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พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ

คานา
คณะกรรมการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ จั ด ท าแผน
ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2556 – 255๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือและเป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนการควบคุมกากับและประเมินผล
การด าเนิ น งานด้ า นประชาสั ม พั น ธ์ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ส อดคล้ อ งกั บ ผลผลิ ต ของกรมคุ ม ประพฤติ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่จะนาไปแปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้องค์กร
บรรลุผลสาเร็จ

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ
ตุลาคม ๒๕๕๖
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4

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพภายใน ของกรมคุมประพฤติ โดยการวิเคราะห์ตาม ๗S Model
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพภายนอก ของกรมคุมประพฤติ โดยการวิเคราะห์ตาม PEST-P Model
ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์สภาพแวดล้อมภายใน (IFAS: Internal Strategic Factor
Summary) ของกรมคุมประพฤติเพื่อการให้น้าหนักค่าคะแนน และถ่วงน้าหนัก
ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์สภาพแวดล้อมภายนอก (EFAS: External Strategic Factor
Summary) ของกรมคุมประพฤติเพื่อการให้น้าหนักค่าคะแนน และถ่วงน้าหนัก
ตาราง SWOTMATRIX ผลการวิเคราะห์องค์กรตามกระบวนการ Community Base Learning
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส เพื่อหาประโยชน์ในการสร้างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก
ตารางที่ ๖ การใช้โอกาสเพื่อเอาชนะจุดอ่อน (ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข)
ตารางที่ ๗ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงป้องกัน)
ตารางที่ ๘ การลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงรับ)
ตารางที่ 9 การจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์รมคุมประพฤติ
ตารางที่ ๑๐ แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ ๓ ปี (2556 – 25๕๘)
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บทนา
ความเป็นมา
กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานภาครัฐอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม
มีภารกิจเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ การสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมสอดส่องและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิด
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดแบบบังคับบาบัด ให้ การสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดในชุมชน พัฒ นาระบบ รูปแบบ วิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิ ดในชุมชน รวมทั้ง
เสริ มสร้ าง สนั บ สนุ น และประสานงานให้ ชุมชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในรูปแบบเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ในการป้องกันสังคม การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมความประพฤติของ
กรมคุมประพฤติ
จากบทบาทและภารกิจของกรมคุมประพฤติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเป็นภารกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่ง
ต่อ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟูผู้ ก ระท าผิ ด เพื่ อ คืน คนดี ที่ มีคุ ณ ภาพสู่ สั ง คม ตลอดจนการเสริ มสร้ างความสั ม พั นธ์ ที่ ดี
กับประชาชนในชุมชน ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจกรมคุมประพฤติจึงเป็น
สิ่งสาคัญที่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินงานตามนโยบายหลักของกรมคุมประพฤติ เพราะการ
ประชาสัมพันธ์ถือได้ว่ามีบทบาทสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความร่วมมือ
ซึ่ ง กั น และกั น ระหว่ า งองค์ ก รกั บ ประชาชน ในขณะเดี ย วกั น ก็ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชน เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ซึง่ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวนและวิเคราะห์
การประชาสัมพันธ์ กาหนดจัดทาแนวทางการประชาสัมพันธ์ในทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติ พัฒนาระบบ
การบริห ารจัดการด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของกรมคุมประพฤติให้ มี ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผ ล
รวมทั้ งพั ฒ นาช่ องทางการเผยแพร่ ข้อ มูล ข่า วสารไปยั งประชาชนกลุ่ มเป้า หมายอย่ างทั่ว ถึง และพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสม
วิธีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
การดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติด้วยการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ทุกด้านที่มีอยู่ รวมทั้งศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อกรมคุมประพฤติของประชาชนกลุ่มต่างๆ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระดมความคิด ร่วมกันจัดทาแผน กาหนดโครงการ
กิจกรรมและการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมต่อไป

การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมคุมประพฤติ (SWOT)
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ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์สภาพภายใน ของกรมคุมประพฤติ โดยการวิเคราะห์ตาม ๗S Model
การวิเคราะห์สภาพภายใน ของกรมคุมประพฤติ โดยการวิเคราะห์ตาม ๗S Model
๗S Model
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
๑. กลยุทธ์การดาเนินงาน
(Strategy)

S๑: มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
W๑: บุคลากรขาดทักษะและความ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อ
S๒: มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย การประชาสัมพันธ์

๒. โครงสร้างองค์กร
(Structure)

