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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

ก าหนดและวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การด าเนินงานต่าง ๆ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่จะสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน ผ่านกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้งการผา่นสื่อประชาสัมพันธ์ และ

ช่องทาง Social Media ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายตามแผนแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ 

1. ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการใหบ้ริการที่ดขีองศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง ≥80 

2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง  Social Media (กลุ่ม

นักศึกษา กลุ่มบุคลากรและกลุ่มศิษย์เก่า) ≥ 3 กลุ่มเป้าหมายดังนั้น จึงได้ก าหนดกิจกรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสามารถบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ดังกล่าวข้างต้น 

เพื่อสร้างและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เช่น 

1. กิจกรรมผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในศูนย์การศกึษาจังหวัด

ระนอง 

2. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นสื่ออเิล็คทรอนิคส์ 

3. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร(Website/Facebook/Line) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพืน้ฐานภายในองค์กร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ 

โปสเตอร์ ไวนิล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

5. กิจกรรมแนะแนวรับสมาชิกใหม่  

โดยการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวมีคณะกรรมการด าเนินการคอยก ากับและ

ติดตาม ให้โครงการต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์และได้ผลลัพธ์สอดคล้องกับแผนที่วางไว้

อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้มีการรายงานความคืบหน้าโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี(Agenda) ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นสังคมแหง่การแข่งขันเพื่อยกระดับในเชิงคุณภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่งของประเทศ

ไทย โดย webometrics ประเทศสเปน ซึ่งเป็นการยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

จึงเป็นที่น่าภาคภูมิใจและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องรักษาความเป็นอันดับหนึ่งนี้ไว้และก้าวขึ้น

ไปส าหรับการจัดอันดับในขั้นสูงกว่าต่อไป การจะได้รับการยอมรับเช่นนั้น เราไม่อาจปฏิเสธได้

เลยว่าเครื่องมือที่ส าคัญนั่นคือ การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ และโดยเฉพาะการ

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงรุก ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้

เป็นนโยบายที่ส าคัญที่หน่วยงานภายในทุกหนว่ยจะต้องขับเคลื่อนใหบ้รรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ร่วมกัน

โดยมีแผนประชาสัมพันธ์เป็นตัวก าหนดทิศทางแหง่ความส าเร็จนั้น 

          ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่ง ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์

การศกึษาจังหวัดระนอง จงึได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อตอบสนองนโนบายของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารมากที่สุด  อันจะก่อใหเ้กิดการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ศูนย์

การศกึษาจังหวัดระนองรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทางด้านสื่อมวลชน ในการ

เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเสริมสร้างลักษณ์ที่ดีภายนอกองค์กร 
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1.2 โครงสร้างศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี(ป2ี561-2563) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

1. กิจกรรมผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 

2. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว 

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Facebookฯลฯ) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพืน้ฐานภายในองค์กร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร ์ป้ายไวนิล เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 

1. กิจกรรมแนะแนวสมาชิกใหม่  

2. กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพรข่่าวและกิจกรรม 

4. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Facebookฯลฯ) 

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายนอก เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร์ ป้ายไวนิล เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 

1. กิจกรรมผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 

2. กิจกรรมผลิตและเผยแพร่จดหมายข่าว 

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Facebookฯลฯ) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร  เช่น ป้าย

ประชาสัมพันธ์แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 

1. กิจกรรมแนะแนวสมาชิกใหม่  

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวและกิจกรรม 

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Facebookฯลฯ) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพืน้ฐานภายนอก เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร์ ป้ายไวนิล เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ดังนี้ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 
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1. กิจกรรมผลติและเผยแพร่ขา่วประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง 

2. กิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นสื่อสังคมออนไลน์ภายในองค์กร (website Facebook 

Line Official ฯลฯ) 

3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายในองค์กร เชน่ ป้ายประชาสัมพันธ์

แบบโปสเตอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอกองค์กร 

1. กิจกรรมแนะแนวสมาชิกใหม่ 

2. โครงการอบรมเสริมทักษะพืน้ฐานด้านศลิปกรรมศาสตร์แก่เยาวชน 

3. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส าหรับภายนอก (website Facebookฯลฯ) 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อพื้นฐานภายนอก เชน่ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบ

โปสเตอร์ ป้ายไวนิล เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

โดยกิจกรรมทั้งหมด สามารถวัดร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ของของศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง  ดังนี้ 

การด าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่

ผ่านมา 

 

ปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 

2561 

ปี

การศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 

ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการ

ที่ดขีองศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 

- - - 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“แหล่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้  มีความยั่งยืน” 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง   มุ่งที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

และด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ   ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน 
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1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

      1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝกึหัด

ครู ปลูกฝังประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มี

แนวโน้มเป็นนานาชาติ มจีติวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

        2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศกึษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็น

