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รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน  
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ปี 2563 

 
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
  พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มาตรา 50  
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การ โดย
คณะกรรมการประเมินผล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกองค์การ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการด าเนินการของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิ จการ
ขององค์การ ตลอดจนมีการติดตามความก้าวหน้า และการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ  ซึ่งในปี 
พ.ศ.2563 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะคณะกรรมการประเมินผล (ผู้ประเมิน
ภายนอก) ได้ด าเนินการประเมินผลตามขอบเขตที่ก าหนดโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูล
ปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสอบถาม และการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายของ ส.ส.ท. ทั้งคณะกรรมการนโยบาย ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ชม/ผู้ฟังรายการ 
สภาผู้ชมผู้ฟังรายการ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสามารถสรุปและรายงานผลการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ.2563 ได้ดังนี้ 
  ภาพรวมผลการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ.2563  
  ตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 มีการด าเนินงานภายใต้เป้าประสงค์ของ
องค์การฯ “สื่อร่วมสร้างสังคมแห่ง Informed Citizen (พลเมืองตื่นรู้ พลเมืองประเทืองปัญญา)” เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ “แตกต่างอย่างยั่งยืน” ซึ่งด าเนินการด้วย 3 แผนหลัก ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์ โดยมีผลงานที่
ส าคัญ ประกอบด้วย แผนด้านเนื้อหา ช่องทาง และบริการ (Content, Platform and Services) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับสาร/ผู้สื่อสารหลากหลาย ทั่วถึง ด้วยสาระประโยชน์ที่แตกต่าง มีการจัดตั้งศูนย์
เนื้อหาพิเศษ 4 Sub BU (ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ศูนย์สื่อสาธารณะเพ่ือเด็กและ
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และศูนย์ Thai PBS World) การก าหนดวาระในการ
ขับเคลื่อนเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 วาระ (การลดและจัดการขยะ ประชาธิปไตย
และการกระจายอ านาจ และการแก้ปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน) การให้ความส าคัญต่อ
สถานการณ์และประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการน าเสนอข่าวและรายการต่างๆ เช่น กรณีการเกิด
วิกฤตโรคโควิด-19 การพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ ALTV#4, The Active, Decode, Citizen plus,   
C-Site Nexus และยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดผลงานด้านเนื้อหาเพ่ือ
รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เนื้อหากลุ่มสนุกเรียน/การเรียนรู้ในชีวิตวิถีใหม่ และการสร้างเป็น Brand 
ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ในขณะที่ แผนด้านภาคีหุ้นส่วน (Partnership Strategic Plan) ในยุทธศาสตร์ที่ 
3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม ก่อให้เกิดผลงานความร่วมมือกับภาคีหุ้นส่วนวาระ
พิเศษ “สู้ภัย COVID-19” จ านวน 8 องค์กร การขับเคลื่อนประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคน จ านวน 
15 เครือข่ายท้องถิ่น และพันธมิตร ALTV 11 องค์กร ส่วนแผนด้านทุนมนุษย์และทุนองค์กร (Human & 
Organization Capital Strategic Plan) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้าง ส.ส.ท. ให้เป็น Trusted Brand ในใจ
ประชาชนมีการด าเนินการปรับโครงสร้างส านักข่าว ส านักสร้างสรรค์เนื้อหา และการบริหารอัตราก าลัง 
พร้อมทั้งการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของทั้งองค์กร การพัฒนา Digital Competency การจัดเวที 
Tomorrow’s Thai PBS เพ่ือออกแบบองค์กรในอนาคต การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อองค์กรและประชาชน เชน่ 
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Feedback & Monitoring , Big Data และ Open Data  และปรับรูปแบบการท างานขององค์กรตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กระทบกับการด าเนินงานน้อยที่สุด 
  การประเมินด้านประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนงาน ประจ าปี 2563 
  การวัดประสิทธิผลของการด าเนินงานซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินวัตถุประสงค์ ที่
วัดผลการประเมินจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้บริการ (ผู้บริหาร และบุคลากรของ ส.ส.ท.) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้องจ าแนกตามแผนงานและยุทธศาสตร์ และการประเมินผลผลิต โดยประเมินผลจากข้อมูล 2 มิติ 
คือข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จาก KPI ของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ.2563 และการประเมินความพึงพอใจต่อผลผลิตของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่ (ผู้บริหารและบุคลากรของไทยพีบีเอส) เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานกับ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินงาน ส.ส.ท. ปี พ.ศ.
2563 มีประสิทธิผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก (3.79 คะแนน) ในขณะที่ การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด าเนินงานที่น าเสนอในทุกช่องทาง ทั้ง On Air, Online และ On Ground ผลที่ได้จากการส ารวจข้อมูลปฐม
ภูมิทั้งจากกลุ่มบุคลากรและผู้ชม/ผู้ฟังรายการ พบว่า ช่องทางทั้งหมดของ ส.ส.ท. มีระดับประสิทธิผลเท่ากับ
ความคาดหวัง โดยช่องทาง YouTube Facebook TV3 และ Twitter เป็น 4 ช่องทางที่ได้รับคะแนนความ
คาดหวังมากท่ีสุด  
   ในขณะที่ ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ Expected Outcome หรือจุดเน้นประจ าปี 
2563 ของ ส.ส.ท. ในฐานะสื่อสาธารณะ โดยส ารวจข้อมูลปฐมภูมิจาก 2 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ชม/ผู้ฟัง 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้รับบริการโครงข่าย ผู้ผลิตอิสระภายนอก หน่วยงานภายนอก และ
หน่วยงานก ากับการด าเนินงานของไทยพีบีเอส (กสทช.) ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า ในทุกเป้าประสงค์
ที่พิจารณามีระดับความส าเร็จในระดับมากท้ังสิ้น โดยเฉพาะเป้าประสงค์ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและช่องทางที่
เพ่ิมข้ึนเพื่อให้ผู้รับสารเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนองต่อประสบการณ์ของพลเมืองทุกกลุ่ม รวมทั้งมี
บริการส าหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและมองเห็นให้มีความหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และด้าน
ข่าวเจาะลึก ถูกต้อง รอบด้าน เป็นธรรม เข้าใจง่าย ให้ทางออกกับสังคม และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
เป็นมิติที่ได้รับคะแนนในระดับมากที่ระดับใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้รับชม/รับฟังรายการสามารถ
เข้าถึงไทยพีบีเอสได้ด้วยช่องทางที่หลากหลายและตระหนักว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นมีจุดแข็งที่แตกต่างจากสื่อ
อ่ืนๆ 
  การประเมินด้านประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามแผนงาน ประจ าปี 2563 
  การประเมินภาพรวมประสิทธิภาพการด าเนินงาน กระบวนการ และการบริหารจัดการเพ่ือให้
องค์การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบการประเมินปัจจัยน าเข้า และ
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อทั้งผลผลิตและกระบวนการด าเนินงานของ ส.ส.ท. จ าแนกรายแผนงาน
และยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการประเมินภาพรวมประสิทธิภาพของการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ในปี พ.ศ. 2563 มี
ประสิทธิภาพสูง (3.53 คะแนน) และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบการประเมินผล พบว่า ในมิติปัจจัยน าเข้า
ด้านวัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือด้านงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน ในขณะที่ด้าน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอ านวยต่อการด าเนินงานมีความเหมาะสมในระดับปานกลางและควรต้อง
ได้รับการปรับปรุงเพ่ือเอ้ือต่อการแข่งขันในสภาวะภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
ส่วนมิติด้านความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงาน ผลการประเมินปรากฏว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 เข้าถึงผู้รับ
และผู้ใช้สื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ด้วยสาระประโยชน์ที่แตกต่างได้รับความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงาน
มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการรายงานข่าวที่ปฏิบัติอย่างเคารพต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะ
โศกเศร้า และความพึงพอใจต่อผลผลิตผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 
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การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคมได้รับความพึงพอใจต่อผลผลิตมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ผลผลิตด้านการขยายฐานผู้ชมผู้ฟัง และเผยแพร่ผลงานของ ส.ส.ท. ผ่านกิจกรรมต่างๆ ช่วยสร้างการยอมรับ
ในฐานะสื่อสาธารณะที่น่าเชื่อถือและพ่ึงพาได้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  การวิเคราะห์ความคุ้มค่าหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการหรือการด าเนินงานในปี พ.ศ.2563 
ด าเนินการประเมินผลโดยการคัดเลือกโครงการที่มีลักษณะเด่นทั้งในด้านการใช้งบประมาณ ความต่อเนื่อง
ของการด าเนินโครงการ และมีมิติผลกระทบในวงกว้างเพ่ือเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของการประเมินความ
คุ้มค่าหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงาน โดยผลการคัดเลือก พบว่า แผนและยุทธศาสตร์ที่
สามารถสร้างคุณค่าแก่สังคมในวงกว้างและเห็นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์มากที่สุดคือ แผนด้านภาคีหุ้นส่วนใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างคุณค่าและความยั่งยืนด้วยหุ้นส่วนทางสังคม โดยโครงการที่สามารถแสดงศักยภาพ
ของแผนงาน และเป็นโครงการที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในเชิงประจักษ์ คือ โครงการอบรมครู “ชวนครู
วิทย์-คณิต มาคิดให้ว้าว ปี 4” ซึ่งผลจากการประเมินความคุ้มค่า พบว่า การด าเนินโครงการฯ ก่อให้เกิด
คุณค่าต่อสังคมและการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับผลผลิตและผลผลัพธ์ กล่าวคือ ในระดับผลผลิตก่อให้เกิดการ
สร้างครูที่ผ่านการอบรมมากถึง 1,000 คน เกิดสื่อการสอนในรูปแบบคลิปต่อยอดความรู้สู่ห้องเรียน และการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของครูในต่างประเทศ ในด้านผลลัพธ์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดสู่นักเรียนประมาณ 180,000 คน การส่งต่อความรู้ในรูปแบบคลิปในช่องทางของ สพฐ. ไปยัง
โรงเรียนในเครือ สพฐ. 29,000 โรงเรียนทั่วประเทศ และการต่อยอดในโครงการ “ไทยพีบีเอสรวมพลังครู 
ตอน Code ได้ Code” เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง Coding ดังนั้น ในภาพรวมจากการประเมินก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าจากการค านวณค่า Economic Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 3.60 หมายความว่า ต้นทุนทุกๆ  
1 บาท ของการด าเนินโครงการฯ ก่อให้เกิดผลตอบแทนท่ีคิดเป็นตัวเลขได้ 3.60 บาท ซึ่งแสดงถึงความคุ้มค่า
ของการลงทุน นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาผลผลิตเด่นที่เกิดจากการด าเนินงานในปี พ.ศ.2563 ที่มีหน่วยงาน
ภายในของ ส.ส.ท. ร่วมด าเนินการมากที่สุด คือ การรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ผ่านช่องทางที่
ครอบคลุมและก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ 
กล่าวคือ ในระดับผลผลิตการด าเนินงานก่อให้เกิดการปรับผังรายการเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้การรายงาน
สถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง การขึ้นรายการใหม่ที่เกี่ยวข้อง 8 รายการ และละคร 1 เรื่อง การสร้าง
ช่อง ALTV (Active Learning TV) ช่องหมายเลข 4 และเว็บไซด์เฉพาะกิจ Covid-19 ในขณะที่ มิติผลลัพธ์
ก่อให้เกิดการกระจายข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ไปได้กว้างที่สุด ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มได้
มากที่สุด ทั้งการสื่อสารภาษามือ (Big Sign) และการจัดท า Closed Caption การสร้างความตระหนักจาก
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่การเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณสุข พร้อมทั้ง การขยายเครือข่ายที่
ครอบคลุมทุกมิติของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ส.ส.ท. เป็นตัวกลางในการ
ผสานความร่วมมือ รวมถึงในมิติมหภาคท่ีส่งผลต่อการก าหนดนโยบายภาครัฐ เช่น เรื่องระบบการกักตัว และ
การขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสามารถแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ได้ แต่ยังมี
ข้อจ ากัดด้านการประเมินมูลค่าเป็นตัวเลข 
 การประเมินด้านการพัฒนาองค์การ  

 ประเมินการพัฒนาองค์การในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้บริบทภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวมถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์การ โดยผลการด าเนินงานในปี พ.ศ.2563 ภายใต้บริบทภูมิทัศน์สื่อที่
มีการเปลี่ยนแปลงมีกระบวนการพัฒนาองค์การในฐานะสื่อสาธารณะตามกรอบการประเมิน 5 มิติ 
ประกอบด้วย ด้านเป้าหมาย นโยบาย และผู้บริหารองค์กร ด้านระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมในการ
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ท างาน ด้านกระบวนการท างาน และวัฒนธรรมองค์กร ด้านทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสื่อสารภายใน
องค์กร ซึ่งในภาพรวมของการพัฒนาองค์การอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นผลมาจากมิติที่พิจารณาส่วนใหญ่
ได้คะแนนการประเมินผลในระดับปานกลางทั้งสิ้น ยกเว้นในมิติด้านเป้าหมาย นโยบาย และผู้บริหารองค์กร
เท่านั้นที่ได้รับคะแนนในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรรมการบริหารมีความ
สอดคล้องกับบริบทการเป็นสื่อสาธารณะและบริบทภูมิทัศน์สื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในขณะที่ 
ด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นมิติที่ได้รับคะแนนการประเมินในระดับปานกลางที่ค่าคะแนนที่ได้น้อยที่สุด 
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างบุคลากรมีความยืดหยุ่นเพ่ือรองรับการบริหารจัดการที่ต้องปรับเพ่ือความคล่องตัว  
ด้านการวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้กับบุคลากรอย่างเป็นระบบ และ ส.ส.ท. มีการให้รางวัล/ยก
ย่องชมเชยบุคลากรที่ทุ่มเทให้แก่องค์กรอย่างเหมาะสม ซึ่งแต่ละประเด็นที่ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย
เป็นประเด็นที่ ส.ส.ท. ต้องพิจารณาปรับปรุงเป็นล าดับแรก เพ่ือสร้างความชัดเจนในแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเข้าใจได้ และน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง พร้อมทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร
ว่าการด าเนินงานจะน าไปสู่ความส าเร็จในวิชาชีพได้ และสามารถเติบโตในสายงานได้อย่างเป็นธรรมและ
มั่นคง นอกจากนั้น ด้านการสื่อสารภายในองค์กรยังคงปรากฏประเด็นย่อยที่มีผลการประเมินในระดับน้อย
เช่นกัน คือ ด้านการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงพบบุคลากรอย่างเพียงพอ ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า
บุคลากรในระดับปฏิบัติงานมีความต้องการได้รับการสื่อสารโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในวาระและประเด็นต่างๆ มากกว่าการสื่อสารเป็นล าดับขั้นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  และในประเด็นด้าน
กระบวนการท างานและวัฒนธรรม พบประเด็นผลการประเมินที่น่าสนใจในมิติด้านวัฒนธรรมองค์กรยังขาด
ความเหมาะสมกับเป้าหมายของไทยพีบีเอสทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าในทัศน 
ของบุคลากร ส.ส.ท. ยังคงขาดความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากหน่วยงานมีบุคลากรที่มีที่มาที่
หลากหลาย ประกอบกับการเป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลมีความเป็นปัจเจกและมี
ความอิสระทางความคิดค่อนข้างสูง ดังนั้น ส.ส.ท. ควรพิจารณาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบการ
ประสานความหลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่าง
ทั่วถึง 