S๓: มีที่ตั้งสานักงานและบุคลากร
ปฏิบัติงานในทุกภูมิภาคของประเทศ
S๔: มีเครือข่ายและอาสาสมัคร
คุมประพฤติทั่วประเทศ
S๕: มีแผนปฏิบัตงิ านสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์กรม และนโยบายอธิบดี

๓. ระบบการทางาน
(System)
๔. การบริหารงานบุคคล
(Staff)

๕. ทักษะการดาเนินงาน
(Skill)

๖. รูปแบบการทางาน
(Style)
๗. การสร้างค่านิยมร่วม
(Shared value)

W๒: บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้านการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ
ในส่วนภูมิภาคมิใช่บุคลากรเฉพาะด้าน
สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์
W๓: ขาดการกาหนดทิศทาง
การวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง
S๖: มีบุคลากรเฉพาะด้านสื่อสาร
W๔: บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
มวลชนและนิเทศศาสตร์
เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติอย่าง
ถ่องแท้ ประกอบกับสาระต่างๆ
ที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติเป็นเรื่องทาง
กฎหมายที่เข้าใจยาก ทาให้การสื่อสาร
และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ยาก
S๗: บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะ W๕: ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และ
ในงานประชาสัมพันธ์และงานการ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการสื่อสาร
สื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ อาทิ อุปกรณ์การ
ถ่ายภาพ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
W๖: ขาดการพัฒนาทักษะในการ
ประสานงานกับเครือข่ายด้านการข่าว
และสื่อมวลชน
W๗: ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ทนี่ า่ สนใจ
ไม่ดึงดูด ไม่เพียงพอ
S๘: ผู้บริหารเห็นความสาคัญและให้
W๘: ขาดการประชาสัมพันธ์ในประเด็น
การสนับสนุน
สาคัญหรือเป็นที่นา่ สนใจอย่างต่อเนื่อง
S๙: มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
W๙: การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถทา
บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจ/เข้าถึง
ต่อหน้าที่สูง ซื่อสัตย์ และมีจิตบริการ ภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติได้

ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์สภาพภายนอก ของกรมคุมประพฤติ โดยการวิเคราะห์ตาม PEST-P Model
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PEST-P
๑. การเมือง
(P=Political)

โอกาส
อุปสรรค
O๑: นโยบายของผู้บริหารเอื้อต่อการ T๑: ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของกรมคุมประพฤติส่วนใหญ่
เป็นสื่อของรัฐ และเป็นการขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

๒. เศรษฐกิจ
(E=Economic)

O๒: มีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัย
ช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

๓. สังคม (S=Social)

O๓: การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน T๔: ประชาชนและองค์กรภายนอก
(AEC) ในปี ๒๕๕๘
รับรูบ้ ทบาทและหน้าที่ของกรมเพียง
ผิวเผิน ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสาคัญ

๔. เทคโนโลยี
(T=Technological)

O๔: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเอื้ออานวยต่อการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ์
O๕: มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น
เว็บไซต์ มือถือ อีเมล์ ช่วยให้การ
ทางานสะดวกรวดเร็ว

๕. ประชาชน
(P=People)

O๖: มีเครือข่ายและพันธมิตรของ
T๖: ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจบทบาท
กรมคุมประพฤติ พร้อมให้การ
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และยัง
สนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของ ไม่ให้ความสาคัญต่องานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
O๗: ได้รับความร่วมมือจาก
สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของกรมบางโอกาส

T๒: งบประมาณในการดาเนินงานด้าน
การผลิต เผยแพร่สื่อมีจากัด
T๓: ราคาของช่องทางการ
สื่อสารมวลชนแพงมาก

