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บทสรุปผู*บริหาร
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารกิจการ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 ที่สำคัญ สรุปไดดังนี้
1. ผลิตข2าวสารและสรางสรรค3รายการที่มีสารประโยชน3เพื่อตอบสนองความตองการของผู รับสารที่
หลากหลายและแสดงจุดยืนของสื่อสาธารณะเพื่อร2วมขับเคลื่อนการเรียนรูของสังคม ดังนี้
• ประเด็น “สถานการณ3การระบาดของไวรัสโควิด-19” ซึ่งดำเนินการภายใต “ศูนย3เนื้อหาโควิด19” ที่บูรณาการการทำงานร2วมกันของทีมผลิตเนื้อหาและช2องทางสื่อของไทยพีบีเอสทั้งหมดไวดวยกัน เพื่อใหการ
ทำงานมีทิศทางและการนำเสนอในประเด็นที่สรางแรงกระเพื่อมใหสังคม มีการปรับผังรายการ โดยใหน้ำหนักเนื้อหาใน
สถานการณ3การระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป@นมากกว2ารอยละ 80 และยกระดับความร2วมมือกับภาคีเครือข2ายใน
การผลิตเนื้อหา ระดมผู เชี่ยวชาญร2วมวิเคราะห3ข อมูลในมิติต2างๆ อย2างรอบดาน มีการเกาะติดสถานการณ3การแพร2
ระบาดอย2างต2อเนื่อง เพื่อใหประชาชนเขาใจและเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ3 นำเสนอผ2านหนาจอทั้งในรายการ
เดิมกว2า 9 รายการ เช2น รายการจับตาสถานการณ3 รายการบ2ายโมงตรงประเด็น รายการสถานีประชาชน รายการตอบ
โจทย3 COVID-19 เป@นตน และรายการผลิตใหม2จำนวน 5 รายการ คือ รายการโควิด-19 สูไปดวยกัน ซึ่งเป@นพื้นที่สื่อ
ภาคพลเมืองในการนำเสนอความร2วมมือร2วมใจของชุมชนตนแบบสูภัยโควิดดวยพลังของชุมชน, รายการไทยสูโควิด-19
ซึ่งเป@นรายการสดที่ตอบทุกขอสงสัยของประชาชน และรายการรูสูภัยโควิด-19 ที่เนนนำเสนอเรื่องราวของจิตอาสา
บุคลากรทางการแพทย3จนไดรับการตอบรับและชื่นชมจากผูชมบนออนไลน3 รายการสูอยู2บาน ที่นำเสนอสาระบันเทิงที่
จะมอบรอยยิ้มใหผูชมถึงบาน โดยมีผูร2วมรายการที่จะมาอัปเดตชีวิตในวันที่ตองอยู2บาน รายการ Safe House นำเสนอ
ผ2านการพูดคุยสื่อสารผ2านทางแอปพลิเคชันต2างๆ รักษาระยะห2างที่ปลอดภัย แบ2งปSนเรื่องราวดี ๆ ในช2วงวิกฤตโควิด-19
ใหขอมูลคำปรึกษา แนวทางในการปUองกันตัวเองและการปรับตัวใหเขากับสถานการณ3ปSจจุบัน และการเตรียมผลิต
รายการบาน-พลัง-ใจ และ กลุ2มรายการเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กช2วงเวลาปVดภาคเรียนที่ขยายเพิ่มขึ้น ในภาพรวมการ
ปรับผังรายการเกือบ 100% ที่สอดคลองกับสถานการณ3 ทำใหค2าเฉลี่ยเรตติ้งทีวีของไทยพีบีเอส ในเดือนมีนาคม
เพิ่มขึ้นเป@น 82,313 คน/นาที เพิ่มขึ้น 4,000 คนจากเดือนกุมภาพันธ3 หรือคิดเป@นรอยละ 5.1 โดยเฉพาะช2วงข2าวค่ำ
ตอบโจทย3 และจับตาสถานการณ3 วันจันทร3-ศุกร3 มีค2าเรตติ้งสูงสุดที่ 367,000 คน/นาที และยังส2งผลใหลำดับคนเขา
เว็บไซต3เพิ่มขึ้นเป@นอันดับ 5 ในกลุ2มสถานีโทรทัศน3 ดวย UIP เฉลี่ยต2อวัน 113,076 UIP หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 39 จาก
เดือนกุมภาพันธ3 และในเว็บไซด3 COVID-19 มีผูเขาชมสูงถึง 96,980 UIPs
• ประเด็น “เกาะติ ด สถานการณ3 ท างการเมื องและสั ง คม” ในการถ2 า ยทอดสดการอภิ ปรายไม2
ไววางใจรัฐบาล ระหว2างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ3 ซึ่งในการถ2ายทอดสดวันที่ 27 กุมภาพันธ3 ในช2วงเวลา 12.00-13.00 น.