  การประเมินด้านความพึงพอใจของผู้ชม และการสนับสนุนจากประชาชน 
  จากการส ารวจประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้รับชม/รับฟังรายการของไทยพีบีเอสทั้งสิ้น 2,360 ตัวอย่าง 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ในภาพรวมการประเมินผล พบว่า ช่องทางของไทยพีบีเอสที่มีผู้รับชมมาก
ที่สุด 4 ล าดับแรก คือ โทรทัศน์ดิจิทัลช่องหมายเลข 3 TPBS (ร้อยละ 29.93) YouTube (ร้อยละ 10.42) 
โทรทัศน์ดิจิทัลช่องหมายเลข 4 ALTV (ร้อยละ 9.66) และ Facebook (ร้อยละ 9.23) โดยกลุ่มรายการที่
ผู้ชม/ผู้ฟังรู้จักมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ กลุ่มรายการข่าว (ร้อยละ 90.98) กลุ่มรายการสารคดี (ร้อยละ 
65.65) และกลุ่มรายการวาไรตี้ (ร้อยละ 50.93)  
ภาพที่ 1 ช่องทางการรับชม/รับฟังรายการของไทยพีบีเอส ภาพที่ 2 การรู้จักกลุ่มรายการต่างๆ ของไทยพีบี
เอส 
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ภาพที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลผลิตในภาพรวมของไทยพีบีเอส 

 
 

  หากพิจารณาในมิติด้านความพึงพอใจ พบว่า ในภาพรวมของทุกกลุ่มรายการได้คะแนนความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก โดย 3 ล าดับแรก คือ กลุ่มรายการข่าว กลุ่มรายการสารคดี และกลุ่มรายการเด็กและ
เยาวชน และเม่ือพิจารณาถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชม/รับฟังรายการต่อผลผลิตในแต่ละกลุ่มรายการที่
น าเสนอปรากฏว่าทุกผลผลิตได้รับความพึงพอใจในระดับมากทั้งสิ้น กล่าวคือ ผลผลิตด้านข่าวได้รับความพึง
พอใจในระดับมากที่ระดับคะแนนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตด้านอ่ืน (3.63 คะแนน) โดยเฉพาะ
ประโยชน์ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ฉับไว ทัน
ต่อสถานการณ์ และการสร้างความตระหนัก ตื่นตัวและให้ความส าคัญกับปัญหา/สถานการณ์/เรื่องราวใน
การด าเนินชีวิต/สังคม/โลก ในขณะที่ผลผลิตด้านสารคดีได้รับความพึงพอใจในระดับมากเช่นกัน (3.61 
คะแนน) โดยเฉพาะประโยชน์ด้านสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิต หรือการท างาน ครอบครัว และสังคม 
และการเกิดความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และการสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์ ส่วนผลผลิตด้านเด็กและเยาวชน 
ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.61 คะแนน) โดยด้านเสริมสร้างจินตนาการ การแสดงออก ความสามารถ 
และความคิดสร้างสรรค์ และด้านส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นพัฒนาการด้านสติปัญญาได้รับคะแนนสูง
ทีสุ่ด ผลผลิตด้านกีฬา/นันทนาการได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.53 คะแนน) โดยด้านสร้างความสนใจ
และอยากมีส่วนร่วม/ติดตามการแข่งขันกีฬาได้คะแนนมากที่สุด ผลผลิตด้านละครซีรีย์ได้รับความพึงพอใจ
ในระดับมาก (3.50 คะแนน) โดยด้านเกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน/ผ่อนคลาย และให้แง่คิด การสร้างความ
เข้าใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลายได้คะแนนมากที่สุด ผลผลิตด้านรายการวาไรตี้ได้รับความพึงพอใจใน
ระดับมาก (3.47 คะแนน) โดยด้านเกิดความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ และการสร้างมุมมองที่สร้างสรรค์ได้คะแนน
มากที่สุด และผลผลิตด้านรายการภาคพลเมืองได้รับความพึงพอใจในระดับมาก (3.48 คะแนน) โดยด้านการ
สร้างใหเ้กิดความม่ันใจในการแสดงออกซ่ึงคุณค่าของวิถีท้องถิ่นได้คะแนนมากที่สุด  
  นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงการด าเนินงานในปี พ.ศ.2563 ของ ส.ส.ท. มีภารกิจที่มุ่งเน้นการ
น าเสนอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป้าหมายในการสร้าง
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ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ซึ่งผลการด าเนินงานมีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ในสถานการณ์พิเศษดังกล่าว ผลการประเมินสะท้อนประสิทธิภาพอย่างชัดเจนของการด าเนินงาน กล่าวคือ 
หากพิจารณาการเลือกรับชมและเชื่อถือการรายงานสถานการณ์โควิค-19 พบว่า ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง
เลือกรับชมและเชื่อถือการรายงานสถานการณ์จากช่อง 3 (ไทยพีบีเอส) เป็นล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ช่อง 33 (3 
HD) ล าดับที่ 3 ช่อง 32 (ไทยรัฐทีวี) ล าดับที่ 4 ช่อง 34 (อมรินทร์ ทีวี) และล าดับที่ 5 ช่อง 35 (7 HD) ส่วน
ในด้านความพึงพอใจต่อการรายงานสถานการณ์ในภาพรวมผู้ชมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นด้านความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์ และต่อเนื่อง และเนื้อหา/ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงมีความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้จากแหล่งข้อมูลภาครัฐ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถานการณ์ 
  ด้านการสนับสนุนจากประชาชน เนื่องการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ในปัจจุบันพ่ึงพารายได้จากภาษี
บุหรี่ และสุรา และหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาษีดังกล่าว ส.ส.ท. จะไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น 
จากการส ารวจความยินดีที่จะจ่ายเพ่ือรักษาให้ ส.ส.ท. สามารถด าเนินการได้ต่อไปในฐานะผู้รับชมรายการ 
ผลการส ารวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 11.65 มีความยินดีที่จะจ่ายเพ่ือสนับสนุน ส.ส.ท. เฉลี่ยเดือนละ
ประมาณ 150 บาท  
  ทั้งนี้ จากรายงานผลการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ปี พ.ศ.2563 ในมิติประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้าน
การพัฒนาองค์การ และความพึงพอใจของผู้ชมและการสนับสนุนจากประชาชนข้างต้นน ามาสู่ข้อเสนอแนะที่
มีต่อการด าเนินงานของ ส.ส.ท. กล่าวคือ ส.ส.ท. มีจุดแข็งในด้านการได้รับการยอมรับว่าการน าเสนอเนื้อหา
มีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง เป็นธรรม และในด้านการน าเสนอคุณค่าที่ดีต่อสังคม ซึ่งเอ้ือให้ส ามารถแสดง
บทบาทผู้น าและการเป็นแหล่งตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในสังคมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะวิกฤต และ
สามารถมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดความตระหนักและเกิดการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมที่ส าคัญ ดังนั้น 
ส.ส.ท. จึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาเนื้อหาด้านข่าว และสารคดี ที่มีความลึกซึ้งทั้งด้านเนื้อหา และมีนวัตกรรม
การน าเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย ชวนให้ติดตาม เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาแต่ละแพลตฟอร์ม 
และใช้เนื้อหาด้านข่าวและสารคดีที่มีคุณภาพสูงเป็นผลผลิตน าในการสร้างการรับรู้แบรนด์ขององค์กร ซึ่งเป็น
การตอบสนองยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่โดดเด่น และสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือ
เป็นการขยายฐานผู้ชม ส.ส.ท. ควรพิจารณาหาจุดสมดุลระหว่างการน าเสนอเนื้อหาที่สะท้อนบุคลิกองค์กรใน
การเป็นสื่อสาธารณะที่เน้นการให้ข้อมูล ความรู้ที่ค่อนข้างจริงจังแก่สังคม กับการน าเสนอเนื้อหาที่ ให้ความ
บันเทิง มีประเด็นที่คนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับตน มีข้อมูลที่
ทันสมัย เป็นประโยชน์ และมีวิธีการน าเสนอในรูปแบบที่ดึงดูดใจ สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ชมในปัจจุบัน  
พร้อมทั้งควรผลักดันและขยายการสร้างสรรค์เนื้อหาแบบบูรณาการและข้ามสื่อไปสู่เนื้อหาให้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น จนเป็นแนวทางการด าเนินการสร้างสรรค์เนื้อหาหลักของ ส.ส.ท. ในที่สุด ทั้งนี้ ส.ส.ท. ควรต้อง
พิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กร หรือการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เอ้ือต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาแบบ
บูรณาการ รวมถึงการใช้ Media Lab พัฒนาเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับแพลตฟอร์มต่างๆ ใน
ขณะเดียวกัน การปรับโครงสร้างองค์กรแบบ Content-Based Structure โดยการสร้าง Sub BU เป็น
ทิศทางท่ีเหมาะสมในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสามารถน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองทางด้านรายได้ พร้อม
ทั้ง ควรสร้างกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เอ้ือ Sub BU ให้สามารถเป็นภาคีกันในการแบ่งปันเนื้อหา หรือ
สร้างโครงการแบบบูรณาการในอนาคต และเพ่ือพัฒนาความแข็งแกร่งของการด าเนินงานของ ส.ส.ท. ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลมีความจ าเป็นที่ต้องเร่งด าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือผลักดันการด าเนินงานตามแผนงาน รวมถึงด้านการติดตามการประเมินผลการ
ด าเนินงานในระยะต่างๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงกับบุคลากรในทุกส่วนงาน ทั้งในมิติด้าน
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ความเข้าใจในระบบการประเมินผลรายบุคคล มิติด้านการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการ
ประเมินผลได้ พร้อมทั้ง การพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สามารถเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนได้ 
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องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายนโยบายแผนและงบประมาณ  
               สำนักงานผูอำนวยการ ส.ส.ท. 

  



2 
 

บทสรุปผูบริหาร 
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 ที่สำคัญ สรุปไดดังนี ้

1. ผลิตขาวสารและสรางสรรครายการที่มีสารประโยชนเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับสารท่ี
หลากหลายและแสดงจุดยืนของสื่อสาธารณะเพ่ือรวมขับเคล่ือนการเรียนรูของสังคม ดังนี้  

· ประเด็น “สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19” ซึ่งดำเนินการภายใต “ศูนยเนื้อหาโควิด-

19” ที่บูรณาการการทำงานรวมกันของทีมผลิตเนื้อหาและชองทางสื่อของไทยพีบีเอสทั้งหมดไวดวยกัน เพื่อใหการ
ทำงานมีทิศทางและการนำเสนอในประเด็นท่ีสรางแรงกระเพ่ือมใหสังคม มีการปรับผังรายการ โดยใหน้ำหนักเนื้อหาใน
สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 เพ่ิมข้ึนเปนมากกวารอยละ 80 และยกระดับความรวมมือกับภาคีเครือขายใน
การผลิตเนื้อหา ระดมผูเชี่ยวชาญรวมวิเคราะหขอมูลในมิติตางๆ อยางรอบดาน มีการเกาะติดสถานการณการแพร
ระบาดอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนเขาใจและเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ นำเสนอผานหนาจอทั้งในรายการ
เดิมกวา 9 รายการ เชน รายการจับตาสถานการณ รายการบายโมงตรงประเด็น รายการสถานีประชาชน รายการตอบ
โจทย COVID-19 เปนตน และรายการผลิตใหมจำนวน 5 รายการ คือ รายการโควิด-19 สูไปดวยกัน ซึ่งเปนพื้นที่ส่ือ
ภาคพลเมืองในการนำเสนอความรวมมือรวมใจของชุมชนตนแบบสูภัยโควิดดวยพลังของชุมชน, รายการไทยสูโควิด-19 

ซึ่งเปนรายการสดที่ตอบทุกขอสงสัยของประชาชน และรายการรูสูภัยโควิด -19 ที่เนนนำเสนอเรื่องราวของจิตอาสา 
บุคลากรทางการแพทยจนไดรับการตอบรับและชื่นชมจากผูชมบนออนไลน รายการสูอยูบาน ที่นำเสนอสาระบันเทิงที่
จะมอบรอยย้ิมใหผูชมถึงบาน โดยมีผูรวมรายการท่ีจะมาอัปเดตชีวิตในวันท่ีตองอยูบาน รายการ Safe House นำเสนอ
ผานการพูดคุยสื่อสารผานทางแอปพลิเคชันตางๆ รักษาระยะหางที่ปลอดภัย แบงปนเร่ืองราวดี ๆ ในชวงวิกฤตโควิด-19 

ใหขอมูลคำปรึกษา แนวทางในการปองกันตัวเองและการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน  และการเตรียมผลิต
รายการบาน-พลัง-ใจ และ กลุมรายการเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กชวงเวลาปดภาคเรียนที่ขยายเพิ่มขึ้น ในภาพรวมการ
ปรับผังรายการเกือบ 100% ที่สอดคลองกับสถานการณ ทำใหคาเฉลี่ยเรตติ้งทีวีของไทยพีบีเอส ในเดือนมีนาคม 
เพิ่มขึ้นเปน 82,313 คน/นาที เพิ่มขึ้น 4,000 คนจากเดือนกุมภาพันธ หรือคิดเปนรอยละ 5.1 โดยเฉพาะชวงขาวค่ำ 
ตอบโจทย และจับตาสถานการณ วันจันทร-ศุกร มีคาเรตติ้งสูงสุดที่ 367,000 คน/นาที  และยังสงผลใหลำดับคนเขา
เว็บไซตเพิ่มขึ้นเปนอันดับ 5 ในกลุมสถานีโทรทัศน ดวย UIP เฉลี่ยตอวัน 113,076 UIP หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39 จาก
เดือนกุมภาพันธ และในเว็บไซด  COVID-19 มีผูเขาชมสูงถึง  96,980 UIPs 

· ประเด็น “เกาะติดสถานการณทางการเมืองและสังคม” ในการถายทอดสดการอภิปรายไม
ไววางใจรัฐบาล ระหวางวันท่ี 23-28 กุมภาพันธ ซ่ึงในการถายทอดสดวันท่ี 27 กุมภาพันธ ในชวงเวลา 12.00-13.00 น. 
มีผูชมเฉลี่ยสูงถึง 312,000 คน/นาที และคาเฉลี่ยผูชมทั้งวันอยูที่ 127,000 คน/นาที สงผลใหชองไทยพีบีเอสถูกจัด
อันดับสูงข้ึนไปในลำดับท่ี 11 เปนคร้ังแรกในป 2563  

· ประเด็นสถานการณสำคัญเหตุกราดยิงที่โคราช ที่ไทยพีบีเอสไดนำเสนอภายใตกรอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เปนจุดแข็ง จนไดรับการชื่นชมจากสังคมบนสื่อออนไลนอยางกวางขวางในการรายงานขาวมีความ
ครอบคลุม เจาะประเด็นท่ีเชื่อมโยงไปถึงสาเหตุของปญหา เคารพสิทธิ์ของผูอยูในเหตุการณ   