T๕: ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา

ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์สภาพแวดล้อมภายใน (IFAS: Internal Strategic Factor
Summary) ของกรมคุมประพฤติเพื่อการให้น้าหนักค่าคะแนน และถ่วงน้าหนัก
๖
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ปัจจัยภายในองค์กร
(Internal Factors)
Strengths
S๑: มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
S๒: มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
S๓: มีที่ตั้งสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงานในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ
S๔: มีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ
S๕: มีแผนปฏิบัติงานสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรม และนโยบาย
อธิบดี
S๖: มีบุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์
S๗: บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะในงานประชาสัมพันธ์และ
งานการสื่อสาร
S๘: ผู้บริหารเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน
S๙: มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งบุคลากรมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่สูง ซื่อสัตย์ และมีจิตบริการ
คะแนน
Weaknesses
W๑: บุคลากรขาดทักษะและความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
W2: บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กรมฯ ในส่วนภูมิภาคมิใช่บุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและ
นิเทศศาสตร์
W3: ขาดการกาหนดทิศทาง การวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
W4: บุคลากรขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุม
ประพฤติอย่างถ่องแท้ ประกอบกับสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานคุม
ประพฤติเป็นเรื่องทางกฎหมายที่เข้าใจยาก ทาให้การสื่อสารและ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก
W5: ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
W๖: ขาดการพัฒนาทักษะในการประสานงานกับเครือข่าย
ด้านการข่าวและสื่อมวลชน
W๗: ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด ไม่พียงพอ
W๘: ขาดการประชาสัมพันธ์ในประเด็นสาคัญหรือเป็นที่น่าสนใจ
อย่างต่อเนื่อง
W๙: การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถทาให้ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าใจ/เข้าถึงภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติได้
คะแนน
รวม

ค่าน้าหนัก
(Weight)

คะแนน
(Rating)

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weighted Score)

0.05
0.05
0.05

4
5
3

0.20
0.25
0.15

0.04
0.06

3
4

0.12
0.24

0.05
0.08

5
5

0.25
0.40

0.08
0.04

5
2

0.40
0.08

0.50

2.09

0.10

5

0.50

0.07

3

0.21

0.06

4

0.24

0.06

5

0.30

0.05

4

0.20

0.05
0.05

3
5

0.15
0.25

0.50
1.00

2.15
4.24

ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์สภาพแวดล้อมภายนอก (EFAS: External Strategic Factor
Summary) ของกรมคุมประพฤติเพื่อการให้น้าหนักค่าคะแนน และถ่วงน้าหนัก
๗
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ปัจจัยภายนอกองค์กร
(External Factors)
Opportunities
O๑: นโยบายของผู้บริหารเอื้อต่อการดาเนินงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์
O๒: มีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
O๓: การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี ๒๕๕๘
O๔: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอื้ออานวยต่อ
การพัฒนางานประชาสัมพันธ์
O๕: มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เว็บไซต์ มือถือ อีเมล์ ช่วยให้
การทางานสะดวกรวดเร็ว
O๖: มีเครือข่ายและพันธมิตรของกรมคุมประพฤติ พร้อมให้
การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของกรมคุมประพฤติ
O๗: ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสาร
ของกรมบางโอกาส
คะแนน
Threats
T๑: ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ
ส่วนใหญ่เป็นสื่อของรัฐ และเป็นการขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์
T2: งบประมาณในการดาเนินงานด้านการผลิต เผยแพร่สื่อมี
จากัด
T3: ราคาของช่องทางการสื่อสารมวลชนแพงมาก
T4: ประชาชนและองค์กรภายนอกรับรู้บทบาทและหน้าที่
ของกรมเพียงผิวเผิน ไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสาคัญ
T๕: ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
T๖: ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจบทบาทภารกิจของกรมคุม
ประพฤติ และยังไม่ให้ความสาคัญต่องานคุมประพฤติ
คะแนน
รวม

ค่าน้าหนัก คะแนน คะแนนถ่วงน้าหนัก
(Weight) (Rating)
(Weighted
Score)
0.07

5

0.35

0.08

5

0.40

0.05
0.09

3
5

0.15
0.45

0.10

5

0.50

0.05

4

0.20

0.06

4

0.24

0.50

2.29

0.07

3

0.21

0.09

4

0.36

0.06
0.10

3
5

0.18
0.50

0.08

4

0.32

0.10

5

0.50

0.50
1.00

2.07
4.36

ผลการวิเคราะห์องค์กรตามกระบวนการ Community Base Learning
ตาราง SWOTMATRIX
๘
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จุดแข็ง (Strength)
2.09

จุดอ่อน (Weaknesses)
2.15

S+W
4.24

โอกาส (Opportunities)
2.29

อุปสรรค (Threats)
2.07

O+T
4.36

สถานการณ์ในองค์กร เป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อนและสิ่งแวดล้อมภายนอกมีสถานะเป็นโอกาสมากกว่า
อุปสรรค
TOWS Matrix
Strength
๕

4.24

Weaknesses
3

1

Opportunities
๔.36

๓

Threats
๑

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาส เพื่อหาประโยชน์ในการสร้างยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เชิงรุก
จุดแข็ง (Strengths)

โอกาส (Opportunities)
๙
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S๑: มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
S๒: มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