เอตทัคคะ ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง  

ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

      3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการใน

ระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีสว่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

       4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและ

สนับสนุนศลิปะ 

1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

     1) เป็นแหล่งการเรียนรูใ้ห้แก่ชุมชน 

     2) ผลติบัณฑิตเน้นองค์ความรูเ้กี่ยวกับการท่องเที่ยว และโลจิสตกิส์ 

     3) บริการวชิาการมุ่งตอบและแก้ไขปัญหาสังคมโดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

            1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital) 

        2) คุณธรรม (Morality) 

        3) เครือขา่ย (Partnership) 

        4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

  5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์” 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

                  “เป็นองค์กรแหง่ความผาสุก  ท างานด้วยใจ  ให้บริการที่เป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นอ้ม

น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity)  

                   เป็นนักปฏิบัติ  ถนัดวิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ  ช านาญการคิด   มีจิตสาธารณะ 

  ( Good practitioner, academic excellent individual, communication expertise, skillful thinker 

and public minded contributor) 
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

                  เชี่ยวชาญทักษะวิชาชีพ   

1.5.8 ค่านยิมหลัก (Core Values) 

        1) จัดการศกึษาเชิงคุณภาพเพื่อสูค่วามเป็นเลิศ  

         2) มุง่มั่นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  

         3) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมให้ผู้รับบริการ  

         4) โปร่งใส ยืดหยุ่น และเป็นธรรม  

         5) บุคลากรทุกคน มีคุณค่าต่อองค์กร 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง(Development Goals) 

       ยุทธศาสตรท์ี่1 พัฒนาศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2.1 นโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง มยีุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์เป็นส าคัญ

ส าหรับการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ส าหรับการประชาสัมพันธ์นั้นนับเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก

องค์กรจะต้องมกีารประชาสัมพันธ์เป็นงานสื่อสัมพันธ์ที่มีความส าคัญ  และเป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง 

มีระบบงานที่ซับซ้อน แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้น าขององค์การและบุคคล  

ทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจ ความรว่มมอืทั้งจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างาน

ประชาสัมพันธ์มคีุณค่าต่อสถาบันต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง เพราะการประชาสัมพันธ์ชว่ยส่งเสริมภาพลักษณ์และ

สร้างค่านิยมของหน่วยงานได้ดีขึ้น ช่วยป้องกันรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และ

ช่วยส่งเสริมความนยิม และความตอ้งการเข้าถึงหนว่ยงาน 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2.2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์การศกึษาจังหวัดระนอง ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

2.2.2 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหก้ับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยใช  

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของศูนย์การศึกษา

จังหวัดระนอง  

2.3.1 ยุทธศาสตร์ 

        ยุทธศาสตรท์ี่1 พัฒนาศูนย์การศกึษาให้เป็นเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน  

2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

        2.3.2.1 ความมชืี่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

2.3.3 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการที่ดีของศูนย์การศึกษาจังหวัด

ระนอง 

≥80 

 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media 

(กลุ่มนักศึกษา กลุ่มบุคลากร และกลุ่มศิษย์เก่า) 

≥ 3 



 

 

                                                                     ~ 8 ~ 
 

2.4.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2560 – พ.ศ. 2564) 

2.4.2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

2.4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.4.4 น าเสนอแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขอ

อนุมัติ 

 

 



 

 

 

2.5  แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพนัธ์เชงิรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 

กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบุประเภทของกิจกรรม  

1 โครงการ

ประชาสัมพันธ์เชิง

รุก 

เพื่อประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์การศกึษาจังหวัด

ระนอง ภาพรวม 

ร้อยละของการ 

รับรู้ภาพลักษณ์

ฯ 

ร้อยละ 80 คณาจารย์ 

บุคลากร 

นักศึกษา  

ผูร้ับบริการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 5,000 บาท -หัวหน้าส านักงาน 

 ศูนย์การศกึษา 

 จังหวัดระนอง 

- น.ส.กนกวรรณ  

  คชพันธ์ 
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ส่วนที ่3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความรว่มมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะศลิปกรรมศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งมกีารพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 อย่างเป็นระบบ 
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการดา้นการประชาสัมพันธเ์ชิงรกุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกบัแผนปฏิบัตกิารด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 

2564 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุน 

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหนว่ยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มคีวามก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนว่ยงาน ว่าสามารถ 

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานศูนย์

การศกึษาจังหวัดระนองบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลว

ของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคใหเ้หมาะสมเท่า

ทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนดตัวช้ีวัด 

แก่หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการตดิตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 รอบ รายไตรมาส (รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ

รอบ 12เดือน) พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อ

น าไปสู่การตัดสินใจของผูบ้ริหาร 
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ภาคผนวก 

ก. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ระยะ 5 ป(ี พ.ศ. 2560 – 2564 ) และประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
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