะน าไปสู่ การสร้ างความเป็ น Trusted Brand ในใจ
ประชาชน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หน้า
4
5
8
10
11
12
13
14
15
17
19
21
32
35
41
122
123
125
126
126
127
128
128

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 (Corporate KPIs)

26

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ งบบุคลากร งบ
ประจ า แผนลงทุ น ตามแผนการใช้ เงิ น ส ารองรอจ่ า ย แผนส ารอง และงบ
บริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก ปี 2562 – ปี 2563
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณตามประเภทการใช้งบประมาณปี 2562 – 2563

34

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณตามสานัก ปี 2562 – ปี 2563

36

ตารางที่ 5 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณปี 2563

38

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

36

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ส่วนที่
1

แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

1

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
แนวทางการจัดทาแผนบริหารกิจการ
1. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ดังนี้
วัตถุประสงค์องค์การฯ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
(1) ดาเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพและ
คุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารเที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และ
ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง ที่มีสัดส่วนอย่าง
เหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่างๆ โดยมุ่งดาเนินการอย่างปราศจากอคติ
ทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
(3) ส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นผ่านทางการให้บริการข่าวสารและสารประโยชน์อื่น
(4) ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารเพื่อสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
(5) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการกาหนดทิศทางการให้บริการ
ขององค์การเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่นๆ
การดาเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ให้คานึงถึงการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมของประชาชน
อานาจหน้าที่หลักขององค์การฯ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551
1. จั ด ให้ มี ส ถานีวิ ทยุ กระจายเสีย งและสถานีวิท ยุโ ทรทัศน์ หรือเผยแพร่รายการในระบบอื่ นหรือ
เทคโนโลยี ทั น สมั ย อื่ น โดยมี เ ครื อ ข่ า ยให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศหรื อ ให้ มี ส ถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์เพิ่มเติม เป็นเครือข่าย ไม่เก็บค่าสมาชิกและไม่หารายได้
จากการโฆษณา เว้นแต่เป็นการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์การ
2. ให้บริการผลิตสื่อโสตทัศน์ หรือบริการระบบเครือข่ายสารสนเทศอื่นหรือบริการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
หรือเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่รายการ
3. ให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการอิสระ
4. ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ หรือสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ขององค์การสื่อสารสาธารณะของต่างประเทศ
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ในการผลิตรายการอันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือสร้างความร่วมมือ
ทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
5. กระทาการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องในการจัดการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
วิสัยทัศน์
“ มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ ที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม ”
พันธกิจ
“ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สารประโยชน์ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามข้อบังคับด้านจริยธรรม
องค์การ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนงโดยยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสาคัญ”
2. ทิศทาง และนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ปี 2562 เป็นกรอบแนวทางไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
2.1 นโยบายเนื้อหาและการนาเสนอ พัฒนาเนื้อหาให้แตกต่างบนฐานขององค์ความรู้และการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน และบูรณาการการนาเสนอทุกช่องทางการสื่อสาร โดยให้
ความสาคัญกับสื่อออนไลน์
2.2 นโยบายโครงสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากร ปรั บ โครงสร้ า งและกลไกการท างานให้ กระชั บ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนทัศน์และทักษะที่เหมาะสมกับภาระ
งานที่เปลี่ยนแปลงไป และกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและผลการ
ดาเนินงาน
2.3 นโยบายการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดยเป็น
โรงเรีย นของสั ง คม เพื่ อ เสริม สร้า งการเรีย นรู้ตลอดชีวิ ตของประชาชน การพั ฒ นาที่ยั่ งยืน
ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ
2.4 นโยบายการมีส่วนร่วม ดาเนินการให้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคีเครือข่าย และประชาชน
ทั่ ว ไปมี ส่ ว นร่ว มในการกาหนดนโยบายการเสนอข่า ว รายการ การติ ด ตามตรวจสอบการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท. ตลอดจนการขยายฐานผู้ใช้บริการ
2.5 นโยบายความสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชน บนพื้นฐานประโยชน์สาธารณะและการดาเนินงานที่เป็นอิสระของสื่อสาธารณะ
2.6 นโยบายฐานข้อมูล สร้างระบบฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ การนาเสนอ
ข่าวสาร รายการที่เจาะลึกในทุกมิติอย่างรอบด้านและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้
2.7 นโยบายการประเมินผล พัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพและความคุ้มค่าทางสังคมในการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสื่อสาธารณะ และเป็นที่รับรู้ของสังคม
นอกเหนือจากการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
2.8 นโยบายการจัดการความเสี่ยง มีแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก
องค์กร
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แผนภาพที่ 1 แนวทางการนานโยบาย ส.ส.ท. สู่การกาหนดยุทธศาสตร์องค์กรปี 2561 – 2564
3. การทบทวนสถานการณ์สาคัญ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานในฐานะสื่อสาธารณะของ ส.ส.ท. ดังนี้
3.1 สื่อสาธารณะจากทั่วโลกต้องเผชิญ สถานการณ์ เช่นเดียวกับ ส.ส.ท. ทั้งวิกฤติการณ์ Disruption
ต่างๆ และประเด็นความคุ้มค่าอย่างเป็นรูปธรรมที่ต้องตอบสังคม แต่สื่อสาธารณะทั่วโลกต่างก็ผ่านสถานการณ์
เหล่านี้ไปได้โดยการปรับองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งหน่วยรองรับเพื่อปรับรูปแบบการทาเนื้อหา
ให้เป็นไปตามพฤติกรรมของผู้รับสาร การให้ความสาคัญกับสื่อใหม่ การทา transmedia หรือการพัฒนาระบบ
Data System มารองรับการทางาน ซึ่ง ส.ส.ท. ได้ค้นหาแนวทางการปรับตัวดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการวางแผน
ปรับองค์กรภายใต้แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
3.2 เทคโนโลยี 5G ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการรองรับปริมาณข้อมูลได้มากขึ้น ทาให้การสื่อสารด้วย
ภาพ เสียง หรือวีดีโอ และการสื่อสารแบบ Interactive Communications รวดเร็วกว่าเดิม ส่งผลให้คนใช้สื่อ
ออนไลน์มากขึ้น
3.3 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อทีวีดิจิทัล ที่มีผู้ประกอบการช่องทีวีดิจิทัลจานวน 7 ช่องรวมทั้ง
ช่องเด็กขอคืนกิจการ เปลี่ยนไปแข่งขันบนสื่อออนไลน์ และให้ความสาคัญกับ Digital Platform มากขึ้น
3.4 การมี คู่แข่ง เพิ่ ม ขึ้น ทั้ ง จากกลุ่ ม Broadcast และ Video On Demand มี การแลกเปลี่ ย นหรือซื้ อ
เนื้อหาไปออกอากาศเพื่อลดต้นทุนผลิต การร่วมธุรกิจกับนักลงทุน (Investors) แบบ Profit Sharing เพื่อแฝงการ
ขายสินค้าไปกับเนื้อหา รวมถึงการเข้ามาแข่งขันในตลาดเนื้อหาของกลุ่มผู้ประกอบการด้าน Telecom
3.5 พฤติกรรมของผู้รับสารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยสูงถึง 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อ
วัน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สูงถึง 3 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวัน เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและราคาที่
เข้าถึงได้ ทาให้ผู้ชมสามารถรับชมรายการที่หลากหลายและชมย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้น สร้างพฤติกรรมแบบ
Personalized Media Consumption มากขึ้นเรื่อย ๆ
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3.6 สถานการณ์และผลกระทบด้านการเมือง-เศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านการเงินของ ส.ส.ท. ที่อาจมา
จากนโยบายรัฐและการเมือง จากการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. ตามมาตรา 51 และการลดลงของรายรับจากการ
ให้บริการโครงข่ายอันเนื่องมาจากมาตรการของ กสทช. ที่ ส.ส.ท. ต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์

แผนภาพที่ 2 สถานการณ์และผลกระทบในภูมิทัศน์สื่อ
4. วิเคราะห์ผลประเมิน และผลการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ
4.1 รายงานการประเมินผลการดาเนินงานของ ส.ส.ท. ประจาปี พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 50 แห่ง
พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 โดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , กรกฎาคม 2562 มี
ประเด็ น น าเสนอรายงานสรุ ป การประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ด้ า นความสอดคล้ อ งในการด าเนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์จัดตั้งองค์การฯ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ ในปี 2561 กาหนดแผนบริหารกิจการในเชิงยุทธศาสตร์โดย
มุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง มียุทธศาสตร์ที่สาคัญ 2 ด้าน คือ (1) การสร้างความแตกต่าง
โดยเน้นเนื้อหาและช่องทางที่ตรงตามความสนใจและพฤติกรรมของแต่ละคน ไปพร้อมกับรายการที่นาเสนอ
ค่านิยมร่วมของสังคม รายการที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์ และรายการที่สื่อทั่วไปอาจไม่ไห้ความสนใจมากนัก (2)
การสร้างความยั่งยืน โดยตอกย้าคุณค่าสื่อสาธารณะ การยกระดับภาคีเครือข่ายให้เป็นภาคีหุ้นส่วน รวมถึงสร้าง
การรับรู้และจดจา พร้อมปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
2) การขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ ยนแปลง โดยนาเสนอข่าวสารและสาระต่าง ๆ มีจุดเน้น
เพิ่มเติม ในเรื่องของการให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของสารและสื่อต่าง ๆ, การรายงานแบบเน้นข้อมูล
ข่าวสารเชิงลึก (Data Journalism), การรายงานแบบค้นหาทางเลือก/ทางออก (Solution-based journalism),
การเปิดพื้นที่และช่องทางของภาคพลเมืองโดยเน้นช่องทางใหม่ที่เชื่อมต่อกับ กระบวนการนโยบายสาธารณะได้
อย่างสร้างสรรค์, การเปิดพื้นที่และเสริมพลังของพลเมืองที่ทางานขับเคลื่อนในเชิงรุก, และการกาหนดเป้าหมาย
และแนวทางในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ความเปลีย่ นแปลงในแต่ละกรณีให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น กรณีหนี้ไม่
เป็นธรรม กรณีทุจริตอาหารกลางวันนักเรียน และทุจริต เงินคนพิการ การปฏิรูปการศึกษาในกรณีการเปลี่ยน
ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ TCAS กรณีการจัดการขยะในการสร้า งนวัตกรรมชุมชนปลอดขยะ และการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสารคดีโยเดีย เป็นต้น
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3) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ดังนี้
(1) ดำเนินกิจกำรวิทยุกระจำยเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่จะสนับสนุนกำรพัฒนำสังคมที่มีคุณภำพและ
คุ ณ ธรรม บนฐำนของควำมเป็ น ไทย โดยผ่ ำ นบริ ก ำรข่ ำ วสำรที่ เ ที่ ย งตรง รอบด้ ำ น สมดุ ล และซื่ อ ตรงต่ อ
จรรยำบรรณ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ในด้านพันธกิจของ
สื่อสาธารณะ ผลการประเมินได้ 3.88 คะแนน (จาก 5 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมิติที่คะแนนมากสุด คือ ผลิต
รายการข่าวสาระบันเทิงที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน ด้านการคงไว้ซึ่งความเป็นสถาน
บันสื่อสาธารณะ ได้คะแนน 3.94 คะแนน และด้านการมีส่วนสาคัญต่อการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ได้
คะแนน 3.86 คะแนน
• ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ชมไทยพี บีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในด้ า นความ
น่าเชื่อถือ ผลการประเมินได้ 3.90 คะแนน ซึ่งเป็นมิติที่ได้คะแนนมากสุด โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้าน
เป็นที่พึ่งพาแก่สาธารณชน ได้ 3.94 คะแนน และด้านรักษาจรรยาบรรณสื่อ มีจริยธรรมในการนาเสนอ ได้ 3.90
คะแนน
(2) ผลิตรำยกำรทำงด้ำนข่ำวสำร สำรประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำ และสำระบันเทิง ที่มีสัดส่วน
อย่ำงเหมำะสมและมีคุณภำพสูง เน้นควำมหลำกหลำยในมิติต่ำงๆ โดยมุ่งดำเนินกำรอย่ำงปรำศจำกอคติทำง
กำรเมืองและผลประโยชน์เชิงพำณิชย์ และยึดถือผลประโยชน์สำธำรณะเป็นสำคัญ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ในด้านความโดด
เด่น ผลการประเมิ นรวมได้ 3.86 คะแนน โดยด้านที่คะแนนมากสุด คือ รูปแบบรายการแปลกใหม่ มีแนวคิด
สร้างสรรค์ ได้ 3.90 คะแนน และด้านผู้นาในด้านคุณภาพของรายการ ได้ 3.88 คะแนน
• ผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้ชมไทยพี บีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในด้ า นความ
หลากหลาย ผลการประเมินรวมได้ 3.99 คะแนน ด้านที่ได้คะแนนมากสุด คือ รูปแบบและประเภทการนาเสนอมี
ความหลากหลาย เหมาะสมกับผู้ชมแต่ละช่วงวัย ได้ 4.12 คะแนน ด้านการนาเสนอเนื้อหาสาระหลากหลาย
มุมมอง เช่น ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต การศึกษา ความเป็นพลเมือง และความเท่าเทียม ได้ 4.10 คะแนน และด้าน
การนาเสนอเนื้อหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 3.96 คะแนน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในด้านเนื้อหา
รายการมีการสื่อสารและการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสม และสามารถรับชมได้ทุกเพศ ทุกวัย ของไทยพีบี
เอส ได้ 4.11 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ด้านความมีอิสระ
ในวิชาชีพ ในด้านความเป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 3.58 คะแนน และในแง่ความเป็นอิสระจากอานาจ
ธุรกิจและการเมืองได้ 3.47 คะแนน
(3) ส่งเสริมให้ควำมรู้แก่ประชำชนให้ก้ำวหน้ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์ทั้ง
ระดับชำติและระดับท้องถิ่นผ่ำนกำรให้บริกำรข่ำวสำรและสำรประโยชน์อื่น ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ พบว่า
• ผู้ชมไทยพีบีเอสร้อยละ 75.4 ได้รับความรู้ แง่คิด และมีความเข้าใจเรื่องราว/ประเด็น
ต่างๆ มากขึ้น ในระดับมากจนถึงมากที่สุด
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• ผู้ชมไทยพีบีเอสร้อยละ 56.3 ได้รับความรู้ใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน และได้แนวคิดใหม่และ
มุมมองที่สร้างสรรค์ ในระดับมากจนถึงมากที่สุด
• ผู้ชมไทยพีบีเอสร้อยละ 41.7 ได้รับความรู้ที่สร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจ ในระดับ
มากจนถึงมากที่สุด
• ผู้ชมไทยพีบีเอสร้อยละ 31.6 ได้รับความรู้ที่ได้ไปใช้ชีวิตหรือทางาน ครอบครัว ชุมชน
ในระดับมากจนถึงมากที่สุด
(4) ส่งเสริมเสรีภำพในกำรรับรู้ข่ำวสำรเพื่อสร้ำงสังคมประชำธิปไตยที่ประชำชนได้รับข่ำวสำร
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ในแง่ ความมีอิสระ
ในวิชาชีพ พบว่า ผลการประเมินได้ 3.70 คะแนน โดยด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ ด้านมีความกล้าหาญในการ
รายงานข่าวได้ 3.92 คะแนน และด้านนาเสนอเนื้อหาที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์/ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ได้ 3.80 คะแนน
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ในแง่พันธกิจของ
สถาบันสื่อสาธารณะ พบว่าด้านการมีส่วนสาคัญต่อการสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เป็นธรรม ได้ 3.73 คะแนน
(5) สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรกำหนดทิศทำงกำร
ให้บริกำรขององค์กรเพื่อประโยชน์สำธำรณะ
• ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ชมไทยพีบีเอสของกรุงเทพโพลล์ ด้านเป็นที่พึ่งพา
แก่สาธารณชน ได้ 3.94 คะแนน
• ในปี 2561 ไทยพีบีเอสได้พัฒนางาน On Ground ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรีย นรู้
(หรือ Learning Space) และกระบวนการสร้างภาคีเชิงยุทธศาสตร์
6. สนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์อื่น
• การเปิดพื้นที่และช่องทางของภาคพลเมือง โดยจะเน้นที่การเปิดช่องทางใหม่ ๆ และ
รูปแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับกระบวนการนโยบายสาธารณะได้อย่างสร้างสรรค์และมีพลังมากขึ้น เช่น การอนุรักษ์
รุกขมรดก การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
• การเปิดพื้นที่และเสริมพลังของผู้ปฏิบัติการใหม่ ๆ (Policy Actors) หรือ พลเมืองที่
ทางานขับเคลื่อนในเชิงรุก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเครือข่ายครูและโรงเรียนที่
พัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์
ประสิทธิผลในเชิงต้นทุน ในปี 2561 ไทยพีบีเอสมีผู้รับชมรายการมากขึ้นประมาณร้อยละ 12.5 เฉลี่ย
62,000 คน/นาที ทาให้ต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการลดลงจาก 3.83 บาท/คน/นาที ในปี 2560 ลงมาเหลือ
3.79 บาท/คน/นาที ในปี 2561
การสนับสนุนไทยพีบีเอสด้วยทรัพยากร (เงินทุน) สาธารณะของผู้รับชม โดยเปรียบเทียบกับต้นทุน
การดาเนินการของสถานีโทรทัศน์สาธารณะทั่วไป เฉลี่ยที่ 3.5 บาทต่อชั่วโมง พบว่า ผู้ชมต้องการสนับสนุนอยู่ที่
เฉลี่ย 4.19 บาทต่อชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนที่มากกว่าต้นทุนการดาเนินการของสถานีโทรทัศน์สาธารณะ
ทั่วไปอยู่ที่ 0.69 บาทต่อชั่วโมง
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ความจาเป็นของสื่อสาธารณะ ผลการสารวจโดยกรุงเทพโพลล์พบว่า ร้อย
ละ 51.4 ตอบว่ามีความจาเป็น ร้อยละ 27.2 ตอบว่ามีความจาเป็นอย่างยิ่ง
โดยทั ศ นคติ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามถึ ง ความจ าเป็ น ของสถาบั น สื่ อ
สาธารณะข้างต้นมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการรับชม และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อไทยพีบีเอส
แผนภาพที่ 3 ผลสารวจความจาเป็นของสื่อสาธารณะของกรุงเทพโพลล์

ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของ ส.ส.ท.
1. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเนื้อหาสาระและช่องทางการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาต้นแบบการทางานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว
3. ส่งเสริมงาน On Ground ให้มีบทบาทสาคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่
4. เน้ น พั ฒ นาบุคลากรให้ พ ร้อมรับ มือกับ ความเปลี่ย นแปลงในอุ ต สาหกรรมสื่ อ พร้อมกับ สร้า งขวัญ
กาลังใจที่ดีในการทางาน
5. ให้ความสาคัญกับการสื่อสารอัตตลักษณ์ และมิติ เรื่องความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะ
4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2562 (ครึ่งปี) มีผลงานสาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับสารหลากหลาย ทั่วถึงด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง จุดไฮไลท์ใน 6 เดือน
แรก คือ การร่วมมือกับ 8 ภาคีหุ้นส่วน จัดตั้งศูนย์อานวยการวาระเลือกตั้ง 62 ภายใต้เคมเปญ “ส่งเสียงประชาชน
ไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้ง” ที่เป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้ไทยพีบีเอสแตกต่างในบทบาทของสื่อสาธารณะ ซึ่งได้เริ่ม
ดาเนินงานตั้งแต่ธันวาคม 2561 และอยู่ระหว่างการวางแผนติดตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งต่อประเด็นให้เกิดการ
ตรวจสอบ ให้เสียงประชาชนที่ส่งผ่านไทยพีบีเอส ถูกนาไปกาหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
การปรับผังรายการ ในไตรมาสที่ 1 ให้ความสาคัญกับการนาเสนอข่าวเช้าต่อเนื่องกัน 5 ชั่วโมง ที่มี
ทั้งรายการข่าว รายการข่าวเชิงวาไรตี้ รายการข่าวภาคพลเมือง และการปรับผังอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 โดยวางกล
ยุทธ์รับมือกับสถานการณ์คืนช่องทีวีดิจิทัล 7 รายรวมถึงช่องเด็ก ซึ่งไทยพีบีเอสปรับกลยุทธ์โดยให้ความสาคัญกับ
กลุ่มรายการเด็กและครอบครัว เพื่อทดแทนช่องที่หายไป และปรับเวลาสารคดีเข้ามาอยู่ในช่วง Prime Time
การผลิตเนื้อหาชั้นเยี่ยม (Product Champion) ให้ความสาคัญกับสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้ง
การปรับผังรายการพิเศษในการรับมือกับพายุปาบึก เนื้อหาที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในประเด็น การ
บรรจุหลักสูตรความหลากหลายทางเพศในหนังสือเรียนชั้นป.1 จากการนาเสนอประเด็นในรายการนโยบาย by
ประชาชน
การพัฒนา Platform ต่างๆ ทั้งการปรับเวอร์ชั่น C-Site App ให้สามารถเชื่อมโยงเพื่อสร้างการมี
ส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นได้มากขึ้น การเป็น Media for All เต็มรูปแบบ ทั้ง Live Captioning และ Big Sign,
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

8

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

การทา Strategic Support Content ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยมีระบบข้อมูลและฐานงานวิจัยในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการรับชมเชิงลึก (Consumer Insight) เพื่อการประเมินรายการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรรค์สังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยหัวใจสาคัญ คือ ทาให้ Brand สื่อสาธารณะ
ในเรื่องของการเป็นพื้นที่เรียนรู้สาหรับทุกคนให้เป็นที่จดจาและยอมรับ ซึ่งการดาเนินงานประสบความสาเร็จใน
การขยายฐานผู้ชมไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ไทยพีบีเอสให้ความสาคัญมาก คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน
และครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ดาเนินการตามกลยุทธ์ของแผน
แม่บทพัฒนาเครือข่าย 3 กลยุทธ์ คือ
การสร้างการยอมรับ (Endorsed) ผ่านการทางานความร่วมมือ กับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กร
ด้านเด็กในการจัดกิจกรรมซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเด็กในพื้นที่กว่า 1.2 แสนคน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ เช่น
เปิดพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการแก้ปัญหาหนี้สิน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมและเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด
การสร้างการมีส่วนร่วม (Engaging) ที่ทางานผ่านกลไกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการจัดเวทีรับ
ฟังเพื่อขับเคลื่อนประเด็น ในพื้นที่ โดยมีหลายประเด็นที่ถูกยกระดับ เป็นวาระทางสังคมผ่านเครื่องมือ C-Site
รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรสื่อสากล และการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมนานาชาติ INPUT 2019
การสร้างภาคีหุ้นส่วน (Empowering) โดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาภาคีหุ้นส่วนให้เติบโตไปด้วยกัน
โดยใช้ C-Site เป็นเครื่องมือในการยกระดับศักยภาพของเครือข่ายให้เป็นผู้ผลิตภาคพลเมือง และขยายการร่วมมือ
ทางานเชิง Co-Creation กับสื่อสาธาณะของต่างประเทศ เช่น ประเทศไต้หวัน และเกาหลีใต้ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน ที่ให้ความสาคัญกับการ
เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และมี Digital DNA การสื่อสารภายในเพื่ อปลุก
ความตระหนักรู้ในความเป็นสื่อสาธารณะและสร้างความร่วมมือภายในองค์กร รวมถึงการทางานให้โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ทั้งการทบทวนระเบียบ การทาแผนงบประมาณและแผนจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และ
การเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐกับองค์กร ปปช. เป็นต้น
จุดเน้นที่สาคัญในปี 2563 ของ ส.ส.ท. (Key Focus) เกิดจากการทบทวนสถานการณ์ช่วงครึ่งปีหลัง
ของปี 2562 เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องมาตรการ กสทช. ในการคืนคลื่นทีวีดิจิทัล 7
ช่อง และพฤติกรรมการรับชม จึงได้กาหนดจุดเน้น ดังนี้
1. Informed Citizen วางตาแหน่งของจุดเน้นเนื้อหาในการเป็นสื่อร่วมสร้างพลเมืองประเทืองปัญญา
โดยสื่อสารเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนได้รู้เท่าทันในสถานการณ์ต่าง ๆ และเกิด
แรงบันดาลใจ นาไปปรับใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น
ส.ส.ท. จึ ง ได้ ว าง Positioning การเป็ น สื่ อ ร่ ว มสร้ า ง Informed Citizen เพื่ อ น ามาออกแบบ
ยุทธศาสตร์และโครงการ ผลักดันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้ โดยมีนิยามของ Informed Citizen ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 4 นิยาม Informed Citizen ของไทยพีบีเอส
2. Human Touch Presentation นาเสนอเนื้อหาให้ผู้ชมผู้ฟัง สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเอง เข้าใจง่าย
เข้าถึงใจผู้บริโภค ภายใต้กรอบจริยธรรมที่เข้มแข็ง
3. Competitive Content มุ่งออกแบบเนื้อหาพิเศษ ให้สามารถแข่งขันได้ เช่น สารคดี ละคร และ
Factual Program
4. Multi Platform เผยแพร่เนื้อหาในหลากหลายช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
5. People เพิ่มศักยภาพบุคลากร ปรับวิธีคิด (Mindset) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปสู่ Disruptive Technology
6. พัฒนา Brand ไทยพีบีเอสให้สื่อถึงอัตตลักษณ์ ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม
7. Management พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
กฎระเบี ย บให้ สอดคล้องกับการดาเนิ นงาน ปรับ โครงสร้างองค์กรให้ มี ความคล่ องตัว แต่ ยั ง คงความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
จากข้อเสนอแนะจากรายงานประเมินผลปี 2561 ผนวกกับผลการดาเนินงานครึ่งปี 2562 และการ
วางจุดเน้นสาคัญ ที่ สะท้อนว่า ส.ส.ท. ยังคงต้องให้ความสาคัญกับเนื้อหาที่สามารถแข่งขันได้ในด้านคุณค่าเชิง
สั ง คมและการสร้า งมู ล ค่าเพิ่ ม ต้ องสื่ อสารให้ เข้า ใจง่ า ย ผ่ า น Platform ที่ หลากหลาย แต่ ยั ง คงคุณ ภาพและ
มาตรฐานจริยธรรมตามบทบาทของสื่ อสาธารณะ การสร้างงาน On Ground ร่วมกับภาคีเพื่อเชื่ อมไปสู่ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายไปสู่สังคมคุณภาพคุณธรรมอย่างยั่งยืน การพัฒนา Brand ไทยพีบีเอสให้
สื่อถึงอัตตลักษณ์การเป็นพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรและบุคคลากรให้
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีอิสระปลอดจากอานาจรัฐและทุน ที่ยังคงต้องพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อเนื่องไปในปี 2563 มุ่ง
ไปสู่การเป็นพื้นที่เรียนรู้สาหรับทุกคน (Learning Space for All) ตามเป้าหมายในปี 2564 โดยมีทิศทางการ
ดาเนินงานในปี 2563 – 2564 ดังแผนภาพที่ 5

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 5 ทิศทางการดาเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2561 - 2564

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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สาระสาคัญของแผนบริหารกิจการประจาปี พ.ศ. 2563
แผนบริหารกิจการปี 2563 ได้กาหนดเป้าประสงค์ขององค์การฯ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.
ส.ส.ท. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการนโยบาย และสะท้อนบทบาทของ ส.ส.ท. ใน
การเป็น “สื่อร่วมสร้าง Informed Citizen” ซึง่ เป็นการดาเนินการ ภายใต้กรอบทิศทางของแผนบริหารกิจการ
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่ อให้ บ รรลุ เ ป้ า ประสงค์ปี 2564 ในการ “เป็ นพื้นที่ เ รียนรู้ส าหรับ ทุ ก คน
Learning Space for All
ปี 2561- 2562

“สื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

ปี 2563

“สื่อร่วมสร้างสังคมแห่ง Informed Citizen
(พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองประเทืองปัญญา)”

ปี 2564

“พื้นที่เรียนรู้สาหรับทุกคน (Learning Space for All)”

ดาเนินการภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์แตกต่างอย่างยั่งยืน โดยมีแผนรองรับ 3 แผน และประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังแผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 แผนยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ปี 2563
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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กรอบภารกิ จ หลั ก และเป้ า หมายที่ ค าดการณ์ จ ะได้ รั บ ตามแผนบริ ห ารกิ จ การ พ.ศ. 2563 ของ ส.ส.ท.
(Keys Focus Areas & Expected Outcomes)
ส.ส.ท. ได้นาจุดแข็งและช่องว่างทางการตลาดมากาหนดเป้าหมายหลักของ ส.ส.ท. ในการเป็นสื่อร่วม
ขับเคลื่อนเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนาไปสู่การสร้างพลเมืองคุณภาพ Informed
Citizen โดยให้ ความส าคัญ กับ การน าเสนอ 3 วาระหลั ก ให้ เป็ น วาระสาธารณะ คือ การลดและจั ด การขยะ
ประชาธิปไตยและการกระจายอานาจ และการแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงประเด็นอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ (Expected Outcomes) คือ
1. ข่าวเจาะลึก ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม เข้าใจง่าย ให้ทางออกกับสังคม (Solution Journalist)
และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
2. รายการสร้างสรรค์ มุ่งสร้างพลเมืองคุณภาพ ให้ทักษะแห่งอนาคตเพื่อให้ประชาชนสามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลง เนื้อหารายการของไทยพีบีเอสต้องสามารถแข่งขันได้ ทั้งด้านคุณค่าเชิงสังคมและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของเนื้อหา
3. พัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อ
ประสบการณ์ของพลเมืองทุกกลุ่ม รวมทั้งมีบริการสาหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและมองเห็น ให้มีความ
หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นโรงเรียนของสังคมในทุกช่องทางสื่อของไทยพีบีเอส
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลเมืองคุณภาพ
5. การบริหารงานองค์การฯ ให้มีประสิทธิภาพบนฐานธรรมาภิบาล ทั้งการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ
การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการทางานบนฐานข้อมูลความรู้
6. การยกระดับพื้นที่สื่อพลเมืองและเสริมพลังความร่วมมือ การสร้างการมีส่วนร่วมเชื่อมต่อความรู้
ท้องถิ่นสู่ความรู้สาธารณะ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีหุ้นส่วน

แผนภาพที่ 7 กรอบภารกิจหลักและเป้าหมายที่คาดการณ์จะได้รับตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563
ของ ส.ส.ท. (Keys Focus Areas & Expected Outcomes)
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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1. แผนด้ านเนื้ อ หา ช่ อ งทาง และบริ การ (Content, Platform and Services)
ดาเนินงานโดย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับและผู้ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง
ส.ส.ท. มุ่งสร้างสรรค์และผลิตข่าวสาร รายการที่มีสารประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ
สารและผู้ใช้การสื่อสารที่หลากหลาย ให้ได้อย่างทั่วถึง ภายใต้กลยุทธ์ ดังนี้

แผนภาพที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับสารและผูใ้ ช้สื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง
ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง
1. จั ด การโครงสร้ า งองค์ ก รแบบ Content-Based Structure ด้ ว ยการผลั ก ดั น หน่ ว ยงานที่ มี
ศักยภาพและสร้างผลผลิตที่โดดเด่นออกไปเป็นหน่วยธุรกิจย่อย (Sub-BU) เพื่อการผลิตเนื้อหาที่เผยแพร่แบบครบ
วงจร มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและทางานแบบความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนได้ดีขึ้น ได้แก่ Thai PBS
World ศูน ย์ พั ฒ นาการสื่ อสารด้า นภัย พิบั ติ ศูน ย์ สื่ อสาธารณะเพื่ อเด็ กและครอบครัว และศูน ย์ ผ ลิ ต เนื้ อหา
นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม
2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนยุทธศาสตร์ ในการสร้างสรรค์เนื้อหาให้สามารถแข่งขันได้ (Strategic
Support – Competitive Advantage) เพื่อให้ข่าวและรายการ อยู่บนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค และ
มีการประเมินผลรายการเชิง คุณภาพ ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการทา Data Journalism มี
เครื่องมือ Consumer Insight, Consumer Journey, Program Evaluation, Quality Rating รวมถึงสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเปิดโลกทัศน์ในการผลิตสื่อให้กับบุคลากร
3. ผลิตเนื้อหาโดดเด่น แตกต่าง และสร้างสรรค์ และเข้าถึงผู้ชม (Content – Informatively and
Creatively, Human Touch) เชื่อมโยงการเล่าเรื่องในทุกช่องทางสื่อแต่คงอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและความ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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รับผิดชอบที่เป็นจุดเด่นของไทยพีบีเอส โดยให้ผู้ชมเป็นศูนย์กลาง (Audience Centric) มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
Informed Citizen ดังนี้
3.1 ผลิตเนื้อหาตามวาระหลักขององค์กร (Thai PBS Core Agenda) จัดทาเนื้อหาที่มีทิศทาง
สาคัญต่อเนื่องจากปี 2562 ในประเด็นที่ให้ความสาคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมไทยโดยรวม
ได้แก่ การสร้างสังคมเสมอภาค (Social Equality), การศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และคุณค่าความเป็นไทย
และการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการนาเสนอประเด็นสาคัญทางสังคมอื่น ๆ อาทิ การ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม การดาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า สุขภาวะที่ดีตลอดช่วงวัย เป็นต้น

แผนภาพที่ 9 เนื้อหาที่เป็นวาระหลักของไทยพีบีเอส (Thai PBS Core Agenda)
3.2 ผลิตเนื้อหาที่ มุ่งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พลเมืองเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
สังคม เผยแพร่ในทุกช่องทางสื่อ (Multi Platform) ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้อง
ประชาชน ในการสื่อสารเพื่อลดความเหลื่อมล้า นาเสนอการตรวจสอบกลไกหรือนโยบายที่ก่อให้เกิดปัญหา และ
เสนอต้นแบบทางเลือกที่นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน , ประเด็นการลดและจัดการขยะพลาสติก เพื่อกระตุ้น
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม โดยนาเสนอความร่วมมือของเครือข่ายที่ร่วมรณรงค์
สร้ า งสรรค์นวั ตกรรม และผลั กดั นการแก้ไ ขปั ญหาในทุกระดั บ และประชาธิป ไตยและการกระจายอานาจ
โดยเฉพาะประเด็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 ในการสนับสนุนกลไกประชาธิปไตยและการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น สร้างการรู้เท่าทันของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย สร้าง
ความเข้าใจของประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่น
3.3 ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ คุณภาพสูง เพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง อาทิ ละครและซีรีส์ที่มีสุนทรียะส่ง
มอบคุณค่าที่แตกต่าง, สารคดีคุณภาพสูง ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยสะท้อนคุณค่า วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกัน ,
เรื่องราวที่สะท้อนความจริง (Factual Program) เนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างการรู้เท่าทัน ,
ศิลปวัฒนธรรมคุณค่าความเป็นไทยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม, เนื้อหาเพื่อสื่อสารมุมมองแบบไทยไปสู่
สายตาโลก (Bring Thailand to the world) ในรายการ Thai PBS World, บันเทิงและดนตรี และการส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการพื้นบ้านที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและการมีส่วนร่วมของชุมชน
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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3.4 ผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ได้แก่ User Generated Content (UGC) ที่เข้มข้น
ขึ้น แบบ Collaboration Network ภายใต้ โ จทย์ สั ง คมและพั น ธกิจ สื่ อสาธารณะ พั ฒ นารูป แบบการน าเสนอ
Glocalization Content ด้วยแนวคิด Network Journalism และยกระดับการสื่อสารโดยใช้ Data Visualization
ผ่านพิกัดภูมิศาสตร์และ Crowdsources
4. พัฒนาช่องทางสื่อสาร (Platform – More Media) โดยขยายช่องทางสื่อใหม่ ให้เข้าถึงพลเมือง
ดิจิทัล และคนรุ่นใหม่ ได้แก่ VIPA OTT, Podcast และพื้นที่เว็บไซต์สาหรับเนื้อหาพิเศษ, พัฒนาแอปพลิเคชัน CSite ต่อยอดเนื้อหาสู่การสร้าง Citizen Online Platform และยกระดับ C-Site เป็นพื้นที่สื่อสารระดมปัญญาของ
ภาคพลเมือง (Crowdsourcing Data & Platform), สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงข่าวสารผ่านบริการล่าม
ภาษามื อ, AD, CC, Live Captioning, และการน า Speech to Text มาใช้ ในระบบ Real Time Captioning
และรักษาเสถียรภาพการออกอากาศทางหน้าจอผ่านบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลและบริการสิ่งอานวยความสะดวก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้ หรือโรงเรียนของสังคม โดยดาเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่สาคัญ ดังนี้

แผนภาพที่ 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ผลิ ต เนื้อหาเพื่อ เสริม สร้า งการเรียนรู้ ให้ ความส าคัญ กับเนื้อหาที่สร้างสรรค์ น าเสนอมุมมองที่
แตกต่าง การเชื่อมโยงเนื้อหาในหลากหลายช่องทาง (Cross-Multi Platform) และผลิตเนื้อหาจากการมีส่วน
ร่วมกับภาคประชาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. ข่าวและรายการข่าว ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม เชื่อถือได้ การทาข่าวเชิงลึก ข่าวที่เป็น
ธรรมปราศจากอคติ (Impartially) พร้ อ มสร้ า งคุ ณ ค่ า การสื่ อ สารเพื่ อ หาทางออกให้ กั บ สั ง คม (Solution
Journalism) ให้ความสาคัญกับการทาข่าวเชิงข้อมูล (Data Journalism) เน้นการนาเสนอข้อมูลด้วย Infographic
และ Visualization ให้เข้าใจง่าย และจัดวางข่าวแบบ News Package ที่ครอบคลุมหลากมิติของเรื่องที่สาคัญ
2. เนื้อหาสร้างความตระหนักรู้และกระตุ้นการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคม ใน 3
ประเด็ น หลั ก คือ การลดและจั ด การขยะพลาสติ ก การแก้ปั ญ หาปากท้ องความเป็ น อยู่ ข องประชาชน และ
ประชาธิปไตยและการกระจายอานาจ
3. สื่อสร้างการเรียนเรียนรู้สาหรับทุกวัย ได้แก่
1.3.1 สื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและ
ครอบครัว เพื่อบูรณาการเนื้อหาสาหรับเด็ก 3 ปีขึ้นไปและครอบครัว ให้มีความเข้าใจต่อพัฒนาการเพื่อการเติบโต
อย่างสมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายในทุกช่องทางสื่อ และการสร้างรากฐานของการเป็นพลเมืองคุณภาพ
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1.3.2 สื่อเพื่อเตรียมสังคมสูงวัย เพื่อสื่อสารทัศนคติเชิงบวกและความรู้ความเข้าใจในสังคมสูง
วั ย ส าหรับ คนกลุ่ ม วั ย อื่ น ๆ ผลั กดั น นโยบายรองรับ สั งคมสู ง วั ยโดยต่อยอดความร่ว มมื อกับ หน่ ว ยง านรัฐและ
เครือข่ายสังคมในการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง
1.3.3 สื่อเพื่อทักษะแห่งการปรับตัวในโลกปั่นป่วน (Disruption) มุ่งพัฒนาทักษะอนาคตเพื่อ
การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถดารงอยู่ในภาวะปั่นป่วนได้ เช่น ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม, ทักษะสารสนเทศ เทคโนโลยี (รู้เท่าทันสื่อ) ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะของการอยู่ร่วมกัน
และการเคารพความเป็นมนุษย์ ฯลฯ
2. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ มีการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
1. เปิดพื้นที่เรียนรู้ความเป็นสื่อสาธารณะ ผ่านบริการพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะที่จะพัฒนาให้เป็น
พิพิธภัณฑ์แบบมีชีวิต แก่ประชาชนและผู้สนใจเข้ามาใช้บริการ
2. เป็นพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนของประชาชน ผ่านกิจกรรม Workshop สร้างทักษะอาชีพ และ
Workshop จิตอาสา การจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการในระดับชาติและ
สากล การรวบรวมเนื้อหาเพื่อการเรียนรู้ไปมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศในกิจกรรม Learning Shelf
3. เป็นสถาบันวิชาการเพื่อการเรียนรู้สื่อสาธารณะ การอบรมพัฒนาวิชาชีพสื่อมวลชนที่สอดคล้อง

กับภูมิทัศน์สื่อ การพัฒนาทักษะและเครื่องมือเพื่อการรู้เท่าทันสื่อและตรวจสอบข่าวปลอมข่าวลวง (Fake News)
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2. แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Strategic Plan) ดาเนินงานผ่านประเด็นยุทธศาสตร์การ
สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
มุ่งขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน พัฒนาความร่วมมือในการผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณะและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเด็นสาธารณะที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน รวมทั้งยกระดับ
ความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วนทางสังคมของ ส.ส.ท. โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้

แผนภาพที่ 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
1. สร้างการยอมรับ (Endorsed) โดยการขยายฐานผู้ชมผู้ฟัง และเผยแพร่ผลงานของ ส.ส.ท. ให้เป็น
ที่ปรากฎและได้รับการยอมรับในฐานะสื่อสาธารณะที่ น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ ผ่านกิจกรรม Learning Space
กิจกรรมวันเด็กและถนนเด็กเดิน และการอบรมครู STEM การพัฒนาสภาผู้ชมฯ ให้เป็นกลไกในการขยายฐานผู้ชม
การร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการนาเนื้อหาไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ การพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรสื่อ
ระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหารายการ และเพิ่มบทบาท ส.ส.ท. ในการเป็นองค์กรสื่อระหว่างประเทศด้วย
การเป็นคณะทางาน คณะกรรมการ หรือวิทยากรรับเชิญ
2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม (Engagement) โดยพัฒนาสภาผู้ชมฯ เป็นกลไกการรับฟังทั้ง On
Ground และ On Air การทาโครงการร่วมกับภาคีหุ้นส่วนด้านการศึกษาผลักดันรายการเด็กหรือประเด็นจากไทย
พีบีเอสเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนหรือขยายการใช้ประโยชน์ เป็นต้น
3. ยกระดับไปสู่ความเป็น ภาคีหุ้นส่วน (Empowering) การทาโครงการความร่วมมือในลักษณะ
Collaborative Program ในการพัฒนาหรือเสริมศักยภาพสื่อพลเมืองให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การสร้าง
Influencer จากภูมิ ภาค การท างานร่วมกับ ภาคี หุ้นส่ วนองค์กรสื่ อต่ างประเทศในการร่ว มผลิ ตผลงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ และการเชื่อมโยงเนื้อหาจากท้องถิ่น ต่อยอดมาสู่ On Air และ Online ผ่านเครื่องมือ CSite Application
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4. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่มี คุณค่าร่วม (Shared Value) ร่วมกับภาคีเครือข่าย
และองค์กรต่าง ๆ โดยมีคณะทางาน ประกอบด้วย สภาผู้ชมฯ สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ และฝ่ายเครือข่าย
ชุมชนสัมพันธ์ ในการออกแบบการทางานร่วมกัน อาทิ การสร้าง Informed Citizen ในวาระรณรงค์ลดขยะ
พลาสติก เป็นต้น
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3. แผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Strategic
Plan) ดาเนินงานผ่านประเด็นยุทธศาสตร์ สร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็นที่ยอมรับในความเป็นสื่อที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพ ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็น
ที่ตั้ง ดาเนินการด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร โดยมีกลยุทธ์ ดังนี้

แผนภาพที่ 12 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
1. กากับเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น่าเชื่อถือและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ได้
โดยวางกลไกเพื่อลดความผิดพลาดในทุกช่องทาง ลด Downtime ของสัญญาณออกอากาศ ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่
เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลอย่างสมดุล และวางกลไกในการควบคุมคุณภาพและจริยธรรมตามมาตรฐานของสื่อสาธารณะ
เช่น คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน โพลล์รับฟังความเห็นจากประชาชน และระบบ
Monitoring & Feedback เป็นต้น
2. สร้างความไว้วางใจในการเป็นที่พึ่งของประชาชนผ่านบริการสาธารณะ การช่วยเหลือสังคมทั้งใน
ระดับบุคคลและเชิงโครงสร้าง ผ่านทาง On Air, Online และ On Ground เช่น รายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์
ลงป้ า ยนี้ การติ ด ตามของศู น ย์ ค นหาย ศู น ย์ พั ฒ นาการสื่ อ สารด้ า นภั ย พิ บั ติ และกิ จ กรรมสถานี ป ระชาชน
สัญจร ฯลฯ
3. สื่อสารเพื่อตอกย้าจุดยืนความเป็นสื่ อสาธารณะเพื่อสร้างความน่าเชื่ อถื อและความไว้วางใจ
ขยายฐานผู้ชม ขยายกรอบการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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ผ่านงาน On Ground และกิจกรรมของบุคลากรที่จัดขึ้น การผลิตสื่อเพื่อสะท้อนคุณค่าของรายการและคุณค่าการ
ทางานของบุคลากรในส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4. บริหารจัดการองค์กรไปสู่ความมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดย
4.1 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อผลิตเนื้อหา ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ ฐานข้อมูลผู้ชมผู้ฟังและผู้ใช้บริการเพื่อ งานเครือข่าย และบริการฐานข้อมูลเปิดเพื่อให้บริการแก่
สาธารณะและผู้สนใจ สามารถเข้ามาค้นคว้าและนาไปใช้ประโยชน์อ้างอิงได้
4.2 บริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ โดยมีกลยุทธ์ ได้แก่ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันองค์กร และ
เป้ า หมาย 3 ด้ า น คือ สนั บ สนุ นการปรับ โครงสร้างและอั ต รากาลัง ให้ รองรับกับ ภูมิ ทัศน์สื่อ และโครงสร้างมี
สมรรถนะยืดหยุ่นปรับตัวได้ (Agile) มุ่งสู่องค์กรแบบ Content-Based Structure, พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้ อ งกั บ การท างานในสภาวะเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ดิ จิ ทั ล ให้ มี Digital DNA, Multi & Transmedia Skill,
Disruptive Mindset สร้างขวัญกาลังใจความผูกพันในองค์กร และสร้างความเข้มแข็งในวัฒนธรรมองค์กร (Core
Value)
4.3 สร้างความยั่งยืนด้วยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายรับ โดยการปฏิบัติตามวินัยการเงินการคลัง
อย่างเข้มงวด การลดและประหยัดค่าใช้จ่ายประจา และสร้างรายรับเพิ่ม โดยจัดทาการหารายได้เพิ่มในมิติต่าง ๆ
ทั้งการร่วมผลิตเนื้อหาหรือจัดกิจกรรมรณรงค์ทางสังคมกับภาคีหุ้นส่วนที่มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจน
การบริหารจัดการพื้นที่ของ ส.ส.ท. ให้เกิดประโยชน์ เชิงรายได้ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานแบบ Business Unit
เพือ่ โอกาสความสาเร็จ พร้อมไปกับริเริ่มทาแผนเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ทางปัญญาควบคู่กันไป
4.4 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุน ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
กลไกบริหารจัดการโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิ บาล การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อน
องค์กรด้วยเทคโนโลยีผ่านแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5 พั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณ ค่ า แบบ 360๐ จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น ที่ เน้ น การ
ประเมินเชิงมูลค่าเพื่อหาความคุ้มค่า, การพัฒนาระบบประเมินผลเชิงคุณภาพ (Quality Rating), การประเมินผล
โดยบุคคลภายนอก, การประเมินเพื่อพัฒนารายการ การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน เช่น การ
ประเมินคุณภาพของบริการและคุณภาพเนื้อหารายการ, การประเมินความพึงพอใจในการทางานร่วมกับภาคี
หุ้นส่วนในการดาเนินงานร่วมกัน และการสารวจความพึงพอใจของประชาชนเพื่อประเมินคุณค่าของสื่อสาธารณะ
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การดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล1
ส.ส.ท. ให้ความสาคัญกับการดาเนินภารกิจบนพื้นฐานของความเที่ยงตรง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิ บาลที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดไว้ ตลอดจน
จริยธรรมและมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนสาคัญระดับชาติ หลักการและ
แนวทางที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ส.ส.ท. ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์การฯ
คณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิ บาลและรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ส.ส.ท. และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาหน้าที่กาหนด
กรอบการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม และกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
โดยมีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่รับผิดชอบการจัดทาแผนดาเนินการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมของ ส.ส.ท. เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ และประสาน
ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในองค์การฯ ให้มีการดาเนินงานตามแผนธรรมาภิบาลของ ส.ส.ท. นอกจากนี้ ในด้าน
ความรับผิดรับชอบสาธารณะ ส.ส.ท. มีกลไกดาเนินการที่สาคัญ อาทิ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ คณะอนุกรรมการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส.ส.ท. เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ส.ส.ท. วางยุทธศาสตร์ในการดาเนินการด้านธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อ
สังคม ครอบคลุม 3 ด้านที่สาคัญ ดังนี้
– ด้านที่หนึ่ง การสร้างมาตรการ กลไก ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
– ด้านที่สอง การพัฒนาองค์ความรู้ และสื่อสารเผยแพร่ การดาเนินงานด้านธรรมาภิบาลอย่างทั่วถึง
– ด้านที่สาม การยกระดับธรรมาภิบาลไปสู่มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะขับเคลื่อนด้วย 4 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่ มุ่งเน้นการปฏิบัติในด้านธรร
มาภิ บ าลอย่ างจริง จั ง พั ฒ นากลไกเพื่ อป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริต พั ฒ นาและสื่ อสารเผยแพร่ภายใน
องค์การฯ และพัฒนาและสื่อสารเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยได้มีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังกล่าวสู่การ
ปฏิ บั ติ ผ่ า นหลากหลายแผนงาน/กิจ กรรม อาทิ การจั ด เสวนาค้นหา Core Value การพิ จ าณาแนวทางการ
ปรับปรุงระบบข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต และการพัฒนาองค์การฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดย
สานักงาน ป.ป.ช. ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การจัดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านทุจริต ตลอดจนการพัฒนาไปสู่การเป็นผู้จัดการประกวดและมอบรางวัลเพื่อส่งเสริมด้านธรรมาภิ
บาล เป็นต้น
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การบริหารความเสี่ยง2
ส.ส.ท. มีการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ COSO3 2017 โดยมีกระบวนการใน
การจัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบ ตั้งแต่ การระบุความเสี่ยง การกาหนดความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุม
ภายใน การประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท การติดตามผล รวมถึงดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ที่สาคัญ (Key Risk Indicator : KRI) อย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการรับมือกับสภาพแวดล้อมใน
การดาเนินภารกิจ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล และพฤติกรรมของผู้ชมและผู้ฟัง เป็นต้น
ทางด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ส.ส.ท. ได้มีการ
กาหนดโครงสร้างและบทบาทของผู้ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผล ซึ่งมีผู้แทนจากคณะกรรมการนโยบาย เป็นที่ปรึกษา ผอ.ส.ส.ท.เป็น
ประธาน และรองผู้อานวยการ ส.ส.ท. และผู้อานวยการสานักเป็นกรรมการ ทาหน้าที่กากับดูแลและกาหนดกรอบ
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การฯ โดยมีฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ทา
หน้าที่เลขานุการ ดูแลอานวยความสะดวก (Facilitator) ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์การฯ โดยรวม และ
ปฏิบัติหน้าที่ประจาวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเมินผล ขณะเดียวกัน ยัง
มีผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Coordinator) ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสานัก ทาหน้าที่สื่อสารและประสานงาน
ด้านบริหารความเสี่ยง ระหว่างสานักและฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยงอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางในการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการบริหารความเสี่ยง
ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยให้การติดตามผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน จะเน้นให้ความสาคัญ
กับการเสริมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ทั่วทั้งองค์การฯ ผลักดันให้องค์การฯ บรรลุวัตถุประสงค์และ
ภารกิจที่ตั้งไว้ ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสจากความเสี่ยงบางประเด็นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินภารกิจขององค์การฯ
ทั้งนี้ สาหรับปัจจัยเสี่ยงในอนาคต ส.ส.ท. จะดาเนินการระบุความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกประเด็นความ
เสี่ยงที่สาคัญ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งนอกจากจะเน้นการต่อยอดในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงของปี
พ.ศ. 2562 ที่กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการแล้ว (จานวน 9 ปัจจัยเสี่ยง) ส.ส.ท. ยังให้ความสาคัญกับปัจจัยเสี่ยง
ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจกระทบกับการดาเนินภารกิจต่อไปในอนาคต รวมทั้ง การพิจารณาเพื่อ ช่วงชิง
โอกาสและจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การฯ มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่ดี มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถควบคุมความรุนแรงของความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ช่วยให้องค์การฯ บรรลุเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กับกิจการและสังคมได้อย่างยั่งยืน
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ข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, กรอบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO
(COSO-ERM FrameWork)
3

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

24
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ส่วนที่
2

ตัวชีว้ ด
ั การปฏิบต
ั งิ านของ ส.ส.ท.
พ.ศ. 2563
(Corporate KPI)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 (Corporate KPIs)
ในปี 2563 ส.ส.ท. ได้กาหนดเป้าหมายในการเป็น “สื่อร่วมสร้างสังคมแห่ง Informed Citizen” ที่จะเป็นส่วนสาคัญในการผลิตเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์และความรู้ สื่อสารข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลายไปยังประชาชน โดยมี “ภาคีหุ้นส่วน เพื่อน และประชาชน” ในฐานะผู้ร่วม
เรียนรู้ได้รับประโยชน์ และร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคม โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จระดับองค์กรในปี 2563 ที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ไว้ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
เกณฑ์คะแนน

1.
2.
3.
4.
5.

ระดับคะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน จาก 5 คะแนน
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน จาก 5 คะแนน
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน จาก 5 คะแนน
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน จาก 5 คะแนน
ระดับคะแนน 4.51 ขึ้นไป

= เกณฑ์ “น้อยมาก”
= เกณฑ์ “น้อย”
= เกณฑ์ “ปานกลาง”
= เกณฑ์ “ดี”
= เกณฑ์ “ดีมาก”

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563 (Corporate KPIs)
เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์
A1 ประชาชนยอมรับใน
การทาหน้าที่สื่อ
สาธารณะที่ดีและมีความ
คุ้มค่าของการบริการสื่อ
ของไทยพีบีเอส

ตัวชี้วัด

น้าหนัก ผลงาน
ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ณ ก.ย. 62 ปี พ.ศ. 2563
1
2
3
4
5
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
15
ค่าเฉลี่ยความพึง ค่าเฉลี่ยความ
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ประชาชนที่ยอมรับไทยพีบี
พอใจ อยู่ใน
พึงพอใจ อยู่ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ
เ อส ในกา ร ท า ห น้ า ที่ สื่ อ
เกณฑ์ “ดี” (3.51 ในเกณฑ์น้อย อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในเกณฑ์ดี
สาธารณะ
- 4.50 คะแนน) มาก (ต่ากว่า
น้อย
ปานกลาง
(3.51-4.50 มาก (มากกว่า
1.50 คะแนน) (1.51-2.50
(2.51-3.50
คะแนน)
4.51 คะแนน
คะแนน)
คะแนน)
ขึ้นไป)

A2 ไทยพีบีเอสมีช่องทาง
เข้าถึงผู้รับสารได้อย่าง
ทั่วถึง และเนื้อหาของไทย
พีบีเอสมีคณ
ุ ภาพ
หลากหลาย และแตกต่าง

ความสาเร็จในการมีช่องทาง
ใหม่ที่เข้าถึงผู้รับสาร (เช่น
OTT, Podcast, Social
Media)

จานวนชั่วโมงบริการสาหรับ
ผู้ พิ ก ารทางการได้ ยิ น และ
มองเห็นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน
มา

จ านวนผู้ รั บ สารเพิ่ ม ขึ้ น ใน
ทุกแพลตฟอร์ม
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาเร็จใน
การมีช่องทางใหม่
ที่เข้าถึงผู้รับสาร
อยู่ในเกณฑ์ดี
(3.51-4.50
คะแนน
จานวนชั่วโมง
บริการเพิม่ ขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ
10.0 เมื่อเทียบ
กับฐานปี 2562
ค่าเฉลี่ยจานวน
ผู้รับสารทุก
แพลตฟอร์มเพิ่ม

รายละเอียดตัวชี้วัด

วิธีการนับ/คานวณ

วัดระดับความพึงพอใจของ
จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจความคิด
เห็น (Poll) จากกลุ่มตัวอย่าง “ที่รจู้ ัก
กลุ่มเป้าหมายที่มตี ่อบทบาทของ
ไทยพีบีเอส” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ไทยพีบีเอสในความเป็นสื่อ
สาธารณะแห่งการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกภาคส่วน ในประเด็นที่
ส.ส.ท. กาหนด เช่น เป็นสื่อสร้าง
“ปัญญา” ให้แก่สังคมเพื่อนาไปสู่
การขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น การเป็นพื้นที่
การเรียนรู้ให้คนทุกกลุม่ เข้าถึงได้
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานหลัก : ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานร่วม : หน่วยงานสนับสนุน : สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ

ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ ค่าเฉลี่ยระดับ วัดระดับความสาเร็จในการมี
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ ช่องทางใหม่ที่เข้าถึงผู้รับสาร
อยู่ในเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์ อยูใ่ นเกณฑ์ดี อยูใ่ นเกณฑ์ดี
น้อยมาก (ต่า น้อย (1.51ปานกลาง
(3.51-4.50 มาก (มากกว่า
กว่า 1.50 2.50 คะแนน) (2.51-3.50
คะแนน)
4.51 คะแนน
คะแนน)
คะแนน)
ขึ้นไป)

ติดตามผลการเปิดช่องทางใหม่ ๆ อาทิ
Website for Kids & Family หรือ
Special Website ต่างๆ

หน่วยงานหลัก : สานักสื่อใหม่
ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและ
ครอบครัว และสานักอื่นที่มีการ
เปิดช่องทางใหม่ (ถ้ามี)
หน่วยงานร่วม :
หน่วยงานสนับสนุน : -

เพิ่มขึ้นน้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นร้อยละ เพิ่มขึ้นไม่น้อย
เพิ่มขึ้น
วัดจานวนชั่วโมงของบริการสาหรับ
กว่าหรือ
4.1 - 6.0 เมื่อ 6.1 - 8.0 เมื่อ กว่าร้อยละ มากกว่าร้อย ผูพ้ ิการทางการได้ยินและมองเห็นที่
เท่ากับร้อยละ เทียบกับฐาน เทียบกับฐาน 8.1 - 10.0 ละ 10.1 เมื่อ เพิม่ ขึ้นจากปีที่ผ่านมา
4.0 เมื่อเทียบ
ปี 2562
ปี 2562
เมื่อเทียบกับ เทียบกับฐานปี
กับฐานปี
ฐานปี 2562
2562
2562

จัดเก็บข้อมูลจานวนชั่วโมงในการ
ให้บริการภาษามือ AD CC หรืออืน่ ๆ
เปรียบเทียบกับจานวนชั่วโมงที่ให้บริการ
ในปีที่ผ่านมา

อยู่ในเกณฑ์
น้อยมาก (ต่า

จัดเก็บข้อมูลจานวนผูร้ ับสารในช่องทาง
ต่าง ๆ

หน่วยงานหลัก : สานักข่าว
สานักรายการ สานักสื่อใหม่
สานักโทรทัศน์ฯและสานักที่มี
บริการสาหรับผู้พิการทางการได้
ยินและมองเห็น (ถ้ามี)
หน่วยงานร่วม : หน่วยงานสนับสนุน : หน่วยงานหลัก : ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานร่วม : -

อยู่ในเกณฑ์
น้อย

อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง

อยู่ในเกณฑ์ดี
(3.51 - 4.50
คะแนน)

อยู่ในเกณฑ์ดี วัดจานวนผู้รบั สารทุกแพลตฟอร์ม
มาก
ทีเ่ พิ่มขึ้นจากปี 2562
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เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ ย ของคุ ณ ภาพ
เนื้อหาของไทยพีบีเอส

น้าหนัก ผลงาน
ร้อยละ ณ ก.ย. 62

ค่าเป้าหมาย
ปี พ.ศ. 2563
ขึ้นอยู่ในเกณฑ์
“ดี” ( 3.51 4.50คะแนน)

คะแนนเฉลีย่
คุณภาพเนื้อหา
จากการ
ประเมินผลอยู่ใน
เกณฑ์ “ดี”
(3.51 - 4.50
คะแนน)

1
กว่า 1.50
คะแนน)

คะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์
น้อยมาก (ต่า
กว่า 1.50
คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
(1.51 - 2.50 (2.51 - 3.50
คะแนน)
คะแนน)

คะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์
น้อย
(1.51 - 2.50
คะแนน)

คะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง
(2.51 - 3.50
คะแนน)

รายละเอียดตัวชี้วัด
4

คะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ดี
(3.51 - 4.50
คะแนน)

5
(มากกว่า 4.51
คะแนนขึ้นไป)

คะแนนเฉลีย่
1.
อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก (มากกว่า
4.51 คะแนน
ขึ้นไป)

2.

3.

4.

5.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วิธีการนับ/คานวณ

– ใช้ข้อมูลจานวนผู้ชมทางหน้าจอ
โทรทัศน์ เฉลีย่ /นาที จากผลการ
สารวจวัดความนิยมการรับชมทีวีจาก
AGB Nielsen โดยกาหนดค่า
เป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลในปี
2562
– จัดเก็บข้อมูลยอดชม (Views) เนื้อหา
ไทยพีบีเอส ทั้งชมสดและชมย้อนหลัง
ผ่าน OTT, Podcast, สื่อออนไลน์
และ Application ทุกประเภท
สะสมรวมตลอดทั้งปี โดยกาหนดค่า
เป้าหมายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 เมื่อเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลใน
ปี 2562
วัดระดับการยอมรับของผู้ชม 1.-1 ใช้ข้อมูลการสารวจความคิดเห็น
กลุ่มเป้าหมายต่อคุณภาพของ
ประชาชนในการสารวจความพึง
ข่าวและรายการทีผ่ ลิตและ
พอใจต่อบทบาทการทาหน้าที่สื่อ
เผยแพร่ผ่านสื่อทุกช่องทาง ใน
สาธารณะของไทยพีบีเอส ในตัวชี้วัด
4ประเด็น คือ ความแตกต่าง
ที่ A1 (Poll)
น่าเชื่อถือ มุ่งตอบสนอง
1.-2 จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ
ประโยชน์สาธารณะ และการมี
Quality Rating หมวดประเมิน
ส่วนร่วมของประชาชน
คุณภาพข่าว/รายการ
คะแนนเฉลีย่ จากการประเมิน 2. จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ
คุณภาพเนื้อหาวาระหลัก 3
Quality Rating หมวดประเมิน
ประเด็น คือ การลดและจัดการ
คุณภาพเนื้อหา
ขยะ ประชาธิปไตยและการ
กระจายอานาจ และการ
แก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่
ของประชาชน)
คะแนนเฉลีย่ การประเมิน
3. จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจ
คุณภาพเนื้อหาของ หน่วย
Quality Rating หมวดประเมิน
SUB BU ที่ตอบวัตถุประสงค์
คุณภาพเนื้อหา
ของแต่ละ SBU
จานวนข้อมูลที่มีการต่อ
4. ติดตามผลการนาข้อมูลหรือประเด็น
ยอดจาก C-Site Application
จาก C-Site มาขยายผลต่อยอดสู่
มาใช้ประโยชน์ในการผลิต
เนื้อหาทางหน้าจอหรือออนไลน์
เนื้อหารายการ
จากสานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
จานวนรางวัลที่ได้รับจาก
5. จัดเก็บข้อมูลจานวนรางวัลประเภท
ประเภทของเนื้อหาของไทยพีบี
เนื้อหาที่ได้รับภายในปี 2563 จาก
เอส
สานักสื่อสารและภาคีเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานสนับสนุน : สานักข่าว
สานักรายการ สานักสื่อใหม่
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
และสานักอื่น ๆ ที่มีการเก็บ
จานวนยอดผู้ชมทางออนไลน์
และ Application

หน่วยงานหลัก :
1. สานักข่าว สานักรายการ
สานักเครือข่ายสื่อ
สาธารณะ
2. สานักที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนวาระหลัก
3. ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็ก
และครอบครัว ศูนย์สื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ Thai PBS
World ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบายสาธารณะและสาร
คดีเชิงสังคม
4. สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
5. สานักข่าว สานักรายการ
สานักสื่อใหม่
หน่วยงานร่วม : หน่วยงานสนับสนุน :
1. สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
2. สานักผู้อานวยการ
3. สานักสื่อสารและภาคีสมั พันธ์
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เป้าหมาย
ระดับผลลัพธ์
A3 ไทยพีบีเอสได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็นสื่อสร้าง
Informed Citizen

ตัวชี้วัด

น้าหนัก ผลงาน
ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ณ ก.ย. 62 ปี พ.ศ. 2563
1
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น
20
ค่าเฉลี่ยความพึง
ค่าเฉลี่ย
กระบวนการสร้ า งการ
พอใจ อยู่ใน
อยู่ในเกณฑ์
เรี ย นรู้ แ ละประโยชน์ ที่
เกณฑ์ “ดี” (3.51 น้อยมาก (ต่า
ไ ด้ รั บ จ า กเนื้ อ ห า แ ล ะ
- 4.50 คะแนน
กว่า 1.50
กิจกรรมของไทยพีบีเอส
คะแนน)

A4 ส.ส.ท. สร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม

ความส าเร็จในการท างาน
ร่วมกับภาคีหุ้นส่วน

15

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสาเร็จใน
การทางาน
ร่วมกับภาคี
หุ้นส่วน อยู่ใน
เกณฑ์ดี (3.51 4.50 คะแนน)

A5 ส.ส.ท. เป็น Trusted
Brand ในใจประชาชน

ระดับความสาเร็จของการ
สร้ า งความเป็ น Trusted
Brand

15

ค่าเฉลี่ยระดับ
ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จใน
ความสาเร็จ
การเป็น Trusted อยู่ในเกณฑ์
Brand อยู่ใน
น้อยมาก (ต่า
เกณฑ์ดี (3.51 กว่า 1.50
4.50 คะแนน
คะแนน)

ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จ
อยู่ในเกณฑ์
น้อยมาก (ต่า
กว่า 1.50
คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน
รายละเอียดตัวชี้วัด
2
3
4
5
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยอยู่ใน 1. วัดระดับความพึงพอใจของ
อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ดี เกณฑ์ดีมาก
ประชาชนในกระบวนการสร้าง
น้อย
ปานกลาง
(3.51 - 4.50 (มากกว่า 4.51
การเรียนรู้ และประโยชน์ที่
(1.51 - 2.50 (2.51 - 3.50
คะแนน)
คะแนนขึน้ ไป)
ได้รับจากเนื้อหาของไทยพีบีเอส
คะแนน)
คะแนน)
(ทั้งเนื้อหาสร้างพลเมืองคุณภาพ
และ Major Campaing ที่ได้รับ
การยอมรับว่ากระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม)
2. วัดความพึงพอใจใน
กระบวนการสร้างการเรียนรู้
และประโยชน์ที่ได้รับจาก
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
ไทยพีบีเอส
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
1. วัดระดับความพึงพอใจของ
ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ ความสาเร็จ
เครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน
อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ อยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในเกณฑ์ดี
ประเด็นที่สอดคล้องกับ
น้อย (1.51 ปานกลาง
(3.51 - 4.50 มาก (มากกว่า
Corporate Agenda ของ
2.50 คะแนน) (2.51 - 3.50
คะแนน)
4.51 คะแนน
ส.ส.ท.
คะแนน)
ขึ้นไป)
2. จานวนภาคีหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น
(นิยามภาคีหุ้นส่วน หมายถึง
…..)
ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จ
อยู่ในเกณฑ์
น้อย
(1.51 - 2.50
คะแนน)

ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จ
อยู่ในเกณฑ์
ปานกลาง
(2.51 - 3.50
คะแนน)

ค่าเฉลี่ย
ความสาเร็จ
อยู่ในเกณฑ์ดี
(3.51 - 4.50
คะแนน)

ค่าเฉลี่ย
1.
ความสาเร็จ
อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก (มากกว่า
4.51 คะแนน 2.
ขึ้นไป)

3.

4.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วิธีการนับ/คานวณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ใช้ข้อมูลการสารวจความเห็นของ
ประชาชนในตัวชี้วัดที่ A1 (Poll)
2. จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจความพึง
พอใจในกระบวนการสร้างการเรียนรู้
และประโยชน์ที่ได้รับจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทีไ่ ทยพีบีเอสจัดขึ้น สะสม
ตลอดปี เปรียบเทียบกับเกณฑ์
คะแนนที่กาหนด

หน่วยงานหลัก :
1. สานักข่าว สานักรายการ
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
4 Sub-BU และคณะทางาน
ขับเคลื่อนวาระหลัก
2. สานักสื่อสารและภาคีสมั พันธ์
หรือสานักอื่นๆ (ถ้ามี)
หน่วยงานร่วม : หน่วยงานสนับสนุน : สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ

1. จัดเก็บข้อมูลจากแบบสารวจความพึง
พอใจจากกลุ่มตัวอย่างของเครือข่าย
ที่ร่วมขับเคลื่อนประเด็นฯ กับไทยพีบี
เอส เปรียบเทียบตามเกณฑ์คะแนนที่
กาหนด
2. จัดเก็บข้อมูลจานวนภาคีหุ้นส่วนทีมี
การขับเคลื่อนประเด็นที่สอดคล้อง
กับ Corporate Agenda
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละของการหารายได้จาก
1. เก็บข้อมูลจานวนเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินที่มีอยู่และรายได้จาก
จากการหารายได้จากทรัพย์สินที่มอี ยู่
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้น
และรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
จากปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับปี 2562
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดทาง
2. เก็บข้อมูลความผิดพลาดทางเนื้อหา
เนื้อหา เทคนิค และความ
เทคนิค และจริยธรรม ในทุก
ผิดพลาดด้านจริยธรรม ที่ลดลง
แพลตฟอร์ม เปรียบเทียบกับจานวน
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ความผิดพลาดทั้ง 3 ประเภทที่
เกิดขึ้นในปี 2562
ร้อยละของพนักงานที่มีการนา 3. วัดผลการนาทักษะด้านดิจิทลั และ
Transmedia ของพนักงานที่เข้ารับ
ทักษะด้านดิจิทัลและ
การอบรมในหัวข้อที่กาหนด ไปใช้ใน
Transmedia ไปใช้ในการ
การพัฒนางานเปรียบเทียบกับ
พัฒนางาน
จานวนผู้เข้าอบรมในหัวข้อนั้นๆ
4.
ประเมินผลสาเร็จของแผนงาน/
ร้อยละความสาเร็จของการ
โครงการ และผลการขอใช้
บริหารโครงการและงบประมาณ
งบประมาณเปรียบเทียบกับ
ปี 2563
งบประมาณโครงการ

หน่วยงานหลัก : สานัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ
สานักสื่อสารและภาคีสมั พันธ์
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
หรือสานักอื่น ๆ (ถ้ามี)
หน่วยงานร่วม : หน่วยงานสนับสนุน : สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ
หน่วยงานหลัก :
1. สานักข่าว สานักรายการ
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
สานักสื่อสารและภาคีสมั พันธ์
และสานักวิศวกรรม
2. สานักข่าว สานักรายการ
สานักโทรทัศน์ สานักสื่อใหม่
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
3. สานักทรัพยากรมนุษย์
4. ทุกสานัก
หน่วยงานร่วม :
หน่วยงานสนับสนุน :
1. ศูนย์การเงิน ฝ่ายกฎหมาย
2. สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
3. ทุกสานัก
4. สานักผู้อานวยการ และศูนย์
การเงิน
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ส่วนที่
3

แนวทางบริหารแผนและงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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งบประมาณปี 2563
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563 เป็นไปตามหลักการและนโยบายของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. หลักการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแหล่งรายรับ ดังนี้
1.1.1 พยายามจั ด สรรงบบุ ค ลากร งบประจ าของส านั ก และโครงการตามแผนบริ ห ารกิจ การที่
สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์แห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ภายใต้วงเงินบารุงองค์การฯ 2,000 ล้านบาท
1.1.2 รายรับจากบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลและสิ่งอานวยความสะดวก จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
ในการบริหารโครงข่ายทีวีดิจิทัลและสิ่งอานวยความสะดวก สานักวิศวกรรม
1.1.3 รายรับจากเงินสนับสนุนและค่าลิขสิทธิ์ จัดสรรเป็นเงินรางวัลประจาปี ไม่เกินร้อยละ 40 (กรณี
มี) โดยส่วนที่เกินจากการจัดสรร และรายรับคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายของงานบริหารโครงข่ายฯ (ตามข้อ 1.1.2 รวมถึง
ดอกเบี้ยรับ และค่าชดเชยต่าง ๆ จะจัดสรรไปเป็นเงินเก็บสารองขององค์กร หรือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากเงินบารุง
องค์การฯ (กรณีทางบประมาณแบบขาดดุล)

1.2 แนวทางการจัดทางบประมาณปี 2563
1.2.1 จัดสรรงบประมาณโดยสอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ส.ส.ท.
พ.ศ. 2551 โดยนานโยบายของกรรมการนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบแผนบริหาร
กิจการ พ.ศ. 2563 เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
1.2.2 จัดสรรงบประมาณแบบ Content-Based Structure ที่เน้นตอบสนองยุทธศาสตร์และวาระ
พิเศษขององค์กร โดยคานึงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะได้รับ ดังนี้
1.2.2.1 ผลิตเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่ การลดและจัดการขยะพลาสติก การกระจายอานาจและการเลือกตั้งท้องถิ่น และการแก้ปัญหาปากท้องความ
เป็นอยู่ของประชาชน, การผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง (ละครและสารคดี) เพื่อมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต และผลิตเนื้อหา
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภาคพลเมืองและมีการสื่อสารข้ามแพลตฟอร์ม
1.2.2.2 ขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ตามวาระ ได้แก่ โครงการ “โลกนี้ไม่มีขยะ” เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้กระตุ้นความรับผิดชอบของสังคมในการร่วมลดขยะ
1.2.2.3 มุ่งสื่อสารบนออนไลน์ (More Digital) พัฒนาประสิทธิภาพและความน่าสนใจของ
แพลตฟอร์มให้เข้าถึงง่าย เป็นไปตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาระบบการรับชม On Demand, ผลิตเนื้อหาต่อยอด
ข้ามสื่อ (Transmedia) และสร้าง Digital Hub Content ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสารในยุคดิจิทัล
1.2.2.4 พั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถและพั ฒ นาทั ก ษะใหม่ (Reskills &
Upskills) ให้พนักงานสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะด้านดิจิทัล และทักษะที่หลากหลายรองรับกับภาระ
งานที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
1.2.2.5 โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. เพื่อออกแบบอนาคตของ ส.ส.ท. ให้มั่นคงและยั่งยืน
และสร้างการมีส่วนร่วมจากสาธารณะ
1.2.3 จัดทางบประมาณขาดดุลโดยวางแผนลงทุนที่ใช้เงินตามแผนสารองรอจ่ายมาพัฒนาองค์กร
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อสร้างทรัพย์สินให้ ส.ส.ท. เพื่อจะนาไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว ดังนี้
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1.2.3.1 โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกาหนด เพื่อบริหารอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบที่
กรรมการนโยบายอนุมัติ และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว ใช้งบประมาณปี 2563 จานวน 65
ล้านบาท
1.2.3.2 แผนผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วยเนื้อหาคุณภาพสูง (ละครและ
สารคดีที่มีคุณค่าสาธารณะและอัตลักษณ์ค วามเป็นไทย) ที่ผลิตโดยฝีมือคนไทย ผลักดันภาพลักษณ์ของไทยพีบีเอสให้
ได้รับการยอมรับความเป็นสื่อสาธารณะที่มีมาตรฐานสูง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม จากทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
โดยใช้งบประมาณปี 2563 ผลิตละครแห่งปี 16 ตอน 1 เรื่องเพื่อเผยแพร่ในปี 2564 จานวน 25.6 ล้านบาท
1.2.3.3 แผนลงทุ น เพื่ อ Transform องค์ ก ร เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่
−

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ใช้งบประมาณปี

2563 จานวน 139.99 ล้านบาท
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อทางานบนพื้นฐานของ Data-Driven Culture
ใช้งบประมาณในปี 2563 จานวน 12.04 ล้านบาท
−

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะให้มีความทันสมัยแบบ Living Museum
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) งบประมาณโครงการ 40.6 ล้านบาท ใช้งบประมาณในปี 2563 จานวน 19.3 ล้าน
บาท ปี 2564 จานวน 16.2 ล้านบาท และปี 2565 จานวน 5.1 ล้านบาท
−

−

โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการและออกอากาศ จานวน

65.69 ล้านบาท
1.2.3.4 โครงการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคารสานักงานใหญ่ ใช้งบประมาณปี 2563
จานวน 30 ล้านบาท
1.2.4 น าแนวคิด การบริหารโครงการมาเป็นเครื่องมือในการบริหารผลงานและงบประมาณ โดย
โครงการตามแผนบริหารกิจการ ต้องระบุความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. นโยบายองค์กร และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ ของโครงการ เพื่อใช้ในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานได้
1.2.5 แยกงบประจาออกจากออกจากงบยุทธศาสตร์ โดยงบประจา หมายถึงงบประมาณที่จัดไว้
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้องค์การฯ คงสภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายสานักงานส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่าย
ส่วนกลางของสานักต่าง ๆ
1.2.6 จัดสรรงบประมาณ โดยลาดับความสาคัญของภารกิจ และวางแผนจัดสรรทรัพยากร (กาลังคน
และงบประมาณ) ที่สอดคล้องกับงาน ตามกรอบวงเงินที่มีจากัด และพิจารณาความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ
และภาระงานที่คงค้างของสานัก มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสานัก
1.2.7 ไม่ให้มียอดเงินรวมผูกพันโครงการต่าง ๆ ข้ามปีมากเกินไปโดยไร้เหตุอันสมควร
1.2.8 จัดให้มีแผนสารอง จานวน 29.76 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดาเนินการตามภารกิจที่ ส.ส.ท. มี
ความจาเป็น ดังนี้
1.2.8.1 งบฉุกเฉิน ผอ.ส.ส.ท. จานวน 10 ล้านบาท เพื่อใช้สาหรับการดาเนินการตามภารกิจที่
ส.ส.ท. มีความจาเป็น
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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1.2.8.2 งบสารองด้านบุคลากร จานวน 9.76 ล้านบาท สาหรับโครงการสวัสดิการเงินบาเหน็จ
และเงินรางวัลประจาปี (ถ้ามี)
1.2.8.3 โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. และสารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสื่ อ
สาธารณะ จานวน 10 ล้านบาท
1.2.9 งานบริหารโครงข่ายทีวีดิจิทัลและสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งวางแผนให้บริหารจัดการแบบ
หน่วยธุรกิจและสามารถหารายรับเพิ่มจากทรัพย์สินที่มีอยู่ในอนาคต

2. ประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
ประกอบด้วย เงินบารุงองค์การฯ รายได้จากการให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัลและบริการสิ่งอานวยความสะดวก
รายได้ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินขององค์การฯ และรายได้อื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,565.8 ล้านบาท ดังนี้
2.1 เงินบารุงองค์การฯ
2.2 รายได้ จ ากบริ ก ารโครงข่ า ยที วี ดิ จิ ทั ล และสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ประกอบด้วย ค่าบริการโครงข่าย 172.8 ล้านบาท ค่าบริการสิ่งอานวยความสะดวก 148
ล้านบาท และค่าบริการไฟฟ้า 38 ล้านบาท
2.3 รายได้อื่นๆ
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ จานวน 68.3 ล้านบาท รายรับจากเงินสนับสนุนและ
รายรับจากการบริการและทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 36.1 ล้านบาท และรายได้จาก
การสนับสนุนตามมาตรา 44 ค่า MUX จานวน 102.6 ล้านบาท

2,000.0 ล้านบาท
358.8 ล้านบาท
207.0 ล้านบาท

แผนภาพที่ 13 ประมาณการรายรับของ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในปี 2563
ส.ส.ท. จัดทางบประมาณตามยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น จานวน 71 โครงการ งบบุคลากร งบบริหารส่วนกลาง
สานัก/งบประจา งบลงทุนที่จะขอใช้เงินตามแผนสารองรอจ่าย แผนสารอง และงบประมาณงานบริหารโครงข่ายและสิ่ง
อานวยความสะดวก รวมทั้งสิ้น 2,953.86 ล้านบาท ดังนี้
1.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จานวน 2,165.35 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.1.1 งบยุทธศาสตร์ ตามแผน 3 แผน ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น จานวน 71 โครงการ วงเงินรวม
1,402.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.8 ของงบประมาณปี 2563 ประกอบด้วย
1.1.1.1 แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ จานวน 40 โครงการ งบประมาณรวม 1,285.51
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.7% ของงบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 แตกต่าง หลากหลาย ทั่วถึง จานวน 37 โครงการ งบประมาณ
รวม 1,277.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.1 ของงบยุทธศาสตร์

-

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 สร้ า งสรรค์ ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 8.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของงบยุทธศาสตร์
1.1.1.2 แผนด้านภาคีหุ้นส่วน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยั่งยืน ด้วยหุ้นส่วน
ทางสังคม จานวน 14 โครงการ งบประมาณรวม 71.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.1 ของงบยุทธศาสตร์
1.1.1.3 แผนด้ า นทุ น มนุ ษ ย์ แ ละทุ น องค์ ก ร ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 พั ฒ นา ส.ส.ท. ให้ เ ป็ น
Trusted Brand ในใจประชาชน จานวน 17 โครงการ งบประมาณรวม 45.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของงบ
ยุทธศาสตร์
1.1.2 งบบุคลากร จานวน 554.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.6 ของงบประมาณปี 2563 ประกอบด้วย
เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยขยัน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือ และสวัสดิการต่าง ๆ
1.1.3 งบบริ ห ารส่ ว นกลางส านั ก (งบประจ า) จ านวน 208.54 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.6 ของ
งบประมาณปี 2563 ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ การบริการสานักงาน ค่า
บริหารจัดการสารสนเทศ และค่าใช้จ่ายประจาของสานักต่าง ๆ
1.2 แผนลงทุนที่จะขอใช้เงินสารองรอจ่ายมาดาเนินการ ในปี 2563 จานวน 357.62 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.2.1 โครงการสมัครใจเกษียณก่อนกาหนด จานวน 65 ล้านบาท
1.2.2 แผนผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง ผลิตละครแห่งปี 16 ตอน 1 เรื่อง เพื่อเผยแพร่ในปี 2564 จานวน 25.6
ล้านบาท
1.2.3 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จานวน 12.04 ล้านบาท
1.2.4 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ Living Museum ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ใช้
งบประมาณในปี 2563 จานวน 19.3 ล้านบาท ปี 2564 จานวน 16.2 ล้านบาท และปี 2565 จานวน 5.1 ล้านบาท รวม
ทั้งสิ้น 40.6 ล้านบาท
1.2.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 139.99 ล้านบาท
1.2.6 โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการและออกอากาศ 65.69 ล้านบาท
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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1.2.7 โครงการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคารสานักงานใหญ่ จานวน 30 ล้านบาท
1.3 แผนสารอง จานวน 29.76 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.3.1 งบฉุกเฉิน จานวน 10 ล้านบาท สาหรับภารกิจที่ ส.ส.ท. มีความจาเป็น
1.3.2 งบสารองด้านบุคลากร จานวน 9.76 ล้านบาท สาหรับโครงการสวัสดิการเงินบาเหน็จและเงิน
รางวัลประจาปี (ถ้ามี)
1.3.3 โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท. จานวน 10 ล้านบาท
1.4 งบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก จ านวน 401.13 ล้ า นบาท ประกอบด้ว ย ค่า บุคลากร
จานวน 60.35 ล้านบาท งบดาเนินงาน จานวน 291.80 ล้านบาท งบลงทุน จานวน 48.18 ล้านบาท และโครงการ
แบ่งปันความรู้สู่สาธาณะและภาคี จานวน 0.8 ล้านบาท
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนและประเด็นยุทธศาสตร์ งบบุคลากร งบประจา แผนลงทุนตามแผนการใช้
เงินสารองรอจ่าย แผนสารอง และงบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก ปี 2562 – 2563
ลา
ดับ

ประเภทงบประมาณ

1 งบยุทธศาสตร์
1.1 แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง
และบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
หลากหลาย ทั่วถึง แตกต่าง
ประเด็นยุทธศาสตร์
สร้างสรรค์สังคมเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
1.2 แผนด้านภาคีหุ้นส่วน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้าง
ความมั่งคงและยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม
1.3 แผนด้านทุนมนุษย์และทุน
องค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้าง
ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted
Brand ในใจประชาชน
2 งบบุคลากร
3 งบบริหารส่วนกลางสานัก
(งบประจา)
รวมงบประมาณ 1-3
4 แผนลงทุนที่ขอใช้เงินตาม
แผนสารองรอจ่าย
รวมงบประมาณ 1-4
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

งบประมาณปี 2563

งบประมาณปี 2562
(ณ ต.ค. 2562)
บาท
สัดส่วน
บาท
สัดส่วน
1,402,198,384 64.8% 1,280,806,100 61.1%
1,285,506,900 59.4% 1,155,253,800 55.1%

เปรียบเทียบงบปี
2562-2563 เพิ่ม(ลด)
บาท
ร้อยละ
121,392,284 9.5%
130,253,100 11.3%

1,277,306,900

138,103,100

59.0% 1,139,203,800

54.3%

12.1%

8,200,000

0.4%

16,050,000

0.8%

(7,850,000) -48.9%

71,028,000

3.3%

74,305,000

3.5%

(3,277,000)

45,663,484

2.1%

51,247,300

2.4%

(5,583,816) -10.9%

554,607,926
208,543,260

25.6%
9.6%

567,910,900
249,101,700

27.1%
11.9%

(13,302,974) -2.3%
(40,558,440) -16.3%

100% 2,097,818,700
138,431,700

100%
-

67,530,870 3.2%
219,190,490 158.3%

-

286,721,360 12.8%

2,165,349,570
357,622,190
2,522,971,760

-

2,236,250,400

-4.4%
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ลา
ดับ

ประเภทงบประมาณ

5

แผนสารอง
รวมงบประมาณ 1-5
งบบริหารผู้ให้บริการ
โครงข่ายและสิ่งอานวยความ
สะดวก (บุคลากร
ดาเนินงาน ลงทุน)
รวมทั้งสิ้น

6

งบประมาณปี 2563

งบประมาณปี 2562
(ณ ต.ค. 2562)
บาท
สัดส่วน
บาท
สัดส่วน
29,760,000
14,630,000
2,552,731,760
2,250,880,400
401,125,240
402,387,700
-

เปรียบเทียบงบปี
2562-2563 เพิ่ม(ลด)
บาท
ร้อยละ
15,130,000 103.4%
301,851,360 13.4%
(1,262,460) -0.3%

2,953,857,000

300,588,900 11.3%

-

2,653,268,100

-

3. สัดส่วนงบประมาณตามภารกิจ ส.ส.ท. ในปี 2563 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสาหรับภารกิจ ดังนี้
ภารกิจหลักของ ส.ส.ท. ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ งาน Front Office จานวน 1,221.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 56 ของงบประมาณปี 2563 และงานสนับสนุน จานวน 943.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของงบประมาณปี 2563
3.1 แผนลงทุนที่จะขอใช้เงินตามแผนสารองรอจ่าย 357.62 ล้านบาท
3.2 แผนสารอง 29.76 ล้านบาท สาหรับงบฉุกเฉิน งบสารองด้านบุคลากร และโครงการทบทวน พ.ร.บ.
3.3 งบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก 401.13 ล้านบาท

แผนภาพที่ 14 งบประมาณปี 2563 แยกตามภารกิจ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณตามประเภทการใช้งบประมาณปี 2562 – 2563
BUD
119
219
319
419
619
719

ประเภทงบประมาณ

ปี 2563

งบบุคลากร
617,953,811
งบดาเนินการ
808,654,419
งบผลิตและจัดหารายการ
1,044,206,970
งบลงทุน
375,811,800
งบอุดหนุน
27,470,000
งบฉุกเฉินและสารอง
79,760,000
รวมทั้งสิ้น 2,953,857,000

สัดส่วน
จัดสรร
21%
27%
35%
13%
1%
3%
100%

ปี 2562
สัดส่วน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
(ณ ต.ค. 2562) จัดสรร
627,275,900 24%
(9,322,089) -1%
804,514,255 30%
4,140,164
1%
832,245,000 31% 211,961,970 25%
347,572,945 13%
28,238,855
8%
27,030,000
1%
440,000
2%
14,630,000
1%
65,130,000 445%
2,653,268,100 100% 300,588,900 11%

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณตามสานัก ปี 2562 –2563
ลา
ดับ

สานัก

1 สานักข่าว
2 สานักรายการ
3 สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
4 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสื่อเด็ก
เยาวชนและครอบครัว
5 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการ
สื่อสารด้านภัยพิบัติ
6 โครงการจัดตั้งศูนย์ Thai PBS
World
7 โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อ
วาระและนโยบายสาธารณะ
8 สานักสื่อใหม่
9 สานักโทรทัศน์และวิทยุ
10 สานักสื่อสารและภาคีสมั พันธ์
11 สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
12 สานักทรัพยากรมนุษย์
13 สานักงานผู้อานวยการ ส.ส.ท.
14 สานักบริหารกิจการ
15 ศูนย์การเงิน
16 สานักตรวจสอบภายใน
รวมงบประมาณ (1-16)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

งบประมาณปี 2563

งบประมาณปี 2562
(ณ ต.ค. 2562)

เปรียบเทียบงบ
ปี 2562-2563 เพิ่ม(ลด)

บาท
สัดส่วน
234,533,170 10.8%
474,400,000 21.9%
51,750,000 2.4%

บาท
สัดส่วน
บาท
236,629,700 11.3% (2,096,530)
476,208,700 22.7% (1,808,700)
73,976,400 3.5% (22,226,400)

ร้อยละ
-0.9%
-0.4%
-30.0%

168,141,900

7.8%

-

-

168,141,900

100%

19,520,930

0.9%

-

-

19,520,930

100%

15,500,000

0.7%

-

-

15,500,000

100%

23,180,000

1.1%

-

-

23,180,000

100%

4.3%
5,597,400
10.3% (46,786,700)
4.2% (8,862,000)
1.1%
620,000
28.0% (9,462,974)
2.6% (24,235,316)
11.8% (47,536,240)
0.2%
(617,000)
0.1% (1,397,500)
100% 67,530,870

6.2%
-21.8%
-10.0%
2.7%
-1.6%
-45.1%
-19.3%
-14.8%
-78.1%
3.2%

96,140,000 4.4%
90,542,600
168,292,900 7.8% 215,079,600
79,711,000 3.7%
88,573,000
23,440,000 1.1%
22,820,000
578,257,926 26.7% 587,720,900
29,510,384 1.4%
53,745,700
199,024,260 9.2% 246,560,500
3,555,000 0.2%
4,172,000
392,100 0.0%
1,789,600
2,165,349,570 100% 2,097,818,700
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ลา
ดับ

สานัก

งบประมาณปี 2563

งบประมาณปี 2562
(ณ ต.ค. 2562)

บาท
สัดส่วน
357,622,190
-

บาท
สัดส่วน
บาท
ร้อยละ
138,431,700
219,190,490 158.3%

17 แผนลงทุนที่ขอใช้เงินสารองรอ
จ่าย
โครงการสมัครใจเกษียณก่อน
65,000,000
กาหนด (สานักทรัพยากรมนุษย์)
แผนผลิตเนื้อหาคุณภาพสูง
25,600,000
(สานักรายการ)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
139,990,190
(สานักบริหาร)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
12,040,000
ส.ส.ท. (สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ)
โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อ
19,300,000
สาธารณะ (สถาบันวิชาการสื่อ
สาธารณะ)
โครงการพัฒนาเทคนิคและ
65,692,000
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตรายการ
และออกอากาศ (สานักโทรทัศน์
ฯ)
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคาร
30,000,000
สานักงานใหญ่ ส.ส.ท. (สานัก
บริหาร)
รวมงบประมาณ (1-17)
2,522,971,760
18 แผนสารอง
29,760,000
งบฉุกเฉิน (สานักผู้อานวยการ)
10,000,000
งบสารองด้านบุคลากร (สานัก
9,760,000
ทรัพยากรมนุษย์)
โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท.
10,000,000
(สานักผู้อานวยการ)
รวมงบประมาณ (1-18)
2,552,731,760
19 งบบริหารโครงข่ายและสิ่ง
401,125,240
อานวยความสะดวก
งบบุคลากร (สานักทรัพยากร
60,345,885
มนุษย์
งบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวย
339,979,355
ความสะดวก (สานักวิศวกรรม)
โครงการแบ่งปันความรู้สสู่ าธาณะ
800,000
และภาคี (สานักวิศวกรรม)
รวมทั้งสิ้น (1-19)
2,953,857,000
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

เปรียบเทียบงบ
ปี 2562-2563 เพิ่ม(ลด)

-

-

-

65,000,000

100%

-

-

-

25,600,000

100%

-

116,931,700

-

23,058,490

19.7%

-

21,500,000

-

(9,460,000)

-44.0%

-

-

-

19,300,000

100%

-

-

-

65,692,000

100%

-

-

-

30,000,000

100%

-

2,236,250,400
14,630,000
10,000,000
4,630,000

-

286,721,360 12.8%
15,130,000 103.4%
5,130,000 110.8%

-

-

-

10,000,000 100.0%

-

2,250,880,400
402,387,700

-

301,851,360
(1,262,460)

13.4%
-0.3%

-

61,615,000

-

(1,269,115)

-2.1%

-

340,772,700

-

(793,345)

-0.2%

-

-

800,000

100%

2,653,268,100

-

300,588,900

11.3%

-
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แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
ส.ส.ท. ให้ความสาคัญกับการบริหารติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ ให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่วางแผนไว้ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลไกในการบริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ หลังจากที่แผนบริหารกิจการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว ดังนี้

ตารางที่ 5 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณปี 2563
กลไก

หลักปฏิบัติ

1. กลไกบริหารงาน
ด้านแผน

– ประชุ ม กรรมการบริหาร ร่ว มกับ ผอ. – รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและแผนการด าเนิ น งาน
สานัก
เดือนละ 1 ครั้ง
– คณะกรรมการบริหารจัดทารายงานผล – ติดตามการปฏิบัติงานนโยบาย 8 ด้านเทียบแผนงาน
การปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอ
โครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
กรรมการนโยบาย

ด้าน
เนื้อหา

– คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหา

– ก ากั บ ยุ ท ธศาสตร์ เ นื้ อ หา แผนจั ด ท ารายการ ผั ง
รายการ กลั่นกรองวาระด้านเนื้อหาก่อนเสนอ กบห.
กนย. เดือนละ 2 ครั้ง

– อนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ ง – จริ ย ธรรม ระเบี ย บปฎิ บั ติ การเผยแพร่ แ ละผลิ ต
ร้องเรียนจากประชาชน
รายการ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหาร และ ผอ.
ส.ส.ท. เดือนละ 1 ครั้ง
– ระบบ Monitoring & Feedback

– รายงานประมวลความคิด เห็ น เพื่ อพั ฒ นาก่อนเสนอ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เนื้อหาเดือนละ 1 ครั้ง

– ตรวจคุณภาพเนื้อหารายการและ
กรรมการบริหารสถานี

– ตรวจจริยธรรมและความถูกต้อง คุณภาพเชิงเทคนิค

– ระบบประเมินผลคุณภาพรายการเพื่อ – ตามระยะเวลารอบกลุ่มรายการ
ต่อสัญญา
– ประเมินคุณภาพรายการตามเกณฑ์สื่อสาธารณะ
2. ด้านเงินและงบประมาณ
– คณะกรรมการบริหารเงิน

– วางแผนจัดทากรอบแนวทางข้อกาหนดวิธีการบริหาร
เงิน และให้คาปรึกษาแนะนาด้านการเงิน
– ตั้งกลไกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการบริหารในทุ ก
เดือนเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นรายไตรมาส

– ประชุมกรรมการบริหาร ร่วมกับ ผอ. สานัก

– ติดตามการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แผนเดือนละ 1 ครั้ง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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กลไก

หลักปฏิบัติ

3. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
– คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

– พัฒนาแผนบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
– กาหนดแนวทางปฏิบั ติและกระบวนการดาเนินงาน
ของกลไกในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์

การดาเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
1. ขั้นการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลการดาเนินงานรายไตรมาส
1.1 สานัก/ศูนย์/หน่วยงาน นาแผนบริหารกิจการ/โครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไป
ปฏิบัติ โดยหารือร่วมกับ ผอ. ส.ส.ท. /หรือ รอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอานาจ
1.2 ผอ.ส.ส.ท. /หรือ รอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอานาจพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติงานของโครงการ
เป็นรายไตรมาส/รายปี
1.3 การเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/โครงการ ผอ.ส.ส.ท. /หรือ รอง ผอ.ส.ส.ท. ลงชื่อในโครงการร่วมกับ
สานัก/ศูนย์/หน่วยงาน เพื่อเห็นชอบในหลักการ ก่อนเริ่มไตรมาส หรือก่อนดาเนินโครงการ และส่งสาเนาให้ฝ่าย
นโยบายแผนและงบประมาณเพื่อนามาใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานต่อไป
1.4 สานัก/ศูนย์/หน่วยงาน นาแผนปฏิบัติงาน/โครงการไปปฏิบัติ
– ผลสาเร็จของโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ จะกาหนดเป็นตัวชี้วัดของสานักและฝ่ายที่
รับผิดชอบ และใช้ในการพิจารณางบประมาณของสานักในปีต่อไป
– กรณี ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของส านั ก ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 85 ส านั ก ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ล เพื่ อ
ประกอบการรายงานผลต่อ สตง. ต่อไป
1.5 สานัก/ศูนย์/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส/รายปี ที่ได้รับอนุมัติ
เสนอต่อรอง ผ.อ. ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบ และส่งให้ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมเป็นรายงานไตรมาส
เสนอ ผอ.ส.ส.ท.
1.6 ผ.อ. ส.ส.ท. จัดทารายงานไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย
2. ขั้นการอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ
2.1 สานักจัดทารายละเอียดการขออนุมัติใช้งบประมาณ เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอานาจ อนุมัติ
การใช้งบประมาณ / กรณีการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
2.2 สานักส่งเอกสารการขออนุมัติใช้งบประมาณที่ รอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ได้รับมอบอานาจเห็นชอบ
2.3 ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน ตรวจสอบการขอใช้งบประมาณ
2.4 สานักดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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3. การทบทวนงบประมาณกลางปี/หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
3.1 การทบทวนงบประมาณกลางปี
– ส านั ก จั ด ท ารายละเอี ย ดการทบทวนงบประมาณกลางปี เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณ
ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณ รวบรวมข้อมูลการขอทบทวนโครงการ/งบประมาณของทุก
สานัก เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของแผนบริหารกิจการ และวงเงินงบประมาณที่จะมาใช้ในกิจกรรม/
โครงการทีเ่ สนอขอทบทวนกลางปี เสนอ ผอ.ส.ส.ท. เห็นชอบให้นาเสนอ กบห. และ กนย. เพื่ออนุมัติตามอานาจ
–

กรณีมีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือขอใช้งบประมาณต่ากว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณ
โครงการ ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณจะนาโครงการดังกล่าว เสนอต่อ รอง
ผอ.ส.ส.ท. ที่รับมอบอานาจ / ผอ.ส.ส.ท. เพื่อเสนอให้ทบทวนโครงการและปรับลดงบประมาณต่อไป ทั้งนี้หากสานัก
มีความประสงค์ที่จะดาเนินโครงการต่อไป ต้องจัดทาแผนงานใหม่ เสนอ ผอ.ส.ส.ท. พิจารณาอนุมัติ และลงนาม
ร่วมกันเพื่อเป็น Commitment
–

ฝ่ายเลขาฯ ส่งสาเนามติ /รายงานการประชุม กบห./กนย. ให้สานักฯ ฝ่ายนโยบายแผนและ
งบประมาณ ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
–

3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ระหว่างปี (เฉพาะที่จาเป็น และพยายามให้ทบทวน
กลางปี)
สานักจัดทารายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ และร่างวาระฯ
เสนอรอง ผอ.ส.ส.ท. ที่รับมอบอานาจ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
–

สานักส่งเอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนย์การเงิน
ตรวจสอบงบประมาณ และส่งให้ฝ่ายนโยบายแผนและงบประมาณให้ความเห็นเรื่องผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายของ
แผนบริหารกิจการปี 2563
–

–

สานักนาเสนอ ผอ.ส.ส.ท. เห็นชอบเพื่อนาเสนอ กบห. และ กนย. เพื่ออนุมัติตามอานาจ

ฝ่ายเลขาฯ ส่งสาเนามติ /รายงานการประชุม กบห./กนย. ให้สานักฯ ฝ่ายนโยบายแผนและ
งบประมาณ ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
–

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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แผนภาพที่ 15 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณ ปี 2563
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ผนวก
1

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ปี 2563 ของ ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมปี 2563
แผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563 ของ ส.ส.ท. ประกอบด้วย งบยุทธศาสตร์ จานวน 71 โครงการ งบประมาณรวม 1,402.20 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) แผนเนื้อหา ช่องทาง และบริการ
(Content, Platform & Services Plan) จานวน 40 โครงการ รวมงบประมาณ 1,285.51 ล้านบาท ดาเนินการโดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รบั สาร/ผู้ร่วมสื่อสารที่หลากหลายอย่าง
ทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง จานวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 1,277.31 ล้านบาท และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต จานวน 3 โครงการ
งบประมาณรวม 8,200,000 บาท (2) แผนภาคีหุ้นส่วน (Partnership Plan) ดาเนินการโดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม จานวน 14 โครงการ
รวมงบประมาณ 71.03 ล้านบาท และ (3) แผนทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Plan) ดาเนินการโดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted
Brand ในใจประชาชน จานวน 17 โครงการ รวมงบประมาณ 45.66 ล้านบาท
รวมถึง งบประมาณในด้านอื่น ๆ ได้แก่ งบบุคลากร จานวน 554.61 ล้านบาท งบบริหารส่วนกลางสานัก 208.54 ล้านบาท งบลงทุนตามแผนสารองรอจ่าย 357.62 ล้านบาท งบ
สารอง 29.76 ล้านบาท และ งบบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวก 401.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
1. แผนเนื้อหา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform & Services Plan) จานวน 40 โครงการ รวมงบประมาณ 1,285.51 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์
1.1. ประเด็นยุทธศาสตร์เข้าถึงผู้รับสาร/ผู้ร่วมสื่อสารที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง จานวน 37 โครงการ งบประมาณรวม 1,277.31 ล้านบาท
ชื่อโครงการ
1. 63-C22 โครงการผลิตและจัดหาเนื้อหา/
รายการ สาหรับเด็กและครอบครัว

สานัก
โครงการสื่อ
สาธารณะเพื่อ
เด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณ
152,588,000

ระยะเวลา
พ.ศ.2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
โครงการสื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
จัดทาแผนดาเนินงานผลิตและจัดหาเนือ้ หา/
รายการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
องค์กรด้านเนื้อหา ในปี 2563 ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 หลากหลาย แตกต่าง ทัว่ ถึง
• ข่าว รายการข่าว ที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ นาเสนอ
ทางออก
• เนื้อหาเพือ่ เด็กและครอบครัว การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับช่วงวัย
• ความเท่าเทียมลดช่องว่างของสังคมเหลี่อมล้า
• เนื้อหาที่ทกุ คนเข้าถึงได้ด้วยสื่อออนไลน์ สื่อเสียง

วัตถุประสงค์
• มุ่งมั่นที่จะเป็นชุมชนหรือระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
การเรียนรู้สาหรับเด็กและครอบครัว
ผ่านเนื้อหาและช่องทางต่าง ๆ ของ
ไทยพีบีเอส
• สร้างเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็ก
อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละ
ช่วงวัยและตอบสนองต่อการมีทักษะ
แห่งอนาคต
• เป็นพื้นที่เรียนรู้แลกเปลีย่ นแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กของ
ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม

ผลผลิต
1. สัดส่วนของเนื้อหาและรายการสาหรับเด็ก
3 ช่วงวัย (3-15 ปี) ออกอากาศทางสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ตามแผนจัดทา
รายการประจาปี 2563
2. เนื้อหา/รายการ มีมาตรฐานการนาเสนอ
ด้วยคุณภาพการผลิต และคุณค่าสาธารณะ
เผยแพร่ด้วยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ Transmedia
storytelling เป็นการสื่อสาร One Content
ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย (TV, website,
new media, สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น)
และพัฒนาให้สามารถเชื่อมผ่านช่องทางที่
แตกต่างกันได้ (Multi-platform)

ผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพและคุณค่าได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย (เด็ก
และครอบครัว) ว่าเป็นเนื้อหา/
รายการที่สร้างการเรียนรู้ได้จริง เป็น
สื่อที่ปลอดภัย สาหรับเด็กทุกช่วงวัย
ความสาเร็จของการนาเสนอเนื้อหา
และรายการ ในรูปแบบ
Transmedia และ Multi-platform
2. ด้านปริมาณ สร้างกลุ่มเป้าหมายที่
ติดตามรายการเพิ่มชึ้น สร้างความ
นิยมในการรับชม (Rating/Ranking)
เพิ่มขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักเด็ก 3 ช่วงวัย
- ปฐมวัย (3-6 ปี)
- ประถมศึกษาตอนต้น (7-10 ปี)
- ประถมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น
(11-15 ปี)
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ครอบครัว/ผู้ดูแลเด็ก/โรงเรียน /ชุมชน

และบริการเพื่อผูพ้ ิการ
• UGC (User Generated Content)
• ความสามารถในการอยู่รว่ มกันบนความแตกต่าง
หลากหลายในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
• การปรับตัวของท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
(ท้องถิ่นโลกาภิวัตน์) นาเสนอทักษะสู่อนาคต
• มุมมองของประเทศไทยสู่สายตาโลก (Bring
Thailand to the World)
• บันเทิงมีสุนทรียและคุณค่าที่แตกต่าง
• Art & Culture คุณค่าความเป็นไทย
• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Innovative Science & Digital Technology)
• ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นความรู้สาธารณะ

ชื่อโครงการ
หลักการ
2. 63-C23 โครงการ Website Thai PBS Kids โครงการสื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
จัดทาแผนดาเนินงานผลิตและจัดหาเนือ้ หา/
รายการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
องค์กรด้านเนื้อหา ในปี 2563 ดังนี้
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา ยุทธศาสตรที่ 1 หลากหลาย แตกต่าง ทัว่ ถึง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

• เป็นพื้นที่ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ
ของเครือข่ายที่ทางานเพื่อเด็กและ
ครอบครัว

3. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาของผู้พิการใน
ช่องทาง ON AIR และ ONLINE
KPIผลผลิต
1. ดาเนินการผลิตและจัดหาเนื้อหา/รายการ
ตามแผนจัดทารายการ ประจาปี 2563 และผัง
รายการที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นผลสาเร็จไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 85
2. มีเนื้อหาที่เผยแพร่ในรูปแบบ Transmedia
ออกอากาศทางทีวีดิจิทัล และสื่อออนไลน์ ไม่
น้อยกว่า 3 รายการ
3. พัฒนารายการให้สามารถเชื่อมผ่านช่องทาง
ที่แตกต่างกันได้ (Multi-platform) 1 รายการ
4. บริหารและควบคุมการใช้งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาของผู้พกิ าร
ในทาง ON AIR และ ONLINE ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของชั่วโมงการออกอากาศ

วัตถุประสงค์
• เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ช่องทางหลักบนสื่อออนไลน์ เพือ่ ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย
• สร้างระบบสมาชิกเพื่อขยายฐาน
กลุ่มเป้าหมาย (35,000 คน) เป็น

ผลผลิต
1. เนื้อหาที่แตกต่าง หลากหลาย ด้วย
การเล่าเรื่องข้ามสื่อ Transmedia
2. กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ทั้งที่ต่อ
ยอดจากเนื้อหารายการและเนื้อหาที่
สร้างขึ้นใหม่
3. มีระบบลงทะเบียนสมาชิกเพือ่ เป็น

KPIผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพและคุณค่า ผลสารวจ
ความพึงพอใจ และการยอมรับจาก
กลุ่มเป้าหมายได้ในระดับดี
2. เนื้อหา/รายการ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ในครอบครัว
ได้จริง และนาไปเป็นสื่อการเรียนการ
สอนในโรงเรียนหรือชุมชน ไม่น้อย
กว่า 5 รายการ
3. ด้านปริมาณ ค่าเฉลี่ยความนิยมใน
การรับชม (rating) เพิ่มขึ้นใน
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
จากปี 2562

ผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพและคุณค่า ได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย (เด็กและ
ครอบครัว) ว่าเป็นพื้นทีอ่ อนไลน์ที่สร้าง
การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นสื่อที่
ปลอดภัยสาหรับเด็กทุกช่วงวัย
2. ด้านปริมาณ ขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย
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โครงการสื่อ
สาธารณะเพื่อ
เด็กและ
ครอบครัว

10,880,000

พ.ศ.2563

ลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลักครอบครัวละเด็ก 3 ช่วงวัย
• ปฐมวัย (3-6 ปี)
• ประถมศึกษาตอนต้น (7-10 ปี)
• ประถมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น
(11-15 ปี)
กลุ่มเป้าหมายรอง
• ผู้ดูแลเด็ก/โรงเรียน /ชุมชน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

• ข่าว รายการข่าว ที่เป็นธรรม เชื่อถือได้ นาเสนอ
ทางออก
• เนื้อหาเพือ่ เด็กและครอบครัว การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับช่วงวัย
• ความเท่าเทียมลดช่องว่างของสังคมเหลี่อมล้า
• เนื้อหาที่ทกุ คนเข้าถึงได้ด้วยสื่อออนไลน์ สื่อเสียง
และบริการเพื่อผูพ้ ิการ
• UGC (User Generated Content)
• ความสามารถในการอยู่รว่ มกันบนความแตกต่าง
หลากหลายในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
• การปรับตัวของท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
(ท้องถิ่นโลกาภิวัตน์) นาเสนอทักษะสู่อนาคต
• มุมมองของประเทศไทยสู่สายตาโลก (Bring
Thailand to the World)
• บันเทิงมีสุนทรียและคุณค่าที่แตกต่าง
• Art & Culture คุณค่าความเป็นไทย
• ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Innovative Science & Digital Technology)
• ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นความรู้สาธารณะ

พื้นที่ในการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม
ต่าง ๆ
• เพิ่มชุมชนออนไลน์ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยสาหรับเด็กและครอบครัว
สร้างเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็กอย่าง
สอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัย
และตอบสนองต่อการมีทักษะแห่ง
อนาคต
• เป็นพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
แบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดู
เด็กของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม
• เป็นพื้นที่ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ
ของเครือข่ายที่ทางานเพื่อเด็กและ
ครอบครัว

ช่องทางในการสื่อสารและเก็บข้อมูลของ
สมาชิก เพือ่ ส่งข่าวสารและให้ขอ้ มูล
เพิ่มเติม
4. Campaign “Show & Share”
สร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กและผู้ปกครอง
ส่งผลงานมาโชว์ใน website เพื่อเป็น
การสร้างประสบการณ์ร่วมกัน
5. เนื้อหาจากความร่วมมือกับเครือข่าย
และผู้มีอิทธิพลด้านเด็กและครอบครัว
จากสังคมออนไลน์
6. เป็นช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาของผู้
พิการในช่องทาง ONLINE
KPIผลผลิต
1. ดาเนินการผลิตและจัดหาเนื้อหา
ตามแผนผลิต เป็นผลสาเร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
2. มีจานวนผู้เข้าร่วม Campaign
“Show & Share” ไม่น้อยกว่า 100
ชิ้นงาน
3. มีเนื้อหาจากความร่วมมือกับ
เครือข่ายและผู้มีอิทธิพลด้านเด็กและ
ครอบครัวจากสังคมออนไลน์ ไม่น้อย
กว่า 150 ชิ้นงาน
4. มีเนื้อหาเพื่อผู้พกิ ารเผยแพร่ทาง
Website อย่างน้อย 2 ช่องทาง ไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้นงาน

ด้วยยอดผู้ติดตามและสมาชิกในช่องทาง
ออนไลน์และนาไปสู่การติดตามชม
รายการเพิ่มชึ้น

KPIผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพ และคุณค่าวัดผลความ
นิยมและการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย
(เด็กและครอบครัว) ว่าเป็นพื้นที่
ออนไลน์ปลอดภัยสาหรับเด็กทุกช่วงวัย
ในระดับดี
2. ด้านปริมาณ ขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยยอดผู้ติดตามในช่องทางออนไลน์
ไม่น้อยกว่า 35,000 คน
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ชื่อโครงการ
3. 63-C24 โครงการกิจกรรมเพื่อสร้างการจดจา
และมีส่วนร่วมกับรายการ

สานัก
โครงการสื่อ
สาธารณะเพื่อ
เด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณ
2,200,000

ระยะเวลา
พ.ศ.2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก เด็ก 3 ช่วงวัย
• ปฐมวัย (3-6 ปี)
• ประถมศึกษาตอนต้น (7-10 ปี)
• ประถมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น
(11-15 ปี)
กลุ่มเป้าหมายรอง
• ครอบครัว/ผู้ดูแลเด็ก/โรงเรียน /ชุมชน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
โครงการสื่อสารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
กาหนดแผนดาเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรด้าน
เนื้อหา ปี 2563 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การ
สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมี
จุดมุ่งหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในทุก
มิติที่จาเป็นต่อการสร้างทักษะชีวิตทีจ่ ะนาไปสู่
สังคมที่ยังยืน
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้เพิ่มเติม
ด้วยรูปแบบและวิธีการที่ไม่จากัดเฉพาะการสื่อสาร
ผ่านหน้าจอโทรทัศน์หรือช่องทางสื่อใหม่ แต่เป็น
การเปิดพื้นที่ทากิจกรรมต่าง ๆ (On Ground )
สาหรับเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว ผ่านการจัด
กิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพือ่ ให้เด็กและ
ครอบครัว มีพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงที่ผู้ใช้บริการ
สามารถลงมือปฏิบัติ และนาความรู้ไปใช้ได้จริง
โดย ส.ส.ท. มีเป้าประสงค์ (Purpose) ในปี 2564
ที่จะเป็น “พื้นที่เพื่อการเรียนรู้สาหรับทุกคน
(Learning Space for All)

วัตถุประสงค์
1 มุ่งมั่นที่จะเป็นชุมชนหรือระบบ
นิเวศน์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
การเรียนรู้สาหรับเด็กและครอบครัว
ผ่านเนื้อหาและช่องทางต่าง ๆ ของ
ไทยพีบีเอส
2 สร้างเสริมการเรียนรู้สาหรับเด็ก
อย่างสอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละ
ช่วงวัยและตอบสนองต่อการมีทักษะ
แห่งอนาคต
3 เป็นพื้นที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน
แบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงดู
เด็กของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
สังคม
4 เป็นพื้นที่ความร่วมมือ ร่วมปฏิบัติ
ของเครือข่ายที่ทางานเพื่อเด็กและ
ครอบครัว

ผลผลิต
1. กิจกรรมที่สร้างการจดจาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
กับรายการสาหรับเด็กและครอบครัว
ตลอดปี
- ส่งเสริมศักยภาพด้านความฉลาดทาง
ปัญญาและอารมณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
- Digital Media Literacy สาหรับเด็ก
ประถมศึกษา
- การเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น
วิทยาศาตร์ ศิลปะ ภาษา ฯลฯ
- สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
- จิตอาสาสาหรับเด็กและครอบครัว
KPI ผลผลิต
1. ดาเนินการจัดกิจกกรมตามแผนงานที่
ได้รับอนุมัติได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
2. มีความหลากหลายของกิจกรรม
สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 3
ช่วงวัย และพื้นที่ในการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 4 พื้นที่
3. บริหารและควบคุมการใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

ผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพ และคุณค่า ได้รับความ
สนใจและการยอมรับจากผู้เข้าร่วม
กิจกรรม (เด็กและครอบครัว) ว่าเป็น
พื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ได้จริง
2. ด้านปริมาณ สร้างการจดจาและรับรู้
เพื่อส่งต่อไปสู่การติดตามเนื้อหา/รายการ
ทั้งในช่องทาง on air และ online
3. ขับเคลื่อนเป้าหมายการเรียนรู้ด้วย
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในเรื่อง
องค์ความรู้และพื้นที่กิจกรรม

KPI ผลลัพธ์
1. ด้านคุณภาพ และคุณค่า ผลสารวจ
ความพึงพอใจและการยอมรับจาก
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ากว่าระดับ ดี
2. ด้านปริมาณ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (12
กิจกรรม) รวมแล้วไม่น้อยกว่า 5,000 คน
3. จานวนภาคีเครือข่ายที่รว่ มมือใน
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 5 เคริอข่าย
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ชื่อโครงการ
4. 63-C25 โครงการความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศเพื่อผลิตและเผยแพร่เนื้อหารายการ
สาหรับเด็กสู่สากล

สานัก
โครงการสื่อ
สาธารณะเพื่อ
เด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณ
1,275,000

ระยะเวลา
พ.ศ.2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
• องค์กรสื่อระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
สถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมายรอง
• สถาบัน หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ
(องค์กรทางวิชาการ, องค์กรหรือสถาบันที่เป็น
เจ้าของรางวัลระดับนานาชาติ ฯลฯ )

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
เพื่อสร้างความเป็นสื่อสาธารณะที่มีมาตรฐานสู่
ระดับสากล ไทยพีบีเอสมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานและองค์กรที่มีพันธกิจสอดคล้องกัน
โดยเฉพาะด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นองค์กรสื่อที่มี
ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิกและยุโรป เพือ่
พัฒนาเนื้อหา/รายการให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
และเผยแพร่ผลงานสู่ประเทศต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อร่วมสร้างสรรค์เนื้อหาและผลิต
รายการที่มีคุณภาพและคุณค่า
ตอบสนองพันธกิจความเป็นสื่อ
สาธารณะกับองค์กรระหว่างประเทศ
2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านการผลิตเนื้อหา
3. สร้างพันธมิตรสื่อนานาชาติ ให้สื่อ
สาธารณะไทยเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล
4. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสื่อ
สาธารณะไทย สูแ่ นวคิดด้านงานผลิต
ที่มีคุณภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์
ด้านเนื้อหา และวิธีการนาเสนอที่
สะท้อนความเป็นไปในสังคมระดับ
ภูมิภาค สูก่ ารเผยแพร่ในระดับสากล

ผลผลิต
1. มีรายการที่เกิดจากความร่วมมือกับ
องค์กรต่างประเทศ ทั้งการร่วมผลิต (CoProduction) การแลกเปลี่ยน รายการ
(Program Exchange) และการทางาน
ร่วมกัน (Co-Working)
2. มีรายการสาหรับเด็ก และ/หรือละคร
สาหรับเด็กที่ผลิตขึ้นเพื่อแลกเปลีย่ นหรือ
ส่งประกวดในเวทีนานาชาติ

KPIผลผลิต
มีจานวนรายการตามแผนการผลิต ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลลัพธ์
1. เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนกับองค์กร
ระหว่างประเทศ ในการผลิต หรือ
แลกเปลี่ยนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสื่อสารสังคมที่
แตกต่าง สะท้อนความเป็นไปของสังคม
ในระดับภูมิภาค และนานาชาติได้
2. ส.ส.ท.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กร
สื่อสาธารณะที่มีศักยภาพ สามารถผลิต
เนื้อหาที่มีความเป็นสากล
3. เนื้อหารายการของ ส.ส.ท. มีคุณภาพ
สูงเป็นที่ยอมรับ และไดัรับการเผยแพร่
ในสื่อระหว่างประเทศ
4. บุคลากรของ ส.ส.ท. ได้ความรู้และ
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกับ
องค์กรสื่อระหว่างประเทศ
KPIผลลัพธ์
1. มีรายการที่ผลิตขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
หรือส่งประกวด ไม่น้อยกว่า 3 รายการ
2. มีรายการที่เกิดจากกระบวนการร่วม
ผลิต หรือแลกเปลี่ยนได้รับการนาไป
เผยแพร่ในต่างประเทศและ สสท.นา
รายการมาเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 2
รายการ
3. บุคลากรของ สสท.ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเข้าอบรมการ
พัฒนาศักยภาพจัดการเนื้อหา / การผลิต
งาน เพื่อนาไปสู่การร่วมผลิตเนื้อหาหรือ
แลกเปลี่ยนรายการ อย่างน้อย 3
โครงการ
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ชื่อโครงการ
5. 63-C26 งบบริหารส่วนกลาง โครงการสื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว

สานัก
โครงการสื่อสาธารณะเพื่อเด็กและ
ครอบครัว

งบประมาณ
1,198,900

ระยะเวลา
2563

ชื่อโครงการ
6. 63-C27 โครงการผลิตรายการรู้สภู้ ยั 2563
ON-AIR

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตรายการสารคดีลงพื้นที่
สืบค้นรายงานข่าวสารด้านภัยพิบัติ
สร้างการตระหนักรู้ เชื่อมโยงสู่ทุก
ภาคส่วน ให้โดดเด่นชวนติดตาม
1. ผลิตรายการสารคดีวิทยาศาสตร์
สังคม
2. ยกระดับการนาเสนอรายการรู้สู้
ภัยพิบัติเดิม
3. สร้าง Values & Rating เพื่อ
ขยายฐานผู้ชม
4. ผลิตเนื้อหาสาระด้านภัยพิบัติเพื่อ
บริการสังคม Public Services
5. ผลิตเนื้อหาสาระด้านภัยพิบัติที่
สามารถเป็น Media References
6. นาเสนอการผนึกกาลังทางสังคม
เพื่อรับมือภัยพิบัติในรูปแบบผสม
ผสมผสานกิจกรรมภาคสนาม
7. ผลิตเนื้อหาสาระด้านภัยพิบัติเพื่อ
นาร่อง และให้เป็นพื้นทีแ่ สดงผลงาน
แสดงบทบาท สนับสนุนกิจกรรมทาง
สังคมของศูนย์พัฒนาฯ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

− รายการสารคดีลงพื้นที่สืบค้น
รายงานข่าว เพื่อสร้างการตระหนักรู้
ในเชิงป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ
เพื่อลดการสูญเสียจากภัยพิบัตแิ ละ
อุบัติภัยบนท้องถนน
ออกอากาศ : 52 ตอน ทุกสัปดาห์ๆละ 1
ครั้ง ความยาว 27 นาที (ต่อเนื่อง-โป
รโมทในตัว-ไม่มีเบรค)
รูปแบบรายการ : สารคดี-ลงพื้นที่สืบค้น-วิเคราะห์-สร้างการตระหนักรู้
(บันทึกเทปล่วงหน้า)

− รายการได้รับการยอมรับทางสังคม
สร้างความนิยมในการรับชมค่อนข้างสูง
− รายการได้รับการยอมรับนาไปอ้างอิง
ใช้งาน หรืออ้างถึงในพื้นที่สาธารณะ
จากองค์กรที่น่าเชื่อถือ
− รายการประสบความสาเร็จ เป็น
แกนกลางของกิจกรรมเครือข่ายด้าน
ความปลอดภัยสาธารณะ
− รายการได้รับการเผยแพร่ ออกอากาศ
ซ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางการตลาดได้

KPIผลผลิต
1.ผลิตรายการออกอากาศได้ครบถ้วน
ทันเวลา สมบูรณ์ ไม่ต่ากว่า 50 ตอน
2.ผลิตรายการได้คุณภาพ มีความ
ผิดพลาดหน้าจอที่ถูกผู้ชมรายงาน น้อย
กว่า 5 ครั้ง
3.จานวนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่
เป็นแหล่งข่าวในรายการมีความ
หลากหลาย สามารถระบุจานวน
นักวิชาการที่ใช้ออกอากาศในรายการได้
มากกว่า 10 ท่าน และมากกว่า 5
สถาบัน

KPIผลลัพธ์
1.รายการสามารถสร้างความนิยมในการ
รับชม เรตติ้งอยู่ในอันดับ ไม่ต่ากว่า
อันดับ 10 ทุกไตรมาส
2.รายการมีผู้ชมไม่ต่ากว่าค่าเฉลี่ยกลาง
ของสถานี ในทุกไตรมาส
3.รายการถูกอ้างอิงถึงในเชิงคุณภาพ
หรือ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่
น่าเชื่อถือ ไม่ต่ากว่า 3 ครั้ง
4.พิธีกร ผู้ดาเนินรายการ ผู้แทนรายการ
ได้รับการเชิญร่วมกิจกรรมจากองค์กร
หรือ เครือข่ายด้านความปลอดภัย ไม่ต่า

สานัก
งบประมาณ
ศูนย์สื่อสารด้าน
ภัยพิบัติ
8,274,000

หลักการ
เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์องค์กร ตอบสนองต่อ
นโยบายการปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่มี
ลักษณะเฉพาะโดดเด่นในการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
การผลิตรายการสารคดีวิเคราะห์สืบค้น เผยแพร่
ระยะเวลา องค์ความรู้ และสร้างการตระหนักรู้ในข่าวสารด้าน
มกราคม ภัยพิบัตจิ ึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อขับเน้นจุดเด่น จุด
–ธันวาคม แข็งในการสื่อสารด้านภัยพิบัติของ ส.ส.ท.ให้เกิด
2563
ความต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุ 15-30 ปี
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. เครือข่ายนักสื่อสารด้านภัยพิบัติ ผู้ปฎิบัติงาน
ภาคสนาม ผู้นาชาวบ้าน และ นักปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. นักวิชาการ เทคโนแครทด้านภัยพิบัติ
3. สื่อมวลชนในภูมิภาค สื่อมวลชนท้องถิ่น

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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กว่า 5 ครั้ง อย่างเป็นทางการ จาก
องค์กร หรือ เครือข่ายทางสังคมที่มี
บทบาทน่าเชื่อถือ
5.สามารถผลิตรายการ พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ออกเผยแพร่ จาหน่ายให้กับ
สถานีโทรทัศน์ หรือ OTT หรือ ผู้
ให้บริการบริการเครือข่ายสื่อ บนแพลท
ฟอร์มอื่น ทั้งใน และหรือ ต่างประเทศ
มากกว่า 1 องค์กรสื่อ หรือ 1 สถานี หรือ
1 ช่องทาง
6.สามารถพัฒนาบุคลากร ส.ส.ท.ให้เป็น
ผู้มีทักษะในงานสื่อสารด้านภัยพิบัติ ร่วม
ผลิตผลงานทั้งด้านรายงานข่าว ผลิตสาร
คดี โปรดิวเซอร์ บรรณาธิการ ผู้ประกาศ
หรือ MOJO อย่างน้อย 5 คน
ชื่อโครงการ
7. 63-C28 โครงการผลิตรายการรู้สภู้ ยั 2563
( Digital Media , Social Media )
สานัก
งบประมาณ
ศูนย์สื่อสารด้าน
ภัยพิบัติ
4,966,800

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการ
เพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์องค์กร ตอบสนองต่อ
นโยบายการปรับโครงสร้างให้มีหน่วยงานที่มี
ลักษณะเฉพาะโดดเด่นในการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
ระยะเวลา การผลิตรายการสารคดีวิเคราะห์สืบค้น เผยแพร่
องค์ความรู้ และสร้างการตระหนักรู้ในข่าวสารด้าน
มกราคม
ภัยพิบัตจิ ึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อขับเน้นจุดเด่น จุด
–ธันวาคม
แข็งในการสื่อสารด้านภัยพิบัติของ ส.ส.ท.ให้เกิด
2563
ความต่อเนื่อง และ เพื่อพัฒนาเนื้อหาให้สอดคล้อง
สนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กรในช่วงเปลี่ยนผ่านภูมิ
ทัศน์สื่อ ให้สอดคล้อง สมกับเจตนารมย์ในการ
ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ” จึงมี

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตเนื้อหาสาระการสื่อสารด้าน
ภัยพิบัติให้สอดคล้องกับช่องทางการ
สื่อสาร Digital Media / Social
Media ดังนี้
1. ผลิตรายการสารคดีวิทยาศาสตร์
สังคม ขนาดสั้น เพื่อรณรงค์สร้าง
“วัฒนธรรมความปลอดภัย”
2. ยกระดับการนาเสนอรายการรู้สู้
ภัยพิบัติเดิม พัฒนาเป็นพื้นที่เชื่อม
โยงเครือข่ายความปลอดภัยระดับ
ท้องถิ่น สู่เครือข่ายในระดับสากล

ผลผลิต
− Digital Content เพื่อสร้างการ
ตระหนักรู้ ในเชิงป้องกัน
เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อลดการสูญเสีย
จากภัยพิบัติและอุบัตภิ ัยบนท้องถนน
ออกอากาศ : ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 1 ตอน
ความยาว 27 นาที ( ต่อเนื่อง-โปรโมท
ในตัว-ไม่มีเบรค )
รูปแบบรายการ : สารคดี-ลงพื้นที่สืบค้น-วิเคราะห์-สร้างการตระหนักรู้
(บันทึกเทปล่วงหน้า)
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
− Digital Content ได้รับการยอมรับ
ทางสังคม สร้างความนิยมในการ
รับชมค่อนข้างสูง
− Digital Content ได้รับการยอมรับ
นาไปอ้างอิง ใช้งาน หรืออ้างถึงใน
พื้นที่สาธารณะ

KPIผลลัพธ์
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ชื่อโครงการ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
− กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อายุ 15-30 ปี
กลุ่มเป้าหมายรอง
− เครือข่ายนักสื่อสารด้านภัยพิบัติ ผู้ปฎิบตั ิงาน
ภาคสนาม ผู้นาชาวบ้าน และ นักปกครองส่วน
ท้องถิ่น
− นักวิชาการ เทคโนแครท ด้านภัยพิบัติ
− สื่อมวลชนในภูมิภาค สื่อมวลชนท้องถิ่น

ชื่อโครงการ
8. 63-C29 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ ลุ่มน้าภาคกลาง 2563
สานัก
ศูนย์สื่อสารด้าน
ภัยพิบัติ

งบประมาณ
3,245,000

หลักการ
ความจาเป็นต้องพัฒนา Content ด้านภัยพิบัติ
บนรูปแบบการนาเสนอผ่าน Platform สื่อดิจิทัล
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ สมกับเป็นหน่วยงานที่
ค้นคว้า พัฒนา เป็นต้นแบบดังกล่าว

หลักการ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักข่าวท้องถิ่น Engaged
Community Journalists เพื่อความปลอดภัยใน
ประเทศไทย จะช่วยให้ไทยพีบีเอสเป็นที่รู้จักไปทั่ว
ระยะเวลา
ประเทศ ในฐานะสื่อสาธารณะที่มีความเป็นเลิศ
มกราคม
ด้านการรายงานข่าวเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
– ธันวาคม
และสาธารณภัยต่าง ๆ รวมทั้งสามารถสร้าง
2563
เครือข่ายผู้สื่อข่าวท้องถิ่นด้านความปลอดภัยที่มี

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
3. สร้าง Values & Rating เพื่อ
1. ผลิต Digital Content ได้ครบถ้วน
ขยายฐานผู้ชม
ทันเวลา สมบูรณ์ ไม่ต่ากว่า 300 ชิ้น
4. ผลิตรายการเพื่อบริการสังคม
2. จานวนผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่
Public Services
เป็นแหล่งข่าวในรายการมีความ
5. ผลิตรายการที่เป็น Media
หลากหลาย สามารถระบุจานวน
References ให้องค์ความรู้ ให้ข้อมูล
นักวิชาการที่ใช้อ้างอิงมากกว่า 10
ที่ถูกต้อง อ้างอิงพึ่งพิงได้ นาเสนอ
ท่าน มาจากกว่า 5 สถาบัน
ข่าวสารด้านภัยพิบัติเพื่อการ
ตระหนักรู้ โดยไม่ตื่นตระหนก
6. นาเสนอการรับมือภัยพิบัติใน
รูปแบบผสมผสนานกิจกรรม
ภาคสนาม
7. ผลิตรายการที่เป็นพื้นที่แสดง
ผลงาน แสดงบทบาท สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคมของศูนย์
พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติของ
ไทยพีบีเอส ( Disaster
Communication Development
Center )

ผลลัพธ์
1. สร้างความนิยมในการรับชม หรือ
สร้างยอดวิว จานวนผู้ติดตาม ไม่ต่า
กว่าผู้รับชมเฉลีย่ ผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล
ในแต่ละไตรมาส
2. คลิป หรือ info Graphic ถูกอ้างอิงถึง
ในเชิงคุณภาพ หรือ ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานที่นา่ เชื่อถือ ไม่ต่ากว่า 3 ชิ้น

วัตถุประสงค์
1. ให้เกิดการยอมรับและสร้างความ
ร่วมมือกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
พัฒนาผู้สื่อข่าวให้มีความเชีย่ วชาญใน
การรายงานข่าวสาธารณภัย เพือ่
เสริมสร้างความปลอดภัยให้กบั 4
ภูมิภาคหลักของประเทศมากขึ้น

ผลลัพธ์
1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือผู้สื่อข่าวสา
ธารณภัยในท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ที่มีส.ส.ท.
เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้ง
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารรายงาน
ข่าวเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และเพื่อ
สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและ
สังคมไทย

ผลผลิต
1. เกิดการยอมรับและความร่วมมือกับ
ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการพัฒนาผู้สื่อข่าวให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารด้านภัยพิบัติและ
สาธารณภัยร่วมกับ ส.ส.ท.
2. พนักงาน ส.ส.ท.ได้เป็นวิทยากรอบรม
ให้ความรู้กับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
องค์ความรู้ในการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้นาในระดับท้องถิ่นที่สนใจการสื่อสารและ
ปัญหาภัยพิบัติใกล้ตัว จานวน 200 คน ในพื้นที่ลุ่ม
น้าเจ้าพระยา
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ในลุ่มน้าภาคกลาง
2. ผู้นาชุมชน แกนนาเครือข่ายภาคประชาชน ใน
ลุ่มน้าภาคกลาง
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. กลุ่มผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในลุ่มน้าภาคกลาง

ความเชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย ซึ่งจะสามารถ
ทางานร่วมกันต่อไปได้ในอนาคต

2. สร้างห้องเรียนการรายงานข่าว
เพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติ และเพื่อ
สร้างความปลอดภัยให้สังคมด้วย
เทคโนโลยีและเครือข่ายดิจิทัลและ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ร่วมกับ
องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งระดับ
ชุมชน ระดับท้องถิ่น ทั้งองค์กรชุมชน
องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

KPIผลผลิต
1. เกิดความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาผู้สื่อข่าวให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภัยพิบัตแิ ละสาธารณภัย
2. ดาเนินการอบรมได้ตามแผนที่กาหนด

KPIผลลัพธ์
1. ได้ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการรายงานข่าวภัยพิบัติและสาธารณ
ภัย มีความเชี่ยวชาญสามารถสื่อสาร หรือ
มีผลงานของผู้สื่อข่าวท้องถิ่นออกอากาศ
ในสื่อของตัวเองหลังจากการอบรม
2. ได้เครือข่ายสื่อมวลชนภัยพิบัติระดับ
ท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มี ส.ส.ท.เป็นผู้ริเริ่ม
และก่อตั้ง

ชื่อโครงการ
9. 63-C30 โครงการ พัฒนาปฏิญญาสื่ออันดา
มัน พัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนอันดามัน นาไทยพี
บีเอสสู่ภูมภิ าคอาเซียน 2020
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ศูนย์สื่อสารด้าน
3,035,130
มกราคม
ภัยพิบัติ
– ธันวาคม
2563
กลุ่มเป้าหมาย
สื่อมวลชน และ เครือข่ายนักกีฬา ภาคประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน
กลุ่มเป้าหมายหลัก
สื่อมวลชนในอาเซียน อันดามัน
กลุ่มเป้าหมายรอง
องค์กรนานาชาติในอาเซียน
นักกีฬา และ เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรด้าน
ความปลอดภัยในอาเซียนสื่อมวลชน และ เครือข่าย
นักกีฬา ภาคประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

หลักการ
ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ได้
แสวงร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร เช่น องค์กร
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP, สภากาชาดไทย,
กสทช. ได้จัด“กิจกรรมสาธารณะรณรงค์ให้เกิด
พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ในจังหวัดชายฝั่งอัน
ดามัน” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างสาธารณะ
ประโยชน์ในรูปแบบของกิจกรรมกีฬาวิ่งและปั่น
จักรยานทางไกล มีบทบาทเป็นทีป่ ระจักษ์ชัดใน
ระยะ 2 ปี ที่ผ่านมา ในปี 2020 กาลังจะก้าวขึ้นสู่
ปีที่ 3 ของกิจกรรมในโครงการนี้ เพื่อยกระดับ
ความสาเร็จดังกล่าว โครงการนี้ถูกออกแบบขึ้น
เพื่อใช้กิจกรรมปฏิญญาสื่อมวลชนเพื่ออันดามัน
และ กิจกรรม Run for Andaman
International Marathon 2020 เชื่อมร้อย และ
พัฒนาไทยพีบีเอส ก้าวไปเป็นผู้นาในการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ ในอาเซียน

วัตถุประสงค์
พัฒนาก้าวไปเป็นผู้นาในการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ ออกเดินสาย Road
Show เปิดประตูไปสู่ภูมิภาคอาเซียน
โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรมความคิดของศูนย์ไปสู่เพื่อน
มิตรสื่อมวลชนในอาเซียน เป็นการ
ประสานสัมพันธ์ แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ ใช้กจิ กรรมกีฬาเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารและการท่องเที่ยว
เป็นตัวเชื่อมร้อยเปิดตลาด แนะนา
รายการด้านภัยพิบัติ สูอ่ าเซียน

ผลผลิต
1. กิจกรรมปฏิญญาสื่อมวลชนอันดามัน
เพื่ออาเซียน และ
2. กิจกรรมกีฬา Run for Andaman
ในระดับอาเซียน

ผลลัพธ์
1. ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมในรับ
ภูมิภาคของสื่อมวลชนในอาเซียนด้าน
กีฬา
2. ส่งออกรายการด้านภัยพิบัติ ไปออกอ
อากาศในอาเซียน

KPIผลผลิต
วัดจากจานวนสถานีโทรทัศน์ และ
เครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการ
วัดจากจานวนตัวแทน หรือ นักกีฬาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม

KPIผลลัพธ์
วัดจากจานวนข้อตกลง MOU บันทึก
ความเข้าใจ จานวนสัญญา
วัดจากจานวนรายการสารคดี และ
ชิ้นงานที่ถูกนาไปเผยแพร่ หรือ สัญญา
ร่วมผลิต

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ชื่อโครงการ
10. 63-C31 โครงการ Thai PBS World ปี 2563

สานัก
Thai PBS
World

งบประมาณ
15,500,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผู้ชมผู้ฟัง กลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ
- กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่คนไทยที่สนใจข่าว
รายการภาษาอังกฤษ
- กลุ่มผู้ชมชาวไทยที่สนใจข่าวสาร รายการ ของ
ไทยพีบีเอส
กลุ่มเป้าหมายรอง
- นักธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย / สถานทูต
ประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ส.ส.ท. มีเป้าประสงค์ในการวางบทบาทของ
ไทยพีบีเอสให้เป็นสื่อสาธารณะชั้นนาใน
ภูมิภาค (Asian) โดยการนาเสนอข่าวสาร
ความรู้ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมองค์กร ทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ผ่านทุก
ช่องทางสื่อ ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการ
สื่อสารความเป็นสื่อสาธารณะ ส่งเสริม
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสู่การรับรูข้ อง
ผู้ชมต่างประเทศ รวมไปถึงชาวต่างชาติใน
ประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแผนการนาเสนอ
ข่าวสารสาระภาคภาษาไทย โดยเน้นเนื้อหาใน
บริบทสากลซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อ
ประชาชนชาวไทย
ส.ส.ท. จึงเห็นความจาเป็นในการพัฒนาส่วน
งาน Thai PBS World พัฒนาการทางานใน
รูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
เนื้อหาที่ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
ซึ่งสะท้อนพันธกิจของ ส.ส.ท. ในการยกระดับ
ไทยพีบีเอสเป็นผู้นาสื่อสาธารณะในภูมภิ าค

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร
ข่าวสาร สาระความรู้ สู่ผู้รับสาร
นานาประเทศ
2 เพื่อนาเสนอคุณค่าความเป็นสื่อ
สาธารณะให้เป็นที่รับรู้ต่อผู้รับสาร
ชาวไทย และชาวต่างชาติ
3 เพื่อพัฒนากลไกบูรณาการ และนา
ร่องในการปฏิบัติงานในรูปแบบ
Business Unit Development ของ
ส.ส.ท. ในด้านการพัฒนารูปแบบและ
แผนงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์
เนื้อหา

ผลผลิต
1 มีข่าวสาร เนื้อหาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และสะท้อนความเป็นสื่อ
สาธารณะ เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของ
ไทยพีบีเอส (On air, Online และOn
ground)

ผลลัพธ์
1 ผู้รับสารทั้งชาวไทย และต่างชาติรู้จกั
ไทยพีบีเอส และยอมรับว่าไทยพีบีเอสคือ
สื่อสาธารณะชั้นนาในภูมิภาค
2 เนื้อหา (Content) ที่สะท้อน
เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และความเป็น
สื่อสาธารณะ เป็นที่รับรู้ของผู้ชม
3 พนักงานได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางาน
KPIผลผลิต
KPIผลลัพธ์
1 จานวนเนื้อหาทั้งข่าวสาร และรายการ 1 จานวนปฏิสัมพันธ์ (Engagement)
ที่เผยแพร่ในทุกช่องทาง
ของผู้ชม ผู้ฟัง และผู้ใช้บริการ ผ่านทุก
2 การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ช่องทางของ ส.ส.ท. ผู้ชม ผู้ใช้บริการไทย
ศักยภาพของพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
พีบีเอสรับรู้บทบาทและหน้าทีก่ ารเป็นสือ่
สาธารณะ
2 ความพึงพอใจของพนักงานต่อ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตลอดจนการนาองค์ความรู้จากการ
กระบวนการพัฒนาไปใช้ประโยชน์
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ชื่อโครงการ
11. 63-C32 โครงการผลิตข่าวและรายการด้าน
นโยบายสาธารณะเพื่อรณรงค์ในรูปแบบ
Transmedia

สานัก
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบาย
สาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม

งบประมาณ
5,620,000

ระยะเวลา
ปี 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและสารคดี
เชิงสังคม มีภารกิจหลักในการผลิตเนื้อหาที่
เป็นเลิศด้านปรากฏการณ์สังคม โดยเนื้อหา
ข่าวและรายการด้านนโยบายสาธารณะนั้น ถือ
ว่ามีส่วนส่งเสริมความเปลี่ยนแปลงและ
รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจในประเด็นนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
ส.ส.ท. ทั้งด้านเนื้อหาและการนาเสนอ
นโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์
และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชน
ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ตระหนักว่าการนาเสนอเนื้อหา
ข่าวและรายการด้านนโยบายสาธารณะ
จาเป็นต้องมีการเกาะติดสถานการณ์ นาเสนอ
ข้อมูลในประเด็นทางสังคมนั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่องในรูปแบบของการข้ามสื่อที่
หลากหลาย หรือ Transmedia เพื่อส่งเสริม
ให้ความรู้แก่ประชาชน และสร้างการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นทางสังคม ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ของ ส.ส.ท. และพันธมิตรขององค์กร ด้วยการ
สร้างโลกของเรื่องราวที่เนื้อหาแตกออกเป็น
เรื่องราวใหม่ๆ จานวนมาก เพื่อให้มจี ุด
เปิดทาง (Entry Point) เข้าสู่ประเด็นหลักทาง
สังคม โดยทุกเรื่องสามารถโยงให้ผู้รับสารอยู่
ในโลกของเรื่องเล่าและต้องการติดตามจากจุด
หนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง จนขยายผลไปถึงแก่นของ
เรื่องได้ ในรูปแบบของ Transmedia ที่
มากกว่า Cross media ด้วยการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมในการสื่อสารประเด็นทาง

วัตถุประสงค์
1 การผลิตเนื้อหาข่าวและรายการ
ด้านนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นที่
การเกาะติดสถานการณ์ และ
นาเสนอข้อมูลในประเด็นทางสังคม
นั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง
2 เพื่อเป็นช่องทางในการให้ความรู้
แก่ประชาชน ในการถ่ายทอด
เรื่องราวและรณรงค์ผ่านสื่อแบบ
Transmedia
3 เพื่อเป็นต้นทุนทางข้อมูลสาหรับ
ผลิตสารคดี และสร้างการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นทางสังคม
(Informed Citizens)

ผลผลิต
ข่าวและรายการข่าวที่ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม
รับผิดชอบ ดังนี้
1 ข่าวและรายการทางโทรทัศน์
รายการบ่ายโมงตรงประเด็น ออกอากาศ
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 13.00-13.30 น.
คอลัมน์ “พลิกปมข่าว” ออกอากาศทุก
วันจันทร์-ศุกร์ ในรายการข่าวค่า มิติใหม่
ทั่วไทย
2 รายการบนพื้นที่ออนไลน์
- ผลิตเนื้อหาบทความบนเว็บไซต์ อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์
- ผลิตภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (Clip)
บนโซเชียลมีเดียอย่างน้อย 5 ชิ้น/สัปดาห์

ผลลัพธ์
1 เนื้อหาข่าวและรายการด้านนโยบาย
สาธารณะที่เกาะติดสถานการณ์ และ
นาเสนอข้อมูลในประเด็นทางสังคมนั้น ๆ
อย่างต่อเนื่อง
2 ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวและรณรงค์ผ่านสื่อ
แบบ Transmedia
3 ข้อมูลสาหรับผลิตสารคดีและสร้างการ
เข้ามามีส่วนร่วมเพือ่ ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นทางสังคม
(Informed Citizens)

KPIผลผลิต
1 วิธกี ารวัดผลสัมฤทธิ์ของข่าวและ
รายการทางโทรทัศน์
- รายการบ่ายโมงตรงประเด็น วัดจาก
ความนิยมผู้ชม (Rating) โดยค่าเฉลี่ย
ผู้ชมรายการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยผู้ชมของ
สถานี
- คอลัมน์ “พลิกปมข่าว” ในรายการข่าว
ค่า มิติใหม่ทั่วไทย วัดจากความนิยมผู้ชม
(Rating) โดยค่าปริมาณผู้ชมสูงสุดและ
ต่าสุดของคอลัมน์ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่
ของรายการข่าวค่า มิติใหม่ทั่วไทย
2 วิธกี ารวัดผลสัมฤทธิ์ของรายการบน
พื้นที่ออนไลน์

KPIผลลัพธ์
1. วิธีการวัดผลสัมฤทธิข์ องข่าวและ
รายการทางโทรทัศน์และพื้นที่ออนไลน์
- รายการบ่ายโมงตรงประเด็น วัดจาก
ความนิยมผู้ชม (Rating) โดยค่าเฉลี่ย
ผู้ชมรายการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยผู้ชมของ
สถานี
- คอลัมน์ “พลิกปมข่าว” ในรายการข่าว
ค่า มิติใหม่ทั่วไทย วัดจากความนิยมผู้ชม
(Rating) โดยค่าปริมาณผู้ชมสูงสุดของ
คอลัมน์ ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของรายการ
ข่าวค่า มิติใหม่ทั่วไทย
- ผลิตเนื้อหาบทความบนเพจเว็บไซต์
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (Clip) ใช้
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สังคมนั้นๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ
กลุ่มเป้าหมาย

ชื่อโครงการ
12. 63-C33 โครงการผลิตสารคดีเพือ่ สร้าง
Informed Citizens
สานัก
งบประมาณ
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบาย
12,000,000
สาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม

ระยะเวลา
ปี 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและสารคดี
เชิงสังคม มุ่งถ่ายทอดเรื่องราวเนื้อหาผ่านการ
ผลิตสารคดีเชิงสังคมให้เป็นพื้นที่ในการ
รวบรวมข้อมูลทีก่ ลั่นกรองจนตกผลึกใน
ประเด็นด้านนโยบายสาธารณะ เพือ่ ผลักดัน
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและ
นโยบายสาธารณะ (Informed Citizens) ที่
สร้างการเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ และการ
มีส่วนร่วมที่แตกต่างหลากหลาย จนสามารถ
สร้างผลกระทบในการสร้างการรับรู้ และ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ ตามนโยบาย ส.ส.ท.
และแผนยุทธศาสตร์ในปี 2563
สาหรับเนื้อหาที่ศูนย์ฯ วางไว้ในการถ่ายทอด

วัตถุประสงค์
1 เพื่อผลิตสารคดีในการถ่ายทอด
เรื่องราวและรณรงค์ผ่านสื่อแบบ
Transmedia
2 เพื่อสร้างเครือข่ายเนื้อหาและ
ผู้ผลิตงานสารคดีเชิงสังคมเพื่อ
ผลักดันความเปลี่ยนแปลงในเชิง
ประชามติและนโยบายสาธารณะ
3 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประชาชน เพื่อผลักดัน
ความเปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติ
และนโยบายสาธารณะ (Informed
Citizens)

ผลิตเนื้อหาบทความบนเพจเว็บไซต์
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (Clip) ใช้
วิธีการวัดจากจานวน Engagement
และ Traffic บนเว็บไซต์

วิธีการวัดจากจานวน Engagement
และ Traffic บนเว็บไซต์ (การวัดผลอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการของ
เครื่องมือ)
2. เนื้อหาที่นาเสนอมีความหลากหลาย
อยู่ในรูปแบบของ Transmedia
3. เนื้อหาข่าวและรายการด้านนโยบาย
สาธารณะเป็นข้อมูลต้นทุนสาหรับผลิต
สื่อในรูปแบบของ Transmedia เช่น
สารคดี บอร์ดเกม เป็นต้น

ผลผลิต
1 ผลิตสารคดีในการถ่ายทอดเรื่องราว
และการรณรงค์ผ่านสื่อแบบ
Transmedia มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ
สารคดีแห่งปี 1 ชุด (จานวนอย่างน้อย 5
ตอน) และสารคดีขนาดกลาง จานวน 2
ชุด (จานวนอย่างน้อยชุดละ 6 ตอน)
2 มีเครือข่ายผู้ผลิตงานสารคดีเชิงสังคม
เข้าร่วมผลิตเนื้อหาเพื่อผลักดันความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและ
นโยบายสาธารณะ

ผลลัพธ์
1 ผลิตสารคดีในการถ่ายทอดเรื่องราว
และรณรงค์ผ่านสื่อแบบ Transmedia
ครบทั้ง 3 ประเด็นหลัก
2 มีเครือข่ายผู้ผลิตงานสารคดีเชิงสังคม
เข้าร่วมผลิตเนื้อหาสารคดีขนาดกลาง
อย่างน้อย 1 ชุด เพือ่ ผลักดันความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและ
นโยบายสาธารณะ
3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการผลักดันความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงประชามติและ
นโยบายสาธารณะ
KPIผลลัพธ์

KPIผลผลิต
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่ม Active Citizen / Opinion Leader / Public
Policy / Stakeholder
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มผู้ชมที่มีความรู้สึกร่วมต่อประเด็นทางสังคม

เรื่องราวและการรณรงค์ผ่านสื่อแบบ
Transmedia มีทั้งหมด 2 รูปแบบ คือ สารคดี
แห่งปี 1 ชุด (จานวนอย่างน้อย 5 ตอน) และ
สารคดีขนาดกลาง จานวน 2 ชุด (จานวน
อย่างน้อยชุดละ 6 ตอน)

ชื่อโครงการ
13. 63-C34 โครงการจัดทาเนื้อหารูปแบบ Data
Visualization และผลกระทบทางสังคมในระบบดิจทิ ัล
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
ปี 2563
นโยบาย
1,600,000
สาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม
กลุ่มเป้าหมาย

หลักการ
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม เล็งเห็นว่าเทคนิคการ
นาเสนอข้อมูลด้วยภาพในรูปแบบของ
Data Visualization นอกจากจะเป็น
การสื่อสารข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายสาหรับ
กลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังสามารถใช้เป็น
พื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น
จากการผลิตข่าวและสารคดีได้อีก

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1 เพื่อนาเสนอข้อมูลด้วยภาพในรูปแบบ
ของ Data Visualization
2 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการผลิตข่าวและสาร
คดี
3 เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการประเมิน
ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact
Assessment: SIA) และผลตอบแทน

1 วิธกี ารวัดผลสัมฤทธิ์ของสารคดี
- วัดจากความนิยมผู้ชม (Rating) โดย
ค่าเฉลี่ยผู้ชมรายการไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่
ผู้ชมของสถานี
- วัดจากผู้ชมย้อนหลังในช่อง VIPA
2 วิธกี ารวัดผลสัมฤทธิ์ของรายการบน
พื้นที่ออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) Social media for REACH
2) Social media for ENGAGEMENT
*** การวัดผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
พัฒนาการของเครื่องมือ
3 มีเครือข่ายผู้ผลิตงานสารคดีเชิงสังคม
เข้าร่วมผลิตเนื้อหาสารคดีขนาดกลาง
เพื่อผลักดันความเปลี่ยนแปลงในเชิง
ประชามติและนโยบายสาธารณะ

1 ผลิตสารคดีในการถ่ายทอดเรื่องราว
และรณรงค์ผ่านสื่อแบบ Transmedia
ครบทั้ง 3 ประเด็นหลัก ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามแผน
2 ช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชน
และสร้างการเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
ทางสังคม (Informed Citizens)
สามารถวัดผลได้ เพื่อเป็นข้อมูลฐาน
สาหรับการวัดพัฒนาการของการ
นาเสนอแบบ Transmedia
3 สารคดีทั้งหมด มีการบันทึกฐานข้อมูล
สาหรับการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
(Social Impact Assessment: SIA)
เพื่อนาไปต่อยอดพัฒนาเป็นผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment: SROI)

ผลผลิต
ผลิตเว็บไซต์หรือไมโครไซต์ เพื่อแสดง
ข้อมูลในรูปแบบของ Data
Visualization

ผลลัพธ์
ผลิตเว็บไซต์หรือไมโครไซต์ เพื่อแสดง
ข้อมูลในรูปแบบของ Data
Visualization และใช้เป็นพื้นที่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ข่าวและสารคดี อย่างน้อย 1 ประเด็น

KPIผลผลิต

KPIผลลัพธ์

55

กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่ม Active Citizen / Opinion Leader / Public
Policy / Stakeholder
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มผู้ชมที่มีความรู้สึกร่วมต่อประเด็นทางสังคม

ช่องทางหนึ่ง โดยจัดทาบนเว็บไซต์เพื่อ ทางสังคมจากการลงทุน (Social
แสดงข้อมูลในแบบ Interactive สาหรับ Return on Investment: SROI)
กลุ่มเป้าหมาย
จากที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับแนวทาง
และภารกิจของศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบาย
สาธารณะและสารคดีเชิงสังคม ในการ
นวัตกรรมในการถ่ายทอดเรื่องราวและ
การรณรงค์ผ่านสื่อแบบ Transmedia
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตาม พ.ร.บ.
ในการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
ผ่านการให้บริการข่าวสารและ
สารประโยชน์ และสอดคล้องกับ
นโยบาย ส.ส.ท. ด้านฐานข้อมูล

ชื่อโครงการ
14.. 63-C35 โครงการเวทีสาธารณะเพื่อระดมข้อมูลใน
งานข่าวและรายการ

หลักการ
“เวทีสาธารณะ” เป็นพื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของไทยพีบีเอส
มายาวนาน ปัจจุบันได้ถูกปรับเปลี่ยน
รูปแบบการนาเสนอจากหน้าจอไปอยู่ใน
พื้นที่ออนไลน์ แต่หน้าที่หลักทีย่ ังคงอยู่คือ
การเป็นพื้นที่ในการระดมข้อมูลในงาน
ข่าวและรายการ ทั้งในรูปแบบของข้อมูล
ในการนาเสนอและการประกันการเข้าถึง
และการมีส่วนร่วมในการออกแบบ

สานัก
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบาย
สาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม

งบประมาณ

ระยะเวลา
ปี 2563

1,240,000

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นพื้นที่ในการระดมข้อมูลในงาน
ข่าวและรายการ
2 เพื่อประกันการเข้าถึงและการมีส่วน
ร่วมในการออกแบบนโยบายสาธารณะ
และนาไปสู่การปฏิบัติ
3 เพื่อพัฒนารูปแบบและดาเนินการเวที
สาธารณะให้น่าติดตาม ทันยุคสมัย

ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม วัดผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการบนพื้นที่ออนไลน์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) Social media for REACH
2) Social media for ENGAGEMENT
3) Social media for CONVERSION
*** การวัดผลอาจมีการเปลีย่ นแปลงตาม
พัฒนาการของเครื่องมือ

1 ผลิตเว็บไซต์หรือไมโครไซต์ เพื่อแสดง
ข้อมูลในรูปแบบของ Data
Visualization และใช้เป็นพื้นที่ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ข่าวและสารคดี อย่างน้อย 1 ประเด็น
ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
2 มีการบันทึกฐานข้อมูลสาหรับการ
ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social
Impact Assessment: SIA) เพื่อนาไป
ต่อยอดพัฒนาเป็นผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (Social Return on
Investment: SROI)

ผลผลิต
1 การระดมข้อมูลในงานข่าว รายการ
และสารคดีเชิงสังคม อย่างน้อย 1 ครั้ง/
ไตรมาส
2 การเข้ามามีสว่ นร่วมของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและนาไปสู่
การปฏิบัติ
3 ดาเนินการเวทีสาธารณะรูปแบบใหม่
ที่น่าติดตามและทันยุคสมัย
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1 ได้ข้อมูลสาหรับงานข่าว รายการ และ
สารคดีเชิงสังคม ด้านนโยบายสาธารณะ
ที่เกาะติดสถานการณ์ และนาเสนอ
ข้อมูลในประเด็นทางสังคมนั้น ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและนาไปสู่
การปฏิบัติ
KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่ม Active Citizen / Opinion Leader / Public
Policy / Stakeholder เชิงประเด็น
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มผู้ชมที่มีความรู้สึกร่วมต่อประเด็นทางสังคม

นโยบายสาธารณะและนาไปสู่การปฏิบตั ิ
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายฯมีภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้พัฒนารูปแบบและ
ดาเนินการเวทีสาธารณะให้น่าติดตาม ทัน
ยุคสมัย เพื่อประกันการเข้าถึงและการมี
ส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย
สาธารณะและนาไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบาย ส.ส.ท. ด้านการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ในสร้างการมีส่วนร่วม
(Engaging) และการสร้างภาคีหุ้นส่วน
(Empowering) อีกด้วย

ชื่อโครงการ
15. 63-C36 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
สนับสนุนงานหารายได้ของศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบาย
สาธารณะและสารคดีเชิงสังคม
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบาย
1,000,000
ปี 2563
สาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม
กลุ่มเป้าหมาย

หลักการ
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและ
สารคดีเชิงสังคม ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมี
ภารกิจสาคัญ คือ ผลิต/บรรณาธิการ
เนื้อหาข่าว-สารคดี นโยบายสาธารณะ
เผยแพร่ในทุก Platform รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะและนวัตกรรมในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวและการรณรงค์ผ่านสื่อ
แบบ Transmedia ซึ่งการสร้างสื่อแบบ
Transmedia เป็นทิศทางใหม่ที่กาลังเป็น

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวและการรณรงค์ผ่านสื่อ
แบบ Transmedia
2 เพื่อจัดทา Brand & Marketing ของ
ศูนย์ฯ เพื่อสร้างวัฒนธรมของหน่วยงาน
ใหม่ ด้วยวิธกี ารและแนวคิดใหม่ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน

1 ข้อมูลในงานข่าว รายการ และสาร
คดีเชิงสังคม ทั้งหมด 4 ประเด็น หรือ
อย่างน้อย 1 ครัง้ /ไตรมาส
2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน หรือผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียใน
ประเด็นนั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและนาไปสู่
การปฏิบัติครบทุกภาคส่วน
3 ดาเนินการเวทีสาธารณะรูปแบบใหม่
ที่น่าติดตามและทันยุคสมัยภายในไตร
มาสที่ 2

1 จัดทาข้อมูลจากการระดมความ
คิดเห็นผ่านเวทีสาธารณะ ทั้งหมด 4
ประเด็น หรืออย่างน้อย 1 ครั้ง/ไตรมาส
2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน หรือผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียใน
ประเด็นนั้น ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ออกแบบนโยบายสาธารณะและนาไปสู่
การปฏิบัติครบทุกภาคส่วน
3 ดาเนินการเวทีสาธารณะรูปแบบใหม่
ที่น่าติดตามและทันยุคสมัยภายในไตร
มาสที่ 2 เป็นต้นไป และประเมินผลการ
ดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 4

ผลผลิต
1 บุคลากรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
2 ศูนย์ฯ มีแบรนด์และแผนการตลาด
ในการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
1 บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีทิศทางและ
องค์ความรู้ในการทางานของตนเอง
เพิ่มขึ้น
2 ศูนย์ฯ มีแบรนด์ที่พัฒนา ส.ส.ท. ให้
เป็น Trusted brand ในใจประชาชนอีก
ช่องทางหนึ่ง

KPIผลผลิต

KPIผลลัพธ์

57

กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่ม Active Citizen / Opinion Leader / Public
Policy / Stakeholder เชิงประเด็น
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มผู้ชมที่มีความรู้สึกร่วมต่อประเด็นทางสังคม

จุดสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมการเล่า
เรื่องของสื่อ
ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงเล็งเห็นความสาคัญของ
การเสริมศักยภาพของบุคลากร จึงได้
จัดทา “โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม”
ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และงานจัดทา
Brand & Marketing เพื่อสร้างวัฒนธร
มของหน่วยงานใหม่ ด้วยวิธีการและ
แนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ
16. 63-C37 โครงการจัดหาอุปกรณ์การผลิตเนื้อหา
นโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ศูนย์ผลิตเนื้อหา
นโยบายสาธารณะ
1,720,000
ปี 2563
และสารคดีเชิงสังคม
กลุ่มเป้าหมาย
(เสนอตั้งงบประมาณที่ฝ่าย IT)

หลักการ
วัตถุประสงค์
ศูนย์ผลิตเนื้อหานโยบายสาธารณะและ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สาหรับการปฏิบัติงาน
สารคดีเชิงสังคม ได้จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงมี
ความจาเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์
สาหรับการปฏิบัติงาน จึงเล็งเห็น
ความสาคัญของจัดซื้ออุปกรณ์กล้อง และ
ตัดต่อเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน โดยได้พิจารณาอุปกรณ์
สาหรับระบบการทางานในปัจจุบันและ
อนาคตใน 2-3 ปีขา้ งหน้า และพิจารณา
ถึงความคุ้มค่าในการจัดซื้อ

ผลผลิต
จัดซื้อชุดตัดต่อ 4K, iMax for online,
Max Book Pro 2 เครื่อง ชุดกล้อง 1
ชุด และโดรน 1 ลา

ผลลัพธ์
ได้รับชุดตัดต่อ 4K, iMax for online,
Max Book Pro 2 เครื่อง ชุดกล้อง 1
ชุด และโดรน 1 ลา

KPIผลผลิต
จัดซื้อชุดตัดต่อ 4K, iMax for online,
Max Book Pro 2 เครื่อง ชุดกล้อง 1
ชุด และโดรน 1 ลา ภายในไตรมาสที่ 1

KPIผลลัพธ์
สามารถใช้อุปกรณ์ได้ทันในไตรมาสที่ 2

ชื่อโครงการ
17. 63-C09 โครงการพัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีสื่อ
ใหม่ (Platform & Technology)
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา

หลักการ
องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public
Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. มี

ผลผลิต
- มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
หลากหลายแพลตฟอร์มครบถ้วนตามเท
รนของกลุ่มเป้าหมาย

ผลลัพธ์
- รายการออนไลน์มีคุณภาพ น่าสนใจ
และได้รับความนิยม
- ผู้ชมผู้ฟังสามารถเข้าถึง เรียกใช้

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

1 บุคลากรผ่านการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
พร้อมสาหรับตาแหน่งใหม่ตาม
โครงสร้างของศูนย์
2 ศูนย์ฯ มีแบรนด์ที่เริ่มเป็นที่รู้จักและ
รับรู้ ในใจประชาชนอีกช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความน่าสนใจของแพลตฟอร์มไทยพี
บีเอสให้มีการเข้าถึงง่าย เป็นไปตาม

1 บุคลากรสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
และการรณรงค์ผ่านสื่อแบบ
Transmedia ได้
2 แบรนด์เป็นที่รู้จัก ผ่านปริมาณผู้ชม
หน้าจอ และสถิติออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
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สื่อใหม่
55,400,000

ปี 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผู้ชม ผู้ฟังกลุ่มอายุ 25-40 ในหลายความสนใจของ
กลุ่มเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ผู้ชม ผู้ฟังทัว่ ไป

ชื่อโครงการ
18. 63-C13 โครงการสนับสนุนการบริหารงานเพื่อ
ผลิตรายการและออกอากาศ

สานัก

งบประมาณ

ระยะเวลา

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ภารกิจในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ สาระบันเทิง
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึง ซึ่งการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันผู้ชมโดยส่วนใหญ่จะ
อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งในรูปแบบ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน์
จึงเล็งเห็นว่าควรมีการพัฒนาช่องทางหรือ
แพลตฟอร์มดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ
สะดวกในเข้าถึงและมีฟังก์ชันการใช้งานให้
ทันสมัย สอดรับกับเทคโนโลยี และพฤติกรรม
การบริโภคข้อมูลของผู้ชมในปัจจุบัน

หลักการ
1 สานักโทรทัศน์และวิทยุ มีภารกิจในการ
สนับสนุนการผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ ที่
ให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานหรือสานักต่างๆ
ในหลายรูปแบบงาน ได้แก่ งานกองถ่ายทา
รายการ, งานถ่ายทอดสด, งานออกอากาศ,
งานสตูดิโอ, งานออกแบบกราฟิกและศิลปกรรม
, งานกิจกรรมขององค์กร, งานตัดต่อรายการ
เป็นต้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานี
2 สนับสนุนงาน On-Air, On-Line, OnGround ซึ่งมีรูปแบบและการดาเนินการที่
จะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมของ
องค์กร

เทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับ
การหลอมรวม Online – On air –
On Mobile
- เพื่อพัฒนาระบบการรับชม On
Demand และสร้าง Digital Hub
Content
- เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ เทคโนโลยี
รองรับการผลิตรายการ การ
ถ่ายทอดสด รวมถึงการสนับสนุน
โครงการต่าง ๆ ในด้านเทคนิค

วัตถุประสงค์
1 เพื่อจัดทารายละเอียดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายดาเนินการประจาปี 2563 ที่มี
ความจาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ
สานักโทรทัศน์และวิทยุ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อแผนบริหารกิจการของ
ส.ส.ท.
2 เพื่อใช้ในการบริหารงานสนับสนุน
การผลิตรายการและการออกอากาศ
สามารถให้การสนับสนุนงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง รวดเร็วและเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานส่วนต่างๆ
3 เพื่อใช้ดาเนินการในภารกิจของสานัก
โดยจัดทางบประมาณให้มีเพียงพอต่อ

- มีสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึง
ระบบงานที่ทันสมัย สะดวกต่อการผลิต
เนื้อหาหรือรายการออนไลน์
KPIผลผลิต
- มีการเปิดใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์
หลักและเว็บไซต์ย่อย เช่น Thai PBS,
Chatbot ระยะที่ 2, Innovative 360
VR, Data Visualization หน้าเฉพาะกิจ
พิเศษ ได้รวดเร็ว แล้วเสร็จตามกาหนด
ของแผนงาน
- มีรายงานการใช้สถานที่หรือสตูดิโอ
ผลิตรายการ รวมถึงรายงานปัญหา
อุปสรรคอย่างสม่าเสมอ

บริการเนื้อหาทุกหมวดหมู่ในทุก
รูปแบบมัลติมีเดียจากเว็บไซต์
และแอปพลิเคชัน
KPIผลลัพธ์
- การสารวจความนิยม ความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการรับสื่อ
ออนไลน์จากไทยพีบีเอส
- จานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ไทยพีบี
เอส และแอปพลิชันมีปริมาณเพิ่มขึ้น
- การสารวจความนิยม ความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการรับสื่อ
ออนไลน์จากไทยพีบีเอส
- จานวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์ไทยพีบี
เอส และแอปพลิชันมีปริมาณเพิ่มขึ้น

ผลผลิต
1 สามารถดาเนินงานในส่วนต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตาม
เป้าหมาย
2 สนับสนุนงานผลิตรายการ ประเภท
ข่าว ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่
ต้องการ
3 สนับสนุนงานผลิตรายการ เช่น งาน
ประเภทสารคดี งานกองถ่าย-บันทึก
เทป งานถ่ายทอดสด ได้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือที่กาหนดไว้
4 หน่วยงานทีข่ อสนับสนุนได้รับ
ผลงานการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลลัพธ์
1 ผลงานในการรายการต่างๆ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และทันต่อการใช้
งานตามวัตถุประสงค์
2 สามารถวางแผนการใช้จา่ ยและ
ควบคุมการใช้งบประมาณในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 มีความเสี่ยงต่า ในเรื่องของความไม่
ต่อเนื่องในการสนับสนุนงานและการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
4 ผลงานในการรายการต่างๆ มี
คุณภาพ มาตรฐาน และทันต่อการใช้
งานตามวัตถุประสงค์
5 สามารถวางแผนการใช้จา่ ยและ
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โทรทัศน์และ
วิทยุ

98,736,000

มกราคม ถึง
ธันวาคม 2563

3 งานที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การควบคุมดูแล
ระบบอุปกรณ์ส่วนกลางของสถานีโทรทัศน์และ
วิทยุ ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้บริการหลัก
คือ สานักข่าวและสานักรายการ ได้อย่าง
เพียงพอ โดยมีเป้าหมายให้การผลิตรายการ
ต่างๆ และการแพร่ภาพออกอากาศมีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
4 จาเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เพียงพอ

การดาเนินงานของสานักในปี 2563
และสามารถควบคุมการดาเนินงาน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
มีอยู่

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- สานักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้บริหารและใช้
งบประมาณของโครงการโดยตรง จึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลักที่จะได้รับผลโดยตรง
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ผู้ขอใช้บริการ ได้แก่ สานักข่าว สานักรายการ ศูนย์
สื่อใหม่ เป็นต้น
ชื่อโครงการ
19. 63-C15 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อทดแทนและ
ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ปฏิบัติการ
สานัก
โทรทัศน์และ
วิทยุ

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ศ.2563

30,614,900

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
สานักโทรทัศน์และวิทยุ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานผลิตรายการโทรทัศน์และวิทยุ ทั้ง
การผลิตภายในและภายนอกสถานี ให้การ
สนับสนุนแก่หน่วยงานหรือสานักต่างๆ ในหลาย
รูปแบบงาน ได้แก่ งานกองถ่ายทารายการ, งาน
ถ่ายทอดสด, งานสตูดิโอ, งานกิจกรรมของ
องค์กร, งานตัดต่อรายการ เป็นต้น งานที่
สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือการควบคุมดูแลระบบ
อุปกรณ์ส่วนกลางของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ใหม่
และทดแทนอุปกรณ์ระบบเดิมที่
เสื่อมสภาพ ชารุด
2 ปรับปรุงอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเป็น
การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง
งานระบบประจาห้องควบคุม
ระบบงานภายในสถานี และการงาน
ปฏิบัติงานนอกสถานที่

5 สามารถดาเนินงานในส่วนต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามเป้าหมาย
6 สนับสนุนงานผลิตรายการ ประเภท
ข่าว ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่
ต้องการ
7 สนับสนุนงานผลิตรายการ เช่น งาน
ประเภทสารคดี งานกองถ่าย-บันทึก
เทป งานถ่ายทอดสด ได้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามที่ต้องการหรือที่กาหนดไว้
8 หน่วยงานทีข่ อสนับสนุนได้รับ
ผลงานการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้
KPIผลผลิต
1 มีการใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ครบถ้วนทุกรายการ และ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2 การใช้งบประมาณรวมทั้งหมดอยู่
ระหว่างร้อยละ 85 - 100
3 จานวนงานที่ให้การสนับสนุนต่อผู้
ขอใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ควบคุมการใช้งบประมาณในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6 มีความเสี่ยงต่า ในเรื่องของความไม่
ต่อเนื่องในการสนับสนุนงานและการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

ผลผลิต
1 สนับสนุนงานผลิตรายการ ประเภท
ข่าว ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่
ต้องการ
2 สนับสนุนงานผลิตรายการ ประเภท
สารคดี งานกองถ่าย-บันทึกเทป งาน
ถ่ายทอดสด ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์
ตามที่ต้องการหรือที่กาหนดไว้
3 หน่วยงานทีข่ อสนับสนุนได้รับ
ผลงานการผลิตตามเป้าหมายที่วางไว้

ผลลัพธ์
1 ผลงานในการรายการต่างๆ มี
คุณภาพและมาตรฐาน และทันต่อการ
ใช้งานตามวัตถุประสงค์
2 สามารถวางแผนการใช้จา่ ยและ
ควบคุมการใช้งบประมาณในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 มีความเสี่ยงต่า ในเรื่องของความไม่
ต่อเนื่องในการสนับสนุนงานและการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร

KPIผลลัพธ์
1 ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับบริการภายในไม่น้อยกว่า 3.00
คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม
2 ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับบริการภายในไม่น้อยกว่า 3.00
คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม)
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
-ผู้ขอใช้บริการสนับสนุนการผลิตงานภายในองค์กร
ได้แก่ สานักข่าว สานักรายการ ศูนย์สอื่ ใหม่ เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายรอง
-ฝ่ายงานภายในสานักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้บริหาร
และใช้งบประมาณของโครงการโดยตรง จึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักทีจ่ ะได้รับผลโดยตรง

ให้สามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีของ ส.ส.ท.
และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ใช้งานหลักคือ สานักข่าวและสานักรายการ
ได้อย่างเพียงพอ โดยมีเป้าหมายให้การผลิต
รายการต่างๆ และการแพร่ภาพออกอากาศมี
คุณภาพมาตรฐาน มีเครื่องมือพร้อมใช้งานและ
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
การจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่เสื่อมสภาพ และ
จัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นอีก
ภารกิจหนึ่งของสานักฯที่จะต้องดาเนินการ
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก สามารถ
ทางานได้บรรลุเป้าหมาย

ชื่อโครงการ
20. 63-C19 โครงการการจัดทา Media Lab เพื่อพัฒนา
รายการและคุณภาพเนื้อหา
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถาบันวิชาการ
มกราคม สื่อสาธารณะ
4,000,000
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มุ่งนาเสนอเนื้อหา
รายการที่เน้นคุณค่าเพื่อประโยชน์สาธารณะ
และครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสในสังคม ส่งเสริม
การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ในสังคม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
สมดุล และมีเหตุผล สะท้อนความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณค่าที่ดีงามของ

3 เพื่อให้การบริหารงานสนับสนุนการ
ผลิตรายการและการออกอากาศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้
การสนับสนุนงานได้อย่างต่อเนื่อง
รวดเร็วและเพียงพอต่อการดาเนินงาน
ส่วนต่างๆ
4 ลดความเสี่ยงอันเนื่องจาก อุปกรณ์
เกิดการชารุดในระหว่างที่ใช้งานผลิต
และออกอากาศ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
สร้างสรรค์และพัฒนาข่าวและ
รายการของไทยพีบีเอสให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของสังคม
2 เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ออกแบบช่องทางหรือการสร้างสรรค์
รายการรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องตาม
พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่
เปลี่ยนแปลง

KPIผลผลิต
1 มีการใช้งบประมาณจัดหาอุปกรณ์
ทดแทนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ครบถ้วนทุกรายการ และสามารถ
ดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
2 ไม่มีอุปกรณ์ที่ชารุดในระหว่างงานที่
สาคัญหรือระหว่างการออกอากาศ จน
เป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร

KPIผลลัพธ์
1 ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับบริการภายในไม่น้อยกว่า 3.00
คะแนน (จาก 5 คะแนนเต็ม)
2 การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนที่
วางไว้
3 มีอุปกรณ์เพียงพอ รองรับการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต
1 รายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็น
และแนวทางการพัฒนาข่าวและ
รายการ ซึ่งอาจเป็นข่าวภาคหลัก
รายการข่าว รายการที่เป็น Signature
Program หรือรายการที่เห็นควรให้มี
การพัฒนา
2 รายงานการออกแบบช่องทางหรือ
การสร้างสรรค์รายการในรูปแบบใหม่
(New Program Creation)
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
มีการนาผลการทดสอบรายการ ความ
คิดเห็นและแนวทางการพัฒนา
รายการ

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มผู้ชมผู้ฟังช่วงวัยต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
รายการ/ข่าว

ชื่อโครงการ
21. 63-C16 โครงการจัดหาอุปกรณ์สานักข่าว

สานัก
โทรทัศน์และ
วิทยุ

งบประมาณ
23,600,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

สังคม และยกระดับสุนทรียภาพของ
ประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทาเนื้อหาผ่านช่องทาง
ต่างๆ มีคุณภาพ สอดคล้องตามความคาดหวัง
ของสังคม และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
เล็งเห็นว่าควรมีการจัดทา Media Lab เพื่อ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเนื้อหา รูปแบบ
และวิธกี ารนาเสนอรายการ ตลอดจน
สนับสนุนการสร้างสรรค์รายการรูปแบบใหม่ๆ
ที่สร้างการเข้าถึง ดึงความสนใจ และตอบ
โจทย์ความเป็นสื่อสาธารณะได้อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ

หลักการ
วัตถุประสงค์
ช่างภาพข่าว สนับสนุนการปฏิบัติงานผลิต − เพื่อดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ใหม่
ข่าวโทรทัศน์และออนไลน์ ทั้งการผลิต
และทดแทนอุปกรณ์ระบบเดิมที่
ภายในและภายนอกสถานี ให้แก่สานักข่าว
เสื่อมสภาพ ชารุด
ในหลายรูปแบบงาน ได้แก่ งานออกถ่ายทา − ปรับปรุงอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
ข่าว, งานรายงานข่าวด่วน, งานออนไลน์,
แนวทางการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
เป็นต้น งานที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือการ
และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ควบคุมดูแลระบบอุปกรณ์ในการผลิตภาพ
ปฏิบัติงาน ทั้งงานภายในสถานี
ข่าว ให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิ
และการงานปฏิบัติงานนอก
ภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสานัก
สถานที่
ข่าวได้เพียงพอ โดยมีเป้าหมายให้การผลิต − เพื่อให้การบริหารงานสนับสนุน
รายการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีเครื่องมือ
การผลิตภาพข่าว เป็นไปอย่างมี
พร้อมใช้งานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
ประสิทธิภาพ สามารถให้การ
การจัดหาอุปกรณ์ทดแทนที่เสื่อมสภาพ และ

1 มีรายงานการวิเคราะห์ความคิดเห็น
และแนวทางการพัฒนาข่าว/รายการ
อย่างน้อย 2 ชุดรายการ
2 มีการออกแบบช่องทางหรือรายการ
รูปแบบใหม่ (New Program
Creation) อย่างน้อย 1 รูปแบบ
3 มีการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องในระดับมาก

ผลผลิต
- สนับสนุนงานผลิตภาพข่าว ได้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ต้องการ
- สนับสนุนงานผลิตออนไลน์ ได้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ต้องการ
หรือที่กาหนดไว้
- หน่วยงานที่ขอสนับสนุนได้รับผลงาน
การผลิตตามเป้าหมายทีว่ างไว้

KPIผลผลิต

1 มีการนาข้อเสนอแนะจากการจัดทา
Media Lab ไปพัฒนาปรับปรุงข่าว/
รายการ อย่างน้อย 2 รายการ

ผลลัพธ์
- ผลงานในการรายการต่างๆ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และทันต่อการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์
- สามารถวางแผนการใช้จ่ายและ
ควบคุมการใช้งบประมาณในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเสี่ยงต่า ในเรื่องของความไม่
ต่อเนื่องในการสนับสนุนงานและการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร
- ช่างภาพ นักข่าวและผู้ที่เกีย่ วข้องได้
เรียนรู้และสามารถใช้งานอุปกรณ์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- สานักข่าว ผลิตงานข่าวให้ประชาชนผู้ชมรายการข่าว
ผู้กลุ่มเป้าหมายรอง
- ส่วนงานอื่นที่รอ้ งขอการสนับสนุน และ ผู้ใช้สื่อในทุกๆ
platform สามารถปรับตัวในการรับชมและผลิตงานข่าวได้
เท่าทันต่อเทคโนโลยีฯ

จัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการใช้งาน เป็น
สนับสนุนงานได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวก
รวดเร็วและเพียงพอต่อการ
สามารถทางานได้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้
ดาเนินงานส่วนต่างๆ
production การผลิตงานข่าวของสานักข่าว − ลดความเสี่ยงอันเนื่องจาก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
อุปกรณ์เกิดการชารุดในระหว่างที่
สถานการณ์ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการ
ใช้งานผลิตและออกอากาศ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถ
ตอบสนองการปรับภูมิทัศน์ของสื่อได้

- ตอบสนองตาม KPI สานักข่าวคิดเป็น - ผลงานของช่างภาพ นักข่าวและผู้ที่
สัดส่วน 80% ในการผลิตชิ้นงาน
เกีย่ วข้องใช้งานอุปกรณ์ ไม่ต่ากว่าหรือดี
ขึ้นตามเกณฑ์การประเมินปี 62

ชื่อโครงการ
22-63-C20 โครงการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อ
(Consumer Insight)

หลักการ
ส.ส.ท.ในฐานะสื่อสาธารณะก่อตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญในการเป็นเครื่องมือแห่ง
การเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ
แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ โดย
ตลอดระยะการดาเนินงานที่ผ่านมา ส.ส.ท.
มุ่งผลิตรายการ ให้บริการข่าวสาร ความรู้
สารประโยชน์ สาระบันเทิงที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อตอบสนองกลุ่มคนได้ทุกเพศ
ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกอาชีพ มีช่องทางการ
เข้าถึงที่หลากหลาย สามารถนาไปประโยชน์
ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง อีกทั้งยังมี
เป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในมิติ
ต่างๆ ให้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้
เพื่อให้สามารถสร้างการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง
ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สถาบัน
วิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการมีชุดข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการใช้สื่อครอบคลุมทั้ง
แพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อใช้

ผลผลิต
มีรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
สื่อและรูปแบบการนาเสนอเนื้อหาที่
สอดคล้องตามความต้องการของผู้ชม
ผู้ฟังในแพลตฟอร์มต่างๆ

ผลลัพธ์
การนาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
สื่อฯ ของผู้ชมผู้ฟัง ไปเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนและจัดทารายการ
ที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้ชมผู้ใช้บริการของไทยพีบี
เอส

KPIผลผลิต
- มีรายงานการวิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้สื่อและรูปแบบการนาเสนอ
เนื้อหาที่สอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้ชมผู้ฟังในแพลตฟอร์มต่างๆ
อย่างน้อย 2 ชิ้น และนาเสนอผลการ
วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อฯ ให้กบั
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง อาทิ สานักข่าว
สานักรายการ สานักสื่อใหม่ เป็นต้น

KPIผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องนาผลการศึกษาไป
พัฒนาคุณภาพเนื้อหาข่าว/รายการให้
สามารถเข้าถึงและตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของสังคม
อย่างน้อย 2 รายการ

สานัก
สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ

งบประมาณ
3,160,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสารวจพฤติกรรมการเปิดรับ
สื่อและความสนใจที่มีต่อเนื้อหาของ
ผู้ชมผู้ฟังในแพลตฟอร์มต่างๆ
2) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการ
วางแผนงานและการจัดทารายการที่
สอดคล้องต่อพฤติกรรม ความสนใจ
และความต้องการของผู้ชม
ผู้ใช้บริการของไทยพีบีเอส
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เป็นส่วนประกอบสาคัญในการวางแผนและ
การผลิตรายการที่สอดคล้องต่อพฤติกรรม
และความต้องการของผู้บริโภคสื่อในปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น

ชื่อโครงการ
23. 63-C12 โครงการพัฒนาสถิติ การวิเคราะห์และ
ตัวชี้วดั (Metrics Measurement)

สานัก
สื่อใหม่

งบประมาณ
6,000,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการ
พัฒนา เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา รวมถึงการแข่งขันก็สูงตามไปด้วย
ทาให้ทุกองค์กรพยายามหาทางทุกวิถีทางที่
จะทาให้องค์กรเติบโตและเป็นที่รู้จกั มากขึ้น
นอกจากการทาการตลาดอย่างที่เคยทาใน
อดีต ปัจจุบันกาหนดกลยุทธ์และวางแผน
เชิงกลยุทธ์ก็เป็นส่วนสาคัญในการตลาดที่
เกิดขึ้น นั้นก็คือความสามารถเข้าถึงกลุม่
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ดังนั้น เพื่อทาให้องค์กรเข้าใจความต้องการ
ของผู้บริโภคมากขึ้น จึงได้จัดทาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ทจี่ ะช่วย
องค์กรค้นหา Strategic Insights เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบและเผยมุมมองใหม่ที่มีคณ
ุ ค่า
ต่อองค์กร ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบประมวลผล Online
Rating และมีเครื่องมือ Social
Listening เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในเชิงลึก
ของผู้ชมผู้ใช้บริการบนสื่อออนไลน์
เพื่อพัฒนาระบบประมวลผล Online
Rating และมีเครื่องมือ Social
Listening เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในเชิงลึก
ของผู้ชมผู้ใช้บริการบนสื่อออนไลน์ ที่
มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย
ได้อย่างเป็นระบบ

ผลผลิต

ผลลัพธ์
- มีรายงานสถิติและการวิเคราะห์สอื่
- สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมใน
ออนไลน์ของไทยพีบีเอสอย่างถูกต้อง
เชิงลึกของผู้ชมในแต่ละช่องทางสื่อ และ
รวดเร็วและครอบคลุม
นาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาบริการ
- มีเครื่องมือสารวจและรวบรวมความ
- สามารถประเมินผลความนิยมของ
คิดเห็นบนออนไลน์ พร้อมสามารถ
เนื้อหาของไทยพีบีเอสอย่างครอบคลุม
วิเคราะห์รายงานได้
ทุกช่องทางสื่อ และนาไปประกอบการ
- มีช่องทางหรือระบบงานในการตรวจสอบ
วางแผนกลยุทธ์การทาเนื้อหาต่อไป
ความนิยม, สถิตทิ ั้งช่องทางทีวีและ
ออนไลน์- มีรายงานสถิติและการวิเคราะห์
สื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอสอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและครอบคลุม
- มีเครื่องมือสารวจและรวบรวมความ
คิดเห็นบนออนไลน์ พร้อมสามารถ
วิเคราะห์รายงานได้
- มีช่องทางหรือระบบงานในการตรวจสอบ
ความนิยม, สถิตทิ ั้งช่องทางทีวีและ
ออนไลน์

KPIผลผลิต

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผู้บริหาร, หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อหา
ภาพลักษณ์องค์กร การตลาด
กลุ่มเป้าหมายรอง
- บุคลากรภายในองค์กร

ชื่อโครงการ
24. 63-C10 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาด
ด้านดิจิทัล (Branding Marketing)
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สื่อใหม่
1 มกราคม –
8,000,000
31 ธันวาคม
2563
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- เพศชายและหญิง อายุ 13-40 ปีขึ้นไป (ตาม
แพลตฟอร์มต่างๆ)
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ผู้ชมผู้ฟังในทุกสื่อของไทยพีบีเอส

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

Analytic tools ที่มีประสิทธิภาพสามารถ
แสดงผลในรูปแบบที่เพิ่มความเข้าใจ และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลนาไปกาหนดกลยุทธ์
และวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักการ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ และ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ฟัง กับ
การเลือกรับสื่อในแพลทฟอร์มที่หลากหลาย
สื่อดิจิทัลกลายเป็นช่องทางที่มีบทบาทกับ
ประชาชนมากขึ้น ทาให้มีการแข่งขันการ
นาเสนอ การทากิจกรรม และสร้างฐานแฟน
หรือผู้ติดตามในทุกช่องทางสื่อ ไทยพีบีเอสจึง
มองเห็นความสาคัญในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการจดจา, การมีสว่ นร่วม รวมถึง
ส่งเสริม เน้นย้าภาพลักษณ์ด้านดิจิทัลของ
องค์กรบน Platform Online และสร้าง
กิจกรรมการตลาด เพื่อสร้างฐานผู้ชมผูฟ้ ังบน
ช่องทางสื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอส

- การนาส่งรายงานสถิติและการ
วิเคราะห์เป็นรายเดือน
- การนาส่งข้อมูลหรือการเข้าใช้งาน
ระบบและรวบรวมความคิดเห็นจากสื่อ
ออนไลน์ได้
- สามารถเข้าระบบตรวจสอบสถิติทั้ง
จากทีวีและออนไลน์ได้ในช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ว- การนาส่งรายงานสถิติ
และการวิเคราะห์เป็นรายเดือน
- การนาส่งข้อมูลหรือการเข้าใช้งาน
ระบบและรวบรวมความคิดเห็นจากสื่อ
ออนไลน์ได้
- สามารถเข้าระบบตรวจสอบสถิติทั้ง
จากทีวีและออนไลน์ได้ในช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค์
- พัฒนาการสื่อสารผลิตภัณฑ์และ
บริการสื่อดิจิทัลขององค์กร
- พัฒนาและสร้างกลยุทธ์การตลาด
ของบริการสื่อดิจิทัลขององค์กร
- วางแนวทาง, แนวปฏิบัติการใช้
ช่องทางและบริการของสื่อดิจิทัลใน
งานข่าวและรายการ
- สร้างภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
องค์กรให้เป็น Digital Landscape

ผลผลิต
- มีคอลัมน์หรือรายการออนไลน์ทั้งใน
รูปแบบต่อยอดการผลิต และแบบผลิต
ขึ้นใหม่ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มและ
ผู้ชมออนไลน์
- จานวนผู้ชมหรือผู้ติดตามช่องทางสื่อ
ออนไลน์ไทยพีบีเอสสูงเพิ่มขึ้น
KPIผลผลิต
- จานวนชิ้นงาน, สื่อประชาสัมพันธ์ที่
ผลิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์
- จานวนครั้งของการจัดแคมเปญ
กิจกรรมและความนิยมของการเข้าร่วม
กิจกรรม

- มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการ
วางแผนและการตัดสินใจในเชิง
การตลาดอย่างถูกต้อง ทันสถานการณ์
- มีการนาเสนอข้อมูลจากผลความนิยม
ในระดับบริหารอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ

ผลลัพธ์
- เนื้อหาที่ผลิตเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
ได้รับความนิยม สร้างคุณค่าและการ
จดจาแบรนด์ไทยพีบีเอสออนไลน์
- ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรในด้านสื่อ
ดิจิทัล
KPIผลลัพธ์
- มีรายงานข้อมูล ความคิดเห็นของการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
- จานวนผู้ติดตามในช่องทางออนไลน์
เพิ่มสูงขึ้นจากการจัดการการตลาด
ออนไลน์
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ชื่อโครงการ
25. 63-C17 โครงการสื่อสารรายการ,ข่าว,รายการข่าว
และเครือข่าย
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
12,150,000

ระยะเวลา
มกราคมธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่มผู้ชมไทยพีบีเอส
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ประชาชนทัว่ ไป

ชื่อโครงการ
26. 63-C01 โครงการผลิตข่าวและรายการข่าว

สานัก
ข่าว

งบประมาณ
232,553,170

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ตามที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสือ่
สาธารณะที่มีพันธกิจในการสร้างสรรค์สังคม
คุณภาพคุณธรรม เนื้อหาข่าวและรายการมุ่ง
สร้างให้ผู้ชมเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ หรือพลเมือง
ประเทืองปัญญา (Informed Citizen) และมี
เป้าหมายในการเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life - Long
Learning) ฝ่ายสื่อสารองค์การจึงมีหน้าที่ใน
การวางแผนการสื่อสารให้สอดรับกับ
เป้าหมายองค์การ โดยวางแผนการสื่อสารให้
ประชาชนได้รู้จักและสามารถจดจารายการได้
ผ่านการสื่อสารในทุก Platform รวมถึงการ
จัดกิจกรรม On-Ground สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้ชมและรายการ นาไปสู่การสร้าง
แฟนคลับรายการ หรือ Program Loyalty

หลักการ
โครงการผลิตข่าวและรายการข่าว ยึดหลักตาม
ภารกิจ พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 43
และแนวทางตามแผนบริหารกิจการ 2561-2564
ด้านยุทธศาสตร์สร้างความแตกต่าง ตามแผนเนื้อหา
ช่องทาง และบริการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์เข้าถึง
ผู้รับสารหลากหลายทัว่ ถึงด้วยสารประโยชน์ที่

วัตถุประสงค์
- เพื่อสื่อสารและขยายผลงานของไทย
พีบีเอสให้กลุ่มเป้าหมายรู้จกั และ
ติดตามชมรายการ
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ชม
กับรายการของไทยพีบีเอส
- เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชมรายการของ
ไทยพีบีเอสให้กว้างขวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น

ผลผลิต
- มีการสื่อสารการส่งเสริมรายการ,ข่าว
,รายการข่าว และเครือข่ายกระจายทุก
Platform
- มีกิจกรรมขยายฐานผู้ชมรายการ
รายการ,ข่าว,รายการข่าว และ
เครือข่าย
- มีกิจกรรมรักษาฐานผู้ชมเดิมของ
รายการ,ข่าว,รายการข่าว และ
เครือข่าย ให้เป็นกลุ่มผู้ชมเข้มข้น หรือ
แฟนคลับรายการ
KPIผลผลิต
- ดาเนินงานตามแผนการสื่อสาร
รายการผ่านทุกช่องทางสื่อได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของแผนรายไตรมาส
- จานวนกิจกรรมสร้างการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
- นาเสนอข้อมูลข่าวสารด้วยการเน้นประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ความเป็นธรรม ความน่าเชื่อถือและความ
ถูกต้อง มีเป้าหมายของการนาเสนอให้เห็นทางออก
ของปัญหา (Solutions Journalism) ด้วยข้อมูลที่
รอบด้าน (Data Journalism) ตามแผนจัดทา
รายการ
- ผลิตรายการข่าวที่มีเนื้อหาสะท้อนตามภารกิจ

ผลลัพธ์
- ผูช้ มรู้จัก และจดจารายการได้
- จานวนผู้ชมที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
รายการ หรือมีปฎิสัมพันธ์กับรายการ
ของสถานีเพิ่มมากขึ้น
- สามารถรักษาฐานผู้ชมกลุ่มเดิม
และสามารถขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่

KPIผลลัพธ์
- ค่าเฉลี่ยการรับรู้รายการของ
ส.ส.ท. จากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
รายการอยู่ในเกณฑ์ดี 3.51-4.50
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมรายการ ข่าว
รายการข่าว และเครือข่าย อยู่ใน
เกณฑ์ดี 3.51-4.50

ผลผลิต
มีรายการข่าวเผยแพร่ทางสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์
ตามที่กาหนดในผังรายการ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ด้าน
ข่าวตามที่ระบุในกิจกรรมมี
รายการข่าวเผยแพร่ทางสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์

ผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสารทั้งช่องทาง
โทรทัศน์และช่องทางออนไลน์
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แตกต่าง สานักข่าวจึงได้เสนอการผลิตข่าวภาคหลัก
ประจาวันและรายการข่าวทีห่ ลากหลาย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ชมในแง่มุมต่าง ๆ
โดยเน้นเนื้อหาและการนาเสนอที่แตกต่างจากสื่ออื่น
คือการนาเสนอที่เน้นการใช้ข้อมูลตามแนวทาง
Data Journalism มุ่งชี้ทางออกในปัญหานั้น ๆ
ตามแนวทาง Solutions Journalism โดยเผยแพร่
อย่างทั่วถึงทั้งทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม

พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
- เผยแพร่เนื้อหาที่ผลิตทั้งช่องทางโทรทัศน์และ
ช่องทางออนไลน์อย่างเหมาะสม

ตามที่กาหนดในผังรายการ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ด้าน
ข่าวตามที่ระบุในกิจกรรม
KPIผลผลิต
จานวนกิจกรรม/รายการ ที่ได้
ดาเนินการ ที่เป็นไปตามผัง
รายการโทรทัศน์และใน
Platform ทีก่ าหนด