S๓: มีที่ตั้งสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงานในทุก
ภูมิภาคของประเทศ
S๔: มีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติทั่ว
ประเทศ
S๕: มีแผนปฏิบัติงานสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรม
และนโยบายอธิบดี
S๘: ผู้บริหารเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน
S๖: มีบุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศ
ศาสตร์
S๗: บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะในงาน
ประชาสัมพันธ์และงานการสื่อสาร

O๒: มีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยช่องทางการ
สื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
O๔: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เอื้ออานวยต่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์
O๕: มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เว็บไซต์ มือถือ
อีเมล์ ช่วยให้การทางานสะดวกรวดเร็ว
O๖: มีเครือข่ายและพันธมิตรของกรมคุมประพฤติ
พร้อมให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข่าวสารของ
กรมคุมประพฤติ
O7: ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการ
เผยแพร่ข่าวสารของกรมบางโอกาส
O๑: นโยบายของผู้บริหารเอื้อต่อการดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์

S๙: มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งบุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่สงู ซื่อสัตย์ และมีจิตบริการ

ยุทธศาสตร์: ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กลยุทธ์: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกรมคุมประพฤติกับองค์กรและภาคีเครือข่าย
ผลการวิเคราะห์ตารางที่ 5 การใช้จุดแข็งเพื่อหาประโยชน์ที่ได้เปรียบเพื่อสร้างเป็นโอกาส (SO)
กรมคุมประพฤตินอกจากจะมีบุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ที่มีประสบการณ์และ
ทักษะในงานประชาสัมพันธ์และงานการสื่อสารแล้ว ยังมีที่ตั้งสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงานในทุกภูมิภาค
ตลอดจนมี เ ครื อ ข่ า ยและอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ทั่ ว ประเทศที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด้ า น
ประชาสัมพันธ์ของกรมให้สามารถเผยแพร่แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการมี
ส่วนร่วมระหว่างกรมคุมประพฤติกับองค์กรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมคุมประพฤติให้เป็นผู้นาด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติในระดับอาเซียน

ตารางที่ ๖ การใช้โอกาสเพื่อเอาชนะจุดอ่อน (ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เชิงแก้ไข) – WO
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1: บุคลากรขาดทักษะและความคล่องตัวในการใช้

โอกาส (Opportunities)
O๒: มีการประชาสัมพันธ์โดยอาศัยช่อง
๑๐
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เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
W2: บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ภารกิจกรมฯ ในส่วนภูมิภาคมิใช่บุคลากรเฉพาะด้าน
สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์
W4: บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรม
คุมประพฤติอย่างถ่องแท้ ประกอบกับสาระต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
งานคุมประพฤติเป็นเรื่องทางกฎหมายที่เข้าใจยาก ทาให้การ
สื่อสารและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้ยาก
W6: ขาดการพัฒนาทักษะในการประสานงานกับเครือข่าย
ด้านการข่าวและสื่อมวลชน
W3: ขาดการกาหนดทิศทาง การวางแผนด้านการ
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
W๘: ขาดการประชาสัมพันธ์ในประเด็นสาคัญหรือเป็นที่
น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
W5: ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการ
สื่อสาร ทีม่ ีประสิทธิภาพ
W7: ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด ไม่เพียงพอ
W๙: การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถทาให้ประชาชนส่วน
ใหญ่เข้าใจ/เข้าถึงภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติได้

ทางการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
O๔: ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเอื้ออานวยต่อการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์
O7: ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนใน
การเผยแพร่ข่าวสารของกรมบางโอกาส

O1: นโยบายผู้บริหารเอื้อต่อการ
ดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
O๕: มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เว็บไซต์
มือถือ อีเมล์ ช่วยให้การทางานสะดวก
รวดเร็ว
O๖: มีเครือข่ายและพันธมิตรของกรมคุม
ประพฤติ พร้อมให้ การสนับสนุนในการ
เผยแพร่ข่าวสารของกรมคุมประพฤติ

ยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์: เสริมสร้างความรู้และทักษะในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับบุคลากรกรมคุมประพฤติ
ยุทธศาสตร์: พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อและเสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร
กลยุทธ์: ปรับปรุงรูปแบบการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย
ผลจากการวิเคราะห์ตารางที่ ๖ การใช้โอกาสเพื่อเอาชนะจุดอ่อน (WO)
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภารกิจของกรมคุมประพฤติอย่างถ่องแท้ ขาดทักษะในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ความคล่องตัวในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงขาดการพัฒนาทักษะในการประสานงานกับเครือข่ายด้านการข่าวและสื่อมวลชน
แต่ ใ นปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถน ามาใช้ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การพั ฒ นางาน
ประชาสัมพันธ์ ทาให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายทันต่อเหตุการณ์ อาทิ เว็บไซต์ มือถือ อีเมล์ เป็นต้น
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ด้วยการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการสื่อสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับบุคลากรกรมคุมประพฤติ และการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อและเสริมสร้าง
ช่องทางการสื่อสารจึงเป็นปั จจัยส าคัญที่จะช่ว ยให้การดาเนินงานด้านการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ภารกิจ
กรมคุมประพฤติบรรลุผล
ตารางที่ ๗ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงป้องกัน) -ST
จุดแข็ง (Strengths)

ภัยคุกคาม (Threats)
๑๑
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S๑: มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
S๒: มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

T๑: ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรม
คุมประพฤติส่วนใหญ่เป็นสื่อของรัฐ และเป็นการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
T2: งบประมาณในการดาเนินงานด้านการผลิต
เผยแพร่สื่อมีจากัด
T3: ราคาของช่องทางการสื่อสารมวลชนแพงมาก
T5: ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
S๓: มีที่ตั้งสานักงานและบุคลากรปฏิบัติงานในทุก
T4: ประชาชนและองค์กรภายนอกรับรู้บทบาท
ภูมิภาคของประเทศ
และหน้าที่ของกรมเพียงผิวเผิน ไม่เข้าใจ และ
S๔: มีเครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ ไม่ให้ความสาคัญ
S๕: มีแผนปฏิบัติงานสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์กรม T๗: ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจบทบาทภารกิจของ
กรมคุมประพฤติ และยังไม่ให้ความสาคัญต่องาน
และนโยบายอธิบดี
คุมประพฤติ
S๖: มีบุคลากรเฉพาะด้านสื่อสาร มวลชนและนิเทศ
ศาสตร์
S๗: บุคลากรมีประสบการณ์และทักษะในงาน
ประชาสัมพันธ์และงานการสื่อสาร
S๘: ผู้บริหารเห็นความสาคัญและให้การสนับสนุน
S๙: มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งบุคลากรมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่สูง ซื่อสัตย์ และมีจิตบริการ
ยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ให้รวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน
กลยุทธ์: ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์: บริหารจัดการข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
ผลจากการวิเคราะห์ตารางที่ ๗ การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (ST)
กรมคุม ประพฤติ มีก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการปฏิ บั ติ งานเพื่อ เป็น ช่ อ งทางในการสื่ อ สารและ
ประชาสัมพัน ธ์ มี สานักงาน บุคลากร เครือข่ายและอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานในทุกภูมิภ าคของ
ประเทศ โดยเฉพาะผู้ บ ริ ห ารเห็ น ความส าคั ญและให้ ก ารสนั บสนุ น มี แ ผนปฏิ บัติ ง านที่ ส อดรั บ กับ แผน
ยุทธศาสตร์กรมและนโยบายอธิบดี บุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ที่มีประสบการณ์และ
ทักษะในงานประชาสัมพันธ์และงานการสื่อสาร ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้
การทางานสะดวกรวดเร็วเอื้ออานวยต่อการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ดังนั้น จึงควรมีการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านการประชาสั มพัน ธ์ เพื่อให้ ส ามารถนาข้อมูล ภารกิจของกรมคุมประพฤติที่ มีมาใช้ในการดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ ๘ การลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์เชิงรับ) - WT
จุดอ่อน (Weaknesses)