2. เนื้อหาสรางการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นทาเรือน้ำลึกปากบารา ที่ขยายประเด็นสูพื้นที่ออนไลน 
โดยลาสุด รองอธิบดีกรมเจาทา ยืนยันยุติการสรางทาเรือน้ำลึกปากบารา หลังกลุมติดตามแผนพัฒนา จ.สตูล ย่ืน
หนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ใหทบทวนยกเลิกโครงการกอสรางทาเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล  และ
ประเด็น “ฝุน P.M.2.5” ที่ศูนยวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ผลักดันจนนำไปสูการจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุน
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ชุมชนจัดการไฟปา” รวมกับ มูลนิธิไทยพีบีเอส สำนักควบคุมไฟปา รายการสถานีประชาชน สำนักสรางสรรคเนื้อหา  

และศูนยพัฒนาการส่ือสารภัยพิบัติ 
3. ขับเคล่ือนโครงการโลกน้ีไมมีขยะ เพ่ือสรางการตระหนักรูใหกับสังคมในเร่ืองการลดและการจัดการ

ปญหาขยะ โดยนำเสนอเนื้อหาผานทุกชองทางตอเนื่องมาจากปลายป 2562 อาทิ รายการนิวสรูมส ในการนำเสนอ
ภารกิจของสื่อสาธารณะในการรณรงค สรางความต่ืนตัวตอปญหาขยะท้ังภายในองคการฯ และตอสังคมตามท่ีประกาศ
เปนวาระสำคัญของไทยพีบีเอสในป 2563 รายการสะเทือนไทย ในชวงเดือนกุมภาพันธเปนเน้ือหาเร่ืองการจัดการขยะ 
เชน ขยะพลาสติกพลังงานเปลี่ยนโลก เปลี่ยนขยะพลาสติกเปน “น้ำมันเชื้อเพลิง”, ขยะเมืองทองเที่ยว นำเสนอการ
ชักชวนนักทองเท่ียวมาแยกขยะท่ีถนนคนเดิน จ.นาน และท่ี อ.อาวนาง จ.กระบี่ กับการใชวิธีจัดการขยะที่ไมเหมือนใคร 
การเปนเน้ือหาประจำในรายการวันใหมวาไรต้ี ทุกเชาวันจันทร-ศุกร เน้ือหาพิเศษในรายการ Big Story เร่ืองใหญไทยพี
บีเอส รายการสามัญชนคนไทย รายการเปดปม รายการบายโมงตรงประเด็น รายการกลางเมือง รายการรูสูภัย และการ
เตรียมผลิตรายการสะอาดบุรีชุดที่สอง ภาคโรงเรียนปลอดขยะ เปนตน 

4. การตอบสนองตอการเขาถึงเนื้อหาและการขยายฐานผูชม ผานบริการเว็บไซตและแอปพลิเคชัน 
Vipa.me การเปดชองทางและบริการเว็บไซตรายงานสถานการณโควิด-19 เปนแหลงรวมขอมูลความรูทั้งในประเทศ
และทั่วทุกมุมโลกและอัปเดตสถานการณการแพรระบาดแบบ Realtime, การจัดทำ Chat & Check COVID-19 ซึ่ง
เปนบริการอัตโนมัติรูปแบบ Chatbot บน LINE และ Facebook Messenger ใหบริการ 6 ฟงกชันหลักที่ชวยอัปเดต
ขอมูลสถานการณ COVID–19 ไดถูกตองและสะดวกรวดเร็ว และการพัฒนา Thai PBS Big Sign โดยนำลามภาษามือ
มาใชเพื ่อเพิ ่มการเขาถึงเน ื ้อหาของผู บกพรองทางการไดย ินใน การแถลงขาวอัปเดตสถานการณโควิด -19 

#BigsignCovid19  

5. การสงเสริมรายการแบบบูรณาการและตอยอดสรางมูลคาเพิ่มจากรายการ กรณีที่โดดเดน คือ 
ละครปลายจวัก ที่ออกอากาศมาตั้งแตเดือนตุลาคม  2562 ถึงตนเดือนกุมภาพันธ 2563 ไดมีการวางแผนสื่อสาร
การตลาดเพื ่อสงเสริมรายการมาตั ้งแตเริ ่มผลิต โดยนำมาผลิต Transmedia Content อาทิ การทำ Podcast 

Wikipedia ปลายจวัก และการทำ Box Set ตำราอาหารปลายจวัก รวมถึงในสถานการณโควิดก็นำมาสื่อสารไดอยาง
ลงตัว เชน เมนูตานโรค เสริมสรางภูมิคุมกัน จนไดรับการช่ืนชมจากผูชมและผูมีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน 

6. ประสานความรวมมือกับองคกรตางประเทศ อาทิ ตออายุขอตกลงการแลกเปลี่ยน(MOU) เนื้อหา
ขาวระหวาง ส.ส.ท. และ สำนักขาวซินหัว เพ่ือใหสามารถนำเน้ือหาขาวโควิด-19 มาใชในชองทางของไทยพีบีเอส และ
การประสานความรวมมือ Japan International Broadcasting (International Distributor ของ NHK World) เพ่ือ
นำเน้ือหารายการ HNK World มาออกอากาศ เปนตน 

7. ปรับโครงสรางการปฏิบัติงานการผลิตและสรางสรรคเนื ้อหาใหกระชับ คลองตัว และมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การปรับโครงสรางของสำนักขาว เกิดเปน Pool Reporters และมีทีมบรรณาธิการรวมรับผิดชอบ
เปนรายวัน การปรับสำนักรายการ เปลี่ยนชื่อเปนสำนักสรางสรรคเนื้อหา / การบริหารงานในสถานการณการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการวางมาตรการในการดูแลพนักงานตามหลักการรักษาระยะหาง Social Distance ทั้ง
ในสวนสำนักงานใหญ ศูนยภูมิภาค และสถานีบริการโครงขายอยางเต็มที่ ทั้งการประกาศมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพ่ือปองกันรักษาสุขภาพพนักงานท้ังสวนตัว สวนรวม การปฏิบัติงานท่ีบาน การดูแลดาน
สวัสดิการตางๆ อาทิ การซื้อประกันภัยกลุม การทำแผนฉุกเฉินเพื่อใหไทยพีบีเอสสามารถออกอากาศไดอยางตอเนื่อง 
และการออกมาตรการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานภายใต พรก.ฉุกเฉินได  

(รายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญขางตน รวมถึงผลการดำเนินงานดานอ่ืน ๆ อยูในรายงานฉบับนี้)  
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อยางไรก็ตาม มีการดำเนินงานบางสวนที่ยังไมสามารถดำเนินการไดตามแผน เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ กิจกรรมขับเคลื่อนวาระหลักในโครงการโลกนี้ไมมีขยะ กิจกรรมเวทีรับ
ฟงความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและการออกแบบองคการฯ ในอนาคต เพื่อนำมาประกอบการทบทวน พ.ร.บ. 
ส.ส.ท. กิจกรรมเพ่ือสรางการมีสวนรวมและส่ือสารคุณคาส่ือสาธารณะ รวมท้ังกิจกรรมสงเสริมประชาสัมพันธแบบ On 

Ground Event เพื่อสรางการรับรูขาวสารและรายการไทยพีบีเอส ซึ่งในสวนนี้จะทำการทบทวนแผนการดำเนินงาน 
โครงการ และแผนงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้น และระยะเวลาดำเนินการที่เปนไปไดภายในป 
2563  
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ภาคผนวก 

 

¹โยบาย »ระเด็น
ยทุธศาสตร์

Êาํนกั รหสั ประเภทงบ / โครงการ ¤วาม
คบืหนา้การ
ดาํเนนิงาน

¤วามคบืหนา้
การขอใช้
งบประมาณ

âครงการตามยทุธศาสตร์
àนื อหา 1 สนข 63-C01 �ครงการผลติขา่วและรายการขา่ว 25% 45%

àนื อหา 1 สนข 63-C02 �ครงการพัฒนาเนื อหาขา่วดว้ย Data Journalism 25% 12%

�นื�อหา 1 สรก 63-C03 �ครงการผลติและจัดหารายการ สนองตอบ Core Agenda 2563 20% 40%

�นื�อหา 1 สรก 63-C04 �ครงการผลติละคร(TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV Series) เพื  อ
เผยแพรปี่ 2563-65

��� 53%

�นื�อหา 1 สรก 63-C05 �ครงการผลติเนื�อหาสื อผสมผสาน(Multi Platform) และตอ่ยอดขา้มสื อ
(TransMedia)

��� 36%

�นื�อหา 1 สรก 63-C06 �ครงการพัฒนาเพิ มประสทิธภิาพของระบบ  VDO File Storage  และ
Software สนับสนุน งานผลติเนื�อหา

��� 75%

�นื�อหา 1 สคส 63-C07 �ครงการผลติเนื�อหา Globalized Content และพัฒนาแพลตฟอรม์สื อสาร
สาธารณะรว่มกับเครอืขา่ยสื อพลเมอืง

��� 34%

�นื�อหา 1 สสม 63-C09 �ครงการพัฒนาชอ่งทางและเทคโนโลยสีื อใหม่ 30% 29%

�นื�อหา 1 สสม 63-C08 �ครงการผลติและสรา้งสรรคเ์นื�อหาออนไลน์ 20% 32%

�นื�อหา 1 สสม 63-C10 �ครงการพัฒนาภาพลกัษณ์และการตลาดดา้นดจิทัิล 25% 5%

�นื�อหา 1 สสม 63-C12 �ครงการพัฒนาสถติ ิการวเิคราะหแ์ละตวัชี�วดั 30% 36%

�นื�อหา 1 สสม 63-C11 �ครงการผลติรายการวทิยุและพอดคาสต์ 25% 26%

�นื�อหา 1 สนท 63-C13 �ครงการสนับสนุนการบรหิารงานเพื อผลติรายการและออกอากาศ 50% 54%

�นื�อหา 1 สนท 63-C15 �ครงการจัดหาอปุกรณ์เพื อทดแทนและปรับปรงุระบบอปุกรณ์ปฏบิตักิาร 45% 45%

�นื�อหา 1 สนท 63-C14 �ครงการผลติรายการกฬีาและนันทนาการ 34% 34%

�นื�อหา 1 สนท 63-C16 §บลงทุน - โครงการจัดหาอปุกรณ์สํานักขา่ว 77% 77%

�นื�อหา 1 สวส 63-C19 �ครงการการจัดทํา Media Lab เพื อพัฒนารายการและคณุภาพเนื�อหา 25% 5%

�นื�อหา 1 สวส 63-C20 �ครงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ื อ (Consumer Insight) 25% 55%

�วามสมัพันธ์ 	 สสภ 63-C17 �ครงการสื อสารรายการ,ขา่ว,รายการขา่ว และเครอืขา่ย 20% 24%

�นื�อหา 1 สสภ 63-C18 �ครงการผลติรายการเปิดบา้นไทยพบีเีอส 25% 45%

�นื�อหา 1 สผอ 63-C21 �ครงการบรูณาการเชงิปฏบิตักิารเพื อออกแบบและพัฒนาเนื�อหาเชงิ
ยุทธศาสตร์

��� 27%

�นื�อหา 1 
ผอ1 -  เด็กและครอบค 6���� �ครงการผลติและจัดหาเนื�อหา/ รายการ สําหรับเด็กและครอบครัว 25% 37%

�นื�อหา 1 
ผอ1 -  เด็กและครอบค 6���� �ครงการ Website ThaiPBS Kids 25% 12%

�นื�อหา 1 
ผอ1 -  เด็กและครอบค 6���� �ครงการกจิกรรมเพื อสรา้งการจดจําและมสีว่นรว่มกับรายการ 17% 22%

�นื�อหา 1 
ผอ1 -  เด็กและครอบค 6���� �ครงการความรว่มมอืกับองคก์รตา่งประเทศเพื อผลติและเผยแพรเ่นื�อหา
รายการสําหรับเด็กสูส่ากล

�� 12%

�นื�อหา 1 
ผอ1 -  เด็กและครอบค 6���6 §บบรหิารสว่นกลาง โครงการสื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 2% 2%

�นื�อหา 1 สผอ2 - ภัยพบิตั ิ 63-C27 �ครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563 ON-AIR 25% 27%

�นื�อหา 1 สผอ2 - ภัยพบิตั ิ 63-C28 �ครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563  ONLINE- NEW MEDIA 20% 18%

�นื�อหา 1 สผอ2 - ภัยพบิตั ิ 63-C29 �ครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื อสารดา้นภัยพบิตั ิลุม่นํ�าภาคกลาง 2563 25% 24%

�วามสมัพันธ์ 	 สผอ2 - ภัยพบิตั ิ 63-C30 �ครงการ พัฒนาปฏญิญาสื ออันดามัน พัฒนาเครอืขา่ยสื อมวลชนอันดามัน
 นําไทยพบีเีอสสูภ่มูภิาคอาเซยีน 2020

	�� 1%

�นื�อหา 1 สผอ3 - World 63-C31 �ครงการ Thai PBS World ปี 2563 16% 17%

�นื�อหา 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���� �ครงการผลติขา่วและรายการดา้นนโยบายสาธารณะเพื อรณรงคใ์นรปูแบบ
 Transmedia

��� 28%

�นื�อหา 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���� �ครงการผลติสารคดเีพื อสรา้ง Informed Citizens 18% 6%

�นื�อหา 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���� �ครงการจัดทําฐานขอ้มลูและผลกระทบทางสงัคมในระบบดจิทัิล 20% 6%

°านขอ้มลู 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���� �ครงการเวทสีาธารณะเพื อระดมขอ้มลูในงานขา่วและรายการ 22% 25%

�นื�อหา 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���6 �ครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและสนับสนุนงานหารายไดข้องศนูย์
ผลติเนื�อหานโยบายสาธารณะและสารคดเีชงิสงัคม

��� 36%

�นื�อหา 1 
ผอ4 - วาระโนยบายฯ 6���� �ครงการจัดหาอปุกรณ์การผลติเนื�อหานโยบายสาธารณะและสารคดเีชงิ
สงัคม

��� 56%

�ปลี ยนแปลง � สวส 63-C40 �ครงการ Thai PBS Academy 5% 13%

�ปลี ยนแปลง � สสภ 63-C38 �ครงการไทยพบีเีอส พื�นที การเรยีนรู ้ (Thai PBS Learning Space) 40% 1%

�ปลี ยนแปลง � สสภ 63-C39 �ครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ศนูยภ์มูภิาค 25% 15%

�วามสมัพันธ์ � สคส 63-P02 �ครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื อสารสาธารณะ 25% 15%

°านขอ้มลู 3 สคส 63-P01 �ครงการพัฒนาระบบการสื อสารสาธารณะและฐานขอ้มลูอย่างมสีว่นรว่ม
จากภาคพลเมอืง(C-site Nexus)

��� 64%

�ปลี ยนแปลง � สวส 63-P13 �ครงการ Thai PBS Forum 10% 6%

¡ารประเมนิผล � สวส 63-P14 �ครงการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารและการมสีว่นรว่มของภาคี
เครอืขา่ย (การประเมนิภายใน)

��� 2%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P06 �ครงการสื อสาร Brand Thai PBS 20% 41%

�ปลี ยนแปลง � สสภ 63-P10 �ครงการขบัเคลื อนวาระทางสงัคมตามวาระขององคก์ร 10% 4%

�ปลี ยนแปลง � สสภ 63-P07 �ครงการสง่เสรมิการใชส้ื อไทยพบีเีอสสรา้งสรรคส์งัคม 5% 0%