มีผูชมเฉลี่ยสูงถึง 312,000 คน/นาที และค2าเฉลี่ยผูชมทั้งวันอยู2ที่ 127,000 คน/นาที ส2งผลใหช2องไทยพีบีเอสถูกจัด
อันดับสูงขึ้นไปในลำดับที่ 11 เป@นครั้งแรกในป_ 2563
• ประเด็นสถานการณ3สำคัญเหตุกราดยิงที่โคราช ที่ไทยพีบีเอสไดนำเสนอภายใตกรอบจริยธรรม
และจรรยาบรรณที่เป@นจุดแข็ง จนไดรับการชื่นชมจากสังคมบนสื่อออนไลน3อย2างกวางขวางในการรายงานข2าวมีความ
ครอบคลุม เจาะประเด็นที่เชื่อมโยงไปถึงสาเหตุของปSญหา เคารพสิทธิ์ของผูอยู2ในเหตุการณ3
2. เนื้อหาสร*างการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นท2าเรือน้ำลึกปากบารา ที่ขยายประเด็นสู2พื้นที่ออนไลน3
โดยล2าสุด รองอธิบดีกรมเจาท2า ยืนยันยุติการสรางท2าเรือน้ำลึกปากบารา หลังกลุ2มติดตามแผนพัฒนา จ.สตูล ยื่น
หนังสือถึงรัฐมนตรีว2าการกระทรวงคมนาคม ใหทบทวนยกเลิกโครงการก2อสรางท2าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล และ
ประเด็น “ฝุน P.M.2.5” ที่ศูนย3วาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ผลักดันจนนำไปสู2การจัดตั้ง “กองทุนสนับสนุน
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ชุมชนจัดการไฟปา” ร2วมกับ มูลนิธิไทยพีบีเอส สำนักควบคุมไฟปา รายการสถานีประชาชน สำนักสรางสรรค3เนื้อหา
และศูนย3พัฒนาการสื่อสารภัยพิบัติ
3. ขับเคลื่อนโครงการโลกนี้ไม0มีขยะ เพื่อสรางการตระหนักรูใหกับสังคมในเรื่องการลดและการจัดการ
ปSญหาขยะ โดยนำเสนอเนื้อหาผ2านทุกช2องทางต2อเนื่องมาจากปลายป_ 2562 อาทิ รายการนิวส3รูมส3 ในการนำเสนอ
ภารกิจของสื่อสาธารณะในการรณรงค3 สรางความตื่นตัวต2อปSญหาขยะทั้งภายในองค3การฯ และต2อสังคมตามที่ประกาศ
เป@นวาระสำคัญของไทยพีบีเอสในป_ 2563 รายการสะเทือนไทย ในช2วงเดือนกุมภาพันธ3เป@นเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะ
เช2น ขยะพลาสติกพลังงานเปลี่ยนโลก เปลี่ยนขยะพลาสติกเป@น “น้ำมันเชื้อเพลิง”, ขยะเมืองท2องเที่ยว นำเสนอการ
ชักชวนนักท2องเที่ยวมาแยกขยะที่ถนนคนเดิน จ.น2าน และที่ อ.อ2าวนาง จ.กระบี่ กับการใชวิธีจัดการขยะที่ไม2เหมือนใคร
การเป@นเนื้อหาประจำในรายการวันใหม2วาไรตี้ ทุกเชาวันจันทร3-ศุกร3 เนื้อหาพิเศษในรายการ Big Story เรื่องใหญ2ไทยพี
บีเอส รายการสามัญชนคนไทย รายการเปVดปม รายการบ2ายโมงตรงประเด็น รายการกลางเมือง รายการรูสูภัย และการ
เตรียมผลิตรายการสะอาดบุรีชุดที่สอง ภาคโรงเรียนปลอดขยะ เป@นตน
4. การตอบสนองต0อการเข*าถึงเนื้อหาและการขยายฐานผู*ชม ผ2านบริการเว็บไซต3และแอปพลิเคชัน
Vipa.me การเปVดช2องทางและบริการเว็บไซต3รายงานสถานการณ3โควิด-19 เป@นแหล2งรวมขอมูลความรูทั้งในประเทศ
และทั่วทุกมุมโลกและอัปเดตสถานการณ3การแพร2ระบาดแบบ Realtime, การจัดทำ Chat & Check COVID-19 ซึ่ง
เป@นบริการอัตโนมัติรูปแบบ Chatbot บน LINE และ Facebook Messenger ใหบริการ 6 ฟSงก3ชันหลักที่ช2วยอัปเดต
ขอมูลสถานการณ3 COVID–19 ไดถูกตองและสะดวกรวดเร็ว และการพัฒนา Thai PBS Big Sign โดยนำล2ามภาษามือ
มาใชเพื ่ อ เพิ ่ ม การเขาถึ ง เนื ้ อ หาของผู บกพร2 อ งทางการไดยิ น ในการแถลงข2 า วอั ป เดตสถานการณ3 โ ควิ ด -19