ภัยคุกคาม (Threats)
๑๒
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W1: บุคลากรขาดทักษะและความคล่องตัวในการใช้ T๑: ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมคุม
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
ประพฤติส่วนใหญ่เป็นสื่อของรัฐ และเป็นการขอ
W2: บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ในส่วนภูมิภาคมิใช่
T2: งบประมาณในการดาเนินงานด้านการผลิต
บุคลากรเฉพาะด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ เผยแพร่สื่อมีจากัด
W4: บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ T3: ราคาของช่องทางการสื่อสารมวลชนแพงมาก
ของกรมคุมประพฤติอย่างถ่องแท้ ประกอบกับสาระ T4: ประชาชนและองค์กรภายนอกรับรู้บทบาทและ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติเป็นเรื่องทาง
หน้าที่ของกรมเพียงผิวเผิน ไม่เข้าใจ และไม่ให้
กฎหมายที่เข้าใจยาก ทาให้การสื่อสารและการผลิตสื่อ ความสาคัญ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ยาก
T5: ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงของระบบ
W6: ขาดการพัฒนาทักษะในการประสานงานกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความ
เครือข่ายด้านการข่าวและสื่อมวลชน
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
T6: ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจบทบาทภารกิจของกรม
W3: ขาดการกาหนดทิศทาง การวางแผนด้านการ
คุมประพฤติ และยังไม่ให้ความสาคัญต่องานคุม
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ประพฤติ
W๘: ขาดการประชาสัมพันธ์ในประเด็นสาคัญหรือ
เป็นที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง
W5: ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ด้านการสื่อสาร ทีม่ ีประสิทธิภาพ
W7: ขาดสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด ไม่
เพียงพอ
W๙: การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถทาให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เข้าใจ/เข้าถึงภารกิจหลักของกรมคุม
ประพฤติได้
ยุทธศาสตร์: พัฒนารูปแบบการผลิตและเสริมสร้างช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย
กลยุทธ์: ปรับปรุงรูปแบบการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย
ยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์: พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ผลจากการวิเคราะห์ตารางที่ ๘ การลดจุดอ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (WT)
จุดอ่อนของกรม คือ ยั งไม่ส ามารถสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
การประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถทาให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ จึงส่งผล
ให้ประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจบทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ และไม่ให้ความสาคัญต่องานคุมประพฤติ
ตลอดจนความก้ า วหน้ า และเปลี่ ย นแปลงของระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ซึ่ ง มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติส่วนใหญ่เป็น
สื่อของรัฐ และเป็นการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภู มิภาค (สานักงาน) ยังขาดทักษะ
ความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตลอดจนขาดการกาหนดทิศทาง การวางแผนด้าน
การประชาสั มพัน ธ์อย่ างเป็นระบบและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงควรพัฒนารูปแบบการผลิ ตและเสริมสร้างช่อง
๑๓
แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

ทางการสื่ อ สารให้ ทั น สมั ย ด้ ว ยการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการผลิ ต สื่ อ และเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารเพื่ อ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ โดยอาศั ย เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ และพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความรู้ ทักษะ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และควรมี
การวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ตารางที่ 9 การจัดลาดับความสาคัญของยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์
พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อและ
เสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ให้รวดเร็ว
และถูกต้องครบถ้วน
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้านการสื่อสาร

ความ
ยากง่าย
1-5
4

การ
งบ
ผล
ยอมรับ ประมาณ กระทบ
1-5
1-5
1-5
4
3
4

รวม

การ
จัดลาดับ

15

3

3

3

3

2

11

5

5

5

3

5

18

1

5

4

3

5

17

2

4

4

3

3

14

4

สรุปผลการวิเคราะห์องค์กรและจัดทาแผนยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ทาให้ได้ประเด็นยุทธศาสตร์จานวน 5 ยุทธศาสตร์ เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมคุมประพฤติในระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๕๖ –
๒๕๕๘) ดังนี้
๑๔
แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติในระดับอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑. ดาเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน
๒. ประสานความร่วมมือและบูรณาการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อและเสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร
กลยุทธ์
ปรับปรุงรูปแบบการผลิตสื่อและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้รับบริการ ให้รวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน
กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์
บริหารจัดการข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้านการสื่อสาร
กลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกรมคุมประพฤติกับองค์กรและภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์
๑. เสริ มสร้ างความรู้ แ ละทั กษะในการสื่ อสารเพื่อ การประชาสั มพั นธ์ ส าหรับ บุค ลากร
กรมคุมประพฤติ
๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
โดยมีโครงการทั้งสิ้นรวม ๑๗ โครงการ ซึ่งได้จัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 3 ปี
(งบประมาณ 2556 - 2558) ดังรายละเอียดในตารางที่ ๑๐

๑๕
แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

วิสัยทัศน์ (Vision): เป็นผู้นาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติในระดับอาเซียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
๑. ดาเนินงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้เป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน
๒. ประสานความร่วมมือและบูรณาการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อและ
เสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้รับบริการ ให้รวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน

เป้าประสงค์
กรมคุมประพฤติมีรูปแบบสื่อและช่องทางที่
ทันสมัย สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่าง รวดเร็ว และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. จานวนช่องทางการสื่อสารไม่น้อยกว่า ๓
ช่องทางที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญ
2. จานวนกิจกรรมที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในกระบวนการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
3. จานวนรูปแบบและเนื้อหาของสื่อที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ
กลยุทธ์
ปรับปรุงรูปแบบการผลิตสื่อและ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้
ทันสมัย