¡ารมสีว่นรว่ม � สสภ 63-P03 �ครงการสนับสนุนการดําเนนิงานสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ (งบอดุหนุน) 16% 24%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P04 �ครงการประสานความรว่มมอืและสนับสนุนสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ 16% 6%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P12 �ครงการผลติสื อเพื อการสื อสาร Brand 25% 7%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P11 �ครงการพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร (Co-creation) 20% 0%

�นื�อหา 3 สสภ 63-P08 �ครงการตอ่ยอดทรัพยส์นิทางปัญญา 20% 1%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P09 �ครงการ Thai PBS Shop 10% 0%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-P05 �ครงการพัฒนาความรว่มมอืกับองคก์รระหวา่งประเทศ 40% 28%
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�โยบาย �ระเด็น
ยทุธศาสตร์

�าํนกั รหสั ประเภทงบ / โครงการ �วาม
คบืหนา้การ
ดาํเนนิงาน

�วามคบืหนา้
การขอใช้
งบประมาณ

�ารประเมนิผล � สวส 63-H13 �ครงการประเมนิผลการดําเนนิงาน ส.ส.ท.ประจําปี 2563 20% 97%

�านขอ้มลู 4 สวส 63-H12 �ครงการพัฒนาหอ้งสมดุสื อสาธารณะไทยพบีเีอส 50% 55%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-H10 �ครงการสื อสารภายในองคก์าร 25% 2%

�วามสมัพันธ์ � สสภ 63-H11 �ครงการผลติสื อเพื อสนับสนุนงานภายใน 25% 5%

¨ัดการความเสี ยง � สผอ 63-H14 �ครงการจัดทําแผนบรหิารกจิการ 5% 2%

�ารประเมนิผล � สผอ 63-H15 �ครงการจัดทํารายงานผลการปฏบิตังิานประจําปี 44% 78%

¨ัดการความเสี ยง � สผอ 63-H16 �ครงการบรหิารความเสี ยง และสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลองคก์าร 25% 3%

�ครงสรา้ง 4 สทม 63-H03 �ครงการ Career Development & Management 10% 0%

�ครงสรา้ง 4 สทม 63-H04 �ครงการ Strengthen HRMS 20% 61%

�ครงสรา้ง 4 สทม 63-H01 �ครงการ  Transforming Digital Learning 20% 26%

�ครงสรา้ง 4 สทม 63-H02 �ครงการกจิกรรมสรา้งสขุภายในองคก์าร 30% 14%

�วามสมัพันธ์ � สทม 63-H05 �ครงการสรา้งพัฒนาสื อและชอ่งทางการสื อสารภายในองคก์าร 20% 0%

�ครงสรา้ง 4 สบห 63-H06 �ครงการจัดหาอปุกรณ์ตํ ากวา่เกณฑร์องรับการปฏบิตังิานของ ส.ส.ท. 3% 3%

�านขอ้มลู 4 สบห 63-H07 �บลงทุน - โครงการพัฒนาระบบ ERP เฟส 2 0% 0%

 นื!อหา 4 สบห 63-H08 �บลงทุน - โครงการสนับสนุนอปุกรณ์สําหรับการผลติงานสว่นกลางและ
ภมูภิาค

!"# 25%

� ศกง 63-H09 �ครงการบรหิารจัดการศนูยก์ารเงนิประจําปี 2563 25% 14%

$ัดการความเสี ยง � สตส 63-H17 �ครงการดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2563 19% 12%

áผนลงทนุ %&'

เนื!อหา สรก 63-R06 �ครงการผลติละครแหง่ปี(TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV Series) เพื อ
เผยแพรปี่ 2563-65

("# 0%

 นื!อหา สนท 63-R03 �บลงทุน - โครงการพัฒนาเทคนคิและเทคโนโลยเีพื อการผลติรายการ
และออกอากาศ

!"# 25%

�านขอ้มลู สวส 63-R01 �ครงการการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ส.ส.ท. 50% 1%

�านขอ้มลู สวส 63-R04 �ครงการพัฒนาพพิธิภัณฑส์ื อสาธารณะ Thai PBS Living Museum 30% 0%

�ครงสรา้ง สทม 63-R05 �ครงการปรับโครงสรา้งและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม (เกษียณกอ่นกําหนด) 30% 26%

�านขอ้มลู สบห 63-R02 �ครงการ ICT Master Plan 33% 63%

�ครงสรา้ง สบห 63-R07 �บลงทุน - งบประจํางานอาคารและสถานที  - การออกแบบและปรับปรงุ
ภายในอาคาร

)*# 0%

áผนสาํรอง +'

โครงสรา้ง สผอ 63-S03 �ครงการทบทวน พ.ร.บ. 10 ปี 20% 2%

áผนงานใหบ้รกิารโครงขา่ยและสิ งอาํนวยความสะดวกโทรทศันด์จิทิลั (สาํนกัวศิวกรรม) 27%

เนื!อหา สวก 63-Q01 �ครงการแผนงานใหบ้รกิารโครงขา่ยและสิ งอํานวยความสะดวกโทรทัศน์ 25% 27%

�วามสมัพันธ์ ,วก 63-Q02 �ครงการแบง่ปันความรูสู้ส่าธาณะและภาคี 25% 5%

¢-./0780ว, 

766.487 , 

36%
คงเหลือ, 

1,344.113 

, 64%

À9:;<=><9=>?@ABC 9D9;EFGHC

งบประมาณรวม (ลบ.)
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บทสรุปผูบริหาร 
การดำเนินงานในไตรมาส 2  ภายใตสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ไทยพีบีเอสยังใหน้ำหนัก

กับเนื้อหาที่เกี่ยวกับความรูและความจำเปนในการปฏิบัติตัวของประชาชน และเพิ่มเติมขอมูลผลกระทบตอความ
เปนอยูของประชาชน การปรับตัวและมาตรการผอนคลาย ไทยพีบีเอสไดปรับกิจกรรมบางสวนใหสอดคลองกับ
สถานการณ  อาทิ กิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมและสื่อสารคุณคาสื่อสาธารณะ  แบบ On Ground Event  เปน
แบบการมีสวนรวมทางออนไลน ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 2 ที่สำคัญ สรุป
ไดดังนี้ 

1. การขยายพ้ืนท่ีการเรียนรูสำหรับทุกคนผานชองทาง ALTV ชองหมายเลข 4 สนับสนุนการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชนในชวงสถานการณไวรัสโควิด-19 และมีเปาหมายที่จะขยายใหเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูสำหรับทุกคนใน
ระยะตอไป โดย ALTV ออกอากาศวันละ 15 ชั่วโมง มีเนื้อหาจากความรวมมือของสำนักและศูนยตาง ๆ และไดรับ
ความรวมมืออยางมากจากเครือขายที่มีเปาหมายยุทธศาสตรรวมกันในการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดแก เครือขาย
รวมพัฒนาแนวคิด นิเวศนการเรียนรู อาทิ คณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การ
สนับสนุนสื่อเพื่อเด็กและครอบครัวของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค การสนับสนุนปฏิบัติการจากพื้นท่ี
ชุมชน ไดแก เครือขายครอบครัว เครือขายพื้นที่นี้ดีจัง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  ตลอดจนเครือขายขอมูลทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ไดแก 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
(สวทช.) คณะนิเทศศาสตร  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

2. ผลิตขาวสารและสรางสรรครายการที่มีสารประโยชน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับสารท่ี
หลากหลายและแสดงจุดยืนของสื่อสาธารณะเพ่ือรวมขับเคล่ือนการเรียนรูของสังคม ดังนี้  

· ประเด็น “สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19” ซึ่งดำเนินการภายใต “ศูนยเนื้อหาโควิด-

19” ที่บูรณาการรวมกันของทีมผลิตเนื้อหาและชองทางสื่อ  รวมถึงความรวมมือกับภาคีเครือขาย ผูเชี่ยวชาญรวม
วิเคราะหขอมูลในมิติตาง ๆ อยางรอบดาน  นำเสนอผานหนาจอทั้งในรายการเดิมกวา 14 รายการ เชน รายการจบัตา
สถานการณ รายการบายโมงตรงประเด็น รายการสถานีประชาชน รายการตอบโจทย โควิด-19 เปนตน และรายการ
ผลิตใหมจำนวน 5 รายการ อาทิ รายการสูอยูบาน See U @Home รายการ เปดเรื่องใหญไทยสูโควิด รายการ Safe 

House ปกติใหม รายการยอดคนมหางาน รายการคิดการณใหม และ ละครเร่ือง “14 วัน ฉัน(ไม)เปลี่ยน” รวมถึงกลุม
รายการ “สนุกเรียน” เพื่อการศึกษาสำหรับเด็กในชวงเวลาปดภาคเรียนที่ขยายออกไป ก็ไดปรับเนื้อหารายการที่ให
ความรูเกี่ยวกับโควิด-19 และจัดทำ Transmedia ในรายการเด็กประถมศึกษา โดยจัดกิจกรรม Virtual On Ground  

(Live Streaming /Facebook) ใหเด็ก ๆ มีสวนรวมอยูที่บาน ในรายการบานนักวิทยาศาสตรนอย และรายการตะลุย
ตามรอย Kid Rangers   

· ประเด็น “เกาะติดสถานการณทางการเมืองและสังคม” ไดแก พระราชกำหนดเงินกู 4 แสนลาน
บาท และการอภิปรายพระราชกำหนดฯ ทั ้ง 3 ฉบับ ระหวางวันท่ี 27 – 31 พฤษภาคม 2563  และการแตงต้ัง
กรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใชงบประมาณ 4 แสนลาน   การเกาะติดการเขารวมความตกลงท่ีครอบคลุม
และกาวหนาสำหรับหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟก (CPTTP) อยางตอเนื่อง ผานรายการหองขาว รายการตอบ
โจทย  ไดดำเนินการอยางเขมขนตอเน่ืองดวยการเชิญนักวิชาการ องคกรวิชาชีพและผูเก่ียวของจากทุกภาคสวนมารวม
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ใหขอมูลแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อใหประชาชนเห็นถึงผลไดผลเสียที ่ประเทศไทยจะไดรับและติดตามการแตงต้ัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบในการเขารวม (CPTTP) 

· ประเด็นเกาะติดปญหาความขัดแยงการบุกรุกพื้นที่ทะเลหลวงทำคอกหอยแครงในพื้นที่อาวบาน
ดอน จ.สุราษฎรธานี นำเสนอขาวตรงประเด็นเกาะติดตั้งแตเปดประเด็นตั้งแตป 2558 เปนประเด็นขาวที่มีสังคมให
ความสนใจและสนับสนุนการนำเสนอขาวอยางตอเนื่อง  จนมีคำส่ังใหรื้อถอนขนำเฝาคอกหอยอาวบานดอนใน   

· การนำเสนอขาวเชิงสืบสวน เจาะลึก ทางรายการ The Exit หลายประเด็นขาวทำใหหนวยงานรัฐ
ที่เกี่ยวของหลายหนวยงานมีความตื่นตัวนำขอมูลจากรายการไปดำเนินการตอ อาทิ  ขบวนการคามนุษยออกชักชวน
à������à���� à�	
�����
��	
����
��
�à�� ประเด็นลูกหน้ีจนตรอก ประเด็นแชรลูกโซ ธนาคารแสงแดด ซ่ึงทั้งสำนักงาน
��¾�
����������ามมั่นคงของมนุษยจังหวัด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และวุฒิสมาชิกไดติดตอขอขอมูลจาก   
ไทยพีบีเอสนำไปวางแผนดำเนินการตอไป 

2. ขับเคลื่อนโครงการโลกนี้ไมมีขยะ ยังคงนำเสนอสถานการณปญหาและทางออกของการแกไข
ปญหาอยางตอเนื่องผานรายการสะเทือนไทย รายการบายโมงตรงประเด็น อาทิ ปญหาขยะที่เพิ่มขึ้นจากบริการสง
อาหารถึงบานเติบโตอยางรวดเร็วเน่ืองจากสถานการณโควิด-19 ปญหาจากการทองเท่ียวหลังมาตรการคลายล็อก การ
จัดการขยะแบบไมมีขยะไปสูบอฝงกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่ดอยตุง การประกาศเปน หมูบาน Zero waste 

ของบานปาบุก จ.ลำพูน เปนตน 

3. การเมือง การกระจายอำนาจ ดำเนินงานผานรายการฟงเสียงประเทศไทย เปดพื้นที่รับฟงประเด็น
»���
����	������ ���� ��	�à���!��
�������»���
�	��"���»���
�����#��	������ �
�� การกระจายอำนาจกับ
�
�����¡����$!%����-19 การทำใหกลไกการบริหารจัดการของทองถิ่นเขามามีบทบาทสำคัญในการจัดการปญหา 
ชุมชนตนแบบบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทาน จ.อุบลราชธานี  ภูมิปญญาในการพัฒนาระบบธนาคารน้ำใตดิน 
���ชาวบาน เขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ วิถีทองถ่ินขอเลือกเอง กรณีปาชุมน้ำบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย   

4. ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ ประสานการทำ MOU กับ UNFPA, การเขาเปนสมาชิก Asia 

Pacific View และ Public Media Alliance การรวมเปนกรรมการประกวดรางวัลระดับนานาชาติ International 

Emmy Awards 2020, Rai Prix Italia Festival เปนตน   

5. การพัฒนาบุคลากรใหเปน Multi Skill ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงบนฐานจริยธรรมส่ือ
สาธารณะ ไดแก การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของสำนัก แผนพัฒนารายบุคคล และการพัฒนาทักษะตามวิชาชีพ 
อาทิ หลักสูตร Blended Learning English Business Conversation หลักสูตรออนไลน HTML5 with Python 

หลักสูตร Design Thinking and Transmedia ประเมินสมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Competency Assessment) 

จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) ระดับผูจัดการฝาย และโครงการพัฒนาผูนำรุนใหมไทยพีบีเอส 
จำนวน 43 คน ใหนำความรูที ่ไดรับมาปฏิบัติจริง ตาม OKRs ที่ไดกำหนดเอาไว และเตรียมนำระบบ Learning 

Management System (LMS) ซึ่งเปนแพลตฟอรมการจัดการเรียนรูออนไลนใหสอดคลองกับวิถีการเรียนรูของแตละ
บุคคล 

 (รายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญขางตน รวมถึงผลการดำเนินงานดานอ่ืน ๆ อยูในรายงานฉบับนี้)  
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Àาคผนวก 2

เนื�อหา 1 สํานักขา่ว 63-C01 âครงการผลติขา่วและรายการขา่ว 50% 63%

'นื�อหา 1 สํานักขา่ว 63-C02 âครงการพัฒนาเนื�อหาขา่วดว้ย Data Journalism 50% 48%

'นื�อหา 1 สํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C03 âครงการผลติและจัดหารายการ สนองตอบ Core Agenda 2563 20% 65%

'นื�อหา 1 สํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C04 âครงการผลติละคร(TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV Series) 

เพื อเผยแพรปี่ 2563-65
()* 4+*

'นื�อหา 1 สํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C05 âครงการผลติเนื�อหาสื อผสมผสาน(Multi Platform) และตอ่
ยอดขา้มสื อ(TransMedia)

,-* 4.*

'นื�อหา 1 สํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C06 âครงการพัฒนาเพิ มประสทิธภิาพของระบบ  VDO File Storage 