หลักการ
ภายใต้แนวทางตามแผนบริหารกิจการ 2561-2564
ด้านยุทธศาสตร์สร้างความแตกต่าง สานักข่าว
ดาเนินการตามแผนเนื้อหา ช่องทาง และบริการ
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตามประเด็นยุทธศาสตร์เข้าถึงผู้รับสารหลากหลาย
ข่าว
1 มกราคม –
ทั่วถึงด้วยสารประโยชน์ทแี่ ตกต่าง เพือ่ พัฒนาให้ข่าว
2,000,000
31 ธันวาคม
และรายการข่าวมีคุณสมบัติหลักที่ใช้การรายงาน
2563
ด้วยข้อมูลเพือ่ ให้สังคมเรียนรู้ถึงทางออกของปัญหา
กลุ่มเป้าหมาย
และนาไปสู่การพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต
กลุ่มเป้าหมายหลัก
(Future Skill) จึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาด้าน
- บรรณาธิการที่ได้รับมอบหมาย ทีมกราฟิกและ
เนื้อหาข่าว
Visualizer โปรดิวเซอร์ข่าวที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ผู้สื่อข่าว

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้นวัตกรรมสื่อสารมวลชนการสื่อสารด้วยการ
ใช้ข้อมูล (Data Journalism) พัฒนาเนื้อหาข่าว
โดยมีกระบวนการขุดค้นข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล และออกแบบนาเสนอด้วยรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่ง เช่น เนื้อหาข่าว ภาพกราฟิก อินโฟ
กราฟิก immersive และ Visualization อื่น ๆ

ผลผลิต
มีข้อมูลที่ถูกขุดค้นขึ้นมา
สาหรับการนาไปพัฒนาเป็น
เนือ้ หาข่าวตามแผนจัดทา
รายการ

ผลลัพธ์
มีประเด็นข่าวที่พัฒนาขึ้นมา
จากข้อมูลที่ถูกขุดค้นและผลิต
เพื่อนาเสนอผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ของสานักข่าว
และบุคลากรมีทักษะเพิ่มขึ้นใน
กระบวนการ Visualization

KPIผลผลิต
จานวนเรื่องของข้อมูลที่ถกู
ขุดค้นขึ้นมา สาหรับการ
นาไปพัฒนาเป็นเนื้อหาข่าว

KPIผลลัพธ์
- จานวนประเด็นข่าว (ไม่นับ
จานวนชิ้นงาน) ที่พัฒนาและ
ผลิตขึ้นมาจากข้อมูลที่ถูกขุด
ค้นและนาเสนอผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ทั้ง On Air และ
Online
- บุคลากรเป้าหมายใน
โครงการได้รับการเรียนรู้และมี
ทักษะด้านการออกแบบและ
เล่าเรื่องตามแนวทาง
Visualization

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเป้าหมายของข่าวทางสื่อโทรทัศน์ ประชาชนทั้ง
ชาย-หญิง ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป
-กลุ่มเป้าหมายของข่าวทางออนไลน์ ประชาชนทั้งชายหญิง ช่วงอายุ 25 - 44 ปี
-กลุ่มเป้าหมายของข่าวทางออนไลน์ กลุม่ เป้าหมายใหม่
ทั้งชาย-หญิง ช่วงอายุ 18 - 25 ปี

ชื่อโครงการ
27. 63-C01 โครงการพัฒนาเนื้อหาข่าวด้วย
Data Journalism

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

KPIผลลัพธ์
จานวนผู้เข้ารับบริการทาง
ช่องทางโทรทัศน์ (จานวนคน/
นาที) และช่องทางออนไลน์
(Rating)
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ชื่อโครงการ
28. 63-C03 โครงการผลิตและจัดหารายการเพื่อ
ตอบสนองCore Agenda

สานัก
รายการ

งบประมาณ
347,000,000

หลักการ
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2563 กาหนดวาระหลัก
(Core Agenda) ประกอบด้วย 1) ประเด็นความ
เท่าเทียมกันในสังคม 2) ประเด็นการศึกษา
เรียนรู้ของประชาชน และ 3) ประเด็นการรักษา
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นไทย
เป็นเป้าหมายสาคัญของการดาเนินงานด้าน
ยุทธศาสตร์เนื้อหาของส.ส.ท. ทั้งนี้ในแผนจัดทา
รายการปี2563 ระบุหลักการ สาคัญของงานด้าน
ระยะเวลา ยุทธศาสตร์เนื้อหาประกอบด้วย 1)ส.ส.ท.ให้
ความสาคัญกับนาเสนอเนื้อหาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
พ.ศ.
ผ่าน(Transformation)ในทุกมิติสังคม 2) สร้าง
2563
สานึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเชื่อมโยงทุน
ความรู้เดิมกับความรู้และทักษะใหม่ในโลกที่มี
ความเปลี่ยนแปลง และ3) พัฒนาระบบ
กระบวนการจัดทาฐานข้อมูล (Database) และนา
ข้อมูลสาคัญมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่
เนื้อหาที่เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการ
ของสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตและจัดหารายการ และ สื่อผสมผสาน
(Multi Media) ที่มีเนื้อหามุ่งตอบสนองวาระหลัก
(Core Agenda) ของส.ส.ท. ในช่องทางการเผยแพร่
ทั้งการออกอากาศหน้าจอหลัก (On Air) และช่องทาง
สื่อใหม่ ( Online-VIPA )
2. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงเนื้อหาของไทย
พีบีเอสได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น การได้ยิน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ
ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆที่เอื้ออานวยต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และสุนทรียจ์ าก เนื้อหารายการของไทยพีบี
เอส รวมถึงการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์
(Interactive) ระหว่างกลุ่มผู้ชมกับรายการ
3. เพื่อพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดทาเนื้อหา
ที่มาจากฐานข้อมูล (Database) การศึกษา วิจัย และ
การสืบค้น ข้อมูลอย่างเป็นระบบ มุ่งให้งานข้อมูล
ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของเนื้อหารายการ
ของไทยพีบีเอส
4. เพื่อพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพเนื้อหา
(Contents) และงานผลิต (Production) การตรวจ
พิจารณารายการ และการบริหารผังรายการ ให้
สามารถสนับสนุนงานผลิตและจัดหารายการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ผลผลิต
1.มีผลผลิตรายการท่ีเผยแพร่ใน
ทุกช่องทางในปี 2563 โดยมี
เนื้อหาสอดรับกับวาระหลัก
(Core Agenda) ครบทุก
ประเด็น มีปริมาณรายการที่
เพียงพอ เพื่อให้เผยแพร่ได้
ต่อเนื่องตามผังออกอากาศปี
2563 และแผน เผยแพร่
เนื้อหาในช่องทาง VIPA
ปี2563
2.มีนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุน
ให้กลุ่มผู้บกพร่องทางการได้ยิน
และการมองเห็นสามารถการ
เข้าถึงเนื้อหาของ ไทยพีบีเอส
ได้ ภายในปี2563 และมีการ
ผลิตเนื้อหารายการที่มีบริการ
คาบรรยายแทนเสียง (CC) และ
เสียง บรรยายภาพ (AD)
รวมกันไม่น้อยกว่าทีก่ สทช.
กาหนด

KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1.รายการได้รับการยอมรับว่า
เป็นส่วนสาคัญในการกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึงความ
สาคัญของประเด็นหลักในสังคม
คือ 1)ความเท่าเทียมกันในสังคม
2) การได้รับความรู้การศึกษา
อย่าง เหมาะสม และ3) คุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อน
ความเป็นไทย
2.เนื้อหารายการมีความทันสมัย
เหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละช่องทางการเผยแพร่
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาไปใน
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
(Multi-Platform) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.เนื้อหารายการของไทยพีบีเอส
ได้รับการพัฒนาให้มีบริการ
สาหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้
บกพร่องด้านการได้ยิน และการ
มองเห็นอย่างสม่าเสมอโดย
บริการเหล่านี้ของไทยพีบีเอสจะ
ไดัรับการใช้เป็นที่อ้างอิงหรือเป็น
บรรทัดฐานของสื่อที่ให้
ความสาคัญกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และผู้บกพร่องดังกล่าว
KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ผู้ชมรายการโทรทัศน์ กลุ่มอายุ 40+ ทั่วประเทศ
- ผู้ชมรายการในสื่อใหม่ กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 18 - 40 ปี
- ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น และการได้ยิน
- ผู้ผลิตอิสระ
กลุ่มเป้าหมายรอง
- องค์กรพันธมิตรร่วมผลิต หน่วยงานองค์กรภายนอก
ส.ส.ท.

ชื่อโครงการ
29. 63-C04 โครงการผลิตละคร (TV Drama) และซีรสี ์
โทรทัศน์ (TV Series) เพื่อเผยแพร่ปี 2563-65

สานัก

งบประมาณ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

1. มีแผนผลิตและจัดหา
รายการประจาปี 2563 ที่
กาหนดรายละเอียดขอบเขต
เนื้อหา เป้าหมายและกลยุทธ์
เนื้อหา กาหนดกระบวนการ
จัดหาและผลิตรายการที่สอด
รับกับแผนจัดทารายการปี
2563
2. มีระบบการควบคุมคุณภาพ
รายการที่สนับสนุนให้รายการมี
มาตรฐานทั้งด้านคุณค่าเนื้อหา
คุณภาพงานผลิตและ ความ
ถูกต้องเหมาะสมด้านจริยธรรม
3. มีแผนงาน และนวัตกรรม
ใหม่ของการจัดทาบริการ
สาหรับผู้พิการที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของกสทช.

หลักการ
ในปี 2563 สานักรายการได้จัดทาโครงการ
ผลิตละคร (TV Drama) คุณภาพสูง และ
สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าความเป็นไทยให้
สามารถเชื่อมโยงสากลได้ รวมทั้งเนื้อหา
ละครที่สะท้อนสถานการณ์ความเป็นไปและ
บริบท (Context) ของสังคม โดยจะ
ดาเนินงานผลิตเนื้อหาละครบนฐานของงาน
ศึกษาวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
คุณภาพงานผลิตระดับ 4K เพื่อให้มีความ

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างสรรค์ละครที่มีคุณภาพสูง มี
คุณค่าสาธารณะ และอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย ทั้งสนับสนุนให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ขายได้ในตลาดต่างประเทศ เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมลงทุน หรือซื้อขายลิขสิทธิ์
ในผลงานนั้น
• เพื่อผลักดันภาพลักษณ์ของไทยพีบี
เอสให้ได้รับการยอมรับความเป็นสือ่

ผลผลิต
• ผลิตละครโทรทัศน์ (TV Drama)
ขนาดใหญ่ มีเนื้อหาที่สามารถ
ถ่ายทอดคุณค่าความเป็นไทย หรือ
สะท้อนประเด็นสาคัญในสังคมไทยที่
เชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล
เป้าหมายเพือ่ ออก อากาศครั้งแรก
ในปี 2564 จานวน 1 เรื่อง
• ผลิตผลิตละครโทรทัศน์ (TV
Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV

1.มีกระบวนการกากับดูแล
เนื้อหารายการให้ครอบคลุม
ประเด็นหลักที่เป็น Core
Agenda ของส.ส.ท.ได้อย่าง
ครบถ้วน และมีคุณค่า
2.เนื้อหารายการของไทยพีบีเอส
ได้รับการประเมินผลทั้งในเชิง
คุณภาพ คุณค่า และความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ (SROI)
3.บริการสาหรับผู้พิการของไทย
พีบีเอสได้รับการยอมรับว่ามี
มาตรฐานสูง และถูกนาไปใช้เป็น
บรรทัดฐานแนวทาง ของสื่อ
โทรทัศน์อื่นๆทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

ผลลัพธ์
• ไทยพีบีเอสได้รับการยอมรับว่าเป็น
องค์กรสื่อสาธารณะที่มีมาตรฐาน มี
ศักยภาพในการผลิตละครที่มี
คุณภาพสูงระดับสากล
• ละครไทยพีบีเอสเป็นละครที่มี
รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
สร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้สังคมยอมรับ
และตระหนักถึงบทบาทความสาคัญ
ของสื่อสาธารณะ เป็นแรงบันดาลใจ
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รายการ

108,000,000

ปี 2563-64

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ประชาชนทัว่ ไป และตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชีย
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามประเด็นเนื้อหา

ชื่อโครงการ
30. 63-C05 โครงการผลิตเนื้อหาสื่อผสมผสาน (Multi
Platform) และต่อยอดข้ามสื่อ (Transmedia)

สานัก

งบประมาณ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ต่อเนื่องในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ให้
เกิดรายได้จากผลประโยชน์งานลิขสิทธิ์ใน
ตลาดต่างประเทศ อีกทั้งในบริบทสังคม
ปัจจุบันมีเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นจานวนมาก ชีวิตความเป็นอยู่
ปัญหาค่าครองชีพ การศึกษา การเปลี่ยน
แปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ ฯลฯ จึงมีแผนผลิตละคร
โทรทัศน์ และซีรีส์โทรทัศน์ (TV Series) ที่มี
เนื้อหาสะท้อนภาพความเป็นจริงของ
สังคมไทย โดยมีเนื้อหาที่เกีย่ วข้องกับการใช้
ชีวิต มีความร่วมสมัย เข้มข้น แต่ให้ความ
บันเทิงที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสถึง เพื่อเป็น
การสร้างการตระหนักรู้ ให้ข้อคิดเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตแก่ผู้ชม และ สร้างแนวคิด
ใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยทัศนคติ
เชิงบวก และปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุค Digital Disruption

สาธารณะที่มีมาตรฐานสูง
• เพื่อก่อให้เกิดเป็นรายได้ของไทยพีบี
เอสจากงานลิขสิทธิ์
• เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ ให้
ข้อคิดแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่
ผู้ชม ให้เกิดความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประชาชน

Series) เนื้อหาสะท้อนความเป็นไป
และประเด็นสาคัญในสังคม สร้าง
แนวคิดใหม่ของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยทัศนคติเชิงบวก และ
ปรับตัวได้กับความเปลีย่ นแปลงใน
ยุค Digital Disruption ประมาณไม่
ต่ากว่า 104 ตอน ออกอากาศตลอด
ทั้งปี 2563
KPIผลผลิต
• มีแผนงานผลิตละครขนาดใหญ่
คุณภาพสูง ที่สานักรายการ
ดาเนินงานควบคุมการผลิต จานวน
1 เรื่อง ภายในปี 2563-64 และ
ละครผลิตเสร็จพร้อมออกอากาศใน
ปี 2564
• มีแผนงานผลิตละครโทรทัศน์ (TV
Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV
Series) ที่สานักรายการดาเนินงาน
ควบคุมการผลิตและออกอากาศ
จานวน 104 ตอน ภายในปี 2563

สู่การสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความ
เป็น Informed Citizen
• เกิดความจดจาในภาพลักษณ์
(Brand Image) และความเชื่อมั่น
ของสังคมต่อไทยพีบีเอส ในฐานะ
องค์กรสื่อที่เป็นความหวังต่อการทา
ให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางสร้างสรรค์
KPIผลลัพธ์
• ละคร(TV Drama) ของไทยพีบีเอส
ได้รับความสนใจจากตลาด
ต่างประเทศ และบรรลุข้อตกลงซื้อ
ขายลิขสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนในปี
2565 และได้รับความตอบรับจาก
ผู้ชมในเชิงคุณค่าและปริมาณในการ
รับชม
• ซีรีส์โทรทัศน์(TV Series) ของไทย
พีบีเอสได้รับความตอบรับจากผู้ชม
ในเชิงคุณค่าและปริมาณในการ
รับชม

หลักการ
ในปัจจุบัน ภูมิทัศน์ีอได้
ส่ เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ยุคดิจิตอล คือยุคของสื่อที่มีความ
หลากหลายและมีลูกเล่นมากมาย สามารถ
ตอบโจทย์ในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้ชม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีการใช้สื่อ
ผสมผสาน (Multiplatform) และ การ
ต่อยอดข้ามสือ่ (Transmedia Story
Telling) ให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก

ผลผลิต
มีเนื้อหาที่มีการใช้สื่อผสมผสาน
(Multiplatform) และเนื้อหาที่ต่อ
ยอดข้ามสื่อ (Transform Media)
ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง

ผลลัพธ์
คุณค่าเนื้อหาสื่อสาธารณะได้รับการ
ต่อยอดข้ามสือ่ สร้างการรับรู้ที่
ทั่วถึงยิ่งขึ้น สร้างประสบการณ์
ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม

ระยะเวลา
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รายการ
10,000,000

มกราคมธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับสาร รุ่นใหม่ Gen Y | Gen Z |
Millennials
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้าน (Personalize)

ชื่อโครงการ
31. 63-C06 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
VDO File Storage

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ได้ ซึ่งจากเดิมบทบาทของสื่อคือการให้ความรู้
และความบันเทิง แต่ในยุคดิจิตัลสิ่งที่เพิม่ ขึ้นมา
คือการทาให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ทาให้เรื่องไกลตัว
เป็นเรื่องใกล้ตัว แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับสังคม เนื้อหาเพื่อสื่อผสมผสาน
(Multiplatform) คือ การเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผ่านสื่อหลายประเภท โดย การต่อยอดข้ามสื่อ
(Transmedia Story Telling) คือการเล่า
เรื่องๆหนึ่งบนสื่อหลายๆสื่อแต่ไม่ใช่การทาซ้า
แต่เป็นการหยิบชิ้นส่วนเรื่องราวแต่ละมุมมอง
มาเล่าบนสื่อที่แตกต่างกัน มีวิธีการเล่าเรื่องที่
หลากหลายเพื่อทีจ่ ะเชื่อมโยงให้คนจากสื่อหนึ่ง
ไปดูอีกสื่อหนึ่งต่อเนื่องกันไป และเมื่อดูครบ
ทุกสื่อแล้ว ผู้ชมจะได้เนื้อที่มีความรอบด้าน
มากขึ้น มีอรรถรสและประสบการณ์ในการ
รับรู้เรื่องราวที่หลากหลายมากขึ้น
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการพัฒนาเนื้อหา
ต่อยอด Thai PBS จึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดีน
ข้ แผนการผลิตเพื่อต่อ
ยอด Contents ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย เป็น
การ Transmedia เนื้อหาหลักให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชม ผู้รับสาร ให้กว้างและ
ลึกซึ้ง สร้างประสบการณ์ร่วมให้เกิดความรู้สึก
ร่วม เพื่อที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่
เป็นประโยชน์ต่อไป

หลักการ
ในปี 2563 ช่องทาง OTT หรือ VIPA จะ
เผยแพร่เนื้อหาได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งหวัง

ข้อมูลเนื้อหาดังกล่าวในวงกว้าง
2. เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ชมและผู้รับสารมี
ปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหลัก ก่อให้เกิด
ความรู้สึกร่วมและเกิดการต่อยอด จน
นาไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง
ให้กับสังคม

วัตถุประสงค์

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2563

ผู้รับสาร ให้กว้างและลึกซึ้ง
เพื่อที่จะก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์

KPIผลผลิต
มีแผนผลิตเนื้อหาที่มีการใช้สื่อ
ผสมผสาน (Multiplatform) และ
เนื้อหาที่ต่อยอดข้ามสื่อ (Transform
Media) ได้รับการเผยแพร่ในทุก
ช่องทาง อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2563

KPIผลลัพธ์
มีการรับรู้คุณค่าเนื้อหาสื่อสาธารณะ
และนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้
เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต

ผลลัพธ์

1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการบริหาร 1. มี Achieve Contents เผยแพร่
และจัดการไฟล์ Contents เพือ่
ใน VIPA

1.การเข้าถึงการให้บริการใหม่ของ
ส.ส.ท.มีประสิทธิภาพมากขึ้น
71

สานัก

งบประมาณ

รายการ
6,000,000

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2562 – มีนาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
-ผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย และผู้พิการ
กลุ่มเป้าหมายรอง
-สถาบันทางสังคม และหน่วยงานที่ประสงค์จะหาข้อมูลเพื่อ
สนับสนุน

ชื่อโครงการ
32. 63-C07 โครงการผลิตเนื้อหา Glocalized Content
และพัฒนาแพลทฟอร์มสื่อสารสาธารณะร่วมกับเครือข่าย
พลเมือง
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
เครือข่ายสื่อ
มกราคม –
สาธารณะ
38,752,000
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ ที่ตอบสนองทุก
ความต้องการทั้งสาระความรู้ที่น่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบได้ รวมถึงรายการบันเทิงที่มี
คุณภาพและเหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย
รวมทั้งผู้พิการ โดยจะมีการผลิตและจัดหา
รายการจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ การซื้อลิขสิทธิ์
การจ้างผลิตใหม่ รายการความร่วมมือกับ
เครือข่ายและการบริหารจัดการรายการเดิมที่
เคยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ซึ่งหน่วยงานมีความจาเป็นต้องจัดทาระบบ
สารองข้อมูลด้าน Contents และ Metadata
ภายนอก ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งรองรับการส่งถ่ายข้อมูลเพือ่ ไป
เผยแพร่ใน VIPA

ประโยชน์ต่อการนาไปใช้งานได้หลาย
ครั้งอย่างคุ้มค่า
2. เพื่อลดภาระการใช้งานภายใน
ระบบ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบ
การบริหารจัดข้อมูลในระบบ
ออกอากาศ (Storage Online)
3. เพื่อให้รายการที่เผยแพร่ทาง VIPA
มีข้อมูลรายละเอียดที่อธิบายถึงความ
เป็นมาของข้อมูล อาทิเช่น ชื่อรายการ
ชื่อตอน ชื่อผู้ผลิต แขกรับเชิญ สถานที่
ปีที่ผลิต ฯลฯ ซึ่งทาให้สะดวกต่อการ
จัดการและทาให้ผู้ชมสามารถสืบค้นได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

หลักการ
ไทยพีบีเอสมีต้นทุนของการทางานเครือข่ายผู้ผลิตสื่อ
พลเมืองซึ่งร่วมเผยแพร่ข้อมูล กาหนดเนื้อหาและร่วม
ผลิตมานับแต่การก่อตั้ง จากปี 2552 รายการ
“นักข่าวพลเมือง” นับเป็น UGC (User-Generated
Content) ในยุคเริ่มต้นบนพื้นที่สื่อกระแสหลักเลย
ทีเดียว จากนั้นได้ต่อยอดพัฒนา สร้างผูผ้ ลิตเนื้อหา
ร่วมอันมาจาก ประชาชนทัว่ ไป ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมือง
และยกระดับทักษะการผลิตขึ้นมาจนได้รับการ
ยอมรับถึงการผลิตรายการ
ปี 2563 ช่วงเวลาที่ผลของปรากฏการณ์โลกไร้
พรมแดนเริ่มชัดเจนขึ้น เนื้อหาลักษณะ Glocal
+Local มีความสาคัญที่จะต้องถูกเผยแพร่ ให้มากขึ้น

2. มี Original Contents ที่รับชม สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงของ
ได้เฉพาะทาง VIPA ออกแบบเพือ่ ให้ ภูมิทัศน์สื่อและพฤติกรรมการรับสื่อ
เหมาะสมกับความต้องการที่
ในยุคดิจิทลั
แตกต่างกันของผู้ชมในแต่ละช่วงวัย
KPIผลผลิต

KPIผลลัพธ์

1. มีพื้นที่เพียงพอในการบริหาร
จัดการไฟล์ Contents ใน VIPA
2. มีรายละเอียดการสืบค้นข้อมูลใน
ทุกรายการที่อยู่ใน VIPA

ผู้ใช้บริการที่เข้าถึงเนื้อหาใน VIPA
ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์
เพี่อผลิตเนื้อหา Glocalized content
อย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าของประเด็นและ
ผู้ผลิตสื่อพลเมือง สร้างการขับเคลื่อน
เนื้อหาอย่างมียุทธศาสตร์สอคคล้อง Core
Agenda และวาระของพื้นที่ โดยเจาะ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผ่านกิจกรรม On Air
Online On Site ด้วยหลักคิด
Transmedia เพี่อผลิตเนื้อหา Glocalized
content อย่างมีส่วนร่วมกับเจ้าของ
ประเด็นและผู้ผลิตสื่อพลเมือง สร้างการ
ขับเคลื่อนเนื้อหาอย่างมียุทธศาสตร์
สอดคล้อง Core Agenda และวาระของ

ผลผลิต
- จานวนรายการที่มีเนื้อหา
หลักตามที่กาหนด เผยแพร่
ช่องทางไทยพีบีเอส On- Air
Online On-web และ
Onsite
- จานวนผู้ผลิตอิสระ(ระดับ
ชุมชน) รายใหม่ ที่เข้าร่วม
ผลิต(รายการ/ชิ้นงาน)
- จานวนหุ้นส่วนหรือภาคี
ยุทธศาสตร์ที่ร่วมสื่อสารและ
ขับเคลื่อนประเด็น I5
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
- ความพึงพอใจของหุ้นส่วน
ร่วมขับเคลื่อน
-ประเด็นสื่อสารร่วมหุ้นส่วน
เกิดการเปลี่ยนแปลง ระดับ
ทัศนติ ระดับชุมชนหรือ
ระดับสังคม (นโยบาย)

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มรายการ On Air - ผู้ชมวัย 25 ปีขนึ้ ไปในกลุ่มรายการ
Backpack/หนังสารคดี
- ผู้ชม 40 ปีขึ้นไปกลุ่มรายการข่าวพลเมืองและสารคดีจาก
ภูมิภาค
กลุ่มเป้าหมาย On Line /OTT – แยกประเภทตามพื้นที่และ
ความสนใจเจาะคนรุ่นใหม่ที่แคร์สังคม กลุ่มภาคเหนือ อิสาน ใต้
เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมาย On Ground – เครือข่ายเชิงประเด็นเฉพาะที่
ต้องการทางานร่วม

ชื่อโครงการ
33. 63-C08 โครงการผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหา
ออนไลน์ (Content Marketing)
สานัก
สื่อใหม่

งบประมาณ
15,600,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก : กลุ่มอายุ Gen Y และ Gen Z
อายุ 13 – 40 ปี

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

เพื่อให้สังคมมีข้อมูลที่สอดรับกับสถานการณ์เพื่อการ
เท่าทันและปรับตัว นอกจากนั้นยังเป็นการขับเน้น
จุดต่างของการทาสื่อแบบสื่อสาธารณะ จึงกาหนด
โครงการผลิตเนื้อหา Glocalized Content และ
พัฒนาแพลทฟอร์มสื่อสารสาธารณะร่วมกับเครือข่าย
พลเมืองเพี่อสร้าง Brand ของการผลิตเนื้อหาจาก
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะที่ทุกรายการผลิตเนื้อหา
อย่างมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่และผู้ผลิตสื่อจากภาค
ประชาชน เพือ่ สร้างการขับเคลื่อนเนื้อหาอย่างมี
ยุทธศาสตร์และเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยมี
กิจกรรมปฏิบัติการสื่อสารทั้ง On Air On Line On
Site ร่วมกัน ด้วยหลักคิด Transmedia ใน
Platform

หลักการ
เนื่องจากปัจจุบันภูมิทัศน์สื่อใหม่ ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ชมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนมาให้ความสาคัญกับการรับชม
เนื้อหาในช่องทางออนไลน์ และหลากหลาย
รูปแบบ ในแต่ละอุปกรณ์มากขึ้น นอกจากนี้
ยังสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมแบบ
ทันที (Real-time) ระหว่างการถ่ายทอดสด
หรือสามารถร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันได้
สะดวกมากขึ้น โดยการนาเสนอเนื้อหาตาม
ความสนใจของกลุ่มผู้ชม จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องการพัฒนาช่องทางการรับชมช่อง
ออนไลน์ภายใต้แบรนด์ใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ผู้ชมที่มีช่วงอายุ ตั้งแต่ 13 – 40 ปี ได้เป็น
อย่างดี การผลิตเนื้อหาที่มีรูปแบบ การเล่า
เรื่อง การผลิต การดีไซน์ จึงมีความแตกต่าง

พื้นที่ โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผ่าน
กิจกรรม On Air Online On Site ด้วย
หลักคิด Transmedia

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตเนื้อหาออนไลน์ในรูปแบบ
รายการ/คอลัมน์ทกุ รูปแบบ (format)
มัลติมีเดีย ให้เหมาะกับทุกช่องทางสื่อ
ออนไลน์ตามพฤติกรรมผู้ชม
2. สนับสนุนการถ่ายทอดสดผ่าน
Online Channel ที่เหมาะสมตรงกับ
ความสนใจ และผลิตเว็บไซต์รองรับ
เนื้อหารายการถ่ายทอดสด Online
Channel
3. เพื่อสร้างความคุ้มค่าของการผลิต
เนื้อหาให้ครอบคลุมทุกสื่อและได้
อรรถประโยชน์กับผู้ชมสูงสุด
4. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรใน
ด้านสื่อดิจิทัล

- จานวนรายการ จานวน
ครั้งที่จัดกิจกรรม และ
จานวนหุ้นส่วนร่วม
ขับเคลื่อน
- ผลการรับชม และความ
คิดเห็นเชิงคุณภาพบนพื้นที่
สื่อใหม่

ผลผลิต
1. มีคอลัมน์/รายการออนไลน์ทั้งใน
รูปแบบต่อยอดการผลิต และแบบผลิต
ขึ้นใหม่ที่เหมาะสมกับแพลทฟอร์มและ
ผู้ชมออนไลน์
2. จานวนผู้ชมหรือผู้ติดตามช่องทางสื่อ
ออนไลน์ไทยพีบีเอสสูงเพิ่มขึ้น
3. มีช่องทางเว็บไซต์เพื่อรวบรวมและ
รองรับเนื้อหาแยกตามกลุ่มคอนเทนต์
ได้หลากหลายประเภท
KPIผลผลิต
1. จานวนคอลัมน์หรือรายการออนไลน์
ที่มีการเผยแพร่แล้ว ตรงตามแผน
2. จัดทารายงานสถิตกิ ารเติบโตในทุก
ช่องทางสื่อออนไลน์นาเสนอรายเดือน
3. สามารถเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ต่าง ๆ

- หุ้นส่วนร่วมสื่อสารมีความ
พึงพอใจ
- ผลจากการสื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ
ตามกาหนดในแต่ละแผนงาน

ผลลัพธ์
1. เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ได้รับความ
นิยม สร้างคุณค่าและการจดจาแบรนด์
ไทยพีบีเอสออนไลน์
2. ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรในด้าน
สื่อดิจิทัล

KPIผลลัพธ์
1. การสารวจความนิยม ความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการรับสื่อ
ออนไลน์จากไทยพีบีเอส
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จากงานสื่อดั้งเดิมหรือสื่อทีวี ประกอบกับ
เงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
ย่อมทาให้การสร้างสรรค์เนื้อหาออนไลน์ จึง
มีกระบวนการและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ชื่อโครงการ
หลักการ
34. 63-C11 โครงการผลิตรายการวิทยุและพอดคาสต์ งานกระจายเสียงคือภารกิจสาคัญประการ
หนึ่งของ ส.ส.ท. ตาม พ.ร.บ.องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 ซึ่งปัจจุบันงาน
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สื่อใหม่
1 มกราคม – กระจายเสียงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ของศูนย์พัฒนาสื่อเสียงและสถานี
11,140,000
31 ธันวาคม
วิทยุกระจายเสียง เพื่อให้สอดรับกับการ
2563
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการกระจายเสียง
ส.ส.ท.ได้ตอบรับคาเชิญจาก ททบ.5 ผู้
ให้บริการโครงข่ายวิทยุระบบดิจิทัล เข้าร่วม
ทดลองการออกอากาศสถานีวิทยุระบบ
ดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในไตรมาส
กลุ่มเป้าหมาย
1 ปี 2562 โดยมีแผนผลิตรายการและ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- วัยทางาน วัยรุ่น/เยาวชน เด็กและครอบครัว ผู้สูงอายุ ออกอากาศวันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ทั้งนี้ รายการวิทยุที่ผลิตเพื่อออกอากาศใน
ระบบดิจิทัล บางรายการที่ไม่มีความอ่อนไหว
กลุ่มเป้าหมายรอง
เรื่องเวลา จะถูกนาไปไว้บนแพลตฟอร์มการ
- ผู้พิการ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร
รับฟังแบบตามความต้องการ On-demand
platform (OTT) รวมทั้งให้บริการ
แก่เครือข่ายวิทยุเพือ่ การศึกษาเชื่อมสัญญาน
ไปออกอากาศในสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา
และ R-Radio Network สถานีวิทยุของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 142
สถานีทั่วประเทศ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ได้ทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสอย่าง
สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค์
- ผลิตรายการวิทยุที่มีคุณภาพเพือ่
เผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล
- ผลิตสื่อเสียงรายการข่าว
สาระบันเทิงและสาระประโยชน์
เผยแพร่สู่สาธารณะ สู่ผู้บริโภคทุก
กลุ่มทุกแพลตฟอร์ม เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life-long learning)
- เพื่อใช้สื่อเสียง รายการและ
กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง ทาการสื่อสาร
การตลาดประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
สื่อเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียง
- เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรสื่อต่างประเทศ และ
สถาบันการศึกษา เพือ่ พัฒนาทักษะ
การผลิตรายการวิทยุ และเผยแพร่
รายการ

ผลผลิต
- ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุระบบ
ดิจิทัล
- ผลิตและจัดทาสื่อเสียงสาหรับเด็กและ
เยาวชน ในรูปแบบนิทาน วรรณกรรม
เยาวชน รายการเรียนภาษาต่างประเทศ
เป็นต้น ไม่ต่ากว่าเดือนละ 100 ชั่วโมง
- ผลิตและจัดทาสื่อเสียงสาหรับ
สาระบันเทิงและสารประโยชน์ ไม่ต่า
กว่าเดือนละ 140 ชั่วโมง
- ผลิตสื่อเสียงสาหรับโครงการ
Transmedia เล่าเรื่องข้ามสื่อ
KPIผลผลิต
- มีสื่อเสียงที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะ
สถานีวิทยุไทยพีบีเอส (ดิจิทัลเรดิโอ)
- มีผู้ผลิตอิสระ (สื่อเสียง) ในกลุ่ม
รายการเพือ่ เด็กเยาวชน สาระบันเทิง,
สารประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ราย- มีสอื่
เสียงที่ได้รับความนิยม โดยเฉพาะสถานี
วิทยุไทยพีบีเอส (ดิจิทัลเรดิโอ)
- มีผู้ผลิตอิสระ (สื่อเสียง) ในกลุ่ม
รายการเพือ่ เด็กเยาวชน สาระบันเทิง,
สารประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 5 ราย

ผลลัพธ์
- ไทยพีบีเอสเรดิโอ เป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับ ในฐานะผู้ผลิตรายการและ
สถานีวิทยุคุณภาพ
- มีแพลตฟอร์มเผยแพร่สื่อเสียง
ครอบคลุม ทั้ง Digital Radio,
Rebroadcasting FM Stations, OTT
- พัฒนาผู้ผลิตรายการสื่อเสียงเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะผู้ผลิตรายการสื่อเสียง
สาหรับเด็กและเยาวชน

KPIผลลัพธ์
- การทดลองออกอากาศสถานีวิทยุ
ดิจิทัลประสบความสาเร็จ ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุดิจิทัล
จาก กสทช.
- มีการนารายการของวิทยุไทยพีบีเอส
ไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
สถาบันการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 แห่ง
- รายการสื่อเสียงบนแพลตฟอร์ม OTT
มีจานวนผู้รับฟังไม่น้อยกว่า 100,000
ต่อ
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ชื่อโครงการ
35. 63-C35 โครงการผลิตรายการกีฬาและ
นันทนาการ

สานัก
โทรทัศน์และ
วิทยุ

งบประมาณ
15,342,000

ระยะเวลา
มกราคม ถึง
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
เด็ก เยาวชน ผูป้ กครอง และแฟนรายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายรอง
ประชาชนทัว่ ไป

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
1 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นสื่อสาธารณะ ที่
ต้องสร้างสรรค์รายการที่เป็นสาระประโยชน์
สร้างความแตกต่างที่เป็นทางเลือกให้กบั
ประชาชน รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ
คนทุกเพศทุกวัย หลาย ๆ ชนิดกีฬาที่ทางไทยพี
บีเอสทาการถ่ายทอดสดจะเป็นกีฬาที่สร้างการ
มีส่วนร่วม สร้างสามัคคี สร้างแรงบันดาลใจ
สร้างความเป็นเลิศแก่เยาวชน และเป็นกีฬาที่ไม่
สามารถหาดูได้ในช่องทีวีเพื่อการพานิช ไทยพีบี
เอสจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นเวทีที่ให้กลุ่ม
พลเมืองทุก ๆ กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มโี อกาส
น้อยได้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและให้
ประชาชนได้รับชม

วัตถุประสงค์
1 เพื่อต้องการให้ รายการกีฬาและ
นันทนาการ เข้าถึงชุมชนและชุมชนได้มี
ส่วนร่วมให้มากที่สุด
2 ขยายฐานผู้ชมของไทยพีบีเอส ให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น
3 สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและ
เยาวชนเล่นกีฬาเพื่อการพัฒนาตนเอง
4 เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีเวที
ในการแสดงความสามารถ
5 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

ผลผลิต
1. มีรายการกีฬาและนันทนาการ ซึ่ง
ทางเลือกให้แก่เยาวชนและชุมชน
ท้องถิ่นเป็นประจาทุกสัปดาห์
2. คนทั่วไปหันมาสนใจเล่นกีฬาและ
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
3. เกิดนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ มาก
ขึ้นในแต่ละชนิดกีฬาที่ทาการ
ถ่ายทอดสด
4. มีการค้นหาและแนะนาให้ทราบถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่สาคัญในท้องถิ่นที่ไป
จัดการแข่งขัน
5. มีรายการกีฬาและนันทนาการ ซึ่ง
ทางเลือกให้แก่เยาวชนและชุมชน
ท้องถิ่นเป็นประจาทุกสัปดาห์
6. คนทั่วไปหันมาสนใจเล่นกีฬาและ
ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
7. เกิดนักกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ มาก
ขึ้นในแต่ละชนิดกีฬาที่ทาการ
ถ่ายทอดสด
8. มีการค้นหาและแนะนาให้ทราบถึง
สิ่งต่างๆ ที่สาคัญในท้องถิ่นที่ไปจัดการ
แข่งขัน
KPIผลผลิต
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน
ทุกชนิดกีฬาทุก ๆ ปี และความสาเร็จ
ของนักกีฬา

ผลลัพธ์
1. เสริมสร้างความสามัคคีและสร้าง
การมีส่วนร่วมให้กับชุมชน
2. เกิดแรงบันดาลใจให้นักกีฬาพัฒนา
ตัวเองสู่ความเป็นเลิศ หรือมีทักษะด้าน
กีฬาที่สูงขึ้น
3. ครอบครัวได้ทากิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความผูกพันภายในครอบครัว
เกิดความสามัคคีในหมู่นักกีฬา
4. เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
5. ผู้ชมรู้จักสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
มากขึ้น จากการลงไปทางานในพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

KPIผลลัพธ์
1. จานวนผู้ชมทางหน้าจอ (Rating)
และจานวนผู้ชมผ่านทาง Social การ
สร้างความเปลี่ยนแปลงจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นในทุกชนิด
กีฬา ทุก ๆ ปี
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ชื่อโครงการ
36. 63-C18 โครงการผลิตรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ

ระยะเวลา

2,936,000

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ชมไทยพีบีเอส และผู้ชมทัว่ ไป
กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มที่สนใจในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ เช่น นักศึกษา, คนทางาน,
นักวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายรอง
กลุ่มช่วงอายุอื่นๆ เช่น ครอบครัว, นักเรียน, ผู้สูงวัย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส เกิดขึ้นจากการดาริ
ของคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจาย
เสียงและ แพร่ภาพสาธารณะเมื่อแรกก่อตั้ง
เพื่อสนองวัตถุประสงค์องค์กรหรือสาระใน
มาตรา ๗(๕) คือ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการ
กาหนดทิศทางให้บริการขององค์การเพือ่ ใช้
ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมการรับรู้ การมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของประชาชน
หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทั้งด้านการ
สะท้อนความคิดเห็น ความต้องการต่อรายการ
การให้บริการ รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส
เกิดขึ้นจากการดาริของคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและ แพร่ภาพ
สาธารณะเมื่อแรกก่อตั้ง เพื่อสนองวัตถุประสงค์
องค์กรหรือสาระในมาตรา ๗(๕) คือ สนับสนุน
การ มีส่วนร่วมของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ในการกาหนดทิศทางให้บริการของ
องค์การเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริม
การรับรู้ การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมของ
ประชาชน หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ทั้งด้าน
การสะท้อนความคิดเห็น ความต้องการต่อ
รายการ การให้บริการ และการบริหารองค์กร

วัตถุประสงค์
1 นาเสนอความคิดเห็น ติ ชม จาก
ผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามาตามช่องทาง
ต่างๆ ของไทยพีบีเอส2.1 นาเสนอ
ความคิดเห็น ติ ชม จากผู้ชมทางบ้าน
ที่ส่งเข้ามาตามช่องทางต่างๆ ของ
ไทยพีบีเอส
2 นาเสนอเบื้องหลังการทางานของ
ไทยพีบีเอสกับกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาสังคมหรือกลุ่มเครือข่ายภาค
ประชาชน หรือหน่วยงานรัฐและ
เอกชนอื่นๆ ในการที่จะขับเคลื่อน
ประเด็นต่างๆ
3 นาเสนอเรื่องราวของผู้ชมทั้ง
ปัจเจก ตลอดจนหน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ ที่ได้นาความรู้ ข่าวสาร
และรายการของไทยพีบีเอสไปต่ยอด
ขยายผล จนเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
และสาธารณะ
4 เปิดพื้นที่ให้สมาชิกสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการได้สะท้อนการทางาน
ของไทยพีบีเอส

ผลผลิต
ผลิตรายการเปิดบ้านไทยพีบีเอส
จานวน 52 ตอน ออกอากาศตั้งแต่
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563

KPIผลผลิต
ส่งเทปออกอากาศจานวน 52 ตอน
ตรงตามกาหนดเวลาและตรวจสอบ
เนื้อหาให้มีความถูกต้อง ตาม
จริยธรรมวิชาชีพเกี่ยวกับการผลิต
และการเผยแพร่รายการของ ส.ส.ท.

ผลลัพธ์
1 สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม ผ่าน
การรับฟังข้อเสนอแนะติชมจากช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆของไทยพีบีเอส
2 ผู้ชมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สื่อสาธารณะ
3 สร้างการรับรู้เรื่องเท่าทันสื่อผ่าน
รายการและแฟนเพจเปิดบ้านไทยพีบี
เอส
4 ผู้ผลิตรายการสามารถนา
ข้อเสนอแนะติชมไปพัฒนาปรับปรุง
การนาเสนอได้
KPIผลลัพธ์
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ชมที่มีต่อรายการเปิดบ้านไทยพีบี
เอส
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ชื่อโครงการ
37. 63-C21 โครงการบูรณาการเชิงปฏิบตั ิการเพื่อออกแบบและ
พัฒนาเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์

สานัก
สานักงานผู้อานวยการ ส.ส.ท.