เป้าประสงค์
มีระบบข้อมูลข่าวสารและ
สามารถให้บริการที่รวดเร็ว

1.ร้อยละของข้อมูลที่ให้บริการ
ทันเวลา
2. ร้อยละของข้อมูลที่เข้าสู่การ
ประชาสัมพันธ์
มีความถูกต้องครบถ้วนตาม
กระบวนการผลิตสื่อ

กลยุทธ์
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์
เป้าประสงค์
กรมคุมประพฤติมีระบบจัดการข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
การใช้ของบุคลากรทุกระดับ

1. ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้อมูลการระชาสัมพันธ์
2.ร้อยละของความ พึงพอใจของ
บุคลากรที่ใช้บริการฐานข้อมูลด้าน
ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้านการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์
กรมคุมประพฤติมีเครือข่ายการสื่อสารที่
สามารถถ่ายทอดภารกิจของกรมคุม
ประพฤติสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม

1.ร้อยละของเครือข่ายต้องมีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจของกรมได้
อย่างครอบคลุม
2.ร้อยละของเครือข่ายที่สามารถ
ถ่ายทอดภารกิจของกรมได้อย่าง
ครอบคลุม

เป้าประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติที่ดี และทักษะในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรกรมคุมประพฤติ
1. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์มีความรู้ ทักษะ
ในการดาเนินงานประชาสัมพันธ์
อย่างครอบคลุม
2. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงาน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์
บริหารจัดการข้อมูลด้านการ
ประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

กลยุทธ์
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างกรมคุม
ประพฤติกับองค์กรและภาคีเครือข่าย
ด้านการสื่อสาร

กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความรู้และทักษะในการสื่อสาร
เพื่อการประชาสัมพันธ์สาหรับบุคลากร กรม
คุมประพฤติ
๒. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนกลางและภูมภิ าค

๑๖

วิสัยทัศน์
กรม
คุมประพฤติ

วิสัยทัศน์
กรม
คุมประพฤติ

ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ กรมคุมประพฤติ

ยุทธศาสตร์
กรม
คุมประพฤติ

“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 255๘”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์
กรมคุมประพฤติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนารูปแบบการผลิตสื่อ
และเสริมสร้างช่องทางการสื่อสาร

ประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ประชาสัมพันธ์: “เป็นผู้นาด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติในระดับอาเซียน
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน”

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

คุณภาพ
การ
ให้บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้านการสื่อสาร

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบตั ิ
ราชการ
การพัฒนา
องค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้รับบริการ ให้รวดเร็วและถูกต้องครบถ้วน

มีการบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการประชาสัมพันธ์

ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

ผู้รับบริการได้รับบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ของกรมโดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง

บริหารจัดการระบบการจัดเก็บและให้บริการ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมคุมประพฤติ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารของกรม
คุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์

เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ช่องทางการสื่อสาร

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้
สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
พัฒนารูปแบบการผลิตและเสริมสร้าง
ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่
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มีบุคลากรและเครือข่ายด้านการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ผลงานของกรมมีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทีป่ ฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

๑๗

ตารางที่ ๑๐ แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ ๓ ปี (2556 – 25๕๘)
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

1. พัฒนารูปแบบการ กรมคุมประพฤติมี
ผลิตสื่อและเสริมสร้าง รูปแบบสือ่ และ
ช่องทางการสื่อสาร
ช่องทางทีท่ ันสมัย
สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่าง รวดเร็ว และ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

๒.พัฒนาระบบการ
ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้รับบริการ
ให้รวดเร็วและถูกต้อง
ครบถ้วน

มีระบบข้อมูล
ข่าวสาร
และสามารถ
ให้บริการ
ที่รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

ค่า
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
เป้าหมาย ปีฐาน 56 57 58

1. จานวนช่อง
ทางการสื่อสารไม่
น้อยกว่า ๓ ช่องทาง
ที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายที่
สาคัญ
2. จานวนกิจกรรมที่
นาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง
3. จานวนรูปแบบ
และเนื้อหาของสื่อที่
ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยไม่น้อยกว่า
2 รูปแบบ