 และSoftware สนับสนุน งานผลติเนื�อหา
,-* )-*

'นื�อหา 1 สํานักเครอืขา่ยสื อสาธารณะ 63-C07 âครงการผลติเนื�อหา Globalized Content และพัฒนา
แพลตฟอรม์สื อสารสาธารณะรว่มกับเครอืขา่ยสื อพลเมอืง

/-* 6+*

'นื�อหา 1 สํานักสื อใหม่ 63-C09 âครงการพัฒนาชอ่งทางและเทคโนโลยสีื อใหม่ 60% 34%

'นื�อหา 1 สํานักสื อใหม่ 63-C08 âครงการผลติและสรา้งสรรคเ์นื�อหาออนไลน์ 65% 51%

'นื�อหา 1 สํานักสื อใหม่ 63-C10 âครงการพัฒนาภาพลกัษณ์และการตลาดดา้นดจิทัิล 40% 6%

'นื�อหา 1 สํานักสื อใหม่ 63-C12 âครงการพัฒนาสถติ ิการวเิคราะหแ์ละตวัชี�วดั 50% 91%

'นื�อหา 1 สํานักสื อใหม่ 63-C11 âครงการผลติรายการวทิยุและพอดคาสต์ 60% 73%

'นื�อหา 1 สํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C13 âครงการสนับสนุนการบรหิารงานเพื อผลติรายการและ
ออกอากาศ

66* 6,*

'นื�อหา 1 สํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C15 âครงการจัดหาอปุกรณ์เพื อทดแทนและปรับปรงุระบบอปุกรณ์
ปฏบิตักิาร

)-* 7/*

'นื�อหา 1 สํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C14 âครงการผลติรายการกฬีาและนันทนาการ 50% 65%

'นื�อหา 1 สํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C16 âครงการจัดหาอปุกรณ์สํานักขา่ว 77% 77%

'นื�อหา 1 สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-C19 âครงการการจัดทํา Media Lab เพื อพัฒนารายการและคณุภาพ
เนื�อหา

4-* )*

'นื�อหา 1 สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-C20 âครงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ื อ (Consumer Insight) 50% 70%

'นื�อหา 1 สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-C18 âครงการผลติรายการเปิดบา้นไทยพบีเีอส 50% 53%

'นื�อหา 1 สํานักผูอํ้านวยการ 63-C21 âครงการบรูณาการเชงิปฏบิตักิารเพื อออกแบบและพัฒนา
เนื�อหาเชงิยุทธศาสตร์

7-* 7.*

'นื�อหา 1 ศนูยส์ื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 63-C22 âครงการผลติและจัดหาเนื�อหา/ รายการ สําหรับเด็กและ
ครอบครัว

6/* 7(*

'นื�อหา 1 ศนูยส์ื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 63-C23 âครงการ Website ThaiPBS Kids 50% 61%

'นื�อหา 1 ศนูยส์ื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 63-C24 âครงการกจิกรรมเพื อสรา้งการจดจําและมสีว่นรว่มกับรายการ 50% 55%

'นื�อหา 1 ศนูยส์ื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 63-C25 âครงการความรว่มมอืกับองคก์รตา่งประเทศเพื อผลติและ
เผยแพรเ่นื�อหารายการสําหรับเด็กสูส่ากล

/-* (4*

'นื�อหา 1 ศนูยส์ื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 63-C26 §บบรหิารสว่นกลาง โครงการสื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว /-* )/*

'นื�อหา 1 ศนูยพั์ฒนาการสื อสารดา้นภัยพบิตั ิ 63-C27 âครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563 ON-AIR 50% 54%

'นื�อหา 1 ศนูยพั์ฒนาการสื อสารดา้นภัยพบิตั ิ 63-C28 âครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563  ONLINE- NEW MEDIA N/A 41%

'นื�อหา 1 ศนูยพั์ฒนาการสื อสารดา้นภัยพบิตั ิ 63-C29 âครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื อสารดา้นภัยพบิตั ิลุม่นํ�าภาค
กลาง 2563

N08 .(*

'นื�อหา 1 ศนูย ์Thai PBS World 63-C31 âครงการ Thai PBS World ปี 2563 45% 41%

'นื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

6.9:., âครงการผลติขา่วและรายการดา้นนโยบายสาธารณะเพื อ
รณรงคใ์นรปูแบบ Transmedia

/-* 4(*

'นื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

6.9:.. âครงการผลติสารคดเีพื อสรา้ง Informed Citizens ,-* (/*

'นื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

6.9:.4 âครงการจัดทําฐานขอ้มลูและผลกระทบทางสงัคมในระบบ
ดจิทัิล

/-* ..*

'นื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

6.9:.6 âครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและสนับสนุนงานหารายได ้
ของศนูยผ์ลติเนื�อหานโยบายสาธารณะและสารคดเีชงิสงัคม .-*

.6*

'นื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

6.9:.7 §บลงทุน - โครงการจัดหาอปุกรณ์การผลติเนื�อหานโยบาย
สาธารณะและสารคดเีชงิสงัคม

7-* 6)*

'นื�อหา 3 สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P08 âครงการตอ่ยอดทรัพยส์นิทางปัญญา 35% 1%

'นื�อหา 4 สํานักบรหิาร 63-H08 âครงการสนับสนุนอปุกรณ์สําหรับการผลติงานสว่นกลางและ
ภมูภิาค

/-* ++*

'นื�อหา 1 สํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-R06 âครงการผลติละครแหง่ปี (TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV 

Series) เพื อเผยแพรปี่ 2563-65
,-* 4*

'นื�อหา 1 สํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-R03 âครงการพัฒนาเทคนคิและเทคโนโลยเีพื อการผลติรายการ
และออกอากาศ

/-* ,/*

'นื�อหา 1 สํานักวศิวกรรม 63-Q01 áผนงานใหบ้รกิารโครงขา่ยและสิ งอํานวยความสะดวกโทรทัศน์ /)* /)*

'ปลี ยนแปลง , สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-C40 âครงการ Thai PBS Academy 40% 31%

'ปลี ยนแปลง , สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-C38 âครงการไทยพบีเีอส พื�นที การเรยีนรู(้Thai PBS Learning Space) 4-* .*

'ปลี ยนแปลง , สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-C39 âครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ศนูยภ์มูภิาค 10% 32%

'ปลี ยนแปลง . สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-P13 âครงการ Thai PBS Forum 20% 8%

'ปลี ยนแปลง . สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P10 âครงการขบัเคลื อนวาระทางสงัคมตามวาระขององคก์ร 8%

'ปลี ยนแปลง 3 สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P07 âครงการสง่เสรมิการใชส้ื อไทยพบีเีอสสรา้งสรรคส์งัคม 15% 81%
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>ครงสรา้ง ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H03 >ครงการ Career Development & Management 30% 0%

>ครงสรา้ง ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H04 >ครงการ Strengthen HRMS 100% 80%

>ครงสรา้ง ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H01 >ครงการ  Transforming Digital Learning 40% 47%

>ครงสรา้ง ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H02 >ครงการกจิกรรมสรา้งสขุภายในองคก์าร 50% 38%

>ครงสรา้ง ? สํานักบรหิาร 63-H06 >ครงการจัดหาอปุกรณ์ตํ ากวา่เกณฑร์องรับการปฏบิตังิานของ 

ส.ส.ท.
@AB CDB

>ครงสรา้ง ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-R05 >ครงการปรับโครงสรา้งและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม (เกษียณ
กอ่นกําหนด)

EAB CFB

>ครงสรา้ง ? สํานักบรหิาร 63-R07 >ครงการออกแบบและปรับปรงุภายในอาคาร 10% 1%

>ครงสรา้ง ? สํานักผูอํ้านวยการ 63-S03 >ครงการทบทวน พ.ร.บ. 10 ปี 25% 54%

Gารมสีว่นรว่ม E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P03 >ครงการสนับสนุนการดําเนนิงานสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ 

(งบอดุหนุน)
?CB EAB

¤วามสมัพันธ์ H สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-C17 >ครงการสื อสารรายการ,ขา่ว,รายการขา่ว และเครอืขา่ย 40% 44%

¤วามสมัพันธ์ H ศนูยพั์ฒนาการสื อสารดา้นภัยพบิตั ิ 63-C30 >ครงการ พัฒนาปฏญิญาสื ออันดามัน พัฒนาเครอืขา่ย
สื อมวลชนอันดามัน นําไทยพบีเีอสสูภ่มูภิาคอาเซยีน 2020

CAB 1%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักเครอืขา่ยสื อสาธารณะ 63-P02 >ครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื อสารสาธารณะ 30% 26%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P06 >ครงการสื อสาร Brand Thai PBS 40% 46%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P04 >ครงการประสานความรว่มมอืและสนับสนุนสภาผูช้มและผูฟั้ง
รายการ

?CB CDB

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P12 >ครงการผลติสื อเพื อการสื อสาร Brand 40% 21%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P11 >ครงการพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร (Co-creation) 30% 0%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P09 >ครงการ Thai PBS Shop 25% 0%

¤วามสมัพันธ์ E สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-P05 >ครงการพัฒนาความรว่มมอืกับองคก์รระหวา่งประเทศ 60% 55%

¤วามสมัพันธ์ ? สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-H10 >ครงการสื อสารภายในองคก์าร 40% 24%

¤วามสมัพันธ์ ? สํานักสื อสารและภาคสีมัพันธ์ 63-H11 >ครงการผลติสื อเพื อสนับสนุนงานภายใน 30% 32%

¤วามสมัพันธ์ ? สํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H05 >ครงการสรา้งพัฒนาสื อและชอ่งทางการสื อสารภายในองคก์าร IAB AB

¤วามสมัพันธ์ J ํานักวศิวกรรม 63-Q02 >ครงการแบง่ปันความรูสู้ส่าธารณะและภาคี 50% 32%

°านขอ้มลู H Kนูยส์ื อสารวาระทางสงัคมและ
นโยบายสาธารณะ

FELME@ >ครงการเวทสีาธารณะเพื อระดมขอ้มลูในงานขา่วและรายการ @AB E?B

°านขอ้มลู E สํานักเครอืขา่ยสื อสาธารณะ 63-P01 >ครงการพัฒนาระบบการสื อสารสาธารณะและฐานขอ้มลูอย่าง
มสีว่นรว่มจากภาคพลเมอืง(C-site Nexus)

?AB 65%

°านขอ้มลู ? สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-H12 >ครงการพัฒนาหอ้งสมดุสื อสาธารณะไทยพบีเีอส 80% 79%

°านขอ้มลู Jถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-R01 >ครงการการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ส.ส.ท. 65% 32%

°านขอ้มลู Jถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-R04 >ครงการพัฒนาพพิธิภัณฑส์ื อสาธารณะ Thai PBS Living 

Museum
EAB AB

°านขอ้มลู J ํานักบรหิาร 63-R02 >ครงการ ICT Master Plan 100% 94%

µวามเสี ยง ? สํานักผูอํ้านวยการ 63-H14 >ครงการจัดทําแผนบรหิารกจิการ 19% 21%

µวามเสี ยง ? สํานักผูอํ้านวยการ 63-H16 >ครงการบรหิารความเสี ยง และสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลองคก์าร 40% 3%

µวามเสี ยง ? ศนูยก์ารเงนิ 63-H09 >ครงการบรหิารจัดการศนูยก์ารเงนิประจําปี 2563 100% 60%

µวามเสี ยง ? สํานักตรวจสอบภายใน 63-H17 >ครงการดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2563 50% 24%

Oระเมนิผล E สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-P14 >ครงการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารและการมสีว่นรว่ม
ของภาคเีครอืขา่ย (การประเมนิภายใน)

@AB ?CB

Oระเมนิผล ? สถาบนัวชิาการสื อสาธารณะ 63-H13 >ครงการประเมนิผลการดําเนนิงาน ส.ส.ท.ประจําปี 2563 30% 96%

Oระเมนิผล ? สํานักผูอํ้านวยการ 63-H15 >ครงการจัดทํารายงานผลการปฏบิตังิานประจําปี 100% 81%

? สํานักบรหิาร 63-H07 โครงการพัฒนาระบบ ERP เฟส 2 0% -

Pวมงบประมาณปี 2563 56%

ความกา้วหนา้

ในการขอใช้

งบประมาณ ณ 
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บทสรุปผูบริหาร 

การดำเนินงานในไตรมาส 3 ส.ส.ท. ใหความสำคัญกับสถานการณทางการเมือง และการเตรียมความพรอมใน
การแกปญหาปากทองประชาชนที่เปนผลกระทบจากตัวเรงสถานการณโควิด -19 ซึ่งเปนชวงเวลาสำคัญที่จะพิสูจน
บทบาทของสื่อสาธารณะในการนำพาสังคมขามผานวิกฤติ  โดยมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลิตขาวสารและสรางสรรครายการที่มีสารประโยชน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับสารท่ี
หลากหลายและแสดงจุดยืนของสื่อสาธารณะเพ่ือรวมขับเคล่ือนการเรียนรูของสังคม ดังนี้  

· ประเด็น “เกาะติดสถานการณทางการเมืองและสังคม” โดยการรายงานขาวที่ถูกตอง รวดเร็ว 
รอบดาน ในทุกมิติของเหตุการณการชุมนุมทางการเมืองและการรายงานการหาทางออกของรัฐสภาเพ่ือใหประชาชน
ไดรับรูเทาทันเหตุการณ จนไดรับคำชื่นชมบนสื่อสังคมออนไลน ในการเปนพื้นที่สื่อสารความแตกตางทางความคิดเพ่ือ
หาทางออกใหกับสังคม บนเว็บไซต The Active นำเสนอผลกระทบท้ังในสถานการณปจจุบันและติดตามอยางตอเนื่อง 
อาทิ จัดการความเห็นตางทางการเมือง และยอนอดีต เขาใจปจจุบัน รวมแกเพื่ออนาคต : ขบวนการนักศึกษา  และ
เว็บไซต Decode ที่สะทอนถึงแนวความคิดของคนรุนใหมในปรากฏการณความขัดแยง รวมถึงความคิดเห็นตอการ
ทำงานของสื่อมวลชน ซ่ึงไดรับความสนใจและแชรเนื้อหาจากกลุมผูอานท่ีมีชื่อเสียงและเพจทางความคิดท่ีสำคัญ  

· การรายงานสถานการณดีเบต “ศึกชิงผูนำสหรัฐ 2020” โดยศูนย Thai PBS World ในวันที่ 29 

กันยายน ซ่ึงไดรับกระแสการตอบรับที่ดี และสงผลใหยอดผูติดตามทาง Facebook เพ่ิมข้ึนกวา 2,000 Followers และ
ผูติดตามทาง Twitter เพ่ิมข้ึนกวา 3,000 Followers  