งบประมาณ
20,000,000

ระยะเวลา

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สงั คมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 8,200,000 บาท ดังนี้
หมายเหตุ : ประเด็นยุทธศาสตร์นยี้ ังมีโครงการและกิจกรรมรองรับอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์เข้าถึงผู้รบั สาร/ผูร้ ่วมสื่อสารที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง
ชื่อโครงการ
38. 63-C38 โครงการไทยพีบีเอส พื้นที่การเรียนรู้ (Thai
PBS Learning Space)

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
3,500,000

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

หลักการ
ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย ใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคม ระบุถึงการ
ขับเคลื่อนสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดย
เป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตลอดจนการสื่อสารสันติภาพ ตามยุทธศาสตร์
การสร้างความแตกต่างบนความยั่งยืน ที่มี
เป้าประสงค์ให้ ส.ส.ท. เป็นพื้นที่การเรียนรู้
สาหรับทุกคนในทุกแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังให้
ความสาคัญกับการเชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย
เพื่อให้เกิดการยอมรับและสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบายดังกล่าว ฝ่ายสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคม จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานต่างๆ ใน ส.ส.ท. จัดกิจกรรม เปิด
พื้นที่การเรียนรู้ ให้กับผู้ชม ผู้ฟัง และประชาชน
ได้เรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงเนื้อหาข่าว รายการ
และประเด็นที่มีความสนใจของสังคม โดย

วัตถุประสงค์
1 เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้กับ
ผู้ชม ผู้ฟัง และประชาชนทั่วไปเพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง การสร้าง
พลังการส่งต่อการทาความดีให้กับ
สังคม
รวมไปถึงการใช้เวลาว่างร่วมกับ
ครอบครัว
2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายได้มี
ส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสื่อ
สาธารณะ
3 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารผลงาน
และนาเสนอรายการของไทยพีบีเอส
ให้ประชนทั่วไปได้เข้าถึงรายการมาก
ขึ้น
4 เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้ชม ผู้ฟังของ
ส.ส.ท

ผลผลิต
1 การจัดกิจกรรมไทยพีบีเอส พื้นที่
การเรียนรู้ 6 ครั้ง โดยจัดร่วมกับภาคี
เครือข่าย/หรือองค์กรสนับสนุน
2 ผู้ชม ผู้ฟัง ประชาชน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม ได้รับความรู้ ประสบการณ์
ในพื้นที่การเรียนรู้ที่จัดขึ้น
3 สร้างกิจกรรมพื้นที่การเรียนรู้กับ
ภาคีเครือข่ายที่มีพันธะกิจร่วมกัน
4 ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้จัก
และมีความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่
ของสื่อสาธารณะเพิ่มขึ้น
5 เกิดการพัฒนากระบวนการทางาน
ร่วมกันระหว่างภายใน (สานักต่างๆใน
ส.ส.ท.) และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้าง
พื้นที่การเรียนรู้
6 ประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวและ
รายการของไทยพีบีเอสได้มากขึ้น
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1 ส.ส.ท. เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์แห่งใหม่ของสังคม
2 ภาคีเครือข่ายมีความยอมรับและ
ความร่วมมือ เกิดความเชื่อมั่น วางใจ
และให้การสนับสนุน ส.ส.ท.
3 ส.ส.ท. มีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการ
เป็นพื้นที่การเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบ ทุกแพลตฟอร์ม และ เป็นที่
พึ่งให้กับสังคม
4 ส.ส.ท.สามารถขยายฐานกลุ่มผู้ชม
ผู้ฟังได้กว้างมากยิ่งขึ้น

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1 กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง
2 ผู้ชม ผู้ฟัง ส.ส.ท
3 ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. อดีด ผู้ชม ผู้ฟัง ส.ส.ท
2. สื่อสารมวลชน

กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจะเกิดขึ้น 4 ครั้งต่อ
ปีทั้งภายในและภายนอก ส.ส.ท. เพื่อเข้าถึงและ
ขยายกลุ่มเป้าหมายของส.ส.ท. โดยประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาต่อยอดในการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชน

ชื่อโครงการ
39. 63-C39 โครงการ Thai PBS Creative Learning
Space @ ศูนย์ภูมภิ าค

หลักการ
โครงการ “Thai PBS Creative Learning
Space @ ภูมิภาค” เป็นทิศทางที่ไทยพีบีเอส
ในฐานะสื่อสาธารณะได้ดาเนินการเพื่อ “การ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” โดย
ให้ไทยพีบีเอสสานักงานศูนย์ภูมิภาค ทั้ง 3
แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ เชียงใหม่ ภาค
อีสาน ขอนแก่น และภาคใต้ หาดใหญ่ ได้
ขยายความเป็นสื่อสาธารณะสร้างพื้นทีก่ าร
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์รว่ มกับ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ สร้างช่องทางการเข้าถึง
บริการของสื่อสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ภูมิภาคต่างๆ ภายใต้แนวคิด “รู้จกั ชอบ เชื่อ
ใช้ ช่วย” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ประชาชน
ชุมชน กลุ่มคน หรือเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ามา
ทางานเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่สังคม เชื่อม
ความสัมพันธ์ผา่ นกิจกรรมต่างๆ ได้รู้จัก
บทบาทการทางานของสื่อสาธารณะ ด้วย
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม จน
นาไปสู่ความเข้าใจต่อสื่อสาธารณะและเกิด

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
2,500,000

ระยะเวลา
มกราคม ถึง
ธันวาคม 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ที่ประชาชนใน
ส่วนภูมิภาค และพื้นที่รอบไทยพีบี
เอสสานักงานใหญ่วภิ าวดี สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์เพือ่ สร้างการ
เรียนรู้ของตนเองได้
2 เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารสอง
ทางระหว่างประชาชน ชุมชน กลุ่ม
คนและเครือข่ายต่างๆ ในพื้นทีก่ ับ
ไทยพีบีเอส และสามารถส่งต่อเนื้อหา
(Content) ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะไปยังช่องทางสื่อของไทยพี
บีเอสได้
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
และเครือข่าย ภาคส่วนต่างๆ ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา และใช้
ประโยชน์จากสื่อสาธารณะให้มาก
ยิ่งขึ้น
4 เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การทางาน
ของสื่อสาธารณะ และเกิด

1 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละ
ครั้งไม่น้อยกว่า 500 คน/ วัน
2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
3 ความพึงพอใจของภาคเครือข่าย

1 การสนับสนุนและการมีส่วนร่วม
ของ ผู้ชม ผู้ฟัง ไทยพีบีเอส
2 การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายใน
การผลักดันการเปลีย่ นแปลง
3 ร้อยละ 80 ของผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรม
และภาคีเครือข่ายเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของส.ส.ท. ในฐานะสื่อ
สาธารณะและ การเป็นพื้นที่เพื่อการ
เรียนรู้ของสังคม

ผลผลิต
1 เกิดกิจกรรมพื้นทีก่ ารเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ หรือ “Learning
Space” ในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ ร่วมกับประชาชน กลุ่มคน และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในภูมภิ าค และรอบ
ไทยพีบีเอสสานักงานใหญ่
2 เกิดช่องทางการเผยแพร่ขอ้ มูลและ
ความรู้เกี่ยวกับสื่อสาธารณะในพื้นที่
ในรูปแบบต่างๆ
3 เกิดกระบวนการทางานร่วมกัน
ระหว่างคณะทางานของไทยพีบีเอส
สานักต่างๆ ศูนย์ภูมิภาค และภาคี
เครือข่ายในพื้นที่
4 ได้แนวทางหรือแผนการทางานและ
การบริหารจัดการพื้นทีก่ ารเรียนรู้
ร่วมกัน
5 ชุมชน หน่วยงาน และสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ให้ความสนใจมาเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์
1 เกิดการจัดระบบข้อมูล และชุด
ความรู้ที่มาจากข่าว รายการ และ
กิจกรรมทางสังคมของไทยพีบีเอสรูป
แบบต่างๆ เพื่อนาไปเผยแพร่ในพื้นที่
การเรียนรู้ของศูนย์ภูมภิ าค
2 เกิดกระบวนการทางานร่วมกับชุมชน
กลุ่มคน และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อ
ร่วมกันสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ จน
เกิดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
3 ไทยพีบีเอสศูนย์ภูมภิ าคได้เปิดพื้นที่/
ช่องทางในการทางานและสร้าง
เครือข่ายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
4 เกิดช่องทาง/กลไกในการพัฒนาและ
ส่งต่อประเด็น/เนื้อหา(Content) จาก
พื้นที่สู่ช่องทางการสื่อสารของไทยพีบี
เอสเพิ่มขึ้น
5 ไทยพีบีเอสสามารถเป็นทีพ่ ึ่งของ
ประชาชน กลุ่มคน และเครือข่ายใน
พื้นที่ และเป็นที่รู้จกั ของประชาชน
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ความชื่นชอบ เชื่อมั่นศรัทธา เข้ามามีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน ช่วยเหลือ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และ
เครือข่ายในภูมิภาคต่างๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
และใช้บริการสื่อสาธารณะ
กลุ่มเป้าหมายรอง
- พนักงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ภูมภิ าค ทั้ง 3 ศูนย์ และภาคี
เครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนา
ให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ของศูนย์ภูมภิ าค

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับเครือข่ายในพื้นที่เพือ่ นาไปสู่การ
ทางานร่วมกัน

KPIผลผลิต
1 เกิดพื้นที่การเรียนรู้ และกิจกรรม
การเรียนรู้ซึ่งหมายถึงพื้นที่ และ
กระบวนการเรียนรู้ (Learning
Space) ทั้งที่ศูนย์ภูมิภาค จานวน 3
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หาดใหญ่ ศูนย์
เชียงใหม่ และศูนย์ขอนแก่น และใน
พื้นที่ต่างๆ ในแต่ละภูมภิ าค
2 จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ดาเนินการ ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม
3 แผนงานและกิจกรรมที่มีการ
ดาเนินการร่วมกับไทยพีบีเอส
สานักงานศูนย์ภูมภิ าค ไม่น้อยกว่า
ภาคละ 5 ครั้ง
4 จานวนประชาชน กลุ่มคน และ
เครือข่ายที่เข้ามาร่วมกิจกรรม ใช้
บริการหรือเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องใน

ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมในการทางาน
กับไทยพีบีเอสเพิ่มมากขึ้น
6 ประชาชนได้ความรู้ที่หลากหลายจาก
พื้นที่เรียนรู้ของไทยพีบีเอส และ
สามารถนาไปขับเคลื่อนประเด็นทาง
สังคมของตนเอง (Empowerment)
7 เกิดกระบวนการสืบสาน และต่อยอด
ความรู้ ภูมิปญ
ั ญาจากท้องถิ่น
8 ประชาชนรู้จักไทยพีบีเอสในฐานะสื่อ
เพื่อการเรียนรู้
9 ไทยพีบีเอสมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่
จดทาในด้านการเป็นพื้นที่เพือ่ การ
เรียนรู้ด้านสื่อกับกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้
บริการ
KPIผลลัพธ์
1 ผู้ร่วมกระบวนการทางานและ
ผู้ใช้บริการรับรู้และยอมรับว่าไทยพีบี
เอส เป็นสถาบันสื่อสาธารณะแห่งการ
เรียนรู้ ของสังคม ชุมชนและภาคี
เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2 จานวนแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรม ที่เกิดจากกระบวนการทางาน
ร่วมกันระหว่างคณะทางานกลาง
ศูนย์ภูมิภาค และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
3 จานวนประเด็น/เนื้อหา(Content)
จากพื้นที่ทถี่ ูกส่งต่อไปสู่พื้นที่สื่อของไทย
พีบีเอส
4 จานวนประชาชนที่เข้ามาร้องทุกข์
หรือขอความช่วยเหลือผ่านไทยพีบีเอส
5 จานวนความร่วมมือในด้านต่างๆ กับ
ชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ สถาบัน
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พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ และพื้นที่
กิจกรรมภายนอกที่จัดขึ้นของแต่ละ
ศูนย์ภูมิภาค ไม่น้อยกว่า 1,000 คน
ต่อปี

ชื่อโครงการ
40. 63-C40 โครงการ Thai PBS Academy

สานัก
สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
2,200,000

หลักการ
ไทยพีบีเอส ในฐานะ “สือ่ สาธารณะ” ทีส่ ังคมคาดหวังให้ทาหน้าที่
บริการข่าวสารและสารประโยชน์ ที่มีมาตรฐานด้านจริยธรรมวิชาชีพ
ตามหลักการความเป็นสื่อสาธารณะ จากพันธกิจดังกล่าว ไทยพีบีเอสจึง
ไม่ใช่แค่สถานีโทรทัศน์ แต่เป็น “สถาบันสื่อ” ที่มีหน้าที่ถา่ ยทอดความรู้
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในวิชาชีพสื่อมวลชน ตามมาตรฐานสื่อ
สาธารณะมาเผยแพร่ จัดอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้สนใจ
ระยะเวลา รวมทั้งการพัฒนาเป็นหลักสูตร Online Training โดยมุ่งหวังที่จะขยาย
มกราคม –
ฐานผู้ชมผู้ฟังอีกทางหนึ่งด้วย
ธันวาคม 2563 อีกด้าน ตามแผนพัฒนาเครือข่าย ไทยพีบีเอสมีภารกิจสร้างความร่วมมือ
กับองค์กรสื่อทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงเครือข่ายทางวิชาการ
โดยตลอด 12 ปีที่ผา่ นมา ไทยพีบีเอสก็ได้รับความร่วมมือจากองค์กรสื่อ
ต่างประเทศ และหน่วยงานในประเทศหลายหน่วยงานที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานสื่อของไทยพีบีเอสได้เป็นอย่างดี ทาง สวส.จึงเห็นควรให้มี
การอบรมในลักษณะ Professional Training เพื่อจัดอบรมพนักงาน
ส.ส.ท. ในด้านวิชาชีพสื่อ เพือ่ ให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลง
ไป และเน้นการจัดอบรมร่วมกับองค์กรภายนอกเป็นหลัก

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อมวลชน
สื่อสาธารณะ แก่ประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป
2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพสื่อมวลชน
3 เพื่อขยายฐานผู้ชมผู้ฟังให้กบั
ส.ส.ท.ผ่านรูปแบบการอบรม
4 เพื่อพัฒนาบุคลากรของไทย
พีบีเอส/ผู้ร่วมการปฏิบัติงาน
หรือการผลิตรายการ ข่าว กับ
ไทยพีบีเอส ให้มีองค์ความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ มีความ
พร้อม และเป็นมืออาชีพในการ
ปฏิบัติงานสื่อสาธารณะที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์สื่อ
5 เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างประเทศและใน
ประเทศในการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ด้าน

การศึกษา เช่น วิทยาลัยเทคนิค
มหาวิทยาลัย หรือคณะที่มีหลักสูตรด้าน
เทคนิค และด้านการสื่อสารมวลชน เข้า
มามีส่วนร่วมทางานกับไทยพีบีเอสในระ
ดับภูมิภาค

ผลผลิต
1 การอบรมหลักสูตรเฉพาะที่
พัฒนาจากจุดแข็งและความ
เชี่ยวชาญของไทยพีบีเอส อย่าง
น้อย 5 ครั้ง/ปี
2 ความสนใจและการเข้าร่วม
การอบรมจากกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละหลักสูตร
3 ความพึงพอใจในความรู้
ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับ
4- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
5 รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายจาก
การให้บริการ 10 %
6 การแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับ
องค์กรสื่อหรือสถาบันสื่อ
นานาชาติและในประเทศใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การ
แลกเปลี่ยนรายการ ข่าว การ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1 ไทยพีบีเอส มีภาพลักษณ์ที่
ดีในด้านการเป็นห้องเรียนของ
สังคมสาหรับคนทุกกลุ่ม
2 เกิดฐานผู้ชมกลุ่มใหม่
3 ผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบี
เอสหรือผู้ร่วมงานกับไทยพีบี
เอสได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในภารกิจของสื่อสาธารณะใน
การให้บริการข่าวสารข้อมูลที่
เหมาะสม และช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลผู้ชมในช่องทางสื่อ
ต่างๆ
4 มีผู้ปฏิบัติงานของไทยพีบี
เอสสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ประชาชนผู้สนใจทัว่ ไป ที่สนใจทางด้าน
การอบรมวิชาชีพสื่อมวลชน
- พนักงาน ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง
- หนักงาน หน่วยงานองค์กรรัฐ เอกชน
- องค์กรสื่อในประเทศ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วิชาชีพสื่อ และเนือ้ หาที่สาคัญ
ร่วมกัน

1 สามารถจัดการอบรมได้ 5
หลักสูตร /ปี
2 ค่าเฉลี่ยความนิยม ความพึง
พอใจในด้านเนื้อหาความรู้และ
การบริการ อยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง 2.51 – 3.50
3 มีข้อเสนอแนะต่อการจัดอบรม
เพื่อการพัฒนาหลักสูตรจานวน
5 ครั้ง

1 จานวนผู้เข้าร่วมการอบรม
ร้อยละ 80 จากที่คาดหวัง
2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ยอมรับไทยพีบี
เอสในการทาหน้าทีบ่ ทบาทสื่อ
สาธารณะไม่น้อยกว่า 3.51
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2. แผนภาคีหุ้นส่วน (Partnership Plan) ดาเนินการโดยประเด็นยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม จานวน 14 โครงการ รวมงบประมาณ 71.03 ล้านบาท
ชื่อโครงการ
1. โครงการสื่อสาร Brand Thai PBS

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
24,800,000

ระยะเวลา
มกราคมธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้ชมเข้มข้น / ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย
(Stakeholder)
กลุ่มเป้าหมายรอง : ประชาชนทั่วไป

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
การสร้าง Brand ของไทยพีบีเอส จึงเป็นสิ่ง
สาคัญ เพราะหากผู้ชมมีความเชื่อใน Brand ก็
จะนาไปสู่ Brand Loyalty ดังนั้นตามทีฝ่ ่าย
บริหารได้วางยุทธศาสตร์ให้ ส.ส.ท. เป็นพื้นที่
แห่งการเรียนรู้ และทาให้ ส.ส.ท. เป็น
Trusted Brand ในใจประชาชน : นึกถึงไทยพี
บีเอส นึกถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ฝ่ายสื่อสาร
องค์การจึงต้องสื่อสารจุดยืนของแบรนด์
(Brand Positioning) โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาด (Integrated Marketing
Communication-IMC) ในการสื่อสารแบรนด์
(Brand Communication) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ (Brand
Positioning) โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
การตลาด (Integrated Marketing
Communication-IMC) ในการสื่อสาร
แบรนด์ (Brand Communication)
ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการจดจา
และเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องสื่อ
สาธารณะในการเป็นสื่อเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ของประชาชนทุกช่วงวัย
รวมถึงเพื่อขยายฐานผู้ชมไทยพีบีเอส
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ส.ส.ท.

ผลผลิต
1 โครงการ Thai PBS Learning
Shelf
2 โครงการ Co-Creation Learning
Organization
3 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์
4 โครงการถนนเด็กเดิน
5 โครงการวันเด็ก ปี 2563
6 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ภาวะฉุกเฉิน
7 โครงการเยี่ยมชมองค์กร
8 การสื่อสารความเคลื่อนไหวของ
องค์กร ขยายฐานผู้ชม
9 การสร้างความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชนและหน่วยงานภายนอกใน
โอกาสต่างๆ
KPIผลผลิต
มีแผนการสื่อสารการตลาดในการ
สื่อสารแบรนด์ และดาเนินการได้ตาม
แผน สามารถกาหนดผลผลิต
(OUTPUT) ได้ตามแผนยุทธศาสตร์
ของ ส.ส.ท. และทันตามเวลาที่
กาหนด

ผลลัพธ์
1 Brand Awareness (การรับรู้
Brand)
2 Brand Equity (คุณค่าของ
Brand)
สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ : พัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็น
Trust Brand ในใจประชาชน

KPIผลลัพธ์
1. ค่าเฉลี่ยการรับรู้และความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของสื่อสาธารณะอยู่
ในเกณฑ์ดี 3.51-4.50
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการสร้าง
กระบวนการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
สร้างการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี 3.514.50
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ชื่อโครงการ
2. 63-P12 โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร Brand
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,000,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

หลักการ
การสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่จดจาและการ
สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นเรื่องที่สาคัญมาก
สาหรับองค์กรสื่อ ดังนั้น จึงมีความจาเป็น
ต้องมีการสื่อสารเพื่อให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ดี
และความน่าเชื่อถือในสายตาของสังคม

วัตถุประสงค์
สร้างความตระหนักรู้และจดจาแบ
รนด์ Thai PBS
สะท้อนคุณค่าและสร้างความเข้าใจใน
การทางานของความสื่อสาธารณะ
เพิ่มยอดผู้ชม

กลุ่มเป้าหมาย

KPIผลผลิต
สามารถผลิตสื่อโดยตอบสนอง
เป้าหมายองค์กร

กลุ่มเป้าหมายหลัก
กลุ่มผู้ชมทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายรอง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ และ/หรือ
ประโยชน์ จากไทยพีบีเอส

ชื่อโครงการ
3. 63-P07 โครงการส่งเสริมการใช้สอื่ ไทยพีบีเอสสร้าง
สรรค์สังคม

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,500,000

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

ผลผลิต
ผลิตชิ้นงานที่สื่อสารความเป็นองค์กร
ในแง่มุมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรที่วางไว้

หลักการ
โครงการส่งเสริมการใช้สื่อไทยพีบีเอสสร้าง
สรรค์สังคม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ไทยพีบีเอส
โดยฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ สานัก
สื่อสารและภาคีสัมพันธ์ เล็งเห็นความสาคัญ
และตั้งเป้าหมายทีจ่ ะสร้างให้เกิดความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายบนพื้นฐานของการผสาน
พลัง และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ด้วย
กระบวนการ และวิธีการทีห่ ลากหลาย
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม และ
ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค
ปัจจุบัน
ประเด็นที่ไทยพีบีเอสให้ความสาคัญ และฝ่าย
เครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์จะนามาใช้ในการ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กร ภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงผ่านสื่อของไทยพีบีเอส
อาทิ ประเด็นสุขภาพ และประเด็น
การรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารและดิ
จิตัล เป็นต้น
2 เพื่อให้เกิดการขยายฐานผู้ชมและ
เครือข่าย สร้างการรับรู้และเข้าถึงสื่อ
สาธารณะไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย

ผลผลิต
1 เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กรภาคีเครือข่าย จานวน 5
หน่วยงาน ภายใต้การขับเคลื่อน
ประเด็นอย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่
ประเด็นสุขภาพ และประเด็นด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลข่าวสารและดิ
จิตัล
2 เกิดการขยายฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นจาก
โครงการนี้อย่างน้อย 3,000 คน
ภายในปี 2563
3 เกิดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย อย่างน้อย 5 ครั้ง

ผลลัพธ์
ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
สื่อสาธารณะ และเห็นคุณค่าในการมี
อยู่ของสื่อสาธารณะ
ประโยชน์ของสื่อสาธารณะต่อสังคม
ซึ่งนาไปสู่การเพิ่มยอดผู้ชม ทั้ง on
air & online
KPIผลลัพธ์
มีผู้ชม ผู้แชร์ ในจานวนที่น่าพอใจ

ผลลัพธ์
1 เกิดกระบวนการนาสือ่ ของไทยพีบี
เอสไปสู่ระบบ หรือช่องทางการสื่อสาร
ขององค์กรภาคีเครือข่าย
2 เกิดความร่วมมือในการออกแบบ
และวางแผนการทางานร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย
เผื่อผสานพลังสู่การขับเคลื่อนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
3 มีการนาสื่อของไทยพีบีเอสไปสร้าง
การรับรู้และขยายฐานผู้ชม อย่างน้อย
3 รายการ พร้อมทั้งเกิดต้นแบบการ
ทางานที่สามารถขยายผลไปสู่ประเด็น
อื่นๆ ได้
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- หน่วยงาน/องค์กรภาคีเครือข่ายระดับกรม หรือ
กระทรวง
กลุ่มเป้าหมายรอง
- หน่วยงาน/องค์กรภาคีในพื้นที่ทั่วประเทศ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ดาเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน และภาคี
เครือข่ายต่างๆ อาทิ
1) ประเด็นด้านสุขภาพ
2) ประเด็นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
และสื่อดิจิทัล : Media Information and
Digital Literacy (MIDL)
3) ประเด็นอื่นๆ ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

KPIผลผลิต
1 มีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่มาร่วม
โครงการ จานวน 5 หน่วยงาน
2 เกิดการขยายฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นจาก
โครงการนี้อย่างน้อย 3,000 คน โดย
วัดจากผู้มารับบริการของหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย
3 มีการนาสื่อของไทยพีบีเอสไปสร้าง
การรับรู้และขยายฐานผู้ชม อย่าง
น้อย 3 รายการ
4 เกิดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย อย่างน้อย 5 ครั้ง

4 ไทยพีบีเอสได้เนื้อหา(Contents) ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายการ
5 เกิดกระบวนการจัดระบบเนื้อหา
รายการของไทยพีบีเอสสบนสื่อ
ออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น
KPIผลลัพธ์
1 ความสาเร็จของโครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
2 มีแผนงาน และการดาเนินการตาม
แผนงานไม่น้อยกว่า 60
3 ความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย
และผู้รับบริการที่ร่วมโครงการ
4 มีการนาสื่อของไทยพีบีเอสไปสร้าง
การรับรู้และขยายฐานผู้ชม อย่างน้อย
3 รายการ พร้อมทั้งเกิดต้นแบบการ
ทางานที่สามารถขยายผลไปสู่ประเด็น
อื่นๆ ได้
5 ไทยพีบีเอสได้เนื้อหา(Contents) ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายการ
อย่างน้อย 3 รายการ
6 เกิดกระบวนการจัดระบบเนื้อหา
รายการของไทยพีบีเอสบนสื่อออนไลน์
เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชน
มากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
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ชื่อโครงการ
4. 63-P08 โครงการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
2,800,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ชมไทยพีบีเอส และผู้ชมทัว่ ไป
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- กลุ่มที่สนใจในประเด็นรู้เท่าทันสื่อ เช่น นักศึกษา,
คนทางาน, นักวิชาการ
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มช่วงอายุอื่นๆ เช่น ครอบครัว, นักเรียน, ผู้สูงวัย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ตามที่ส่วนงานกิจการรายได้ (ชื่อหน่วยงาน
เดิม) มีการจัดทาแผนงานการหารายได้ ตาม
แนวคิดในโครงการพัฒนารายได้จากทรัพย์สิน
ทางปัญญา (การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่ข่าว
และรายการ) และการให้การบริการ เพือ่
จัดหารายได้ควบคู่กับการลดค่าใช้จ่าย เพื่อลด
ความเสี่ยงในการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
พันธกิจได้อย่างราบรื่น และเป็นการ
วางรากฐานด้านความยั่งยืนขององค์การ
ภายใต้พระราชบัญญัติขององค์การฯ มาตรา
8, มาตรา 9 ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และทุน
ทรัพย์สินและที่มาของรายได้ขององค์กร และ
ในมาตรา 11 ที่ระบุให้ทุนทรัพย์และรายได้
ขององค์การฯ ประกอบด้วยส่วนที่สาคัญและ
เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ คือ (4) ค่าธรรมเนียม
ค่าบารุง ค่าบริการหรือค่าตอบแทนอื่นใดใน
การให้บริการ และ (6) รายได้หรือการหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของ
องค์การ จึงนามาซึ่งแนวคิดในโครงการการ
พัฒนารายได้จากการให้สิทธิ์ในการเผยแพร่
ข่าว

วัตถุประสงค์
1 พัฒนาระบบ กลไกและหลักเกณฑ์
การแปลงลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นรายได้ ให้เหมาะสมตาม
การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสื่อใน
ปัจจุบัน โดยคานึงถึงความสอดคล้อง
ตามหลักนโยบายขององค์การฯ เป็น
สาคัญ
2 พัฒนารูปแบบการให้สิทธิแ์ บบใหม่
(re-organize/ re-package) ของ
ผลผลิตด้านสื่อ ทั้งข่าวและรายการ
ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถนามาผลิต
ซ้า หรือต่อยอดได้ จนสามารถนามา
ซึ่งรายได้ต่องค์กร
3 พัฒนาความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างทุน
ทางสังคม ควบคู่ไปกับการนามาซึ่ง
รายได้ โดยสอดคล้องตาม พ.ร.บ.
และทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์การ
เช่น การนาทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทข่าวและรายการ (ไม่น้อยกว่า
5 รายการ) ให้สิทธิ์ในการเผยแพร่
หรือแลกเปลี่ยนกับสถานีโทรทัศน์
หน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจสื่อต่างๆ
ที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบันในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการร่วมผลิต
ข่าว และรายการ หรือร่วมทากิจกรรม
ต่อยอดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมี
รายได้ ทั้งรูปแบบ In Cash และ In

ผลผลิต
1 หลักเกณฑ์ กลไกล การจัดระบบ
การแปลงลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เป็นรายได้คืนกลับ ส.ส.ท.
ที่ไม่ขัดต่อนโยบายขององค์การฯ อัน
เป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2 รายได้จากการต่อยอดลิขสิทิ์ทาง
ปัญญา
3 การพัฒนาการผลิตรายการที่เป็น
สากลทั้งในเชิงเนื้อหาและเทคนิคเพิ่ม
มากขึ้น
4 จานวนองค์กร/ หน่วยงานที่ให้
ความร่วมมือในการเผยแพร่เนื้อหา
ข้อมูลข่าวสารของไทยพีบีเอส

KPIผลผลิต
1 หลักเกณฑ์ วิธีการให้ใช้สิทธิ์
เผยแพร่ และหลักการนามาซึ่งรายได้
รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
2 จานวนรายได้ ทั้งรูปแบบ In Cash
และ In Kind อย่างน้อยประมาณ 6
ล้านต่อปี
3 จานวนภาคีเครือข่ายที่มีความ
ร่วมมือในการผลิต การใช้บริการ

ผลลัพธ์
1 ภาคีร่วมทุนที่มีศักยภาพในการ
ขยายและเผยแพร่ผลงานไปยัง
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนา
รูปแบบของความร่วมมือที่ทาให้เกิด
รายได้ควบคู่ไปกับการสร้างทุนทาง
สังคมโดยสอดคล้องกับทิศทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และความ
ต้องการของภาคีร่วมทุน
2 การทบทวน การจัดระบบกลไกการ
หารายได้ และการบูรณาการการ
ดาเนินงานกับฝ่ายข่าวและรายการให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3 เกิดการพัฒนารูปแบบการให้สิทธิ์
แบบใหม่ ( re-organize/ repackage) ของผลผลิตด้านสื่อ ทั้งข่าว
และรายการ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สามารถ
นามาผลิตซ้า หรือต่อยอดจนสามารถ
นามาซึ่งรายได้ต่อองค์กร
KPIผลลัพธ์
1 จานวน ภาคี หน่วยงานความร่วมมือ
ที่นารายการและ ข่าว ของ ส.ส.ท. ไป
ใช้ประโยชน์ต่อ
2 จานวนข่าวและรายการที่มกี ารร่วม
ผลิต และเผยแพร่ในรูปแบบใหม่ตาม
เงื่อนไขใหม่
3 ความน่าเชื่อถือ และการยอมรับใน
วงการสื่อสารมวลชน และขยายฐาน
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Kind อย่างน้อยประมาณ 6 ล้านต่อปี
4 เพื่อนาเนื้อหาข่าวสารของไทยพีบี
เอสไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าถึง
โดยความร่วมมือกับองค์กร/
หน่วยงานต่างๆ องค์กรร่วมอย่างน้อย
15 องค์กร

ชื่อโครงการ
5. 63-P13 โครงการ Thai PBS Forum

สานัก
สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ

งบประมาณ
400,000

ระยะเวลา
มกราคม ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- นักวิชาการ วิชาชีพ ผู้สนใจทัว่ ไป
กลุ่มเป้าหมายรอง
- พนักงาน ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2563 ส.ส.ท.มุ่งมั่นในการสร้างพื้นที่การ
เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ทั้งทางกายภาพ และทางองค์ความรู้ โดยมี
แผนงานสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนักวิชาการ วิชาชีพ
และภาคประชาสังคม ในการพัฒนาความรู้ แนวคิดด้านต่างๆ
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการนามาพัฒนาต่อยอดเป็น
รูปแบบข่าวและรายการเพื่อเสนอสู่สาธารณะ
สวส. จึงจัดทาโครงการThai PBS Forum เพื่อระดมความ
ร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาควิชาการ วิชาชีพ และ
ประชาสังคม ในการมานาเสนอองค์ความรู้ และเป็นเวที
แลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดเป็นการสัมมนาในประเด็น
ต่างๆ และสามารถผลิตองค์ความรู้เหล่านี้ออกมาเป็นสื่อ
รูปแบบต่างๆ หรือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดเป็น
รูปแบบข่าวและรายการต่อไป ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับภาควิชาการ วิชาชีพ ประชาสังคม อันเป็นเป้าหมาย
ที่เป็นไปตามแผนพัฒนาเครือข่าย ส.ส.ท.พร้อมทั้งทาให้ ส.ส.ท
ได้รับการยอมรับในการเป็นสถาบันสื่อสาธารณะแห่งการเรียนรู้

4 จานวนภาคีเครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือในการเผยแพร่รายการ อย่าง
น้อย 15 แห่ง

วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้ ส.ส.ท.สร้างพื้นที่ “การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้” จาก
ภาควิชาการ วิชาชีพ และประชา
สังคมในประเด็นต่างๆ ที่สัมพันธ์
กับวาระเนื้อหาขององค์กร วาระ
ทางสังคม
2 เพื่อให้ ส.ส.ท.สร้างการมีส่วน
ร่วม และขยายเครือข่ายภาค
วิชาการและวิชาชีพในการ่วม
พัฒนามาตรฐานของสื่อใน
สังคมไทยจากฐานองค์ความรู้
ที่มาจากการแลกเปลี่ยนอย่าง
สร้างสรรค์
3 เพื่อให้ ส.ส.ท.ได้รับการยอมรับ
ในการเป็นสถาบันสื่อสาธารณะ
แห่งการเรียนรู้

ผู้ใช้บริการ และผู้รับชมอย่าง
กว้างขวาง
4 ผู้ชม ผู้ใช้บริการรับรู้บทบาทยอมรับ
ว่าไทยพีบีเอส เป็นสถาบันสือ่
สาธารณะแห่งการเรียนรู้ของสังคม
ชุมชนและภาคีเครือข่าย
5 จานวนผู้ชม ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

ผลผลิต
1 ส.ส.ท.มีการจัด Thai PBS
Forum อย่างน้อย 4 เวที/ปี
และมีองค์กรร่วมจัดงานไม่น้อย
กว่า 4 องค์กร

ผลลัพธ์
1 เนื้อหาจากการจัด Thai PBS
Forum สามารถนาไปผลิตเป็นสื่อ
การเรียนรู้เรื่องสื่อสาธารณะ สือ่
ดิจิทัล และนาไปพัฒนาต่อยอด
เป็นฐานข้อมูลในการผลิตข่าวและ
รายการ

KPIผลผลิต
1 ส.ส.ท.มีการจัด Thai PBS
Forum อย่างน้อย 4 เวที/ปี
และมีองค์กรร่วมจัดงานไม่น้อย
กว่า 4 องค์กร

KPIผลลัพธ์
1 มีเนื้อหาที่ได้จากการจัด Thai
PBS Forum อย่างน้อย 3 ด้าน
- บริบทและแนวโน้มด้านสื่อในยุค
ดิจิทัล
- นวัตกรรม หรือ วิธกี ารนาเสนอ
ด้านวิชาชีพสือ่ เช่น การคิด
สร้างสรรค์ การเล่าเรื่องด้วยภาพ
ในรูปแบบ Innovation Talk/
Creative Talk
- ประเด็นหรือวาระทางสังคม ที่
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ต่อยอดมาจากข่าวและรายการ
ของไทยพีบีเอส

ชื่อโครงการ
6. 63-P09 โครงการ Thai PBS Shop
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,000,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. พนักงาน/ บุคลากร ส.ส.ท.
2. องค์กร หน่วยงาน / ผู้เข้าเยี่ยมชม ส.ส.ท.
3. ประชาชนทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. ภาคีเครือข่าย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ส.ส.ท. จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการข่าว
สาระประโยชน์ และสาระบันเทิงเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการ
ยกระดับการเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่
สร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ตามยุทธศาสตร์การสร้างความแตกต่างบน
ความยั่งยืน เพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับ
กับภาคีเครือข่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ทาง ส.ส.ท. จึงมีแนวนโยบาย
ให้ ร้านThai PBS shop บริการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสารอัตลักษณ์ขององค์การในการเป็น
สื่อสาธารณะให้กับพนักงาน องค์กรและ
ประชาชนทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่จาหน่ายในร้าน
Thai PBS Shop จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อน
ถึงภาพลักษณ์ และเชื่อมโยงกับข่าวและ
รายการต่างๆ ของสถานี นอกจากนี้ เพือ่ สร้าง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทาง THAI
PBS SHOP ยังมีแผนต่อยอดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในร้านค้า (Product line up) โดย
จะมีนโยบายเปิดรับ และเลือกสรรผลิตภัณฑ์
จากชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับ
ความสัมพันธ์และการทาประโยชน์ต่อ
สาธารณะร่วมกัน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสื่อสารแบรนด์และสร้าง
ภาพลักษณ์สื่อสาธารณะให้เป็นที่รู้จัก
ต่อประชาชานทัว่ ไป
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาสือ่ สาธารณะ
และการสนับสนุนจากประชาชน

ผลผลิต
1 สินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่า
สื่อสาธารณะ
2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวและ
รายการ
3 รายได้จากการจาหน่ายสินค้า
KPIผลผลิต
1 จานวนรายรับจากการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
2 ความนิยมของสินค้า
3 ความพึงพอใจขอผู้รับบริการ
4 ความพึงพอใจอของภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์
1 การสนับสนุนในระยะยาวจาก
ประชาชน ผู้ชม ผูฟ้ ัง
2 การยอมรับและยกระดับ
ความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
KPIผลลัพธ์
1 สมาชิกเกิดความจงรักภักดีตอ่ แบ
รนด์และกลับมาซื้อซ้า (Loyalty
Customer)
2 ขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่

87

ชื่อโครงการ
7. 63-P01 โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะและ
ฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมจากภาคพลเมือง (C-site Nexus )
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
เครือข่ายสื่อ
มกราคม –
สาธารณะ
5,338,000
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
“โครงการพัฒนา C- SITE Application และ
Website” เริ่มต้นพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้
วัตถุประสงค์“ เพื่อเดินหน้าแนวคิดการทางานเชิงรุก
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงเข้าถึงการ
ทางานข่าวในทุกพื้นที่ เน้นความรวดเร็วทันเหตุการณ์
และที่สาคัญคือการให้นาหนั
้ กกับ ‘การมีส่วนร่วม’ ใน
การขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่มาจากประชาชนหรือ
ตัวของผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ และเจ้าของประเด็น สร้าง
การเชื่อมโยงในการทางานข่าวให้เกิดขึน้ ทั่วประเทศ
โดยการนาระบบเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ในการพัฒนาการทางานด้านสือ่ สารมวลชน” ซึ่ง
ผลการจนถึงปัจจุบัน ปรากฎว่า C-Site App ได้รับ
การตอบรับในระดับดีพอสมควร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาระบบการรายงานข่าวของ
เครือข่ายนักข่าวพลเมืองในรูปแบบ SemiAutomated Journalism(วารสารศาสตร์
กึ่งอัตโนมัติ) ที่ตอบสนองการสื่อสารของ
ภาคพลเมืองได้รวดเร็วและเป็นมิตร ภายใต้
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาการเล่าเรื่อง ทั้งเพิ่มประสิทธิผล
ของเพื่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการ
สื่อสารภาคพลเมืองในการพัฒนาการสื่อสาร
ของสื่อสาธารณะ
2.เพื่อพัฒนาระบบฐานและการแสดงผล
ข้อมูลในเชิงปัญญารวมหมู่ (Crowdsource)
ของชุมชนและเครือข่ายฯ ที่เข้าใจและ
เข้าถึงง่าย สามารถนาไปต่อยอดสื่อสารหรือ
ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต
1 ระบบการรายงานข่าวสาร
รูปแบบใหม่ที่สอดรับกับ
ความต้องการของเครือข่าย
นักสื่อสารภาคพลเมืองใน
การเชื่อร้อยเครือข่ายและ
สื่อสารสาธารณะ
2 ฐานข้อมูลของเครือข่ายนัก
สื่อสารสาธารณะใน C- SITE
Application และWebsite
ที่ทางานเข้มข้นในประเด็น
ต่างๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ
3 การเชื่อมร้อยช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ขยายผลเป็น
การขับเคลื่อนประเด็น โดย
นาข้อมูลไปใช้ในการรายงาน
ข่าวและขยายผลต่อได้ใน
ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของ
ไทยพีบีเอส

KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1 เกิดPlatform ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน กลายเป็น
ฐานข้อมูล (Data Lake)
สถานการณ์ทางสังคมที่ถูก
จัดระบบ สามารถนาไปต่อ
ยอดสู่การเป็นBig Data ได้
ในอนาคต
2 เครือข่ายข่าวสารทั้งใน
ระดับประเด็น และระดับ
พื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ
3 เกิดPlatform ที่เป็นแหล่ง
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน กลายเป็น
ฐานข้อมูลสถานการณ์ทาง
สังคมที่ถูกจัดระบบ สามารถ
นาไปต่อยอดสู่การเป็น Big
Data ได้ในอนาคต
4 เครือข่ายข่าวสารทั้งใน
ระดับประเด็น และระดับ
พื้นที่ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ
KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- เครือข่ายนักสือ่ สารภาคพลเมือง เครือข่ายInformed
Citizen เด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ประชาชนที่ต้องการรับข่าวสารและร่วมเป็นนักสื่อสาร
สาธารณะ

ชื่อโครงการ
หลักการ
8. 63-P03 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานสภาผู้ชมและ เพื่อให้การดาเนินงานของสภาผู้ชมฯและผู้ฟัง
ผู้ฟังรายการ (งบอุดหนุน)
รายการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ข้อ 22 แห่งระเบียบ ส.ส.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา และการดาเนินการของสภาผู้ชม
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
และผู้ฟังรายการ พ.ศ. 2560 จึงกาหนดให้
สื่อสารและภาคี
มกราคมองค์การมีหน้าที่สนับสนุนกิจการของสภาผู้ชม
สัมพันธ์
21,470,000
ธันวาคม 2563
ฯในการจัดทารายงานทั้งรายงานไตรมาส และ
รายงานประจาปี รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใช้ในการดาเนินการและพัฒนาสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการอย่างเหมาะสม ดังนั้นสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการร่วมกับฝ่ายประสาน
ความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ จึงได้
จัดทาโครงการงบประมาณนี้เสนอต่อคณะ
กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

1 จานวนยอดดาว์โหลด
Application C-SITE
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่ นมา 20%
2 จานวนผู้ใช้งานระบบ CSITE เพิ่มขึ้น 25%
3 จานวนรายการที่เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ C-SITE หรือนาCsite ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า 3 รายการ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตรายการและแนวทางการ
ดาเนินการของ ส.ส.ท.
2 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานสภา
ผู้ชมและผู้ฟังรายการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การดาเนินงานขององค์การ

ผลผลิต
1 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและ
กิจกรรมอื่นๆของสภาผู้ชมฯที่
ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ของสภา
ผู้ชมฯและสอดคล้องกับทิศทาง/
ยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท.
2 เกิดภาคีครือข่ายที่ร่วมดาเนินงาน
กับสภาผู้ชมฯและ ส.ส.ท. ในการ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้สร้างการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
3 เกิดการขยายฐานผู้ชมและผู้ฟัง
รายการจากผู้รว่ มกิจกรรมสภาผู้ชมฯ
และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
KPIผลผลิต

1 จานวนเครือข่ายที่เข้ามามี
ส่วนร่วมและใช้งานทั้งเชิง
พื้นที่และประเด็น 5 กลุ่ม
2 จานวนประเด็นที่ถูก
สื่อสารและติดตามผ่าน CSITE 5 ประเด็น
3 จานวนการกระจายและ
ขยายตัวของพื้นทีก่ ารสื่อสาร
ของภาคพลเมืองใน 4
ภูมิภาค

ผลลัพธ์
1 เกิดข้อเสนอแนะจากการรับฟัง
ความคิดเห็นที่ ส.ส.ท.ได้นามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตราย
การ /บริการและแนวทางการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท.
2 เกิดประเด็นสาธารณะที่สภาผู้ชมฯ
ภาคีเครือข่าย และ ส.ส.ท.ได้ร่วม
ดาเนินงานการขับเคลื่อนและสร้าง
การเรียนรู้แก่สังคมร่วมกัน

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1) สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2) ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินงานกับสภาผู้ชมฯ และ
ส.ส.ท.

กรรมการบริหารและกรรมการนโยบายเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

กลุ่มเป้าหมายรอง
1) ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ

ชื่อโครงการ
9. 63-P04 โครงการประสานความร่วมมือและสนับสนุน
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
400,000

ระยะเวลา
มกราคมธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2551 กาหนดให้มีสภาผู้ชมฯทีแ่ ต่งตั้งโดย
คณะกรรมการนโยบายจานวนไม่เกิน 50 คนทา
หน้าที่รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายจาก
ผู้แทนประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพ
รายการและการดาเนินกิจการของส.ส.ท. และ
ให้องค์การสนับสนุนการดาเนินงานของสภาฯ
ผู้ชมฯให้สามารถดาเนินงานได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว
นอกจากนี้แผนแม่บทพัฒนาเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม พ.ศ. 2561-64 ยังกาหนดแนวทางให้
ส.ส.ท.หนุนเสริมการดาเนินงานของสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ให้เป็นกลไกรับฟังความ

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานงาน
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตาม
แผนยุทธศาสตร์สภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการประจาปี 2563 และ
สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
การดาเนินงาน ส.ส.ท.
2.2 เพื่อสนับสนุนและประสานความ
ร่วมมือสภาผู้ชมฯ ภาคีเครือข่ายและ
หน่วยงานของส.ส.ท.ในการพัฒนา
คุณภาพการผลิตรายการและ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประเด็นที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ

1 ร้อยละของกิจกรรมที่สภาผู้ชมฯ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย/
แผนงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และระเบียบการดาเนินงานของ
ส.ส.ท.
2 ร้อยละของจานวนเครือข่ายที่ร่วม
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะและการ
เรียนรู้ร่วมกับสภาผู้ชมฯและ ส.ส.ท.
ที่เพิ่มขึ้น
3 ร้อยละจานวนผู้ร่วมกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นกับสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการที่เพิ่มขึ้น

1 จานวนข้อเสนอแนะการรับฟังความ
คิดเห็นที่ ส.ส.ท.นามาใช้พัฒนาในการ
พัฒนาการผลิตรายการ/
บริการและแนวทางการดาเนินงาน
ขององค์การ
2 จานวนประเด็นสาธารณะที่สภา
ผู้ชมฯ เครือข่ายและ ส.ส.ท.ได้ร่วม
ดาเนินงานการขับเคลื่อน
และสร้างการเรียนรู้แก่สังคมร่วมกัน

ผลผลิต
1) จานวนกิจกรรมที่สภาผู้ชมฯ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย/
แผนงานและสอดคล้องกับยุทธศา
สตร์ และระเบียบดาเนินงาน ส.ส.ท.
2) จานวนผู้ชมผู้ฟังจากภูมิภาค/กลุ่ม
ประเด็นและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นและ
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะกับสภา
ผู้ชมฯและ ส.ส.ท.ที่เพิ่มขึ้น
3) จานวนภาคีเครือข่ายที่เป็นหุ้นส่วน
ทางสังคมร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงสังคมกับ ส.ส.ท.ที่
เพิ่มขึ้น
KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
1) เกิดข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมฯที่
ส.ส.ท.ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิต/พัฒนารายการและแนวทางการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท.ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2) เกิดประเด็นการเรียนรู้
สาธารณะที่สภาผู้ชมฯและภาคี
เครือข่ายร่วมดาเนินการขับเคลื่อนกับ
ส.ส.ท.

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1) สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
กลุ่มเป้าหมายรอง
1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท.
2) ภาคีเครือข่ายภายนอก

คิดเห็นที่มีประสิทธิผลในการสะท้อนความ
ต้องการของผู้ชมและผู้ฟังรายการ ซึ่งนอกจาก
จะสนับสนุนด้านทรัพยากรในการดาเนินงาน
แล้ว ควรสนับสนุนข้อมูลยุทธศาสตร์และ
รายการ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการรับฟัง
ความคิดเห็น พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาและ
เครือข่าย และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในส.ส.ท. และภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ประเด็นทางสังคมที่เป็น
ประโยชน์สาธารณะ รวมถึงสื่อสารข้อมูลการ
ดาเนินงานขององค์การที่ตอบสนองต่อ
ข้อเสนอแนะของสภาผู้ชมฯและภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

ชื่อโครงการ
10. 63-P02 โครงการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะ
New Content Creator
สานัก
เครือข่ายสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
6,000,000

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

หลักการ
จากแผนแม่บทเครือข่ายทางสังคม พ.ศ. 2561-2563
ซึ่งระบุถึงความสาคัญของการพัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายในการผลิต เผยแพร่เนื้อหาและสร้างการ
เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ร่วมสร้างนัก
สื่อสารสาธารณะโดยสนับสนุนการอบรมและพัฒนา
นักสื่อสารสาธารณะเพื่อทาหน้าที่ผลิตและกระจาย
ข่าวสารข้อมูลประเด็นสาธารณะสู่สังคม และสามารถ
ยกระดับทักษะสู่การเป็นผู้ผลิตอิสระได้ และให้
ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยียุคดิจทิ ัลมาเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารและการดาเนินงาน สานัก
เครือข่ายสื่อสาธารณะ จึงกาหนดให้มี โครงการ
พัฒนาเครือข่ายนักสือ่ สารสาธารณะ New
Content Creator สาหรับปี 2563 ภายใต้

1) ร้อยละกิจกรรมที่สภาผู้ชมฯ
ดาเนินการได้สาเร็จตามเป้าหมาย/
แผนงานและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และระเบียบการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท.
2) ร้อยละผู้ชมผู้ฟังรายการจาก
ภูมิภาค/กลุ่มประเด็นและภาคี
เครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมรับฟัง
ความคิดเห็นและขับเคลื่อนประเด็น
สาธารณะกับสภาผู้ชมฯและ ส.ส.ท.ที่
เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละภาคีเครือข่ายที่ร่วม
ขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงสังคมกับ ส.ส.ท.ที่
เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ โดยการ
ฝึกอบรมทักษะการผลิตสื่อหลากหลาย
ลักษณะ เพือ่ ให้เกิดผู้ผลิตสื่อหน้าใหม่
เครือข่ายสื่อสาธารณะระดับชุมชน ที่ส่งผล
ให้ร่วมกันผลิตเนื้อหาและข้อมูลหลากหลาย
ร่วมสื่อสารในพื้นที่ของไทยพีบีเอสและ
พื้นที่สื่อสาธารณะอื่น ตลอดจนพัฒนา
เครือข่ายเชิงประเด็นด้วยการเชื่อม
Application C Site สร้างฐานข้อมูลและ
สื่อสารสาธารณะเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายฯ โดยการฝึกอบรมทักษะการผลิต
สื่อหลากหลายลักษณะ เพื่อให้เกิดผู้ผลิต
สื่อหน้าใหม่ เครือข่ายสื่อสาธารณะระดับ

1) จานวนข้อเสนอแนะของสภาผู้ชม
ฯที่ ส.ส.ท.ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิต/พัฒนารายการและแนวทางการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท.ได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2) จานวนประเด็นการเรียนรู้
สาธารณะที่สภาผู้ชมฯและภาคี
เครือข่ายร่วมดาเนินการขับเคลื่อนกับ
ส.ส.ท.

ผลผลิต
1 จานวนเครือข่ายนักสือ่ สาร
สาธารณะที่เข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพไม่น้อยกว่า 700 คน
2 จานวนกลุ่มองค์กรที่ร่วม
พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ
ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง
3 จานวนชิ้นงานจากการ
อบรมสามารถร่วมสื่อสาร
สาธารณะได้ไม่น้อยกว่า 200
ชิ้น
4 จานวนสถาบันการศึกษา/
เครือข่ายสื่อชุมชนไม่น้อยกว่า
10 แห่ง

ผลลัพธ์
1 เครือข่ายนักสื่อสารมี
ความพอใจ และสามารถ
สื่อสารอย่างเข้าใจในหลักคิด
แบบสื่อสาธารณะ
2 เกิดหุ้นส่วนเครือข่ายนัก
สื่อสารสาธารณะที่รว่ ม
สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูล
ในพื้นที่สื่อของตน หรือร่วม
สื่อสารกับไทยพีบีเอสอย่าง
ต่อเนื่อง
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- เครือข่ายเชิงประเด็น เครือข่ายสื่อชุมชน กลุ่มองค์กรทาง
สังคม สถาบันการศึกษา
- เจ้าของประเด็น /เยาวชน –นักศึกษา/ผู้ผลิตสื่ออิสระ
กลุ่มเป้าหมายรอง
- Active Citizen ผู้สนใจการสื่อสารสาธารณะ

ชื่อโครงการ
11. 63-P11 โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กร
(Co-creation)
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,000,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่มีพันธกิจและเป้าหมายการทา
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ ในประเทศ
- หน่วยงานความร่วมมือเดิมที่ผ่านมา
กลุ่มเป้าหมายรอง

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์การสร้างภาคีหุ้นส่วน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพภาคเครือข่ายให้ร่วมสือ่ สารขับเคลื่อนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง โดยมีกจิ กรรมย่อยตาม
ลักษณะของเครือข่ายผู้ร่วมสือ่ สารในระดับต่างๆ 3
กิจกรรมคือ
1.กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสือ่ พลเมืองด้วยทักษะการ
ผลิตสื่อที่หลากหลาย
2.กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็นด้วยการ
เชื่อม Application C Site
3.กิจกรรมการสร้างสื่อสาธารณะระดับชุมชนร่วมกับ
สถาบันการศึกษา

หลักการ
ตามยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าและยั่งยืนด้วย
หุ้นส่วนทางสังคม และแนวนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบาย ในเรื่องการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย ที่ให้ส.ส.ท. ร่วมกันพัฒนา
เนื้อหาให้แตกต่างบนฐานองค์ความรู้ และบูรณา
การโดยนาเสนอทุกช่องทางการสื่อสาร โดยให้
ความสาคัญกับสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนโยบายดังกล่าว ฝ่ายสื่อสารการตลาด
เพื่อสังคม จึงมีความประสงค์จะจัดทาโครงการ
พัฒนาภาคียุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่มีพันธะกิจร่วมกัน ในการ
ผลักดันประเด็นหรือเนื้อหาที่เห็นพ้องต้องกันว่า
มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสังคม
โดยจะทางานร่วมกันแบบ Partnership

ชุมชน ที่ส่งผลให้ร่วมกันผลิตเนื้อหาและ
ข้อมูลหลากหลายร่วมสื่อสารในพื้นที่ของ
ไทยพีบีเอสและพื้นที่สื่อสาธารณะอื่น
ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายเชิงประเด็นด้วย
การเชื่อม Application C Site สร้าง
ฐานข้อมูลและสื่อสารสาธารณะ

วัตถุประสงค์
1 เพื่อร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ใน
การผลิตรายการ ข่าวสาร และ
กิจกรรมทางสังคมที่จะส่งเสริมสังคม
คุณภาพ คุณธรรม
2 เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนา
สู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
3 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อสาธารณะ
4 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย

KPIผลผลิต
1 วัดจากจานวนผู้ร่วมอบรม
องค์กรที่ร่วม และชิ้นงานที่ได้
สื่อสารสาธารณะได้
2 วัดจากจานวนผู้ร่วมอบรม
องค์กรที่ร่วม และชิ้นงานที่ได้
สื่อสารสาธารณะได้

ผลผลิต
1 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้ง
องค์ความรู้ การจัดกิจกรรม การนา
เนื้อหาเข้าไปในรายการทุกแพลต์
ฟอร์ม
2 การสนับสนุนทรัพยากรในการผลิต
หรือการจัดกิจกรรม (เงิน ความรู้
บุคลากร อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ได้รับจาก
ภาคีเครือข่าย
3 กระบวนการเรียนรู้ระหว่างภาคี
เครือข่ายกับไทยพีบีเอส
KPIผลผลิต
1 จานวนรายการ กิจกรรม จาก
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่
เพิ่มขึ้น
2 ร้อยละ ของมูลค่าและทรัพยากรที่
ได้รับสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ

KPIผลลัพธ์
1 วัดจากแบบประเมินความ
พึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
2 เกิดการทาซ้า ต่อยอด
ขยายผลในทุกแพลทฟอร์ม
ของไทยพีบีเอสหรือของ
เครือข่ายเอง

ผลลัพธ์
1 ไทยพีบีเอส มีเนื้อหาและการ
นาเสนอ ที่ หลากหลาย โดดเด่น
แตกต่างจากสื่ออื่น ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่ม
2 การสนับสนุนในระยะยาวจากภาคี
เครือข่าย

KPIผลลัพธ์
1 จานวนข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายใน
การร่วมผลิตในระยะยาวมากกว่า 3 ปี
2 จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ตอบสนองจากเนื้อหาที่หลากหลาย
(วัดความครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย)
3 ภาคีเครือข่ายที่รว่ มโครงการยอมรับ
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- หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่มีพันธกิจและเป้าหมายการทา
ประโยชน์เพื่อสาธารณะ ต่างประเทศ

ชื่อโครงการ
12. 63-P05 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศ
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,900,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ส.ส.ท. สานักรายการ สานักข่าว Thai PBS World
กลุ่มเป้าหมายรอง
สานักเครือข่ายและภาคีสัมพันธ์

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

3 ร้อยละ ของภาคีเครือข่ายมีความ
พึงพอใจต่อการทางานร่วมไทยพีบีเอ
สอยู่ในระดับดี

หลักการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนแผนแม่บทพัฒนาเครือข่าย (ปี สร้างภาคีเครือข่าย ให้ ส.ส.ท. มีส่วน
2561-2563) ที่มียุทธศาสตร์หลักคือ 1) การ ร่วมในเวทีระหว่างประเทศ มีบทบาท
สร้างการยอมรับ 2) การสร้างการมีส่วนร่วม เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล
และ 3) การสร้างภาคีหุ้นส่วน และเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรปี 2563 ในด้าน
การมุ่งขยายภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และ
การสร้างความเข้าใจในการเป็นสื่อสาธารณะ
ของ ส.ส.ท.