จานวน 3
ช่องทาง

จานวน ๒
รูปแบบ

๒

๓

1.ร้อยละของข้อมูลที่
ให้บริการทันเวลา

ร้อยละ
๖๐

๖๐

๗๐

2. ร้อยละของข้อมูล
ที่เข้าสู่การ
ประชาสัมพันธ์
มีความถูกต้อง

ร้อยละ
๑๐๐

จานวน ๒
กิจกรรม

n/a

๓

๒

๔

กลยุทธ์
ปรับปรุงรูปแบบการ
ผลิตสื่อและเพิม่ ช่อง
ทางการสื่อสารให้
ทันสมัย

๓

แผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ ๓ ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร
และการ
ประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
๕๖ ๕๗ ๕๘




2. โครงการเผยแพร่ข่าว
 
ประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ
ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ



3. โครงการเผยแพร่ภารกิจ
กรมคุมประพฤติ

 



4. ติดตามและประเมินผล

 







1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
กลางเพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ภารกิจ
กรมคุมประพฤติ
2.โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์


๑๘

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการกรม

สานักงาน
เลขานุการกรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่า
ข้อมูล
ปีงบประมาณ
เป้าหมาย ปีฐาน 56 57 58

กลยุทธ์

ครบถ้วนตาม
กระบวนการผลิตสื่อ
๓. พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์

4. ส่งเสริมและ
พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้าน
การสื่อสาร

กรมคุมประพฤติมี
ระบบจัดการข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการการใช้ของ
บุคลากรทุกระดับ

กรมคุมประพฤติมี
เครือข่ายการสื่อสาร
ที่สามารถถ่ายทอด
ภารกิจของกรมคุม
ประพฤติสู่
กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างครอบคลุม

1. ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
ฐานข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์
2.ร้อยละของความ
พึงพอใจของบุคลากร
ที่ใช้บริการฐานข้อมูล
ด้านประชาสัมพันธ์

1.ร้อยละของ
เครือข่ายต้องมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ภารกิจของกรมได้
อย่างครอบคลุม
2.ร้อยละของ
เครือข่ายที่สามารถ
ถ่ายทอด
ภารกิจของกรมได้

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
๕๖ ๕๗ ๕๘

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อสร้างความโปร่งใสใน
กระบวนการตรวจพิสูจน์
ร้อยละ
๖๐

๖๐

๗๐

ร้อยละ
๖๐

๖๐

๗๐

ร้อยละ
๗๐

๗๐

๘๐

ร้อยละ
๖๐

๖๐

๗๐
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บริหารจัดการข้อมูล
ด้านการ
ประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหว่างกรมคุม
ประพฤติกับองค์กร
และภาคีเครือข่าย
ด้านการสื่อสาร

1. โครงการจัดทาฐานข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญเกีย่ วกับกรม
คุมประพฤติ



2. โครงการจัดทาคูม่ ือการ
ปฏิบัติงาน (Work Manual)
กระบวนการในการผลิตและ
เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของ
กรมคุมประพฤติ



3. โครงการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ด้านข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีผลกระทบ
ต่อกรมคุมประพฤติ





3. โครงการส่งเสริมเครือข่าย
ดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์




๑๙

สานักงาน
เลขานุการกรม





1. โครงการจัดเวทีสัมมนา
พัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ใน
ภารกิจกรมและด้านการ
ประชาสัมพันธ์
2. โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์



สานักงาน
เลขานุการกรม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
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กลยุทธ์

อย่างครอบคลุม
5. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ
ที่ดี และทักษะใน
การดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรกรมคุม
ประพฤติ

1. ร้อยละของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ด้านประชาสัมพันธ์มี
ความรู้ ทักษะในการ
ดาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ครอบคลุม
2. ร้อยละของ
บุคลากรในหน่วยงาน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน/โครงการ

ปีงบประมาณ
๕๖ ๕๗ ๕๘

ข่าวสารกรมคุมประพฤติ
ร้อยละ
๖๐

๖๐

๗๐

ร้อยละ
๒๐

๒๐

๓๐

๑. เสริมสร้างความรู้
และทักษะในการ
สื่อสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
สาหรับบุคลากร
กรมคุมประพฤติ
๒. พัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทั้ง
ในส่วนกลางและ
ภูมิภาค

๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรูค้ วาม
เข้าใจทัศนคติที่ดี และทักษะ
การประชาสัมพันธ์แบบมือ
อาชีพแก่บุคลากรที่มีหน้าที่
ด้านประชาสัมพันธ์โดยตรง



๒. โครงการศึกษาดูงาน
หน่วยงานด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์



๓. ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ประชาสัมพันธ์



๔. โครงการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อระดม
ความคิดและสร้างความร่วมมือ
ในการประชาสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรของกรมคุมประพฤติที่
เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
๕. โครงการอบรม
“นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ”
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๒๐



ผู้รับผิดชอบ