· ประเด็น “สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19” ที่ ส.ส.ท. ใหความสำคัญประเด็นการ
เยียวยาแกไขปญหาปากทองประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อาทิ ขาวประเด็นคุมโควิด-19 ระยอง ที่นำเสนอแบบแพ็กเกจ
ขาว วิเคราะหเน้ือหาดานเศรษฐกิจในรายการขาวค่ำ และขาวตางประเทศ การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรายงานสดสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับประชาชน จนไดรับคำชื่นชมจากโฆษกศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ
ผูชมจำนวนมากทางสื่อออนไลน / จัดเวที Virtual Policy Forum “เตรียมพรอมอยางไรกับการระบาดรอบที่สองของ
โควิด-19” และจัดทำคลิปสั้นเผยแพรทั้งในชองทางไทยพีบีเอสและสื่ออื่น ๆ / เปดพื้นที่รับฟงประเด็นปญหาทองถ่ิน
และขอเสนอตอทางออกดวยภูมิปญญาทองถ่ินผานรายการฟงเสียงประเทศไทย อาทิ ธรรมนูญชุมชนโคกคราม พิชิตโค
วิด-19 ที่ชุมชนสามารถปรับตัวตั้งรับกับวิกฤตโควิด-19 ดวยความรวมมือของคนในชุมชน / รายการพื้นที่ชีวิต ชุดวิถี
อนาคต ท่ีนำเสนอเน้ือหาวาดวยหลักการอนาคตศาสตร คาดการณแนวโนมเหตุการณในอนาคต กระตุนใหผูชมสามารถ
ปรับตัวไดกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) และจัดทำการตูนโควิด-19 ใหเกร็ดความรูความเขาใจ การปฏิบัติตัว และการ
ดำเนินชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหมเผยแพรใหผูสนใจ  

· เนื้อหาที่มีสวนรวมการเปลี่ยนแปลง อาทิ การนำเสนอขาวเชิงสืบสวนเจาะลึกในรายการ The 

E��t ประเด็นเปดปมบานเอื้ออาทรรางกลางเมืองสุไหงโก-ลกที ่ถูกทิ ้งรางมานานเกือบ 10 ป เปนผลใหประธาน
คณะกรรมการการเคหะแหงชาติ และผูวาการการเคหะแหงชาติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอ เท็จจริง, »������»�	
�

ความขัดแยงการบุกรุกพ้ืนท่ีทะเลหลวงทำคอกหอยแครง อาวบานดอน จ.สุราษฎรธานี นำไปสูการตรวจสอบและฟนฟู 
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบทรัพยสินคอกหอยอาวบาน
ดอน การเดินหนาร้ือถอนคอกหอยอาวบานดอน และปดหมายร้ือขนำผิดกฎหมาย จนถึงตนแบบชุมชนจัดการปญหาบกุ
รุกอาวบานดอน เปนตน 
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2. การบริการชอง ALTV ทีวีเรียนสนุก ชองหมายเลข 4 ทดลองออกอากาศครบ 3 เดือน มีผลตอบ
รับการเขาถึงในชวงวันที่ 31 สิงหาคม – 27 กันยายน ที่เฉลี่ย 1,494 คน/นาที และผูชมที่เขาถึงตอวัน 191,553 คน 
และไดรับผลตอบรับที่ดีมากจากกลุมพอแม ผูปกครอง และครูทางสื่อออนไลน ตอเนื่องตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางเตรียมความพรอมในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน จาก กสทช.  

3. ไดรับรางวัลนาฏราช ดานเน้ือหา 3 รางวัล ซ่ึงจัดโดยสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน ในประเภทรายการขาวยอดเย่ียม จากรายการขาวค่ำมิติใหมท่ัวไทย รายการสารคดียอดเย่ียม จากสารคดี
ถ้ำหลวง สูญ หา เจอ รอด ฟน และสกูปขาวยอดเยี่ยม จาก เมืองเหมือง ชะตาชุมชน ชะตาประเทศไทย และรางวัล
ดานองคกร 4 รางวัล อาทิ “รายการสถานีประชาชน” รับโลประกาศเกียรติคุณผูทำคุณประโยชนดานการคุมครอง
ผูบริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค , และรางวัล ITPC Award 2020 ชมรมนักขาวสายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย เปนตน 

4. ความรวมมือกับองคกรตางประเทศ ประสานการทำ MOU กับ BBC ‘My World’ รวมประชุม
ทางไกลผานชองทางออนไลนกับ 4 องคกร  รวมเปนกรรมการประกวดรางวัลระดับนานาชาติ ประสานงาน กับ BBC 

และ NHK เพ ื ่อนำ content มาเผยแพร เตร ียมประสานความร วมมือก ับ Prasar Bharati และ Asian News 

International (ANI) เพ่ือใหสามารถเขาถึง News Feed ของสำนักขาว ANI ไดโดยไมเสียคาใชจาย 

5. การพัฒนาบุคลากร ยกระดับความสามารถและทักษะดิจิทัลของบุคลากร โดยจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) เช่ือมโยงกับระบบการจัดการเรียนรูออนไลน (Thai PBS Online Learning) กวา 100 หลักสูตร และ
เปดใหพนักงานที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เขาใชจำนวนทั้งสิ้น 974  คน, การพัฒนาทักษะตามวิชาชีพรายสำนัก
และหนวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Sub-BU) กวา 16 หลักสูตร, การจัดทำโครงการพัฒนากรอบสมรรถนะดานดิจิทัล ท่ี
จัดใหมีการวัดระดับสมรรถนะในกลุมพนักงานกวา 800 คน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุมผูสืบทอด
ตำแหนง (Successor) นอกจากนี้ ไดมีการยกรางระเบียบหลักเกณฑในการเลื่อนตำแหนงเลื่อนระดับและประกาศใช
ระเบียบวาดวยการยายและการปรับยายพนักงาน พ.ศ. 2563 

6. การบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ บนฐานธรรมาภิบาล มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

· สื่อสารหลักจริยธรรมองคการ 8 ประการ เผยแพรทาง Facebook Thai PBS Family ในหัวขอ 
หลักผลประโยชนสาธารณะ, การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือนแรกของป 2563 เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ พรอมทั้งจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอ การประเมินความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk 

Assessment) ใหแก Risk Coordinator ส.ส.ท.  

· จ ัดทำร างแผนบร ิหารก ิจการ แผนจ ัดทำรายการ และงบประมาณป  2564 เสนอตอ
คณะกรรมการนโยบาย พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งเร็วกวากรอบระยะเวลาที่กำหนด  และเปนป
แรกท่ีมีการใชกลไกคณะอนุกรรมการกล่ันกรองงบประมาณประจำป เพ่ือพิจารณาแผนงานและงบประมาณ เพ่ือจัดสรร
ทรัพยากรไปดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงไดรับขอเสนอแนะมาปรับใชในการกำหนดหลักเกณฑสำหรับ
พิจารณาแผนงานและงบประมาณในการจัดทำแผนบริหารกิจการปตอไป  

· การแถลงผลการปฏิบัติงานประจำป 2562 ของ ส.ส.ท. ตอสภาผู แทนราษฎร เมื ่อวันที ่ 15 

กรกฎาคม 2563 มีสมาชิกสภาผูแทนฯ รวมอภิปรายใหขอเสนอแนะ จำนวน 12 คน โดยสวนหนึ่งไดมีการช่ืนชม ส.ส.ท. 
ในการทำหนาที่สื่อสาธารณะที่ยึดหลักการทำงานบนฐานจรรยาบรรณอยางเครงครัด การเปดบริการชอง ALTV เพ่ือ
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การเรียนรูของวิถีชีวิตในยุคปกติใหม และการบริหารจัดการเน้ือหาในสถานการณโควิด-19 เพ่ือใหความรูกับประชาชน 
และใหขอเสนอแนะนำมาปรับใชในการดำเนินงาน อาทิ ประเด็นความคุมคา ความเปนอิสระ การทำหนาที่อยางเปน
กลาง การสรางสรรคผลงานที่สรางการเปลี่ยนแปลงสังคม การผลิตสารคดีเพื่อสรางภูมิปญญา การตรวจสอบประเด็น
ทุจริต การเปนท่ีพึ่งของคนดอยโอกาสทางสังคม และการเพ่ิมเนื้อหาตางประเทศ เปนตน  

· ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานป 2563 ของ ส.ส.ท. อยูในระดับ A  

คะแนนเฉล่ียท่ี 86.33 คะแนน สูงข้ึนกวาปท่ีผานมา และสูงกวาคะแนนเฉล่ียของประเทศ แตยังไมบรรลุเปาหมายที่ฝาย
บริหารต้ังไวที่รอยละ 90 โดยดานที่ไดรับผลประเมินสูงสุด คือ ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนเฉล่ีย 90  

และดานที่ไดรับผลคะแนนต่ำกวาเกณฑ คือ ดานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) คะแนนเฉล่ียท่ี 80 คะแนน 
ซึ ่งตองเรงหาแนวทางในการสรางทัศนคติ การรับรู ของบุคลากรภายใน และแสวงหากลไกบริหารจัดการที ่มี
ประสิทธิภาพตอไป  

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญขางตน รวมถึงผลการดำเนินงานดานอื่น ๆ มีเนื้อหาอยูใน
รายงานฉบับนี้ และเหตุที่รายงานไตรมาสมีรายละเอียดที่นำเสนอคอนขางมากน้ัน เน่ืองจาก ส.ส.ท. มุงหวังจะส่ือสารให
คณะกรรมการนโยบายทานใหม ไดรับทราบและเขาใจการขับเคล่ือนงานผานรายงานฉบับนี้ดวย  
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ภาคผนวก 

 
 

àนื�อหา 1 Ê ํานักขา่ว 63-C01 โครงการผลติขา่วและรายการขา่ว 75% 80%

àนื�อหา 1 Ê ํานักขา่ว 63-C02 โครงการพัฒนาเนื�อหาขา่วดว้ย Data Journalism 75% 72%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C03 โครงการผลติและจัดหารายการ สนองตอบ Core Agenda 2563 80% 97%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C04 âครงการผลติละคร (TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV Series) เพื อเผยแพรปี่ 

2563-65

7�� 99%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C05 âครงการผลติเนื�อหาสื อผสมผสาน (Multi Platform) และตอ่ยอดขา้มสื อ 

(TransMedia)

7�� 85%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสรา้งสรรคเ์นื�อหา 63-C06 âครงการพัฒนาเพิ มประสทิธภิาพของระบบ  VDO File Storage  และ Software 

สนับสนุน งานผลติเนื�อหา
8�� 83%

àนื�อหา 1 Ê ํานักเครอืขา่ยสื อ
สาธารณะ

6����7 âครงการผลติเนื�อหา Globalized Content และพัฒนาแพลตฟอรม์สื อสาร
สาธารณะรว่มกับเครอืขา่ยสื อพลเมอืง

8�� 75%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อใหม่ 63-C09 โครงการพัฒนาชอ่งทางและเทคโนโลยสีื อใหม่ 70% 89%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อใหม่ 63-C08 โครงการผลติและสรา้งสรรคเ์นื�อหาออนไลน์ 75% 77%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อใหม่ 63-C10 โครงการพัฒนาภาพลกัษณ์และการตลาดดา้นดจิทัิล 55% 25%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อใหม่ 63-C12 โครงการพัฒนาสถติ ิการวเิคราะหแ์ละตวัชี�วดั 75% 97%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อใหม่ 63-C11 โครงการผลติรายการวทิยุและพอดคาสต์ 75% 84%

àนื�อหา 1 Ê ํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C13 โครงการสนับสนุนการบรหิารงานเพื อผลติรายการและออกอากาศ 80% 75%

àนื�อหา 1 Ê ํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C15 โครงการจัดหาอปุกรณ์เพื อทดแทนและปรับปรงุระบบอปุกรณ์ปฏบิตักิาร 87% 86%

àนื�อหา 1 Ê ํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C14 โครงการผลติรายการกฬีาและนันทนาการ 80% 90%

àนื�อหา 1 Ê ํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-C16 โครงการจัดหาอปุกรณ์สํานักขา่ว 95% 95%

àนื�อหา 1 Êถาบนัวชิาการสื อ
สาธารณะ

6����� âครงการการจัดทํา Media Lab เพื อพัฒนารายการและคณุภาพเนื�อหา 80% 97%

àนื�อหา 1 Êถาบนัวชิาการสื อ
สาธารณะ

6����� âครงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชส้ื อ (Consumer Insight) 70% 92%

àนื�อหา 1 Ê ํานักสื อสารและภาคี
สมัพันธ์

6����8 âครงการผลติรายการเปิดบา้นไทยพบีเีอส 80% 81%

àนื�อหา 1 Ê ํานักผูอํ้านวยการ 63-C21 โครงการบรูณาการเชงิปฏบิตักิารเพื อออกแบบและพัฒนาเนื�อหาเชงิยุทธศาสตร์ 85% 76%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสาธารณะเพื อ
เด็กและครอบครัว

6����� âครงการผลติและจัดหาเนื�อหา/ รายการ สําหรับเด็กและครอบครัว 85% 89%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสาธารณะเพื อ
เด็กและครอบครัว

6����� âครงการ Website ThaiPBS Kids 75% 76%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสาธารณะเพื อ
เด็กและครอบครัว

6����� âครงการกจิกรรมเพื อสรา้งการจดจําและมสีว่นรว่มกับรายการ 75% 77%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสาธารณะเพื อ
เด็กและครอบครัว

6����� âครงการความรว่มมอืกับองคก์รตา่งประเทศเพื อผลติและเผยแพรเ่นื�อหารายการ
สําหรับเด็กสูส่ากล

��� 0%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสาธารณะเพื อ
เด็กและครอบครัว

6����6 §บบรหิารสว่นกลาง โครงการสื อสาธารณะเพื อเด็กและครอบครัว 75% 95%

àนื�อหา 1 Èนูยพั์ฒนาการสื อสาร
ดา้นภัยพบิตั ิ

6����7 âครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563 ON-AIR 75% 78%

àนื�อหา 1 Èนูยพั์ฒนาการสื อสาร
ดา้นภัยพบิตั ิ

6����8 âครงการผลติรายการรูสู้ภั้ย 2563  ONLINE- NEW MEDIA 75% 81%

àนื�อหา 1 Èนูยพั์ฒนาการสื อสาร
ดา้นภัยพบิตั ิ

6����� âครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื อสารดา้นภัยพบิตั ิลุม่นํ�าภาคกลาง 2563 75% 55%

àนื�อหา 1 Èนูย ์Thai PBS World 63-C31 โครงการ Thai PBS World ปี 2563 80% 57%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

6����� âครงการผลติขา่วและรายการดา้นนโยบายสาธารณะเพื อรณรงคใ์นรปูแบบ 

Transmedia

8�� 69%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

6����� âครงการผลติสารคดเีพื อสรา้ง Informed Citizens 60% 46%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

6����� âครงการจัดทําฐานขอ้มลูและผลกระทบทางสงัคมในระบบดจิทัิล 70% 39%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

6����6 âครงการพัฒนาศกัยภาพบคุลากรและสนับสนุนงานหารายไดข้องศนูยผ์ลติเนื�อหา
นโยบายสาธารณะและสารคดเีชงิสงัคม

��� 36%

àนื�อหา 1 Èนูยส์ื อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

6����7 §บลงทุน - โครงการจัดหาอปุกรณ์การผลติเนื�อหานโยบายสาธารณะและสารคดี
เชงิสงัคม

8�� 100%

àนื�อหา 1 ¤ณะทํางานโครงการ 

ALTV

6����� âครงการ Active Learning TV (ALTV) 85% 87%

àนื�อหา 3 Ê ํานักสื อสารและภาคี
สมัพันธ์

6����8 âครงการตอ่ยอดทรัพยส์นิทางปัญญา 70% 73%

àนื�อหา 4 Ê ํานักบรหิาร 63-H08 โครงการสนับสนุนอปุกรณ์สําหรับการผลติงานสว่นกลางและภมูภิาค 100% 91%