ผลผลิต
1. สนับสนุนการเพิ่มบทบาท ส.ส.ท.ใน
เวทีระหว่างประเทศผ่านการร่วม
ประชุม การเป็นคณะทางาน
คณะกรรมการประกวดรางวัล การเป็น
วิทยากร และการร่วมจัดงานประชุมใน
ระดับนานาชาติ
2. ประสานงาน สนับสนุนเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง ส.ส.ท. กับ
องค์กรระหว่างประเทศ
3. สื่อสาร เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ภารกิจและพันธกิจของ ส.ส.ท. ให้แก่
องค์กรและบุคคลที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาหลัก
KPIผลผลิต
1. จานวนบุคลากร ส.ส.ท. ที่เข้าร่วม
การประชุม เป็นคณะทางาน
คณะกรรมการประกวดรางวัล เป็น
วิทยากร และจานวนการร่วมจัดงาน
ประชุมในระดับนานาชาติ
2. จานวนความร่วมมือที่ ส.ส.ท. ลง
นามกับองค์กรระหว่างประเทศ
3. จานวนองค์กรเข้าเยีย่ มชม และ
ความทันสมัยของข้อมูลเว็บไซด์
ภาษาอังกฤษ

ว่าไทยพีบีเอส เป็นสถาบันสือ่
สาธารณะแห่งการเรียนรู้ ของสังคม
ชุมชนและภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์
1. ส.ส.ท. เป็นที่รู้จัก มีบทบาทเป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ส.ส.ท. ได้รับประโยชน์จากความ
ร่วมมือกับองค์กรสื่อระหว่างประเทศ
เช่น การแลกเปลีย่ นเนื้อหา การผลิต
รายการร่วม การแลกเปลี่ยนความ
เชี่ยวชาญ การสนับสนุนในการถ่ายทา
รายการนอกประเทศ
3. ก) ผู้เข้าเยีย่ มชมองค์การมีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจ ส.ส.ท. และมี
ความพึงพอใจในการเยี่ยมชม ข) เว็บ
ไซด์ภาคภาษาอังกฤษขององค์การ มี
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารขององค์การ
อย่างสม่าเสมอ
KPIผลลัพธ์
1. จานวนการได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน
ในระดับนานาชาติ การประสานความ
ร่วมมือ และการเชิญทากิจกรรมร่วม
2. ประโยชน์จากการแลกเปลีย่ นความ
เชี่ยวชาญ การลดต้นทุนการผลิตราย
การ/การซื้อบริการขาย Footage ข่าว
3. ก) วัดคะแนนความเข้าใจภารกิจ
องค์การและความพึงพอใจของผู้เยีย่ ม
ชมระหว่างประเทศ จากแบบสอบถาม
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ข) จานวนครั้งในการอัพเดทข้อมูล
เว็บไซด์ภาษาอังกฤษประจาเดือน

ชื่อโครงการ
13. 63-P10 โครงการขับเคลื่อนวาระทางสังคมตามวาระ
ขององค์กร
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สื่อสารและภาคี
มกราคม สัมพันธ์
1,000,000
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- หน่วยงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายทัง้ ในระดับพื้นที่ และ
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการขับเคลื่อนของ ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่

ชื่อโครงการ
14. 63-P14 โครงการประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (การ
ประเมินภายใน)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
โครงการขับเคลื่อนวาระทางสังคมตามวาระ
ขององค์กร (On Ground) เป็นหนึ่งในภารกิจ
สาคัญของฝ่ายเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ ใน
การระดมความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อนามาสนับสนุนการผลักดันเนือ้ หา
ของไทยพีบีเอส ผ่านกิจกรรม และ
กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งการขับเคลื่อน
ประเด็นร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ การ
เสนอแนะประเด็นโดยใช้สื่อ(Media
Advocacy) กิจกรรม การประชุม เสวนา
สัมมนา ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค กับหน่วยงานภาคประชาชน ภาค
ประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบในวง
กว้างและนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระทาง
สังคมที่ ส.ส.ท.ให้ความสาคัญ ผ่าน
กิจกรรมงาน On Ground ในรูปแบบ
ต่างๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม - ขยะ

ผลผลิต
1 เกิดกระบวนการขับเคลื่อนงาน On
Ground ในประเด็นที่ ส.ส.ท. กาหนด
เพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
2 เกิดผลผลิตจากการดาเนินกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ภาพยนตร์สั้น
สกู๊ปข่าว เวทีการเรียนรู้ และกิจกรรม
ต่าง ๆ
KPIผลผลิต
1 จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
กิจกรรม
2 จานวน Product / Co creation ที่
เกิดจากการร่วมผลิตและขับเคลื่อน
3 จานวนประเด็นและ Product ที่มี
ผลต่อการขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน
4 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม On
Ground
5 จานวนเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
ขับเคลื่อน

ผลลัพธ์
1 เกิดการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผ่านช่องทาง
สื่อของไทยพีบีเอส
2 เกิดกระบวนการทางานร่วมกับภาคี
เครือข่ายในประเด็นต่าง ๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง
KPIผลลัพธ์
1 ความพึงพอใจของเครือข่าย และ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2 ผลกระทบทางสังคมที่เป็นรูปธรรม
3 ข้อมูลและองค์ความรู้ต้นแบบ ที่ถกู
นาไปพัฒนาเป็นข่าว และรายการของ
ไทยพีบีเอส
4 ร้อยละ 80 ของภาคีเครือข่ายที่ร่วม
โครงการรับรู้และเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อ
สาธารณะและการเป็นพื้นที่เพือ่ การ
เรียนรู้ของสังคม ชุมชนและภาคี
เครือข่าย

หลักการ
เพื่อให้การดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กรและภาคีเครือข่ายภายนอกมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์
1 เพื่อประเมินผลรายการ
ความสาเร็จของข่าวและรายการ ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพรายการ

ผลผลิต
1 รายงานการประเมินรายการใน
กระบวนการต่อสัญญา มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพรายการ

ผลลัพธ์
การนาผลประเมินไปเป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาคุณภาพรายการ
คุณภาพการให้บริการ และความ
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สานัก
สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ

งบประมาณ
2,420,000

ระยะเวลา
มกราคม ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มประชาชนผู้ชมผู้ฟังของไทยพีบีเอส
2) ภาคีเครือข่ายที่ดาเนินงานร่วมกับสานักต่างๆ /ส.ส.ท.
3) บุคลากรภายในองค์กร

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ร่วมกัน สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.)
เล็งเห็นว่าควรมีการสนับสนุนกลไกการ
ประเมิน ความพึงพอใจการให้บริการ และ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถดาเนินงานร่วมกันได้อย่างราบรืน่
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2 เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในองค์กร ซึ่งนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3 เพื่อประเมินความสาเร็จ/ความพึง
พอใจของภาคีเครือข่ายภายนอก ซึ่ง
นาไปสู่การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างกันอย่างอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือข่ายภายนอก และประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของไทยพีบีเอส
3 รายงานการประเมินความสาเร็จ/
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในองค์กร
KPIผลผลิต
1 มีรายงานการประเมินรายการที่แล้ว
เสร็จสอดคล้องตามกรอบระยะเวลา
การเซ็นสัญญาและการพัฒนาคุณภาพ
รายการ อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
รายการที่ขอรับการประเมิน
2 มีรายงานการประเมินความพึงพอใจ
ของเครือข่ายภายนอก และประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมของไทยพีบีเอสที่ออก
แบบแบบประเมินแล้วเสร็จอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมดที่
ขอให้จัดทาแบบประเมิน
3 มีรายงานการประเมินความสาเร็จ/
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของสานัก
ต่างๆ อย่างน้อยร้อยละ 80 ตามที่
กาหนดไว้ในตัวชีว้ ัดขององค์กร

ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพือ่
ขับเคลื่อนประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม

KPIผลลัพธ์
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องนาผลประเมินไป
เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพรายการ คุณภาพการ
ให้บริการ และความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย อย่างน้อย 2 รายการ/งาน/
โครงการ
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3. แผนทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & Organization Capital Plan) ดาเนินการโดยประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน จานวน 17
โครงการ รวมงบประมาณ 45.66 ล้านบาท
ชื่อโครงการ
1..63-H01 โครงการ Transforming Digital
Learning
สานัก
ทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ
14,000,000

ระยะเวลา
มกราคม ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
จากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในนี้
จึงจัดให้มีโครงการ Transforming
Digital Learning ขึ้น โดยจะมี
กระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่การ
ปรับวิธีคิดและการยกระดับ
ความสามารถ (Reskills) ตลอดจน
การพัฒนาทักษะใหม่ (Upskills)
ในระดับบุคคลให้สอดคล้องกับภาระ
งานที่เปลี่ยนแปลงและการทางานใน
ยุคดิจิทัล การพัฒนาศักยภาพความ
เป็นผู้นาให้พร้อมกับการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง การสร้างและ
พัฒนาทีมให้สามารถตอบสนองการ
ทางานแบบ Cluster & Business
Unit ไปจนถึงการส่งเสริม
วัฒนธรรมองค์กรให้มีความยืดหยุ่น
และพร้อมรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ควบคู่ไป
กับการทาหน้าทีอ่ ย่างเข้มแข็งของ
สื่อสาธารณะ
นอกจากนั้น เพื่อให้การเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
และ life Style ของผู้เรียน จึงปรับ
ช่องทางเรียนรู้เป็นแบบผสมผสาน
(Blended Learning) ที่ทาให้

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
1. เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนา
1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
ทักษะใหม่ (Reskills & Upskills) ให้
กับทิศทาง เป้าหมาย โครงสร้าง
พนักงานสามารถปรับตัวกับการ
องค์กร และสถานการณ์ขององค์กร
2. เปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะด้านดิจิทลั
2. บุคลากร ส.ส.ท. ได้รับการพัฒนาตาม
และทักษะทีห่ ลากหลาย (Multi Skills) ที่
แผนพัฒนาบุคลากรข้างต้น
รองรับกับภาระงานที่
3. มี Platform การเรียนรู้เป็นแบบ
เปลี่ยนแปลงและการทางานในยุคดิจิทลั
ผสมผสาน (Blended Learning) ที่
3. เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาและสมรรถนะใน
สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงผู้เรียนแต่
การบริหารจัดการให้สามารถรับมือกับการ
ละคน/ แต่ละกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกันที่
ตอบสนองต่อการทางานแบบ Cluster &
Business Unit
5. เพื่อปรับ Platform การเรียนรู้เป็นแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) ให้เข้า
กับ Life Style ที่สะดวก รวดเร็ว และตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
(Personalized Learning)
6. เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแบบ
ยืดหยุ่น (Agile Culture) และมีวิถกี าร
เรียนรู้ในองค์กรที่เปิดรับ
การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด (Lifelong Learning)

KPI ผลผลิต

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผลลัพธ์
พนักงานสามารถปรับตัวกับการ
เปลี่ยนแปลง มีความรู้
ความสามารถด้านดิจิทัลและด้าน
อื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
ตามตาแหน่งงาน และสามารถ
รองรับภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์
พนักงานมี Multi Skills &
Transmedia Skills ที่รองรับกับ
ภาระงานที่เปลี่ยนแปลงและการ
ทางานในยุคดิจิทัล
ผู้บริหารมีศักยภาพในความเป็น
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและมี
ความสามารถในการบริหารงาน
และบริหารคนมากขึ้น
บุคลากร ส.ส.ท. มีศักยภาพที่
พร้อมเติบโตก้าวหน้าตามสาย
อาชีพ
มีทักษะและวิธกี ารทางานร่วมกัน
ที่ตอบสนองต่อการทางานแบบ
Cluster & Business Unit
มีวิถีการเรียนรู้ในองค์กรที่เปิดรับ
การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด (Lifelong
Learning)
KPI ผลลัพธ์
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บุคลากร ส.ส.ท

สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่ม
ผู้เรียนมากขึ้น อันจะช่วยสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้พนักงานมีความ
พร้อมในการเติบโตก้าวหน้าในระยะ
ยาว

ชื่อโครงการ
2. 63-H02 โครงการกิจกรรมสร้างสุขภายในองค์การ

หลักการ
องค์กรจะดาเนินกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้เป็น
อย่างดีนั้น ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม

สานัก

งบประมาณ

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีของ
1. จานวนของพนักงานที่ผ่านการ
ส่วนกลาง แผนเฉพาะสานัก/
พัฒนาฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับทิศทาง
ความสามารถสูงขึ้น
เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร และ
2. จานวนของพนักงานมี Multi Skills
สถานการณ์ขององค์กร
& Transmedia Skills ที่รองรับกับ
2. จานวนพนักงานที่ผ่านการพัฒนา
ภาระงานที่เปลี่ยนแปลง
ตามแผนและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
และการทางานในยุคดิจทิ ัล
3. จานวนของ Platform การเรียนรู้ที่มี 3. จานวนผู้บริหารที่มีศักยภาพใน
การเปลี่ยนแปลงให้สะดวก รวดเร็ว
ความเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าถึงผู้เรียนรู้
มีความสามารถในการบริหารงาน
และบริหารคนมากขึ้น
4. จานวนบุคลากร ส.ส.ท.ที่มีความ
พร้อมในการเติบโตก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
5. ผลประเมินความพึงพอใจในวิธีการ
ทางานร่วมกันที่ตอบสนองต่อการ
ทางานแบบ Cluster & Business
Unit
6. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ส.ส.ท. ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
7. จานวนของบุคลากร ส.ส.ท. ที่มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข

ผลผลิต
1. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้
ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ามีส่วน
ร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความสุข มีสขุ ภาพกาย
และใจที่ดีและมีความพึงพอใจต่อ
องค์กร

ระยะเวลา

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ทรัพยากรมนุษย์

5,000,000

- มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงาน

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจน
ความเป็นอยู่ของบุคลากร ล้วนเป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง และ
การจะทาให้ความสุขเกิดขึ้นโดยทัว่
กันได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ ประสานกาย ใจ ร่วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดความ
สามัคคี ปรองดอง และความไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมและเป็นหูเป็นตาในเรื่อง
ความเป็นอยูภ่ ายในองค์กร เพื่อให้
เป็นองค์กรแห่งความสุข สานัก
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดทาโครงการ
Happy Workplace เพื่อสนับสนุน
ให้แผนงานดังกล่าวสาเร็จลุล่วงอย่าง
มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่ดีในการทางาน
3. เพื่อบุคลากรได้รับการบริการที่ดีและเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด
4. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
5. เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ภักดีต่อ
องค์กร
6. เพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นองค์กรแห่งความสุข
ภายในปี 2564

2. มีแผนงานสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข

KPI ผลผลิต
1. มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กรตามแผน
2. มีแผนงานสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข

2. บุคลากรให้ความสนใจดูแลสุขภาพ
ให้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากภาวะ
โรคภัยต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับพนักงาน มีสุขภาพใจที่ดี
และสุขภาพกายแข็งแรง
3. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความรัก
องค์กร/มีสานึกความเป็นเจ้าของ
4. องค์กรร่วมกัน สถานที่ทางาน
สภาพแวดล้อมน่าอยู่
5. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ปัญหาความขัดแย้งและข้อ
ร้องเรียนลดลง
6. บุคลากรเข้าใจจริยธรรมเพิ่มมากขึ้น
7. ความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์องค์กรมี
ชื่อเสียงที่ดี
KPI ผลลัพธ์
1. ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. แผนงานสร้าง ส.ส.ท.ให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข ได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ
ได้รับงบประมาณ
3. สนับสนุนให้ดาเนินการตามแผน
ในปี 2563- ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. แผนงานสร้าง ส.ส.ท.ให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข ได้รับความ
เห็นชอบจากฝ่ายบริหาร และ
ได้รับงบประมาณ
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5. สนับสนุนให้ดาเนินการตามแผน
ในปี 2563
ชื่อโครงการ
3. 63-H02 โครงการ Career Development &
Management
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ทรัพยากรมนุษย์ 2,000,000
มกราคม –
ธันวาคม 2563

หลักการ
การพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development) จะได้จัดทาเสนทาง
การพัฒนาบุคลากร (Development
Roadmap) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ตาแหน่งให้มีศักยภาพ และขีด
ความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
และสายอาชีพตามตาแหน่งงานรวมทั้ง
จะมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent management)
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสใช้
ศักยภาพสร้างความสาเร็จให้ตนเอง
และองค์กร และเป็นการรักษาบุคลากร
ที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรให้มากที่สุด
และยาวนานที่สุด ตลอดจนดาเนินการ
วางแผนการสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับบุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอด
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (Successor)
เพื่อทดแทนตาแหน่งเดิมที่จะว่างลง

1.

2.

3.

4.
5.

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. สานัก และบุคลากรของ ส.ส.ท. ทั้งหมด
6.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (Career Path) ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างระดับตาแหน่งและ
โครงสร้างองค์กรที่มีการปรับใหม่ตาม
Business Model ของ ส.ส.ท.
เพื่อทบทวน ปรับปรุงกลุ่มสายอาชีพ
(Job Family) และ จัดทาสมรรถนะใน
สายงาน (Job Competency) เพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนไปของ
ส.ส.ท.
เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อน
ตาแหน่ง (Promotion) หลักเกณฑ์การ
โอนย้ายข้ามหน่วยงาน (Transfer) และ
หลักเกณฑ์การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน
ภายในหน่วยงาน (Rotation) ให้มี
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย
เพื่อให้บุคลากร ส.ส.ท. มีความพร้อมใน
การเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ
เพื่อพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) ให้อยูก่ ับองค์กร
ตลอดจนสร้างผู้นารุ่นใหม่ และผู้นาการ
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ให้กับ
องค์กร
เพื่อให้มีแผนเตรียมความพร้อมพัฒนา
บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตาแหน่งที่
สูงขึ้น (Successor) และสนับสนุนการ

ผลผลิต
1. ระบบบริหารความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ (Career Management)
2. งานการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development)

KPIผลผลิต
1. ส.ส.ท. มีระบบการบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career
Management) ที่มีประสิทธิภาพ
2. งานการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development)

ผลลัพธ์
1. ผลลัพธ์ของงานบริหารความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
- พนักงานได้เติบโตก้าวหน้าตามระบบ
บริหารสายอาชีพ
- พนักงานที่เลื่อนระดับตาแหน่งมี
สมรรถนะที่สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น
2. ผลลัพธ์ของงานการพัฒนาสายอาชีพ
(Career Development)
- มีผสู้ ืบทอดตาแหน่ง (Successor)
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ได้รับ
การเตรียมความพร้อมในการเติบโต
- องค์กรมีมาตรฐานในการพัฒนาและ
บริหารจัดการพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพ
สูง
- มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดย
สามารถนาแผนเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรมาเป็นเครื่องมือช่วยหัวหน้าใน
การเตรียมความพร้อมการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน
ในระยะยาวได้
KPIผลลัพธ์
1. งานบริหารความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
2. งานการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Development)
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บริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้มี
ความพร้อมสาหรับการทดแทนตาแหน่ง
เมื่อมีอัตรากาลังว่าง

ชื่อโครงการ
4. 63-H10 โครงการสื่อสารภายในองค์การ
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
450,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงานไทยพีบีเอส
กลุ่มเป้าหมายรอง
2. บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือใช้บริการสื่อ
สาธารณะ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
วัตถุประสงค์
การสื่อสารภายในเป็นส่วนสาคัญใน
1. เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบายและ
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
ข่าวสารภายในองค์การ
นโยบายและข่าวสารภายในองค์กร
2. เพือ่ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความ
รวมถึงเป็นส่วนเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ภาคภูมิใจภายในองค์การ
ระหว่างบุคลากรในองค์กร พร้อม
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายใน
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจ
องค์การ นาไปสู่การทางานที่มี
ในการทางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และประสิทธิผลต่อองค์กรในเชิงบวก
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อการ
ดาเนินงานและกิจกรรมภายในองค์กร
และการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรที่วางไว้ร่วมกัน

ผลผลิต
1. รายการนกส่องรู้ ออกอากาศทางทีวี
ภายใน และ Online ทาง Facebook:
Thai PBS Family
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/ของที่ระลึก
3. พื้นที่ของการแลกเปลี่ยน “Sharing &
Learning Space”
4. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ
พนักงานภายในองค์การ
5. จัดกิจกรรม “ดูรายการใหม่ก่อนใคร ที่
ไทยพีบีเอส”
6. งานสนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ภายใน
องค์การ
KPI ผลผลิต
1. จานวนงานที่ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของแผน และรายงานผล
ความก้าวหน้าในทุกไตรมาส
2. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ และความเข้าใจของ
คนในองค์กรที่มีร่วมกันผ่านรายการ
นกส่องรู้ อยู่ในเกณฑ์
ดี 3.51 - 4.50

ผลลัพธ์
1. บุคลากรในองค์การเกิดการรับรู้ใน
นโยบาย ข่าวสาร และกิจกรรม
ภายในต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
2. บุคลากรมีความเข้าใจใจเป้าหมาย
องค์กรร่วมกัน
3. บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานและภารกิจสาคัญขององค์กร
4. เกิดความร่วมมืออันดีและความ
สามัคคีภายในองค์กร

KPI ผลลัพธ์
1. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของพนักงานต่อ
ประเด็นการสื่อสารนโยบายที่
สาคัญขององค์กร อยู่ในเกณฑ์ดี
3.51 - 4.50 คะแนน
2. ค่าเฉลี่ยการรับรู้ของพนักงานต่อ
ข่าวสารและกิจกรรมภายในองค์กร
อยู่ในเกณฑ์ดี 3.51 – 4.50
คะแนน
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ชื่อโครงการ
5. 63-H11 โครงการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภายใน
สานัก
สื่อสารและภาคี
สัมพันธ์

งบประมาณ
1,000,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

หลักการ
งานในส่วนของสานักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์
มีหลายส่วนงาน โดยแต่ละส่วนงาน มีความ
ต้องการผลิตชิ้นงาน เพื่อสื่อสารทั้งกับสังคม
ภายนอก และภายในองค์กร ดังนั้นโครงการ
ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนงานภายในสานักสือ่ สาร
และภาคีสัมพันธ์ จึงเกิดขึ้นเพือ่ ตอบโจทย์
ดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ฝ่ายต่าง ๆ ในส านักฯ ที่ใช้บริการ การผลิตชิ้นงาน /
user ผู้ใช้ผลงาน
กลุ่มเป้าหมายรอง
2. ผู้ที่ได้รับชมชิ้นงาน

ชื่อโครงการ
6. 63-H12 โครงการพัฒนาห้องสมุดสื่อสาธารณะไทยพี
บีเอส
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถาบันวิชาการ 7,760,000
มกราคม สื่อสาธารณะ
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ปัจจุบัน ส.ส.ท. ได้แบ่งระบบฐานข้อมูล
ส.ส.ท. ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ฐานข้อมูลด้านบริหาร
2. ฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการ และ
3.ฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการและวิชาชีพ
การพัฒนาฐานข้อมูลของ ส.ส.ท. ในปี 2563
จะทางานบนพื้นฐานของ Data-DRIVEN
Culture มีระบบบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น
มาตรฐาน และสร้างนวัตกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลสู่ภายนอกให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้
ใช้งานระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท. และมีสว่ นร่วม
ในการประเมินผลรายการและให้

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
ผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ผลิตชิ้นงานได้ในปริมาณตาม
สื่อสารตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่าง ๆ เป้าหมายของฝ่ายต่าง ๆในสานักที่
ในสานักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ต้องการตามระยะเวลาที่กาหนด
องค์กรในสายตาสังคมภายนอก
เพื่อสร้างความเข้าใจในการทางาน
และสถานการณ์ความเป็นไปกับคน
ภายใน
KPIผลผลิต
ฝ่ายต่าง ๆ ในสานัก มีความพึงพอใจ
ในงานที่ผลิตขึ้นโดยมีตัวชี้วัดเชิง
ตัวเลขคือ ปริมาณความพึงพอใจและ
ระยะเวลาทีก่ าหนดในการผลิตงาน

ผลลัพธ์
1. ชิ้นงานที่ถูกผลิตขึ้นถูกนาไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่าย
ต่าง ๆ
2. ชิ้นงานสามารถสื่อสารกับคนภานใน
องค์กรให้เข้าใจถึงความเคลื่อนไหว
และภารกิจขององค์กร
KPIผลลัพธ์
งานที่ผลิตถูกนาไปใช้งาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดสื่อสาธารณะ
ไทยพีบีเอสให้เป็นแหล่งข้อมูลที่
สามารถสนับสนุนการผลิตข่าวและ
รายการ และการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ด้วยทรัพยากรสารสนเทศ 3
ประเภท คือ (1) วัสดุตีพิมพ์ (2) วัสดุ
ไม่ตีพิมพ์ (3) ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อรวบรวมและจัดทาทรัพยากร
สารสนเทศให้เป็นระบบมีมาตรฐาน
ตามหลักสากล สามารถสืบค้น เข้าถึง
ได้ง่าย รองรับการใช้งานและ

ผลลัพธ์
1. มีทรัพยากรสารสนเทศ 3 ประเภท
คือ (1) วัสดุตีพิมพ์ (2) วัสดุไม่ตีพิมพ์
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สนับสนุนการผลิตข่าวและรายการ
และการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือ
สนองต่อความต้องการของพนักงาน
2. มีจานวนผู้ใช้บริการของห้องสมุดฯ
เช่น การยืม – คืนหนังสือ การใช้พื้นที่
อ่านหนังสือหรือนั่งทางาน การใช้
บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นการ
ใช้ห้องบันทึกเสียงเพื่อคนตาบอดฯ
KPI ผลลัพธ์

ผลผลิต
ทรัพยากรสารสนเทศ 3 ประเภท คือ
(1) วัสดุตีพิมพ์
(2) วัสดุไม่ตีพิมพ์
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สนับสนุนการผลิตข่าวและรายการ และ
การปฏิบัติงานของพนักงาน

KPI ผลผลิต
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- บุคลากรของ ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง
- ประชาชน หน่วยงานเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ เพือ่ ภายในปี 2564 ส.ส.ท. จะ
เป็นพื้นที่การเรียนรู้สาหรับทุกคน (Learning
Space for All)

ชื่อโครงการ
7. 63-H04 โครงการ Strengthen HRMS

หลักการ
วัตถุประสงค์
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร
สื่อสาร ส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรม
ทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพ
การรับสื่อของประชาชนและทาให้ภูมิทศั น์สื่อ 2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือด้านบริหาร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส.ส.ท. จึงได้
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกลไก
ปรับทิศทางและแนวทางการดาเนินภารกิจ
สาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
(Business Model) ให้สอดคล้องกับ
และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
พฤติกรรมของผู้รับสื่อ และเพือ่ สนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านที่สาคัญนี้ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของ ส.ส.ท. จึงต้องปรับตัวและพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้
สอดคล้องและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ความสาเร็จขององค์กร โดยให้ความสาคัญ
กับการนาเครื่องมือและเทคโนโลยีการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เข้ามาเสริมความ
เข้มแข็งของระบบ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สานัก
ทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ
2,000,000

ระยะเวลา
พ.ศ.2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ตอบสนองความต้องการต่อความ
ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้บริการ
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลใน
ลักษณะบูรณาการ สามารถจัดการ
ทรัพยาสารสนเทศ และให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

1. สัดส่วนทรัพยากรสารสนเทศ 3
ประเภท คือ (1)วัสดุตีพิมพ์ (2)วัสดุ
ไม่ตีพิมพ์ (3)ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตราฐาน
ห้องสมุดเฉพาะ
2. จานวนผู้ใช้บริการของห้องสมุด

1. สัดส่วนทรัพยากรสารสนเทศ 3
ประเภท คือ (1) วัสดุตีพิมพ์ (2)
วัสดุไม่ตีพิมพ์ (3) ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตราฐาน
ห้องสมุดเฉพาะ 80 : 20 โดยเป็น
ทรัพยากรฯ ประเภทสื่อสาธารณะ
หรือที่เกี่ยวข้องการผลิตข่าวและ
รายการ และการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ร้อยละ 80 ทรัพยากรฯ
นันทนาการ ร้อยละ 20
2. มีผู้ใช้บริการของห้องสมุดมาก
ยิ่งขึ้น

ผลผลิต
งานปรับปรุงและจัดทา Job
Function (JF) /Job Description
(JD) /Job Specification (JS)
และ Job Evaluation (JE) ให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
งานปรับปรุงการบริหารอัตรากาลัง
ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
ส.ส.ท.
งานพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Management System: PMS)
งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Information System:
HRIS)
KPI ผลผลิต

ผลลัพธ์
1. งานปรับปรุงและจัดทา Job
Function (JF) /Job Description
(JD) /Job Specification (JS)
และ Job Evaluation (JE) ให้
สอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
2. งานปรับปรุงการบริหารอัตรากาลัง
ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
ส.ส.ท.
3. งานพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Management System: PMS)
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

1.

2.

3.

4.

KPI ผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. สานัก และบุคลากรของ ส.ส.ท. ทั้งหมด

ชื่อโครงการ
8. 63-H05 โครงการสร้างพัฒนาสื่อและช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์การ
สานัก
ทรัพยากรมนุษย์

งบประมาณ
300,000

ระยะเวลา

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
องค์กรจะดาเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้เป็นอย่างดีนั้น ความ
เป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร
ตลอดจนความเป็นอยู่ของบุคลากร ล้วนเป็น
ส่วนประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง และการจะทา
ให้ความสุขเกิดขึ้นโดยทั่วกันได้นั้น ต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานกาย ใจ ร่วมทา
กิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดความสามัคคี
ปรองดอง และความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กัน ตลอดจนการมีส่วนร่วมและเป็นหูเป็นตา
ในเรื่องความเป็นอยู่ภายในองค์กร เพื่อให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข สานักฯ ได้ดาเนิน
กิจกรรมสัมพันธ์กับพนักงานมาตลอดทัง้ ปี
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานให้เกิดการมีส่วน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. งานปรับปรุงและจัดทา Job
Function (JF) /Job Description
(JD) /Job Specification (JS)
และ Job Evaluation (JE) ให้เป็น
ปัจจุบัน
2. งานปรับปรุงการบริหารอัตรากาลัง
ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
ส.ส.ท.
3. งานพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance
Management System: PMS)
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล

1. งานปรับปรุงและจัดทา Job
Function (JF) /Job
Description (JD) /Job
Specification (JS) และ Job
Evaluation (JE) ให้เป็นปัจจุบัน
2. งานปรับปรุงการบริหารอัตรากาลัง
ให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของ
ส.ส.ท.
3. งานพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานงาน (Performance
Management System: PMS)
4. งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล (Human
Resource Information
System: HRIS)

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี 1. มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาให้
ความสุข
ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ามีส่วน
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ร่วมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
และบรรยากาศที่ดีในการทางาน 2. มีแผนงานสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น
เพื่อบุคลากรได้รับการบริการที่ดี
องค์กรแห่งความสุข
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
3. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่
สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
เกี่ยวกับกิจกรรมภายในองค์กร
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพื่อให้บุคลากรเกิดความรัก ภักดี
ต่อองค์กร
เพื่อให้ ส.ส.ท. เป็นองค์กรแห่ง
ความสุขภายในปี 2564

ผลลัพธ์
1. บุคลากรมีความสุข มีสขุ ภาพกาย
และใจที่ดีและพึงพอใจต่อองค์กร
2. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความรัก
องค์กรและมีสานึกของความเป็น
เจ้าขององค์กรร่วมกัน สถานที่
ทางาน สภาพแวดล้อมน่าอยู่
3. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น ปัญหาความขัดแย้งและข้อ
ร้องเรียนลดลง
4. บุคลากรเข้าใจในจริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้น
5. ความน่าเชื่อถือของภาพลักษณ์
องค์กรมีชื่อเสียงดี
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กลุ่มเป้าหมาย

ร่วม และมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนอย่าง
สร้างสรรค์ซึ่งกันและกันภายในองค์กร สานัก
ทรัพยากรมนุษย์ จึงจัดทาโครงการพัฒนาการ
สื่อสารงานกิจกรรมสัมพันธ์ เพือ่ สนับสนุนแล
เปิดช่องทางการสื่อสารกันอย่างสร้างสรรค์
และเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้
พนักงานเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ให้แผนงาน
ดังกล่าวสาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงาน

ชื่อโครงการ
9. 63-H06 โครงการจัดหาอุปกรณ์ตากว่
่ าเกณฑ์รองรับ
การปฏิบัตงิ านของ ส.ส.ท.
สานัก
บริหาร

งบประมาณ
840,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

ชื่อโครงการ
10. 63-H07 โครงการพัฒนาระบบ ERP เฟส 2
สานัก

งบประมาณ

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

KPI ผลผลิต
KPI ผลลัพธ์
1. มีกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
1. ร้อยละของบุคลากรได้รับข้อมูล
ภายในองค์กรตามแผน
ข่าวสารที่เกีย่ วกับทรัพยากรมนุษย์
2. มีแผนงานสร้าง ส.ส.ท.ให้เป็น
อย่างครอบคลุม และต่อเนื่องผ่าน
องค์กรแห่งความสุข
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์การ
3. มีช่องทางการสื่อสารที่หมาะสม เช่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่าน Facebook page (HR)
/Facebook Group (HR)

หลักการ
วัตถุประสงค์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ 1. เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ต่ากว่าเกณฑ์ด้าน
รับผิดชอบทางด้านสารสนเทศของ ส.ส.ท.
สารสนเทศทุกหน่วยงานในองค์กร ให้
สนับสนุนอุปกรณ์สารสนเทศในการ
สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุตาม
ปฏิบัติงานทุกกิจกรรม ซึ่งมีเป้าหมายเพือ่
วัตถุประสงค์
อานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง 2. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ ส.ส.ท. มี
บุคลากรและการปฏิบัติงาน
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย
3. สนับสนุนงานบริการด้านสารสนเทศให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลผลิต
ตอบสนองงานบริการด้านสารสนเทศ
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความประสงค์

ผลลัพธ์
สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ของ ส.ส.ท. มีความสะดวก
รวดเร็ว หลากหลาย ทัว่ ถึง
แตกต่าง

KPI ผลผลิต
80:100% (สนับสนุนตามความ
เหมาะสม ความจาเป็นในการใช้งาน
อยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และอุปกรณ์ที่จัดหามีคุณภาพและ
ราคาเหมาะสม)

KPI ผลลัพธ์
80:100% (สนับสนุนตามความ
เหมาะสม ความจาเป็นในการใช้
งาน อยูภ่ ายใต้งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร และสร้างความพึง
พอใจการให้บริการงานด้าน
สารสนเทศ)

หลักการ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดระบบ ERP
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการ

ผลผลิต
1. พัฒนาการทางานของระบบ Stock
รายการทีวีได้รวดเร็วและถูกต้อง

ผลลัพธ์
1. การทางานของระบบที่รวดเร็ว
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
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บริหาร

300,000

มีนาคม –
ธันวาคม 63

ทางานกับระบบอื่นเพื่อให้การทางานเกิด
1. เพื่อให้ระบบ ERP เข้าถึงการปฏิบัติงาน
ประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการ
การผู้บริหาร
ปฏิบัตงิ าน
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ERP ให้
สอดคล้องกับการใช้งานจริง
3. เพื่อต่อสัญญาค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม
ประจาปี

2. พัฒนาต่อยอดการกระบวนการ
ทางานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบอื่น
3. ปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่มี
ข้อบกพร่อง/ล่าช้า ให้การทางาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
KPI ผลผลิต
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบ
ใน Solution ต่าง ๆ

2. เชื่อมโยงกับการทางานใน
ระบบอื่น ๆ ภายใน ส.ส.ท. ได้
อย่างมีปริสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ
11. 63-H08 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการผลิต
งานส่วนกลางและภูมภิ าค
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
บริหาร
2,800,000
ม.ค. 63 – ธ.ค.
63
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
กลุ่มเป้าหมายรอง
2. พนักงาน ส.ส.ท.

หลักการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลและ
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ด้านสารสนเทศต่าง ๆ ของ ส.ส.ท. ตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของทุกหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทันทุกสถานการณ์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนภารกิจของทุกหน่วยงาน
ตามที่แจ้งความประสงค์มา
2. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานขององค์การให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. รองรับการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ
ทุกที่ ทุกเวลา

ผลผลิต
สนับสนุนอุปกรณ์ตามที่หน่วยงานแจ้ง
ความประสงค์มาตามความเหมาะสม

ผลลัพธ์
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มผลผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI ผลผลิต
80:100% (สนับสนุนตามความ
เหมาะสม ความจาเป็นในการใช้งาน
และอยูภ่ ายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร)

KPI ผลลัพธ์
80:100% (สนับสนุนตามความ
เหมาะสม ความจาเป็นในการใช้
งาน และอยู่ภายใต้งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)

ชื่อโครงการ
12. 63-H09 โครงการบริหารจัดการศูนย์การเงิน

หลักการ
ศูนย์การเงินมีหน้าที่ดาเนินการจัดทาเพือ่ ให้
ตัวเลขในงบการเงินสามารถสะท้อนฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานได้เป็น
มาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ รองรับการเข้าสูก่ ารบริหาร

วัตถุประสงค์
ให้มีงบการเงินที่แสดงผลการดาเนินงานของ
กิจการที่มีความน่าเชื่อถือ และการแสดง
ข้อมูลการเงินและงบประมาณเพื่อใช้
สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีงบการเงินที่
แสดงผลการดาเนินงานของกิจการที่มีความ

ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. งบการเงินตามมาตรฐานที่กาหนด 1. ความน่าเชื่อถือในรายงาน
และรายงานทางการเงินทุก 6 เดือ
การเงินของ ส.ส.ท. ต่อผู้มี
นิ เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ส่วนได้เสียที่เพิ่มขึ้น
2. ข้อมูลทางการเงินและ
2. ผู้บริหารสามารถนาไปใช้ใน
การงบประมาณรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ
การบริหารและจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- พนักงานผู้ใช้งานระบบ ERP

สานัก
ศูนย์การเงิน

งบประมาณ
3,555,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

KPI ผลลัพธ์
1. มีการใช้งานได้จริงและเกิด
ประสิทธิผล
2. ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆของ ส.ส.ท. ดีขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย

จัดการแบบมีธรรมาภิบาลตามพระราช
กฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546

กลุ่มเป้าหมายหลัก
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ชื่อโครงการ
หลักการ
13. 63-H17 โครงการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบ ภารกิจการตรวจสอบภายใน ซึ่ง พรบ.
ประจาปี
องค์การฯ พ.ศ. 2551 (มาตรา 48) กาหนดให้
มีการตรวจสอบภายใน โดยเป็นการ
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
ตรวจสอบภายใน 392,100
1 มกราคม – 31 ปฏิบัติงานการตรวจสอบ และให้คาปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า
ธันวาคม 2563
และปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การ ช่วย
ให้การดาเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
1. หน่วยงานหรือกิจกรรม ของผู้รับการตรวจสอบ ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
แผนการตรวจสอบ ประจาปี
และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ

ชื่อโครงการ
14. 63-H14 โครงการจัดทาแผนบริหารกิจการปี 2564

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
การจัดทาแผนบริหารกิจการปี 2564 ของ
ส.ส.ท. เป็นไปตามภารกิจที่ พ.ร.บ. จัดตัง้

น่าเชื่อถือ และการแสดงข้อมูลการเงินและ
งบประมาณเพื่อใช้สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ
และติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร และหน่วยรับ
ตรวจ ในการให้ความเชื่อมั่นและคาปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเสนอแนะวิธหี รือมาตรการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ขององค์การ ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท.
และแผนงบประมาณ ปี 2564 เป็น

สนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ

ภายในองค์การอย่างเกิด
ประโยชน์

KPI ผลผลิต
1. มีงบการเงินตามมาตรฐานที่
กาหนด และรายงานทางการเงิน
ทุก 6 เดือนที่เพื่อเผยแพร่
2. มีการบริหารเงินเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3. มีการบริหารงานงบประมาณ
เพื่อให้ได้ข้อมูลใช้สนับสนุน
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ

KPI ผลลัพธ์
1. ความน่าเชื่อถือของ ส.ส.ท.
2. ส.ส.ท.ได้รับการยอมรับว่า
เป็นหน่วยงานที่มธี รรมาภิ
บาล ถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ผลผลิต
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบ ประจาปี 2563

ผลลัพธ์
องค์การได้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด
KPI ผลลัพธ์
จานวนข้อเสนอแนะตามรายงาน
การตรวจสอบได้รับการยอมรับ
และปฏิบัตจิ ากหน่วยรับตรวจ
ร้อยละ 80

KPI ผลผลิต
ดาเนินการและรายงานผลการ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี ร้อยละ 100

ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. แผนบริหารกิจการประจาปี 2564 ดาเนินงานบรรลุผลได้ตามกรอบ
ของ ส.ส.ท.
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
106

สานัก
สานักงาน
ผู้อานวยการ
ส.ส.ท.

งบประมาณ
335,384

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. กรรมการนโยบาย
2. กรรมการบริหาร
3. ทุกส่วนงานใน ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

องค์การฯ มาตรา 29 (3) และเป็นการทบทวน
สภาพแวดล้อมและปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อ
ความสาเร็จของ ส.ส.ท. ในปี 2563 เพื่อให้ทุก
ส่วนมีกรอบแนวทางและเครื่องมือดาเนินงาน
ร่วมกัน ให้องค์การสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถึงมี
กระบวนการทบทวนแผนบริหารกิจการและ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ ให้สอดคล้องกับการปรับ
งบประมาณกลางปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหาร
กิจการ

กรอบแนวทางและเครื่องมือในการ
ดาเนินงานร่วมกันภายในองค์กร ร่วม
ขับเคลื่อนเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้
เป็นไปตามแผนบริหารกิจการ
2. เพื่อจัดทาตัวชีว้ ัดระดับองค์กร ปี
2564 และรวบรวมข้อมูลผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดเสนอต่อ
กรรมการบริหารและ
กรรมการนโยบาย
3. เพื่อปรับปรุงแผนงานโครงการและ
แผนงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
ผ่านกระบวนการทบทวนงบประมาณ
กลางปี
4. เพื่อจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระยะ 3 เดือน เสนอต่อกรรมการ
นโยบา

2. ตัวชี้วัดผลสาเร็จองค์การ ปี 2564
และรายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร
3. กระบวนการทบทวนแผนงาน
โครงการ และงบประมาณกลางปี
4. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 3
เดือนเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย
KPI ผลผลิต
KPI ผลลัพธ์
1. แผนบริหารกิจการประจาปี 2564 ระดับความสาเร็จในการบรรลุ
ได้รับความเห็นชอบจาก กนย.
ตัวชีว้ ัดผลสาเร็จ ของ ส.ส.ท.
ภายในเดือนตุลาคม 2563
(ไม่นอ้ ยกว่า 85%)
2. ตัวชี้วัดองค์กรปี 2564 ได้รับความ
เห็นชอบและประกาศใช้ภายใน
เดือนมีนาคม 2564 และจัด
รายงานการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564
3. ทบทวนแผนงานโครงการ และ
งบประมาณกลางปี ภายในเดือน
มิถุนายน 2564
4. รายงานผลการดาเนินงานระยะ 3
เดือน เสนอต่อ กนย. ตาม
กาหนดเวลา ภายในสัปดาห์ที่ 2-3
ของเดือนถัดไปหลังสิ้นไตรมาส
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ชื่อโครงการ
15. 63-H15 โครงการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562

สานัก
สานักงาน
ผู้อานวยการ
ส.ส.ท.

งบประมาณ
550,000

ระยะเวลา
มกราคม –
กันยายน 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. 2551 มาตรา 52
กาหนดให้ ส.ส.ท.จัดทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี 2562 เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
แสดงถึงความเป็นกลางขององค์การ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ภายในหกเดือนนับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562 ตามมาตรา 52 แห่ง
พ.ร.บ. ส.ส.ท. พ.ศ. 2551 ได้กาหนดไว้

ผลผลิต
1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562 ของ ส.ส.ท. ที่มี
เนื้อหาตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.
ส.ส.ท. ดังนี้
(1) ผลงานขององค์การในปีที่ผ่านมา
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้
(2) โครงการแผนงาน และแผน
งบประมาณสาหรับปีถัดไป
(3) ผังรายการในปีที่ผ่านมา และ
แผนการที่จะเปลีย่ นแปลงผังรายการ
สาหรับปีถัดไป
(4) งบการเงินและรายงานการเงิน
ของผู้สอบบัญชี รายงานการ
ตรวจสอบภายในและรายงานของ
คณะกรรมการประเมินผล
(5) ข้อมูลนิติบุคคลที่องค์การเป็น
เจ้าของหรือถือหุ้นโดยตรงหรือโดย
อ้อม และข้อมูลของบุคคลที่องค์การ
เข้าร่วมกิจการหรือลงทุนร่วม
(6) ความคิดเห็นที่ได้รับจากสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการตามมาตรา 45 และ
จากประชาชนทั่วไปและการ
ปรับปรุงที่ดาเนินการตามความ
คิดเห็นที่ได้รับ
(7) ข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ และผลและวิธกี ารการแก้ไข
ตามที่ พ.ร.บ. ส.ส.ท. กาหนดไว้
KPI ผลผลิต

ผลลัพธ์
ส.ส.ท. ได้รับความเชื่อถือจาก
คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และสาธารณะได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี 2562 ของ
ส.ส.ท. ผ่านรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี

KPI ผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. สาธารณชนทั่วไป

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562 ที่มีเนื้อหา
สมบูรณ์ 8 เรื่องตาม พ.ร.บ.
ส.ส.ท. และสามารถส่ง รัฐสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
เดือนมิถุนายน 2563
2. รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562 ที่มีเนื้อหา
สมบูรณ์ 8 เรื่องตาม พ.ร.บ.
ส.ส.ท. และสามารถส่ง รัฐสภา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
เดือนมิถุนายน 2563

ชื่อโครงการ
16. 63-H16 โครงการบริหารความเสีย่ ง และสร้างเสริม
ธรรมาภิบาลองค์การ

สานัก
สานักงาน
ผู้อานวยการ
ส.ส.ท.