#BigsignCovid19
5. การส0งเสริมรายการแบบบูรณาการและต0อยอดสร*างมูลค0าเพิ่มจากรายการ กรณีที่โดดเด2น คือ
ละครปลายจวัก ที่ออกอากาศมาตั้งแต2เดือนตุลาคม 2562 ถึงตนเดือนกุมภาพัน ธ3 2563 ไดมีการวางแผนสื่อสาร
การตลาดเพื่ อ ส2ง เสริ ม รายการมาตั ้ ง แต2 เ ริ ่ ม ผลิ ต โดยนำมาผลิ ต Transmedia Content อาทิ การทำ Podcast
Wikipedia ปลายจวัก และการทำ Box Set ตำราอาหารปลายจวัก รวมถึงในสถานการณ3โควิดก็นำมาสื่อสารไดอย2าง
ลงตัว เช2น เมนูตานโรค เสริมสรางภูมิคุมกัน จนไดรับการชื่นชมจากผูชมและผูมีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน3
6. ประสานความร0วมมือกับองค,กรต0างประเทศ อาทิ ต2ออายุขอตกลงการแลกเปลี่ยน(MOU) เนื้อหา
ข2าวระหว2าง ส.ส.ท. และ สำนักข2าวซินหัว เพื่อใหสามารถนำเนื้อหาข2าวโควิด-19 มาใชในช2องทางของไทยพีบีเอส และ
การประสานความร2วมมือ Japan International Broadcasting (International Distributor ของ NHK World) เพื่อ
นำเนื้อหารายการ HNK World มาออกอากาศ เป@นตน
7. ปรั บ โครงสร* า งการปฏิ บ ั ต ิ ง านการผลิ ตและสร* า งสรรค, เ นื ้ อ หาให* ก ระชั บ คล0 อ งตั ว และมี
ประสิทธิภาพ อาทิ การปรับโครงสรางของสำนักข2าว เกิดเป@น Pool Reporters และมีทีมบรรณาธิการร2วมรับผิดชอบ
เป@นรายวัน การปรับสำนักรายการ เปลี่ยนชื่อเป@นสำนักสรางสรรค3เนื้อหา / การบริหารงานในสถานการณ3การแพร2
ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการวางมาตรการในการดูแลพนักงานตามหลักการรักษาระยะห2าง Social Distance ทั้ง
ในส2วนสำนักงานใหญ2 ศูนย3ภูมิภาค และสถานีบริการโครงข2ายอย2างเต็มที่ ทั้งการประกาศมาตรการปUองกันการแพร2
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อปUองกันรักษาสุขภาพพนักงานทั้งส2วนตัว ส2วนรวม การปฏิบัติงานที่บาน การดูแลดาน
สวัสดิการต2างๆ อาทิ การซื้อประกันภัยกลุ2ม การทำแผนฉุกเฉินเพื่อใหไทยพีบีเอสสามารถออกอากาศไดอย2างต2อเนื่อง
และการออกมาตรการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานภายใต พรก.ฉุกเฉินได
(รายละเอียดการดำเนินงานในประเด็นสำคัญขางตน รวมถึงผลการดำเนินงานดานอื่น ๆ อยู$ในรายงานฉบับนี้)
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อย2างไรก็ตาม มีการดำเนินงานบางส2วนที่ยังไม2สามารถดำเนินการไดตามแผน เนื่องจากไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ3การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาทิ กิจกรรมขับเคลื่อนวาระหลักในโครงการโลกนี้ไม2มีขยะ กิจกรรมเวทีรับ
ฟSงความเห็นของผู มีส2วนไดส2วนเสียและการออกแบบองค3การฯ ในอนาคต เพื่อนำมาประกอบการทบทวน พ.ร.บ.
ส.ส.ท. กิจกรรมเพื่อสรางการมีส2วนร2วมและสื่อสารคุณค2าสื่อสาธารณะ รวมทั้งกิจกรรมส2งเสริมประชาสัมพันธ3แบบ On
Ground Event เพื่อสรางการรับรูข2าวสารและรายการไทยพีบีเอส ซึ่งในส2วนนี้จะทำการทบทวนแผนการดำเนินงาน
โครงการ และแผนงบประมาณใหสอดคลองกับสถานการณ3ที่เกิดขึ้น และระยะเวลาดำเนินการที่เป@นไปไดภายในป_
2563
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