ความกา้วหนา้
การขอใช้

งบประมาณ ณ 

ไตรมาส 3/2563

�วามกา้วหนา้
โครงการ ณ 

ไตรมาส 3/2563

เทยีบกบัแผนท ั งปี

�ระเด็น
ยทุธ
ศาสตร์

¹โยบาย �าํนกั Ãหสั
โครงการ

�ครงการ
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�นื อหา 1 � ํานักสรา้งสรรคเ์นื อหา 63-R06  ครงการผลติละครแหง่ปี (TV Drama) และซรีสีโ์ทรทัศน ์(TV Series) เพื!อเผยแพรปี่
 2563-65

9!" 100%

�นื อหา 1 � ํานักโทรทัศนแ์ละวทิยุ 63-R03 โครงการพัฒนาเทคนคิและเทคโนโลยเีพื!อการผลติรายการและออกอากาศ 70% 25%

�นื อหา 1 � ํานักวศิวกรรม 63-Q01 แผนงานใหบ้รกิารโครงขา่ยและสิ!งอํานวยความสะดวกโทรทัศน์ 94% 77%

�ปลี!ยนแปลง # �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&'(!  ครงการ Thai PBS Academy 70% 53%

�ปลี!ยนแปลง # � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&'%)  ครงการไทยพบีเีอส พื นที!การเรยีนรู ้ (Thai PBS Learning Space) 70% 12%

�ปลี!ยนแปลง # � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&'%9  ครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ศนูยภ์มูภิาค 80% 70%

�ปลี!ยนแปลง % �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&*+%  ครงการ Thai PBS Forum 25% 8%

�ปลี!ยนแปลง % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*+!  ครงการขบัเคลื!อนวาระทางสงัคมตามวาระขององคก์ร 80% 32%

�ปลี!ยนแปลง % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!,  ครงการสง่เสรมิการใชส้ื!อไทยพบีเีอสสรา้งสรรคส์งัคม 60% 85%

 ครงสรา้ง ( � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H03 โครงการ Career Development & Management 50% 75%

 ครงสรา้ง ( � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H04 โครงการ Strengthen HRMS 70% 80%

 ครงสรา้ง ( � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H01 โครงการ  Transforming Digital Learning 60% 72%

 ครงสรา้ง ( � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H02 โครงการกจิกรรมสรา้งสขุภายในองคก์าร 80% 50%

 ครงสรา้ง ( � ํานักบรหิาร 63-H06 โครงการจัดหาอปุกรณ์ตํ!ากวา่เกณฑร์องรับการปฏบิตังิานของ ส.ส.ท. 80% 77%

 ครงสรา้ง � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-R05 โครงการปรับโครงสรา้งและอัตรากําลงัใหเ้หมาะสม (เกษียณกอ่นกําหนด) 80% 32%

 ครงสรา้ง � ํานักบรหิาร 63-R07 โครงการออกแบบและปรับปรงุภายในอาคาร 50% 6%

 ครงสรา้ง � ํานักผูอํ้านวยการ 63-S03 โครงการทบทวน พ.ร.บ. 10 ปี 70% 69%

¡ารมสีว่นรว่ม % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!%  ครงการสนับสนุนการดําเนนิงานสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ (งบอดุหนุน) 58% 59%

-วามสมัพันธ์ + � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&'+,  ครงการสื!อสารรายการ,ขา่ว,รายการขา่ว และเครอืขา่ย 70% 64%

-วามสมัพันธ์ + .นูยพั์ฒนาการสื!อสาร
ดา้นภัยพบิตั ิ

$%&'%!  ครงการ พัฒนาปฏญิญาสื!ออันดามัน พัฒนาเครอืขา่ยสื!อมวลชนอันดามัน นําไทย
พบีเีอสสูภ่มูภิาคอาเซยีน 2020

/!" 11%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักเครอืขา่ยสื!อ
สาธารณะ

$%&*!#  ครงการพัฒนาเครอืขา่ยนักสื!อสารสาธารณะ 114% 41%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!$  ครงการสื!อสาร Brand Thai PBS 70% 55%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!(  ครงการประสานความรว่มมอืและสนับสนุนสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ 58% 74%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*+#  ครงการผลติสื!อเพื!อการสื!อสาร Brand 70% 21%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*++  ครงการพัฒนาความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร (Co-creation) 40% 25%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!9  ครงการ Thai PBS Shop 70% 36%

-วามสมัพันธ์ % � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&*!/  ครงการพัฒนาความรว่มมอืกับองคก์รระหวา่งประเทศ 75% 58%

-วามสมัพันธ์ ( � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&0+!  ครงการสื!อสารภายในองคก์าร 70% 69%

-วามสมัพันธ์ ( � ํานักสื!อสารและภาคี
สมัพันธ์

$%&0++  ครงการผลติสื!อเพื!อสนับสนุนงานภายใน 90% 52%

-วามสมัพันธ์ ( � ํานักทรัพยากรมนุษย์ 63-H05 โครงการสรา้งพัฒนาสื!อและชอ่งทางการสื!อสารภายในองคก์าร 80% 44%

-วามสมัพันธ์ � ํานักวศิวกรรม 63-Q02 โครงการแบง่ปันความรูสู้ส่าธารณะและภาคี 75% 95%

°านขอ้มลู + .นูยส์ื!อสารวาระทาง
สงัคมและนโยบาย
สาธารณะ

$%&'%/  ครงการเวทสีาธารณะเพื!อระดมขอ้มลูในงานขา่วและรายการ 80% 65%

°านขอ้มลู % � ํานักเครอืขา่ยสื!อ
สาธารณะ

$%&*!+  ครงการพัฒนาระบบการสื!อสารสาธารณะและฐานขอ้มลูอย่างมสีว่นรว่มจากภาค
พลเมอืง(C-site Nexus)

,!" 71%

°านขอ้มลู ( �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&0+#  ครงการพัฒนาหอ้งสมดุสื!อสาธารณะไทยพบีเีอส 80% 83%

°านขอ้มลู �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&:!+  ครงการการพัฒนาระบบฐานขอ้มลู ส.ส.ท. 80% 72%

°านขอ้มลู �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&:!(  ครงการพัฒนาพพิธิภัณฑส์ื!อสาธารณะ Thai PBS Living Museum 40% 16%

°านขอ้มลู � ํานักบรหิาร 63-R02 โครงการ ICT Master Plan 80% 99%

;ระเมนิผล % �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&*+(  ครงการประเมนิความพงึพอใจการใหบ้รกิารและการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย 

(การประเมนิภายใน)

,!" 55%

;ระเมนิผล ( �ถาบนัวชิาการสื!อ
สาธารณะ

$%&0+%  ครงการประเมนิผลการดําเนนิงาน ส.ส.ท.ประจําปี 2563 40% 97%

;ระเมนิผล ( � ํานักผูอํ้านวยการ 63-H15 โครงการจัดทํารายงานผลการปฏบิตังิานประจําปี 100% 84%

µวามเสี!ยง ( � ํานักผูอํ้านวยการ 63-H14 โครงการจัดทําแผนบรหิารกจิการ 69% 54%

µวามเสี!ยง ( � ํานักผูอํ้านวยการ 63-H16 โครงการบรหิารความเสี!ยง และสรา้งเสรมิธรรมาภบิาลองคก์าร 70% 81%

µวามเสี!ยง ( .นูยก์ารเงนิ 63-H09 โครงการบรหิารจัดการศนูยก์ารเงนิประจําปี 2563 70% 70%

µวามเสี!ยง ( � ํานักตรวจสอบภายใน 63-H17 โครงการดําเนนิการตามแผนการตรวจสอบประจําปี 2563 70% 31%

<=> 80%
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บทสรุปผู*บริหาร 

การดำเนินงานในไตรมาส 4  ส.ส.ท. ให�ความสำคัญกับสถานการณทางการเมือง และติดตามสถานการณ
การระบาดระลอกใหม+ของโควิด-19 โดยเฉพาะมาตรการต+าง ๆ ของรัฐบาลที ่ปรับเปลี ่ยนให�สอดคล�องกับ
สถานการณ เพื่อให�สังคมได�รับรู�และปฏิบัติตามได�อย+างถูกต�อง  โดยมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1. ผลิตข0าวสารและสร*างสรรค,รายการที่มีสารประโยชน, ตอบสนองความต�องการของผู�รับสารท่ี
หลากหลายและแสดงจุดยืนของสื่อสาธารณะเพื่อร+วมขับเคลื่อนการเรียนรู�ของสังคม ดังน้ี  

• ประเด็น “เกาะติดสถานการณ,ทางการเมืองและสังคม” นำเสนอข+าวเกาะติดการเรียกร�องแก�
รัฐธรรมนูญ การชุมนุมทางการเมือง โดยวิเคราะหความเชื่อมโยงถึงผลกระทบในหลากหลายแง+มุม มุ+งหาทางออก
ร+วมกันให�กับสังคม, รายการพิเศษชี้ชะตานายกฯ รายงานสดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีการอยู+อาศัยใน
บ�านพักหลังเกษียณอายุ / เกาะติดสถานการณของ “กลุ+มนักเรียนเลว” “กลุ+มครูขอสอน” และกลุ+มที่เกี่ยวข�องกับ
ประเด็นสถานศึกษาในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน พร�อมทั้งแนะนำวิธีลดช+องว+างสำหรับพ+อแม+ผู�ปกครอง และ
แนวทาง “ปรองดอง” กับการหาทางออกประเทศ / เกาะติดประเด็นการเมืองท*องถิ่น ภายใต�แนวคิด “เลือกตั้ง 
อบจ. กระจายอำนาจ-ลดความขัดแย�ง” จัดทำสกูDป “เรียนรู�ข�อมูลเลือกตั้ง”  

• ประเด็น “โควิด-19” นำเสนอสถานการณแพร+ระบาดระลอกใหม+ เพิ่มการสื่อสารภาษาพม+า, 
นำเสนอข�อมูลเชิงวิเคราะหเพื่อร+วมหาทางออก อาทิ การให�อำนาจพื้นที่เลือกใช�มาตรการที่เหมาะสมแทนการล็อก
ดาวน, การวิเคราะหผลกระทบและความต�องการการเยียวยาจากรัฐ, ตัวอย+างการปรับตัวและรับมือกับสถานการณ 
เช+น “กองบุญข�าวที่ จ.ขอนแก+น คลังอาหารชุมชนกลไกพึ่งตัวเองและปลอดภัยจากโควิด-19, อาสาสอน “นวัตกรรม
การสอนนอกตำรา พิชิตโควิด-19” แก�ปEญหาการเรียนการสอนทางออนไลนให�เปFนไปได�จริง เปFนต�น  

• เนื้อหาที่มีส0วนร0วมสร*างการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นการสร�างการเรียนรู�และตระหนักถึงวิธี
ปGองกันการกัดเซาะตลิ่ง โดยไม+จำเปFนต�องก+อสร�างเข่ือนปGองกัน ติดตามความพยายามของชาวบ�านท่ียื่นฟGองต+อศาล
ปกครองจนมีผลยกเลิกการก+อสร�าง โดยนักข+าวพลเมือง ต.ม+วงงาม, ประเด็นข+าวครูทำร�ายเด็ก ที่สะท�อนธุรกิจ
การศึกษาท่ีเร+งรัดให�เรียนเร็วโดยไม+สอดคล�องกับพัฒนาการของเด็ก, ประเด็น ผอ. องคการสวนสัตวฯ ถูกยิงเสียชีวิต 
ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบการหายไปของเก�งเผือกพันธุพระราชทาน ที่ขยายไปสู+การรื ้อคดีนอแรดขาวที่สูญหาย 
ในปK 2556, และความต+อเนื่องในการนำเสนอสารคดีถ้ำหลวง ในประเด็น “ความฝEน ความหวัง ของเด็กไร�สัญชาติ: 
นักฟุตบอลหมายเลขศูนย” ที่ส+งผลให�นักฟุตบอลไร�สัญชาติ ทีมหมูป�าอะคาเดมี ได�รับบัตรประชาชนและเปFนความ
หวังท่ีจะช+วยคล่ีคลายปEญหาเด็กถือบัตรไม+มีสถานะทางทะเบียนอีก 130,000 คน  

2. นำเสนอเนื ้อหาที ่ตอบสนองต0อวาระหลักประจำป@ ดังนี้ (1) ประเด็นการจัดการขยะ อาทิ
รายการเปRดปมนำเสนอประเด็นทางนโยบายและการบังคับใช�กฎหมายที ่เกี ่ยวข�อง รวมถึงอุปสรรคที ่ทำให� 
Roadmap ในการจัดการปEญหาขยะของเสียอันตราย และการจัดการขยะพลาสติก ย ังไปไม+ถึงเปGาหมาย 
(2) การเมือง การกระจายอำนาจ เปRดพ้ืนที่รับฟEงปEญหาและข�อเสนอจากภูมิปEญญาของคนในท�องถ่ิน ผ+านรายการ
ฟEงเสียงประเทศไทย อาทิ โครงการคู+เสี่ยว เก่ียวก�อย แก�จนคนขอนแก+น, “อินแปง ศูนยการเรียนรู�ชุมชน” สร�างป�า 
สร�างรากฐานชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได� (3) การแก*ปAญหาปากท*อง ผ+านรายการมหาอำนาจบ�านนา 
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นำเสนอแนวคิดและวิธีการของเกษตรกรตัวอย+าง ซึ่งเปFนรายการที่ได�รับความนิยมสูง, รายการสถานีประชาชน
สัญจร ลงพื้นที่รับเรื่องราวร�องทุกข รับฟEงปEญหาปากท�องของประชาชนใน จ.อุดรธานี มีกิจกรรมรู�เท+าทันหนี้และ
ร+วมแก�ปEญหาหน้ี, ผลิตละครสร�างการเรียนรู�เพ่ือหาทางออกปEญหาปากท�องและความเปFนอยู+ในสังคมไทย ชุด “อย+า
อยู+อย+างอยาก The Series” และซิทคอม “มันนี่ท่ีรัก” จำนวน 26 ตอน เพ่ือออกอากาศในต�นปK 2564 

3. รางวัลที่ได*รับ ในไตรมาส 4  รวม 13 รางวัล และสิ่งของพระราชทานอีก 3 รางวัล อาทิ รางวัล 
Best Ethic Reporter of the Year จาก RAiNMaker, รางวัลประชาบดี 3 รางวัล, รางวัลสุดยอดข+าวอาชญากรรม
แห+งปK 2562 – 2563 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลช+อสะอาดประจำปK 2563 จำนวน 3 รางวัล โดยตลอดปK 2563 
สรุปการส+งผลงานเข�าร+วมประกวด 140 ผลงาน  

4. กลไกสนับสนุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพเนื้อหา บุคลากร และการบริหารงานองค,การให*มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้  

• กลไกสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการ โดยศึกษาวิเคราะหถอดรหัสคุณค+าของ
รายการและเปFนแนวทางการพัฒนารายการสารคดีสำหรับคนรุ+นใหม+, การพัฒนารูปแบบรายการและช+องทางใหม+
สำหรับรายการเด็ก ร+วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร�างสรรค, และการวิเคราะหผู�บริโภคโดยอาศัยมิติ
จิตวิทยา ประชากรศาสตร เพ่ือการสื่อสารกับคนกลุ+มต+าง ๆ ในบริบทของไทยและเทรนดระดับโลก  

• การยกระดับความสามารถและทักษะบุคลากรในยุคดิจิทัล การพัฒนาทักษะตามวิชาชีพ 
จำนวน 17 หลักสูตรและทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งองคกร, การบริหารทรัพยากรบุคคลให�มีประสิทธิภาพ 
อาทิ การปรับเลื่อนตำแหน+งให�สอดคล�องกับความสามารถจำนวน 41 คน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ�างงานผู�ช+วย
ช+างภาพไปเปFน Outsourcing ทดแทน, พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) และจัดทำ Competency 
Proficiency Level เพ่ือใช�ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปK  

• การบริหารงานองคการให�มีประสิทธิภาพ ดังนี้ แถลงผลการปฏิบัติงานประจำปK 2562 ต+อ
วุฒิสภา ได�รับการประเมินจากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ และคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีฯ วุฒิสภาในด�าน
ความน+าเชื่อถือที่ผลคะแนนสูงถึงร�อยละ 97.31 และได�รับคำชื่นชมในการทำหน�าที่สื่อสาธารณะ รวมถึงให�ข�อเสนอ
เพื่อนำมาปรับใช�ในการปฏิบัติงาน, การพัฒนาระบบสารสนเทศใช�ในการปฏิบัติงานให�เกิดความรวดเร็วคล+องตัว 
อาทิ ระบบบริหารสัญญา ระบบบริหารพัสดุ และระบบบริหารงานและทรัพยากร (BMP & BRM), การบริหาร
แผนงานและงบประมาณปK 2563 ที่สามารถบรรลุผลตามเปGาหมาย และจัดทำแผนบริหารกิจการและแผนจัดทำ
รายการปK 2564 ได�รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายภายในกรอบเวลา, การรายงานผลความเสี่ยงปK 2563 ท่ี
แผนงานส+วนใหญ+สามารถดำเนินการได�ครบถ�วนทั้ง 7 ความเสี่ยง และการจัดทำปEจจัยเสี่ยงปK 2564 เพื่อเตรียมทำ
แผนบริหารความเสี่ยงปK 2564 รวมถึงการสื่อสารภายในประเด็นธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ให�เปFน
เรื่องที่เข�าใจง+ายและใกล�ตัวแก+บุคลากร ส.ส.ท.  