งบประมาณ
1,281,000

ระยะเวลา
1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ทั้งในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐที่ดาเนินงานด้วย
รายได้จากภาษีอากร และในฐานะสือ่ สาธารณะที่
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง
และมีสาระประโยชน์ที่สะท้อนคุณค่าต่อ
ประชาชน ขณะเดียวกันก็ต้องมีการดาเนินงาน
แข่งขันกับสื่ออื่น ๆ ในอุตสาหกรรมสื่อด้วยกัน
จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในของ ส.ส.ท. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารความ
เสี่ยงของมาตรฐานสากล COSO Enterprise

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ส.ส.ท.มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม และ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้
2. เพื่อให้การดาเนินงานของ ส.ส.ท.
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่าง
ครบถ้วน

ผลผลิต
1. ทะเบียนความเสี่ยง และ
แผนการควบคุมความเสีย่ ง
พร้อมตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. มีการปรับปรุงการควบคุมภายใ
3. มีการประเมินระดับธรรมาภิบาล
และการจัดทาแผนสร้างเสริมธรร
มาภิบาล ส.ส.ท.
4. มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดาเนินการ
งานของหน่วยงานภาครัฐ
KPI ผลผลิต

รัฐสภารับทราบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปี 2562 โดยไม่มี
ข้อคัดค้าน

ผลลัพธ์
1. ส.ส.ท. สามารถลดความเสี่ยง
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
2. ความเสี่ยงขององค์การจะได้รับ
การจัดการอย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และทันเวล
3. ส.ส.ท. มีการบริหารจัดการที่มี
ธรรมาภิบาลและมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีในฐานะ
หน่วยงานของรัฐ
4. สามารถสร้างข้อได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ให้กับองค์การ
KPI ผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ทุกส่วนงานของ ส.ส.ท.

ชื่อโครงการ
17. 63-H13 โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มตี ่อผลผลิต และผลการดาเนินงานของ
ส.ส.ท.
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
สถาบันวิชาการ 3,100,000
มกราคม 2563
สื่อสาธารณะ
- เมษายน
2564
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. ผู้แทนรัฐสภา และประชาชนทัว่ ไป

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

Risk Management (COSO ERM), ISO31000
และมาตรการและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ นาไปสู่การกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในฐานะหน่วยงานของรัฐ

หลักการ
คณะกรรมการนโยบายได้กาหนดนโยบายด้าน
การประเมินผล สรรหาคณะกรรมการ
ประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท. และมอบหมายให้
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะเป็นผู้ดาเนินการ
ประสานงานโครงการ เพื่อให้การประเมินผล
องค์การฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์และ
วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติฯ และให้
ส.ส.ท. มีข้อมูลสาหรับรายงานต่อรัฐสภา

- ทะเบียนความเสี่ยงและแผนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก กนย.
- มีการติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามระยะเวลาที่กาหนด
- มีผลการประเมินระดับธรรมาภิ
บาลและแผนสร้างเสริมธรรมาภิ
บาล ส.ส.ท.
- มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดาเนินการงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การดาเนินงาน และความคุ้มค่าของ
ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) ประจาปี 2563 ของ
ส.ส.ท. ในมิติต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
กาหนด
2. เพื่อประเมินการพัฒนาองค์การ การ
สนับสนุนจากประชาชนและความ
น่าเชื่อถือต่อสาธารณชนโดยใช้ขอ้ มูล
จากฐานข้อมูลกลุ่มผู้ชมผู้ฟังไทยพีบี
เอสที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลผลิตและผลการ
ดาเนินงานของ ส.ส.ท.

- การบรรลุได้ตามเป้าหมายของ
แผนบริหารกิจการขององค์การ
- หน่วยงานภายในมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนาการบริหารความ
เสี่ยงไปใช้ในการดาเนินงานให้
บรรลุได้ตามเป้าหมาย
- ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดาเนินการงาน
ของหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใน
เกณฑ์คะแนน 85 ระดับ A
- ส.ส.ท.ได้รับการรับรองว่าเป็น
หน่วยงานที่มธี รรมาภิบาลในการ
ดาเนินงาน ครอบคลุมทุกด้าน
ภายในปี 2564

ผลผลิต
ส.ส.ท. มีการประเมินการปฏิบัติงาน
ประจาปี 2562 และมีรายงานการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ส.ส.ท.
2563

ผลลัพธ์
ส.ส.ท.สามารถนาผลการประเมินไป
ใช้ปรับปรุงและพัฒนาองค์การในปี
ต่อไป

KPI ผลผลิต
ส.ส.ท. มีรายการประเมินผลการ
ดาเนินงาน ส.ส.ท. 2563 ตาม
กฎหมายภายใน เดือนเมษายน
2564

KPI ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลจากการประเมินผลไป
นาเสนอต่อรัฐสภา และตีพิมพ์ใน
รายงานประจาปี ส.ส.ท.
2. มีข้อมูลมาสะท้อน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์การในปีต่อไป
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4. เพื่อประเมินองค์การในประเด็นสาคัญ
อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

3. มีข้อมูลสะท้อนความพึงพอใจของ
ผู้ชมต่อการดาเนินงานของ ส.ส.ท.
4. มีข้อมูลจากการประเมินผลไป
นาเสนอต่อรัฐสภา และตีพิมพ์ใน
รายงานประจาปี ส.ส.ท.
5. มีข้อมูลมาสะท้อน เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาองค์การในปีต่อไป
6. มีข้อมูลสะท้อนความพึงพอใจของ
ผู้ชมต่อการดาเนินงานของ ส.ส.ท.
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4. งบบุคลากร จานวน 554.61 ล้านบาท ประกอบด้วย
Initiative
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
1. ค่าตอบแทนบุคลากร

หน่วยรับผิดชอบ

งบประมาณ (บาท)

63-A01

สานักทรัพยากรมนุษย์

*543,953,811

63-A02
63-A03
รวมทั้งสิ้น

สานักทรัพยากรมนุษย์
สานักทรัพยากรมนุษย์

36,000,000
35,000,000
614,953,811

* รวมค่าบุคลากรของสานักวิศวกรรม จานวน 60,345,885 บาท

2. งบสวัสดิการพนักงาน
3. งบพัฒนาสวัสดิการพนักงาน

5. งบบริหารส่วนกลางสานัก 208.54 ล้านบาท จานวน 12 ส่วนงาน ประกอบด้วย
Initiative (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
หน่วยรับผิดชอบ
1. งบบริหารส่วนกลางสานักรายการ
63-B01
สานักรายการ
2. งบบริหารส่วนกลางสานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ 63-B02
สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
3. งบบริหารส่วนกลางสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ 63-B03
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
4. งบบริหารส่วนกลางสานักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ 63-B04
สานักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์
5. งบบริหารส่วนกลางสานักทรัพยากรมนุษย์
63-B05
สานักทรัพยากรมนุษย์
6. งบประจาฝ่ายกฎหมาย
63-B06
สานักบริหาร ฝ่ายกฎหมาย
7. งบประจาฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ
63-B07
สานักบริหาร ฝ่ายพัสดุและจัดหารายการ
8. งบประจางานอาคารและสถานที่
63-B08
สานักบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป
9. งบประจางานยานพาหนะ
63-B09
สานักบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป
10.
งบประจางานบริการสานักงาน
63-B10
สานักบริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป
11.
งบประจาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
63-B11
สานักบริหาร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
12.
งบประจาฝ่ายเลขานุการผูบ้ ริหาร
63-B12
สานักผู้อานวยการ ส.ส.ท. ฝ่ายเลขานุการผูบ้ ริหาร
รวมทั้งสิ้น
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

งบประมาณ (บาท)
3,400,000
1,660,000
400,000
305,000
350,000
1,826,000
9,257,000
93,092,260
16,190,000
3,060,000
71,659,000
7,344,000
208,543,260
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6. งบลงทุนตามแผนสารองรอจ่าย 357.62 ล้านบาท จานวน 7 โครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการ
1. 63-R02 โครงการ ICT Master Plan
สานัก
บริหาร

งบประมาณ
139,990,190

ระยะเวลา
พ.ศ. 2561-2563
(คาบเกี่ยวปี 2564)

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. ประชาชนและบุคคลภายนอกผู้ใช้บริการข้อมูล
ส.ส.ท.

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท. ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2561-2563) เพื่อใช้ในการกาหนด
ทิศทางการดาเนินงาน และพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งกาหนด
โครงสร้างภาพรวมสถาปัตยกรรมทาง
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
ส.ส.ท. ตลอดจนรองรับการดาเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารและนโยบายของ ส.ส.ท.
แผนฯ ฉบับนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยการศึกษาสารวจและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่อมูลทุติยภูมิตา่ ง ๆ
การดาเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. เพื่อวิเคราะห์ถึงความจาเป็น
ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ส.ส.ท.รวมถึงเพื่อการวางแผนสาหรับการ
พัฒนาเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศที่มีอยู่รวมถึงระบบสารสนเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นในระยะ 3 ปี ทั้งนี้ ดาเนินการในปี
2563 จานวน 12 โครงการ (บางส่วนต่อเนื่อง
จากปีที่ 1)

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงาน และพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง
กาหนดโครงสร้างภาพรวม
สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของ ส.ส.ท.
ตลอดจนรองรับการดาเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารและนโยบาย
ของ ส.ส.ท.

ผลผลิต
ได้รับผลผลิตในปี 2562 จากจานวน
12 โครงการ (บางส่วนต่อเนื่องจากปีที่
1) ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ ส.ส.ท. ปี 2561-2563

ผลลัพธ์
ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท. มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานและ
ความปลอดภัย

KPIผลผลิต
ทั้ง 12 โครงการ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

KPIผลลัพธ์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นที่
ยอมรับจากที่ปรึกษาโครงการ
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ชื่อโครงการ
2. 63-R01 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท.

สานัก
สถาบันวิชาการ
สื่อสาธารณะ

งบประมาณ
12,040,000

ระยะเวลา
มกราคม ธันวาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก - บุคลากรของ ส.ส.ท.
กลุ่มเป้าหมายรอง - ประชาชน หน่วยงานเครือข่าย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
วัตถุประสงค์
ตามแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ปี 2563
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แตกต่างบนความยัง่ ยืน”
สนับสนุนการผลิตข่าวและ
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
รายการ และฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
ที่สาคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงผู้รับสาร/ผู้
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมสื่อสารหลากหลายทั่วถึงด้วยสารประ
ของพนักงาน
โยชน์ที่แตกต่าง และ การพัฒนา ส.ส.ท. ให้
2. เพื่อรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูล
เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
ให้เป็นระบบ สืบค้น เข้าถึงได้ง่าย
ประกอบกับกลยุทธ์ IT-2. จากแผนแม่บท
มีมาตรฐานตามหลักสากลสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ส.ท.ระยะ 3 ปี
ผลิตภัณฑ์สื่อ สามารถรองรับการ
ว่าด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลสือ่ และองค์
ใช้งานและตอบสนองความ
ความรู้ของ ส.ส.ท. ให้พร้อมใช้ด้วยเทคโนโลยี
ต้องการให้เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
ผู้ใช้บริการ
ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics) เพื่อ
3. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลใน
สนับสนุนงานเชิงรุก
ลักษณะบูรณาการ สามารถ
ส.ส.ท. แบ่งระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท. 3 ด้าน
บริการจัดการข้อมูลได้อย่างมี
ดังนี้ 1. ฐานข้อมูลด้านบริหาร
ประสิทธิภาพ ต่อยอดเพื่อเกิดการ
2. ฐานข้อมูลด้านข่าวและรายการ
พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ ๆ ในเชิง
3.ฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการและ
นวัตกรรม
วิชาชีพ การพัฒนาฐานข้อมูลของ ส.ส.ท. ในปี
2563 จะทางานบนพื้นฐานของ DataDRIVEN Culture มีระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน และสร้างนวัตกรรม
การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอกให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้ใช้งานระบบฐานข้อมูล ส.ส.ท.
และมีส่วนร่วมในการประเมินผลรายการและ
ให้ข้อเสนอแนะ เพือ่ ภายในปี 2564 ส.ส.ท.
จะเป็นพื้นที่การเรียนรู้สาหรับทุกคน
(Learning Space for All)

ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. มีฐานข้อมูล ส.ส.ท. ด้านข่าวและ
1. มีฐานข้อมูลสาหรับสนับสนุนการ
รายการ, ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร, ฐานข้อมูล
ด้านเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อ
เพือ่ สนับสนุนการผลิตข่าวและ
ตอบสนองความต้องการและ
รายการ, และฐานข้อมูลเพื่อพัฒนา
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และสามารถเปิดเผย
พนักงาน
ข้อมูลสู่ภายนอกองค์การ
2. สามารถบริการจัดการข้อมูลได้
2. มีระบบการสืบค้นข้อมูลข่าวและ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
รายการ ที่เข้าถึงได้ง่าย และมี
แก้ไขปัญหาฐานข้อมูล และต่อ
มาตรฐานตามหลักสากลสาหรับ
ยอดเพื่อเกิดการพัฒนาฐานข้อมูล
ผลิตภัณฑ์สื่อ
ใหม่ๆ ในเชิงนวัตกรรมที่อานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3. สามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่
ประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้
ประโยชน์
KPI ผลผลิต
KPI ผลลัพธ์
1. มีจานวนระบบฐานข้อมูลเพื่อ
1. มีช่องทางการเผยแพร่และ
สนับสนุนการทางานด้านข่าวและ
เชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรภายนอก
รายการ, ด้านวิชาการ/วิชาชีพ และ
ได้อย่างน้อย 2 ช่องทาง
ด้านเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อ
2. มีช่องทางสาหรับประชาชนให้
ตอบสนองความต้องการและ
สามารถประเมินผลรายการและให้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ข้อเสนอแนะ อย่างน้อย 1
พนักงาน ส.ส.ท. อย่างน้อย 2
ช่องทาง
ระบบ
3. มีการวัดผลการประเมินความพึง
2. มีจานวนระบบการสืบค้นข้อมูลข่าว
พอใจของผู้ใช้บริการระบบ
และรายการ ที่เข้าถึงได้ง่าย และมี
ฐานข้อมูล ส.ส.ท. ทุกไตรมาส
มาตรฐานตามหลักสากล อย่างน้อย
1 ระบบ
114

ชื่อโครงการ
3. 63-R04 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ
Thai PBS Living Museum
สานัก
สถาบัน
วิชาการสื่อ
สาธารณะ

งบประมาณ
ปีที่ 1
19,300,000
(ปีที่ 2=16.2 ลบ.
ปีที่ 3=5.1 ลบ.)
กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา
มกราคม ถึง
ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้บริหารและพนักงาน ส.ส.ท.
2. กลุ่มคน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน องค์กรที่มาเยี่ยม
ชมไทยพีบีเอส
3. กลุ่มแฟนคลับรายการของไทยพีบีเอส
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. ประชาชนทั่วไป
2. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจศึกษาเนื้อหาเฉพาะด้านของ
ไทยพีบีเอส

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
วัตถุประสงค์
ส.ส.ท. มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะมา
1. เพื่อหลอมรวมพนักงานไทยพีบี
ตั้งแต่ปี 2555 โดยแสดงเนื้อหาเกีย่ วกับพลังของ
เอสให้เรียนรู้รากเหง้า ปรัชญา
สื่อ ประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนไทยตั้งแต่ยุค
และจิตวิญญาณความเป็นสื่อ
เริ่มต้น ต่อมามีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
สาธารณะ
พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 30 2. เพื่อให้ประชาชนรู้จกั เข้าใจไทย
เม.ย. พ.ศ.62 เพื่อปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้มีความ
พีบีเอสในฐานะสื่อสาธารณะ
ทันสมัย เพื่อนาเสนอเนื้อหาที่เกีย่ วข้องกับ
ผ่านการเยีย่ มชม Thai PBS
ส.ส.ท. รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมทิ ัศน์สื่อ
Living Museum
จากยุคแอนะล็อกสู่ยุคดจิทัล โดยมีแนวคิดการ
- เพื่อจัดพื้นที่ไทยพีบีเอสให้เป็น
ปรับปรุง ให้เป็นลักษณะ Thai PBS Living
Learning Space for All
Museum ดังนี้
• เน้นการได้ลองปฏิบัติจริง สัมผัสของจริง
(Interactive)
• เน้นเนื้อหาเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์สื่อสาธารณะ
ของไทย จากคนไทยพีบีเอส เรื่องสื่อสาธารณะ
ของต่างประเทศ และการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
• การเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัด
นิทรรศการหมุนเวียน
• จัดแสดงผ่านพื้นที่รอบอาคารสานักงานใหญ่ ใช้
สื่อผสม ผ่านรูปแบบการเดินทัวร์ (Virtual
Museum)
• จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
พื้นที่ให้เป็น Landmark ของ Creative Park
and Learning space for all โดยมีการแบ่ง
การดาเนินงานพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เป็น 3 ส่วน คือ
1. งานออกแบบก่อสร้าง
2. งานจัดทาเนื้อหา
3. งานบริหารจัดการพื้นที่ใช้เวลาประมาณ 3 ปี

ผลผลิต
ส.ส.ท.จัดทา TOR การปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์

ผลลัพธ์
ส.ส.ท.มีการพัฒนาปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ได้ตามแผนเป็นเวลา 2 ปี

KPIผลผลิต
ส.ส.ท. มี TOR และสามารถสรรหาผู้
รับจ้างออกแบบและพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ตามเวลาที่กาหนดไว้

KPIผลลัพธ์
ส.ส.ท. ได้พัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ใน TOR
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ชื่อโครงการ
4. 63-R03 โครงการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีเพื่อ
การผลิตรายการและออกอากาศ
สานัก
งบประมาณ
ระยะเวลา
โทรทัศน์และ
65,692,000
มกราคม ถึง
วิทยุ
ธันวาคม 2563
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. ผู้ขอใช้บริการสนับสนุนการผลิตงานภายในองค์กร
ได้แก่ สานักข่าว สานักรายการ ศูนย์สอื่ ใหม่ เป็นต้น
กลุ่มเป้าหมายรอง
2. ฝ่ายงานภายในสานักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้บริหาร
และใช้งบประมาณของโครงการโดยตรง จึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักทีจ่ ะได้รับผลโดยตรง

ชื่อโครงการ
5. 63-R07 โครงการออกแบบและปรับปรุงภายใน
อาคารสานักงานใหญ่
สานัก
สานักบริหาร

งบประมาณ
30,000,000

ระยะเวลา
1 มกราคม –
31 ธันวาคม
2563

กลุ่มเป้าหมาย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
สานักโทรทัศน์ฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานผลิต
รายการโทรทัศน์และวิทยุ ทั้งการผลิตภายใน
และภายนอกสถานี ให้การสนับสนุนแก่
หน่วยงานหรือสานักต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ
งาน ได้แก่ งานกองถ่ายทารายการ งาน
ถ่ายทอดสด งานสตูดิโอ งานตัดต่อรายการ
เป็นต้น ที่สาคัญอีกส่วนหนึ่งคือการควบคุม
ระบบอุปกรณ์ส่วนกลางของสถานีโทรทัศน์และ
วิทยุ สามารถทางานได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทันสมัยกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีของ ส.ส.ท.
และความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้งานหลัก
คือ สานักข่าวและสานักรายการ อย่างเพียงพอ
มีเป้าหมายให้การผลิตรายการต่าง ๆ และการ
แพร่ภาพออกอากาศมีคุณภาพมาตรฐาน มี
เครื่องมือพร้อมใช้งานและมีความทันสมัย

หลักการ
เพื่อปรับปรุงและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางานภายใน
สานักงานได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมการทางาน สถานการณ์ และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนี้
1. อาคาร A ชั้น 1 บริเวณผนังกระจก
ประชาสัมพันธ์ พื้นที่โถงทางเดิน และลานไม้
ภายในอาคาร เป็น Co Working Space

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบอุปกรณ์ของสถานี
ให้มีความทันสมัย ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งานและ
เทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต
รายการและการแพร่ภาพ
ออกอากาศ ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

ผลผลิต
มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ได้
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองต่อ
งานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ผลลัพธ์
ผลงานในการรายการต่าง ๆ มีคุณภาพ
และมาตรฐาน และทันต่อการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์

KPI ผลผลิต
1. มีดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดและใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์
2. เกิดผลผลิตของงานใหม่ เช่น
รายการในรูปแบบ

KPI ผลลัพธ์
1. การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้
2. มีการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพที่
สูงขึ้น
3. มีอุปกรณ์เพียงพอ รองรับการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
1. ใช้พื้นที่ภายในสานักงานได้อย่างคุ้มค่า การปรับปรุงพื้นที่ทางานภายใน
2. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน
สานักงานทั้ง 6 จุด
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
3. เพิ่มภาพบรรยากาศพื้นที่ทางานใช้ใน
การถ่ายทารายการ

KPIผลผลิต

ผลลัพธ์
พนักงานมีความกระตือรือร้นใน
การทางาน สามารถพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

KPIผลลัพธ์
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กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. พนักงานภายในฝ่ายและสานักนั้น ๆ
กลุ่มเป้าหมายรอง
1. บุคคลภายนอก แขกผู้มาเยือน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ภายใน ส.ส.ท.

2. อาคาร A ชั้น 2 บริเวณพื้นที่สานักงานศูนย์สื่อ
ใหม่ สานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ
3. อาคาร A ชั้น 4 บริเวณโถงพักคอย
กรรมการนโยบาย และภายในบริเวณสานัก
ตรวจสอบภายใน ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และฝ่าย
พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง และ
บริเวณโถงพักคอย หน้าห้องผู้อานวยการ
ส.ส.ท.
4. อาคาร B ชั้น 1 ฝ่ายข่าว และส่วนกลางของ
Studio ส่วนทางเดิน ห้องแต่งตัว หลังสถานี
ประชาชน
5. อาคาร B ชั้น 2 ฝ่ายข่าว และห้อง NOC สานัก
วิศวกรรม
6. อาคาร B ชั้น 2 ลานจอดรถ OB ปรับพืน้ ที่หน้า
ห้องพักชาย เป็น Co-Working Space

ชื่อโครงการ
6. 63-R06 โครงการผลิตละคร (TV Drama) และซีรีส์
โทรทัศน์ (TV Series) เพื่อเผยแพร่ปี 2563-65
เนื้อหาโครงการระบุเช่นเดียวกับโครงการตามยุทธศาสตร์ 63C04 ในชื่อโครงการเดียวกัน แต่เป็นงบลงทุน
สานัก
รายการ

งบประมาณ
25,600,000

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ระยะเวลา
ปี 2563-64

หลักการ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. ปี 2562 กาหนด
เป้าหมายระดับผลลัพธ์ด้านเนื้อหา คุณภาพ
ผลผลิตข่าวและรายการ ให้เนื้อหาและผลิตผล
งานที่มีคุณภาพสูง แตกต่าง โดดเด่น
น่าเชื่อถือ และมุ่งตอบสนองประโยชน์
สาธารณะ อีกทั้งเพื่อการขับเคลื่อนบทบาท
คุณค่าสื่อสาธารณะสู่สังคมโลก และการ
แสวงหารายได้ หรือผลประโยชน์จากงาน
ลิขสิทธิ์ จึงได้มีการผลิตละครคุณภาพสูง
จานวน 2 เรื่องคือ ปลายจวัก และ จาก
เจ้าพระยาสู่อิระวดี
ในปี 2563 สานักรายการ จึงได้จัดทาโครงการ
ผลิตละคร (TV Drama) คุณภาพสูง และ

วัตถุประสงค์
• เพื่อสร้างสรรค์ละครที่มีคุณภาพสูง มี
คุณค่าสาธารณะ และอัตลักษณ์ความ
เป็นไทย ทั้งสนับสนุนให้ผลงาน
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ และสามารถ
ขายได้ในตลาดต่างประเทศ เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมลงทุน หรือซื้อขายลิขสิทธิ์
ในผลงานนั้น
• เพื่อผลักดันภาพลักษณ์ของไทยพีบี
เอสให้ได้รับการยอมรับความเป็นสือ่
สาธารณะที่มีมาตรฐานสูง
• เพื่อก่อให้เกิดเป็นรายได้ของไทยพีบี
เอสจากงานลิขสิทธิ์
• เพื่อเป็นการสร้างการตระหนักรู้ ให้

การปรับปรุงพื้นที่ทางานภายใน
สานักงานทั้ง 6 จุด เสร็จสมบูรณ์
ตามแบบที่กาหนดไว้

พนักงานมีแรงบันดาลใจในการ
ทางาน และสร้างสรรค์ผลงานที่ดี
สามารถขยายฐานผู้ชมรายการ
เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิต
• ผลิตละครโทรทัศน์ (TV Drama)
ขนาดใหญ่ มีเนื้อหาที่สามารถ
ถ่ายทอดคุณค่าความเป็นไทย หรือ
สะท้อนประเด็นสาคัญในสังคมไทยที่
เชื่อมโยงสู่ความเป็นสากล
เป้าหมายเพือ่ ออก อากาศครั้งแรก
ในปี 2564 จานวน 1 เรื่อง
• ผลิตผลิตละครโทรทัศน์ (TV
Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV
Series) เนื้อหาสะท้อนความเป็นไป
และประเด็นสาคัญในสังคม สร้าง
แนวคิดใหม่ของการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยทัศนคติเชิงบวก และ

ผลลัพธ์
• ไทยพีบีเอสได้รับการยอมรับว่าเป็น
องค์กรสื่อสาธารณะที่มีมาตรฐาน มี
ศักยภาพในการผลิตละครที่มี
คุณภาพสูงระดับสากล
• ละครไทยพีบีเอสเป็นละครที่มี
รูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
สร้างจุดยืนที่ชัดเจนให้สังคมยอมรับ
และตระหนักถึงบทบาทความสาคัญ
ของสื่อสาธารณะ เป็นแรงบันดาลใจ
สู่การสร้างค่านิยมใหม่ สร้างความ
เป็น Informed Citizen
• เกิดความจดจาในภาพลักษณ์
(Brand Image) และความเชื่อมั่น
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ประชาชนทัว่ ไป และตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชีย
กลุ่มเป้าหมายรอง
- กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามประเด็นเนื้อหา

สร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าความเป็นไทยให้
สามารถเชื่อมโยงสากลได้ รวมทั้งเนื้อหา
ละครที่สะท้อนสถานการณ์ความเป็นไปและ
บริบท (Context) ของสังคม โดยจะ
ดาเนินงานผลิตเนื้อหาละครบนฐานของงาน
ศึกษาวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วย
คุณภาพงานผลิตระดับ 4K เพื่อให้มีความ
ต่อเนื่องในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ให้
เกิดรายได้จากผลประโยชน์งานลิขสิทธิ์ใน
ตลาดต่างประเทศ อีกทั้งในบริบทสังคม
ปัจจุบันมีเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประชาชนเป็นจานวนมาก ชีวิตความเป็นอยู่
ปัญหาค่าครองชีพ การศึกษา การเปลี่ยน
แปลงของโลกและสิ่งแวดล้อม อิทธิพลของสื่อ
สังคมออนไลน์ ฯลฯ สานักรายการจึงมีแผน
ผลิตละครโทรทัศน์ และซีรีส์โทรทัศน์ (TV
Series) ที่มีเนื้อหาสะท้อนภาพความเป็นจริง
ของสังคมไทย โดยมีเนื้อหาที่เกีย่ วข้องกับการ
ใช้ชีวิต มีความร่วมสมัย เข้มข้น แต่ให้ความ
บันเทิงที่คนทั่วไปสามารถสัมผัสถึง เพื่อเป็น
การสร้างการตระหนักรู้ ให้ข้อคิดเป็นแนวทาง
ในการดาเนินชีวิตแก่ผู้ชม และ สร้างแนวคิด
ใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยทัศนคติ
เชิงบวก และปรับตัวได้กับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกในยุค Digital Disruption

ชื่อโครงการ
7. 63-R05 โครงการปรับโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสม (เกษียณก่อนกาหนด)

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

ข้อคิดแนวทางในการดาเนินชีวิตแก่
ผู้ชม ให้เกิดความรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน สร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับประชาชน

สานัก
สานักงานทรัพยากรมนุษย์

ปรับตัวได้กับความเปลีย่ นแปลงใน
ยุค Digital Disruption ประมาณไม่
ต่ากว่า 104 ตอน ออกอากาศตลอด
ทั้งปี 2563
KPIผลผลิต
• มีแผนงานผลิตละครขนาดใหญ่
คุณภาพสูง ที่สานักรายการ
ดาเนินงานควบคุมการผลิต จานวน
1 เรื่อง ภายในปี 2563-64 และ
ละครผลิตเสร็จพร้อมออกอากาศใน
ปี 2564
• มีแผนงานผลิตละครโทรทัศน์ (TV
Drama) และซีรีส์โทรทัศน์ (TV
Series) ที่สานักรายการดาเนินงาน
ควบคุมการผลิตและออกอากาศ
จานวน 104 ตอน ภายในปี 2563

งบประมาณ
65,000,000

ของสังคมต่อไทยพีบีเอส ในฐานะ
องค์กรสื่อที่เป็นความหวังต่อการทา
ให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง
ในทางสร้างสรรค์
KPIผลลัพธ์
• ละคร(TV Drama) ของไทยพีบีเอส
ได้รับความสนใจจากตลาด
ต่างประเทศ และบรรลุข้อตกลงซื้อ
ขายลิขสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนในปี
2565 และได้รับความตอบรับจาก
ผู้ชมในเชิงคุณค่าและปริมาณในการ
รับชม
• ซีรีส์โทรทัศน์(TV Series) ของไทย
พีบีเอสได้รับความตอบรับจากผู้ชม
ในเชิงคุณค่าและปริมาณในการ
รับชม

ระยะเวลา
ปี 2563
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6. งบสารอง 29.76 ล้านบาท ประกอบด้วย
Initiative
หน่วยรับผิดชอบ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1. งบฉุกเฉิน
63-S04 สานักผู้อานวยการ
2. งบสารองด้านบุคลากร
63-S01 / 63-S02 สานักทรัพยากรมนุษย์
3. โครงการทบทวน พ.ร.บ. ส.ส.ท.
63-S03 สานักผู้อานวยการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
10,000,000
9,760,000
10,000,000
29,760,000

7. งบบริหารโครงข่ายและสิง่ อานวยความสะดวก ประกอบด้วย
ชื่อโครงการ
1. 63-Q01 โครงการบริหารโครงข่ายและสิ่งอานวยความสะดวกทีวีดิจทิ ัล
สานักวิศวกรรม

ชื่อโครงการ
2. 63-Q02 โครงการแบ่งปันความรู้สสู่ าธารณะและภาคี

สานัก
วิศวกรรม

งบประมาณ
800,000

ระยะเวลา
มกราคม –
ธันวาคม 2563

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

หลักการ
ตามที่ ส.ส.ท. เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย
โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลและ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกด้าน
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ นามาซึ่งรายได้
ที่ใช้สนับสนุนภารกิจขององค์การฯ ปีละ
กว่า 25% เมื่อเทียบกับเงินสนับสนุน
องค์การตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. ในการ
ให้บริการดังกล่าวภายใต้การบริหาร
จัดการโดยสานักวิศวกรรม ซึ่งมีข้อจากัด
ในหลาย ๆ ด้านที่อาจเป็นอุปสรรคในการ
ให้บริการ ไม่วา่ จะเป็นจานวนเจ้าหน้าทีใ่ น

สานัก
วิศวกรรม

งบประมาณ
339,979,355

ระยะเวลา
2563

วัตถุประสงค์
ผลผลิต
ผลลัพธ์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
1. สามารถให้บริการโครงข่ายฯ
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
ความสามารถในเชิงวิชาการ เชิง
และสิ่งอานวยความสะดวกได้
ความสามารถในเชิงวิชาการ เชิง
เทคนิค และเทคโนโลยี อันเกีย่ วข้องกับ
ตามที่ สานักงาน กสทช.
เทคนิค และเทคโนโลยี อัน
งานให้บริการโครงข่ายฯและการ
กาหนด โดยมีผลของการรับรอง
เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ
ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกแก่
การให้บริการ SLA ไม่น้อยกว่า
โครงข่ายฯ และการให้บริการสิ่ง
พนักงานของ ส.ส.ท.
ร้อยละ 99.98
อานวยความสะดวกแก่พนักงาน
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
2. สามารถรักษาฐานผูใ้ ช้บริการ
ของ ส.ส.ท.
ระหว่าง ส.ส.ท. กับผู้ใช้บริการ
โครงข่ายฯและสิ่งอานวยความ 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
โครงข่ายฯ สิ่งอานวยความสะดวก
สะดวกไว้ได้ดังเดิม
ความสามารถในเชิงเทคนิค ให้ผู้
ภาคีและประชาชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการ
โครงข่ายฯ และการให้บริการสิ่ง
119

กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก
1.1 ผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์
1.2 ผู้ใช้บริการสิ่งอานวยความสะดวก
1.3 สานักงาน กสทช.
1.4 ประชาชน
2. กลุ่มเป้าหมายรอง
2.1 สถาบันการศึกษา

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563

การปฏิบัตกิ ารมีน้อยเมื่อเทียบกับงานที่
3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่
รับผิดชอบและเทียบกับผู้ให้บริการ
ส.ส.ท.
โครงข่ายอื่น ๆ
4. ส่งเสริมและแนะนาให้ประชาชน
สานักวิศวกรรมเห็นว่าเพือ่ รักษาฐาน
สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์
ผู้ใช้บริการเดิมให้คงอยู่และเพื่อพัฒนา
ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อเป็นการ
ศักยภาพในการให้บริการทั้งโครงข่ายฯ
ขยายฐานผู้ชมในทีวดี ิจิทัล
และสิ่งอานวยความสะดวก อันจะนามาซึ่ง
ความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ ส.ส.ท. จึง
เห็นควรจัดตั้งโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร ส.ส.ท. และภาคี ตลอดจน
การพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู้ใช้บริการโครงข่ายฯ สิ่งอานวยความ
สะดวกและภาคี ภายใต้โครงการ “แบ่งปัน
ความรู้สู่สาธารณะและภาคี”

KPIผลผลิต
1. โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิตอล สถานีหลัก 39
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
มีการรับรองการให้บริการ SLA ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 99.98 ตาม
กาหนดการที่ กสทช.
2. โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ระบบดิจิทัลของ ส.ส.ท. สถานีหลัก
39 สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดย มีผลของการรับรอง
การให้บริการ SLA ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 99.98 ตามกาหนดการที่
สานักงาน กสทช. กาหนด

อานวยความสะดวกให้สามารถ
ช่วยเหลือ ส.ส.ท. ได้ในกรณี
ฉุกเฉิน ณ สถานีเสริมที่ ส.ส.ท.
ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจา
อยู่ที่สถานี
3. เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้
ให้แก่ ส.ส.ท.
KPIผลลัพธ์
ปี 2563 มีผลการรับรองการ
ให้บริการ SLA ไม่น้อยกว่าร้อยละ
99.98 ตามกาหนดการที่สานักงาน
กสทช. กาหนด
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ผนวก
2

กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท.
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กรอบความคิดแผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2561-2564
ที่มาของแนวคิดการจัดทาแผนบริหารกิจการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ก่อเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่สังคม
ต้องการสื่อที่มีอิสระ มีความเป็นกลางในการนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่รอบด้าน ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ มีสาระและ
คุณภาพ ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ขึ้น โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
“โดยที่เป็นการสมควรให้มีองค์การสื่อสาธารณะซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้นาในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสารคุณภาพสูง
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
แท้จริง และสมดุล มุ่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ความเป็นพลเมืองและสังคมส่วนรวม ผ่าน
ทางการบริการข่าวสารและสาระความรู้ นอกจากนี้เพื่อให้องค์การเป็นผู้นาความรู้ในทางวิทยาการต่าง ๆ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมดีงามของชาติที่ส่งเสริมให้คนในชาติมีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันและเกิดความรักชาติ ภูมิใจใน
ภาษา วัฒนธรรม และท้องถิ่นของตนเอง และกระตุ้นและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การผลิตรายการของผู้ผลิตรายการ
อิสระ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”
ดังนั้น การกาหนดเป้าประสงค์ (Purpose) ของ ส.ส.ท. ภายในปี พ.ศ. 2564 ไปสู่การเป็น “พื้นที่การเรียนรู้
สาหรับทุกคน (Learning Space for All) สนองตอบเจตนารมณ์การก่อกาเนิดของ ส.ส.ท. เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง ยังเป็น
การแสดงพัฒนาการของสื่อสาธารณะในประเทศไทย ที่มุ่งเข้าสู่บทบาทของการสร้างการเรียนรู้ สร้างภูมิปัญญา ให้
ประชาชน เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และมีศักยภาพที่จะร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม
เน้นความสาคัญของบทบาทการเป็นสื่อสาธารณะ ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม ด้วยการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่
ก่อให้เกิดความรู้และแปลงไปสู่ภูมิปัญญา ให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนัก และมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง โดย ส.ส.ท. มี
บทบาทเป็นผู้สื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ และสนับสนุนทิศทางการขับเคลื่อน

แผนภาพที่ 16 เหตุผลในการเป็น “Learning Space for All” ของ ส.ส.ท.
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แผนภาพที่ 17 นิยาม “Learning Space for All”
เพื่อให้ไปสู่เป้าประสงค์ขององค์การฯ ส.ส.ท. ได้กาหนดกรอบทิศทางของยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปีขึ้น (พ.ศ. 2561
– 2564) เพื่อให้สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดแผนบริหารกิจการระยะ 1 ปี ที่มีแผนปฏิบัติ
การ โครงการ และแผนงบประมาณ ซึ่งจะมีการทบทวนทุกๆ 1 ปี

ยุทธศาสตร์องค์การฯ (Corporate Strategy)
“แตกต่างบนความยั่งยืน”
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ มีดังนี้
1. ยุทธศาสตร์สร้างความแตกต่าง
ส.ส.ท. หรือ ไทยพีบีเอส ต้องเป็นสื่อกระแสหลักที่มีความแตกต่างในบทบาทและมีที่ยืนในสื่อไทย สะท้อน
หลักการและคุณค่าของสื่อสาธารณะ ไม่ใช่แค่สื่อทางเลือก โดยเสนอเนื้อหาที่เที่ยงตรง เป็นธรรม รอบด้าน ทาให้คน
เชื่อถือได้ ไม่เสนออยู่แค่ปรากฏการณ์ แต่ไปถึงเบื้องหลังเบื้องลึกและอยู่บนหลักจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นแนวทางสาคัญยิ่งที่
ไทยพีบีเอสจะต้องแสดงจุดยืนที่แตกต่างออกมา ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ทีวีดิจิทัลแต่ละช่องต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด
จึงมีแนวโน้มที่จะเสนอเนื้อหาที่เอาใจตลาดแบบเร้าอารมณ์มากกว่าการเน้นคุณภาพและสารประโยชน์ และในท่ามกลาง
ข้อมูลข่าวสารมหาศาลที่วิ่งกระจายอยู่ในสื่อใหม่ คนจะยิ่งกระหายข้อมูลที่เขาเชื่อถือได้ ไทยพีบีเอสจึงต้องเร่งสร้างตัวเอง
ให้เป็นสื่อที่ได้รับศรัทธาและความไว้วางใจอันดับต้น ๆ ของสังคมให้ได้ เช่นเดียวกับสื่อสาธารณะของสากลที่กาหนดเรื่องความ
น่าเชื่อถือไว้เป็นเครื่องแสดง (Marker) ของความแตกต่าง และเป็นจุดแข็งของสื่อสาธารณะ และต้องเน้นลงทุนในรายการที่มี
คุณภาพและความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ถูกรองรับด้วยการทดสอบจาก Media Lab หรือการวิจัยคู่ขนานไปกับการเปิด
โอกาสให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ได้เกิดขึ้น บน Platform ใหม่ ๆ ที่ออกแบบให้ดึงดูดนักสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้จานวนมาก
ไทยพีบีเอส จะต้องให้ความสาคัญกับกลุ่มรายการที่สื่อพาณิชย์อื่นๆอาจละเลย ได้แก่ รายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและประชาชน รายการเด็กที่ต้องครอบคลุมเด็กทุกกลุ่มและมุ่งสร้างเด็กให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
รายการสาหรับคนรุ่น Millennium หรือคน วัย 15-35 ปี โดยใช้ช่องทาง Online และ Content-based marketing
อย่างที่เข้าถึงความสนใจของคนกลุ่มนี้ นอกจากจะมุ่งตอบสนองผู้ชมทั่วไปแล้ว ไทยพีบีเอส จะเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2563
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ที่มุ่งตอบสนองผู้ชมเฉพาะกลุ่มโดยแยกเนื้อหาและช่องทางตามความสนใจและพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม (Personalized
Products) รวมทั้งมีรายการที่นาเสนอค่านิยมร่วมของสังคม (Social Shared-value products) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ตลอดจนรายการที่วางแผนและผลิตร่วมกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสังคมร่วมกัน
นอกจากนั้น ส.ส.ท. จะขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะใช้พื้นที่สื่อทุก
ช่องทาง และพื้นที่ทางกายภาพที่มีอยู่ (ทั้งสานักงาน ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ภู มิภาคทั้ง 3 แห่ง) เพื่อ
เปิดให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ของสังคมอย่างเต็มที่อีกด้วย
2. ยุทธศาสตร์สร้างความยั่งยืน
สื่อสาธารณะก่อเกิดมาด้วยความยากลาบาก และเป็นที่พึ่งของสังคมไทย การทาให้ ส.ส.ท. มีความแตกต่าง
และยั่งยืน จะต้องทาให้ ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอสเป็น Brand ที่ไว้วางใจได้ของประชาชน (Trusted Brand) ทั้งในเรื่องขีด
ความสามารถในการทาหน้าที่ของสื่อสาธารณะ ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
นาเสนอเนื้อหาที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจะต้องสร้างคนไทยพีบีเอสให้มีจิตสานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ทักษะการทางานหลากหลายข้ามสายงานได้ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบ One Team โดยต่อยอดจาก SPIRIT of
Thai PBS
นอกจากนั้น ส.ส.ท. จะต้องยกระดับความสัมพันธ์กับภาคี Thเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic
Partners) ที่เป็นเจ้าของสื่อสาธารณะร่วมกัน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องค์กรสื่อ สื่อท้องถิ่น ผู้ผลิตอิสระ สื่อ
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง ร่วมไปกับกลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ สภาผู้ชม
ผู้ฟังฯ ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส และนักข่าวพลเมือง
เพื่อสร้างการรับรู้และจดจา ส.ส.ท. จะต้องมีแผนงานด้าน Branding และ Social Marketing (รณรงค์เพื่อ
สื่อสาธารณะ) โดยเน้นบูรณาการทุกช่องทางสื่อ รวมทั้งจะต้องใช้ข้อมูลและวิชาการเพื่อวางแผน ประเมิน และแสดงให้
เห็นความคุ้มค่าในมิติต่างๆ ทั้งด้านการศึกษาวิจัยผู้ชมผู้ฟัง (Audience analysis) การศึกษาติดตามเชิงลึกกลุ่มผู้ชมผู้ฟัง
เป้าหมาย (Audience journey) การประเมินผลลัพธ์และความคุ้มค่าให้ สังคมประจักษ์ด้วยเครื่องมือวัดผลเชิงคุณภาพ
เช่น SROI (Social Return On Investment) ผลผลิตในแง่คุณภาพของเนื้อหา ความพึงพอใจและการประเมินคุณ ค่า
จากภาคีหุ้นส่วน หรือผลลัพธ์ตามคุณค่าหลัก (Core values) ขององค์การฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ปี 2561-2564
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แตกต่างบนความยั่งยืน” ส.ส.ท.ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ไว้ 4
ประการ ดังนี้
1. เข้าถึงผู้รับสาร/ผู้สื่อสารหลากหลายทั่วถึงด้วยสารประโยชน์ที่แตกต่าง ไทยพีบีเอสมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์
หรือบริการ (Products & Services) ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผู้ชมที่มีความต้องการรับและใช้
ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ด้วยช่องทางสื่อที่เป็นความนิยมหรือสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่ม โดยจะมีผลิตภัณฑ์
สาหรับผู้ชมทั่วไป (Mass Products) ทั้งการให้บริการข่าว รายการภาคพลเมือง รายการสารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่
นาเสนอผ่านทุกช่องทางสื่อ และผลิตภัณฑ์แบบ On Demand สาหรับกลุ่มที่สนใจเฉพาะเรื่อง หรือ Personalized
Products ที่ผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้แบบทุกที่ทุกเวลา (Anytime Anywhere) ซึ่งจะอยู่บนช่องทางสื่อ Online เป็น
ห ลั ก เ ช่ น Thai PBS KNOWLEDGE, Thai PBS KIDS, Thai PBS INSPIRATION, Thai PBS SCI&TECH, Thai PBS
HEALTH, Thai PBS TRAVEL, Thai PBS MUSIC เป็นต้น
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นอกจากนี้ ได้ออกแบบแนวคิดการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการให้สนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ใน
ด้ า นของสารประโยชน์ที่ สะท้อนคุณค่าสื่ อสาธารณะไว้ 3 รูป แบบด้ ว ยกัน ได้ แก่ 1) รูป แบบการมี ส่ว นร่ว มบางส่วน
(Engagement model) เป็ น การวางแผนผลิ ต งานที่ ส นองตอบกลุ่ ม เป้ า หมายเฉพาะ (Personalized products) ซึ่ ง
สามารถวัดผลจากจานวนผู้ชม ผู้มีส่วนร่วมใน Online 2) รูปแบบการสนับสนุนเชิงคุณค่า (Endorsement model) เป็น
การวางแผนผลิตงานตามประเด็นที่เป็นคุณค่าของสังคม (Shared-value products) ในแต่ละช่วงเวลา สามารถวัดผล
จากจานวนผู้ชม ผู้มีส่วนร่วม และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้คุณค่าต่อเรื่องที่สื่อสาร และ 3) รูปแบบสนับสนุน
เชิงกระบวนการ (Empowerment model) เป็นการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่เป็นการผลิตแบบสร้างสรรค์ร่วมกับหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ (Co-creation products) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
นั้นๆ สามารถวัดผลจากจานวนผู้ชม การรับรู้และทัศนคติของประชาชน และความพึงพอใจของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้
รูปแบบที่สอง และสาม นับเป็นแนวทางการทางานแบบสือ่ สาธารณะ ที่จะทาให้ ส.ส.ท. มีความแตกต่างและสามารถสร้าง
คุณค่าให้แก่สังคมตามที่กาหนดไว้ได้

แผนภาพที่ 18 ตัวอย่างการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสนองตอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผูร้ ับสาร/ผู้สื่อสารที่หลากหลายและทั่วถึง
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แผนภาพที่ 19 การออกแบบแนวคิดการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านสารประโยชน์และคุณค่าแบบสื่อสาธารณะ
2. สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของโลกปัจจุบันที่มี
พลวัตสูง ความรู้จะช่วยพัฒนาให้คนก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ของสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทาให้ก้าวไปสู่
สังคมคุณภาพและคุณธรรมได้ ส.ส.ท. จึงมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเปิดพื้ นที่การเรียนรู้
สาหรับทุกคน (Learning Space for All) ผ่านสื่อทุกช่องทางของ ส.ส.ท. และเปิดพื้นที่ทางกายภาพ เช่น ศูนย์การเรียนรู้
และพิพิธภัณฑ์ ที่สานักงานใหญ่และศูนย์ข่าวในภูมิภาค (Location-Based Learning Space) รวมทั้งสนับสนุนการเปิด
พื้นที่เรียนรู้ในชุมชนที่ ส.ส.ท. ไปร่วมทางานขับเคลื่อนด้วย (Community-based Learning Space) และเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ผ่านหลักสูตรการอบรม งานวิจัย งานเผยแพร่ความรู้ต่างๆ (Academy-based Learning Space) ทั้งในรูปแบบที่
ส.ส.ท. ดาเนินการเอง และที่เป็นความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพที่ 20 แนวคิดการจัดพื้นที่เรียนรู้ เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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3. สร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ส.ส.ท. จะขยายภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกภาค
ส่วน ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องค์กรสื่อ สื่อท้องถิ่น ผู้ผลิตอิสระ สื่อวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมทั้งจะยกระดับความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic partners) ที่จะ
ขับเคลื่อนสังคมไปร่วมกันบนพื้นฐานความเป็นอิสระและยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง พร้อมกับการหนุนเสริมให้
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็นกลไกที่เข้มแข็ง สามารถแสดงบทบาทของการรับฟังและการเสนอแนะทั้งเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เนื้อหาแก่ไทยพีบีเอสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนภาพที่ 21 แนวคิดการจัดวางความสัมพันธ์กับภาคีหุ้นส่วน ที่สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม
4. พัฒนา ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจประชาชน ส.ส.ท. มุ่งมั่นที่จะทาให้สังคมศรัทธาและ
เชื่อมั่นในความเป็นสื่อสาธารณะ ทั้งในด้านขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส (Transparency) การนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงาด้วยอานาจรัฐ หรืออานาจทุน เชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และเป็นที่พึ่งได้ของ
ประชาชน (Reliable) มีความโดดเด่นแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ (Unique) โดยพนักงานของ ส.ส.ท. มีจิตสานึกสาธารณะ
และความรับผิดชอบต่อสังคม (Spirit of Thai PBS) และการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างจริงจัง
(Talent Mobility) โดยกาหนดให้เป็นเป้าหมายของผลลัพธ์การดาเนินงานที่จะต้องชี้วัดได้ภายในปี 2564 อย่างมีหลัก
วิชาการรองรับ นอกจากนี้ แผนงานและโครงการต่างๆ จะต้องออกแบบให้แสดงผลลัพธ์ที่มุ่งตอบเป้าหมายดังกล่าวนี้ด้วย
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แผนภาพที่ 22 แนวคิดและการนิยามความหมายที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้
เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเป็น Trusted Brand ในใจประชาชน

แผนภาพที่ 23 การจัดกลไกทางยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การสร้างความเป็น Trusted Brand ในใจประชาชน
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