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญข�างต�น รวมถึงผลการดำเนินงานด�านอื่น ๆ  มีเนื้อหาอยู&
ในรายงานฉบับน้ี  
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1 เนื�อหา 1 สนข 63-C01 โครงการผลิตขา่วและรายการขา่ว 100% 90%

2 เนื�อหา 1 สนข 63-C02 โครงการพฒันาเนื�อหาขา่วดว้ย Data Journalism 100% 98%

3 เนื�อหา 1 สสน 63-C03 โครงการผลิตและจดัหารายการ สนองตอบ Core Agenda ปี 2563 95% 100%

4 เนื�อหา 1 สสน 63-C04
โครงการผลิตละคร(TV Drama) และซีรีส์โทรทศัน์ (TV Series) เพืGอเผยแพรปี่ 

2563-2564
85% 100%

5 เนื�อหา 1 สสน 63-C05
โครงการผลิตเนื�อหาตอ่ยอดขา้มสารพนัสืGอ (Transmedia) และการเลา่เรืGองผา่นสืGอดิจิทลั

 (Digital Storytelling)
85% 100%

6 เนื�อหา 1 สสน 63-C06 โครงการพฒันาเพิGมประสิทธิภาพของระบบ  VDO File Storage 100% 98%

7 เนื�อหา 1 สคส 63-C07
โครงการผลิตเนื�อหา Globalized Content และพฒันาแพลตฟอร์มสืGอสารสาธารณะ

รว่มกบัเครือขา่ยสืGอพลเมอืง
95% 80%

8 เนื�อหา 1 สสม 63-C08 โครงการผลิตและสร้างสรรค์เนื�อหาออนไลน์ (Content Marketing) 85% 96%

9 เนื�อหา 1 สสม 63-C09 โครงการพฒันาชอ่งทางและเทคโนโลยีสืGอใหม ่(Platform & Technology) 97% 98%

10 เนื�อหา 1 สสม 63-C10 โครงการพฒันาภาพลกัษณ์และการตลาดดา้นดิจิทลั (Digital Branding) 85% 100%

11 เนื�อหา 1 สสม 63-C11 โครงการผลิตรายการวทิยุและพอดคาสต์ 95% 95%

12 เนื�อหา 1 สสม 63-C12 โครงการพฒันาสถิติ การวเิคราะห์และตวัชี�วดั (Matrics Measurement) 100% 97%

13 เนื�อหา 1 สนท 63-C13 โครงการสนับสนุนการบริหารงานเพืGอผลิตรายการและออกอากาศ 95% 97%

14 เนื�อหา 1 สนท 63-C14 โครงการผลิตรายการกฬีาและนันทนาการ ปี 2563 100% 98%

15 เนื�อหา 1 สนท 63-C15 โครงการจดัหาอุปกรณ์เพืGอทดแทนและปรับปรุงระบบปฏิบติัการ 100% 96%

16 เนื�อหา 1 สนท 63-C16 โครงการจดัหาอุปกรณ์สํานักขา่ว 100% 100%

17 เนื�อหา 1 สสภ 63-C18 โครงการผลิตรายการเปิดบา้นไทยพีบีเอส 100% 89%

18 เนื�อหา 1 สวส 63-C19 โครงการการจดัทํา Media Lab เพืGอพฒันารายการและคณุภาพเนื�อหา 2563 100% 99%

19 เนื�อหา 1 สวส 63-C20 โครงการวเิคราะห์พฤติกรรมการใชสื้Gอ (Consumer Insight) 2563 100% 93%

20 เนื�อหา 1 สผอ 63-C21 โครงการบูรณาการเชิงปฏิบติัการเพืGอออกแบบและพฒันาเนื�อหาเชิงยุทธศาสตร์ 90% 93%

21 เนื�อหา 1 ศูนย์สืGอเด็ก 63-C22 โครงการผลิตและจดัหาเนื�อหา/ รายการ สําหรับเด็กและครอบครัว 100% 100%

22 เนื�อหา 1 ศูนย์สืGอเด็ก 63-C23 โครงการ Website ThaiPBS Kids 95% 99%

23 เนื�อหา 1 ศูนย์สืGอเด็ก 63-C24 โครงการกจิกรรมเพืGอสร้างการจดจาํและมสีว่นรว่มกบัรายการ 100% 100%

24 เนื�อหา 1 ศูนย์สืGอเด็ก 63-C25 โครงการความรว่มมอืกบัองค์กรตา่งประเทศเพืGอผลิตและเผยแพรเ่นื�อหารายการสําหรับ 100% 45%

25 เนื�อหา 1 ศูนย์สืGอเด็ก 63-C26 งบบริหารสว่นกลาง โครงการสืGอสาธารณะเพืGอเด็กและครอบครัว 98% 99%

26 เนื�อหา 1 ศูนย์ภยัพิบติั 63-C27 โครงการผลิตรายการรู้สู้ภยั 2563 เพืGอ ON-AIR 90% 82%

27 เนื�อหา 1 ศูนย์ภยัพิบติั 63-C28 โครงการผลิตรายการรู้สู้ภยั 2563  (Digital Media, Social Media) 90% 100%

28 เนื�อหา 1 ศูนย์ภยัพิบติั 63-C29 โครงการพฒันาเครือขา่ยนักสืGอสารดา้นภยัพิบติั Engaged Community Journalists 95% 93%

29 เนื�อหา 1 ศูนย์ Thai PBS World 63-C31 โครงการ Thai PBS World ปี 2563 83% 76%

30 เนื�อหา 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C32 โครงการผลิตขา่วและรายการดา้นนโยบายสาธารณะเพืGอรณรงค์ในรูปแบบ Transmedia 100% 80%

31 เนื�อหา 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C33 โครงการผลิตสารคดีเพืGอสร้าง Informed Citizens 100% 73%

32 เนื�อหา 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C34
โครงการจดัทําเนื�อหารูปแบบ Data Visualization และผลกระทบทางสังคมในระบบ

ดิจิทลั
100% 84%

33 เนื�อหา 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C36 โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของศูนย์สืGอสารวาระทางสังคม

และนโยบายสาธารณะ
80% 79%

34 เนื�อหา 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C37 โครงการจดัหาอุปกรณ์การผลิตเนื�อหานโยบายสาธารณะและสารคดีเชิงสังคม 100% 100%

35 เนื�อหา 2 ALTV 63-C41 โครงการ ALTV 95% 97%

36 เนื�อหา 4 สบห 63-H08 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับการผลิตงานสว่นกลางและภูมภิาค 100% 91%

37 เนื�อหา 3 สสภ 63-P08 โครงการตอ่ยอดทรัพย์สินทางปัญญา 80% 80%

38 เนื�อหา สวก 63-Q01 แผนงานให้บริการโครงขา่ยและสิGงอาํนวยความสะดวกโทรทศัน์ 100% 91%

39 เนื�อหา ลงทุน สนท 63-R03 โครงการพฒันาเทคนิคและเทคโนโลยีเพืGอการผลิตรายการและออกอากาศ 85% 100%

40 เนื�อหา ลงทุน สสน 63-R06 โครงการผลิตละคร (TV Drama) เพืGอเผยแพรปี่ 2564 100% 100%
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41 เปลีGยนแปลง 2 สสภ 63-C38 โครงการไทยพีบีเอส พื�นทีGการเรียนรู้ (Thai PBS Learning Space) 73% 94%

42 เปลีGยนแปลง 2 สสภ 63-C39 โครงการ Thai PBS Creative Learning Space @ ภูมภิาค 95% 99%

43 เปลีGยนแปลง 2 สวส 63-C40 โครงการ Thai PBS Academy 90% 86%

44 เปลีGยนแปลง 3 สสภ 63-P07 โครงการสง่เสริมการใชสื้Gอไทยพีบีเอสสร้างสรรค์สังคม 100% 100%

45 เปลีGยนแปลง 3 สสภ 63-P10 โครงการขบัเคลืGอนวาระทางสังคมตามยุทธศาสตร์ขององค์กร (On Ground) 80% 63%

46 เปลีGยนแปลง 3 สวส 63-P13 โครงการ Thai PBS Forum 60% 65%

47 โครงสร้าง 4 สทม 63-H01 โครงการ  Transforming Digital Learning 100% 98%

48 โครงสร้าง 4 สทม 63-H02 โครงการกจิกรรมสร้างสุขภายในองค์การ 100% 98%

49 โครงสร้าง 4 สทม 63-H03 โครงการ Career Development & Management 70% 85%

50 โครงสร้าง 4 สทม 63-H04 โครงการ Strengthen HRMS 68% 82%

51 โครงสร้าง 4 สบห 63-H06 โครงการจดัหาอุปกรณ์ตํGากวา่เกณฑ์รองรับการปฏิบติังานของ ส.ส.ท. 100% 77%

52 โครงสร้าง ลงทุน สทม 63-R05 โครงการปรับโครงสร้างและอตัรากาํลงัให้เหมาะสม (เกษียณกอ่นกาํหนด) 73% 100%

53 โครงสร้าง ลงทุน สบห 63-R07 โครงการออกแบบและปรับปรุงภายในอาคาร 70% 100%

54 โครงสร้าง สํารอง สผอ 63-S03 โครงการทบทวน พ.ร.บ. 10 ปี 90% 99%

55 การมสีว่นรว่ม 3 สสภ 63-P03 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ (งบอุดหนุน) ปี 2563 98% 94%

56 ความสัมพนัธ์ 1 สสภ 63-C17 โครงการสง่เสริมรายการ ขา่ว และเครือขา่ย 95% 83%

57 ความสัมพนัธ์ 1 ศูนย์ภยัพิบติั 63-C30
โครงการ พฒันาสืGอมวลชนอนัดามนั นําไทยพีบีเอสสูภู่มภิาคอาเซียน Run for 

Andaman 2020
85% 51%

58 ความสัมพนัธ์ 4 สทม 63-H05 โครงการพฒันาสืGอและชอ่งทางการสืGอสารภายในองค์การ 100% 99%

59 ความสัมพนัธ์ 4 สสภ 63-H10 โครงการสืGอสารภายในองค์กร 90% 75%

60 ความสัมพนัธ์ 4 สสภ 63-H11 โครงการผลิตสืGอเพืGอสนับสนุนงานภายในสํานักสืGอสารและภาคีสัมพนัธ์ 90% 60%

61 ความสัมพนัธ์ 3 สคส 63-P02 โครงการพฒันาเครือขา่ยนักสืGอสารสาธารณะ New Content Creator 90% 84%

62 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P04 โครงการประสานความรว่มมอืและสนับสนุนสภาผูช้มและผูฟั้งรายการ 90% 91%

63 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P05 โครงการพฒันาความรว่มมอืกบัองค์กรระหวา่งประเทศ 95% 86%

64 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P06 โครงการสืGอสาร Brand Thai PBS 90% 95%

65 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P09 โครงการ Thai PBS Shop 100% 95%

66 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P11 โครงการพฒันาความรว่มมอืระหวา่งองค์กร (Co-creation) 62% 45%

67 ความสัมพนัธ์ 3 สสภ 63-P12 โครงการผลิตสืGอเพืGอการสืGอสาร Brand 80% 88%

68 ความสัมพนัธ์ 3 สวก 63-Q02 โครงการแบง่ปันความรู้สูส่าธาณะและภาคี 100% 96%

69 ฐานขอ้มลู 1 ศูนย์วาระทางสังคม 63-C35 โครงการเวทีสาธารณะเพืGอระดมขอ้มลูในงานขา่วและรายการ 100% 82%

70 ฐานขอ้มลู 4 สวส 63-H12 โครงการพฒันาห้องสมดุสืGอสาธารณะไทยพีบีเอส 80% 85%

71 ฐานขอ้มลู 3 สคส 63-P01 โครงการพฒันาระบบการสืGอสารสาธารณะและฐานขอ้มลูอยา่งมสีว่นรว่มจากภาค 90% 78%

72 ฐานขอ้มลู ลงทุน สวส 63-R01 โครงการการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ส.ส.ท. 85% 89%

73 ฐานขอ้มลู ลงทุน สบห 63-R02 โครงการ ICT Master Plan 100% 99%

74 ฐานขอ้มลู ลงทุน สวส 63-R04 โครงการพฒันาพิพิธภณัฑ์สืGอสาธารณะ Thai PBS Living Museum 80% 99%

75 การประเมนิผล 4 สวส 63-H13 โครงการประเมนิผลการดาํเนินงาน ส.ส.ท.ประจาํปี 2563 100% 97%

76 การประเมนิผล 4 สผอ 63-H15 โครงการจดัทํารายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี 100% 88%

77 การประเมนิผล 3 สวส 63-P14
โครงการประเมนิความพึงพอใจการให้บริการและการมสีว่นรว่มของภาคีเครือขา่ย 

(การประเมนิภายใน) 2563
100% 84%

78  ความเสีGยง 4 ศกง 63-H09 โครงการบริหารจดัการศูนย์การเงินประจาํปี 2563 98% 97%

79  ความเสีGยง 4 สผอ 63-H14 โครงการจดัทําแผนบริหารกจิการ 90% 82%

80  ความเสีGยง 4 สผอ 63-H16 โครงการบริหารความเสีGยง และสร้างเสริมธรรมาภิบาลองค์การ 80% 82%

81  ความเสีGยง 4 สตส 63-H17 โครงการดาํเนินการตามแผนการตรวจสอบประจาํปี 2563 100% 52%

92% 96%ผลสําเร็จของแผนงานและการใช้งบประมาณ
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