รายละเอียดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ประจําปีงบประมาณ 2557

ปรับใหม่

1. โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
3. หลักการและเหตุผล

2. หน่วยงานรับผิดชอบ (สํานัก/กอง)
สนผ.
4. วัตถุประสงค์
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข และพระมหากษั ต ริ ย์ ทุ ก พระองค์
1. เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชิ นี น าถ
ทรงมีพระปณิธานที่จะบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์และมีพระราชกรณียกิจนานัปการ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ที่พระองค์ทรงบําเพ็ญมาโดยตลอด ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรและประเทศชาติ
2. เพือ่ เผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจให้เป็นที่แพร่หลาย
จากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบําบัดทุกข์บํารุงสุขมาโดยต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง
ที่พสกนิกรชาวไทยจะน้อมสํานึกและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ทั้งการ
ผลิตสื่อและกิจกรรมเผยแพร่ เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระมหากรุณาธิคุณ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

5. เนือ้ หา/สาระสําคัญในการดําเนินงาน
กรอบแนวคิด “สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ”
สารหลัก : - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เน้น ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 ศูนย์
- โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สารรอง : - พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
พระบรมวงศานุวงศ์

6. ผลผลิตระดับกรม :
6.1 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.2 ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
 กิจกรรมหลัก 1 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกํากับดูแล
การปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
 กิจกรรมหลัก 2 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน
5 กิจกรรมหลัก 3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

8. วงเงินงบประมาณรวม (บาท)
15,567,000

9. ผลผลิตโครงการ
ชื่อผลผลิต

โครงการประชาสัมพันธ์
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุกลุ่ม เป้าหมาย
และจํานวน)

จํานวนผลผลิต /
งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมายหลัก
- ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย
(เกษตรกร
พนักงาน
บริษัทเอกชน
ข้าราชการ
ผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่วนตัว)
อายุ 36 - 50 ปี
กลุ่มเป้าหมายรอง
- เยาวชน
อายุระหว่าง
๑๕ – ๒๕ ปี

จํานวนผลผลิต
(ระบุจํานวนและ
หน่วยนับ)

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56

พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

มิ.ย.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ก.ค.57

ส.ค.57

ก.ย.57

งบประมาณ (บาท)

15,567,000

หมวด
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ต.ค.56 พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57 ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

ส.ค.57

ก.ย.57

รวม

--------------------------------------------------------- สํานัก / กอง ไม่ตอ้ งกรอก ---------------------------------------------------------------15,567,000

กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
สื่อโทรทัศน์ (4,450,000 บาท)
1. ละครเฉลิมพระเกียรติ
“แผ่นดินไทย” ความยาว 25 นาที
(ตอนละ 350,000 บาท)
2. สารคดี “ความสุขของแผ่นดิน”
ความยาว ๓ - ๕ นาที
(สทท. กทม. ๕ ตอน สทท.ภูมิภาค
สปข. ๑ – ๘ จํานวน ๑๒ สถานี ๆ ละ
๕ ตอน ตอนละ 20,000 บาท)
3. รายการถวายพระพร
(๑ ปี / จํานวน ๒ ครั้ง)
(สทท. กทม. ๒ ตอน
ตอนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
สทท. ภูมิภาค สปข. ๑ - ๘ จํานวน
๑๒ สถานี ๆ ละ ๒ ตอน ๆ ละ
๕๐,๐๐๐ บาท)
ตอนที่ 1 : 5 ธันวามหาราช
ตอนที่ 2 : 12 สิงหามหาราชินี
4. รายการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชกับชุมชน
สทท. ภูมิภาค สปข. ๑ - 5 และ 7
จํานวน ๑๒ ตอน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
สปข.1 : 3 ตอน , สปข.2 : 2 ตอน
สปข.3 : 3 ตอน , สปข.4 : 2 ตอน
สปข.5 : 1 ตอน , สปข.7 : 1 ตอน

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจํานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ
จํานวน
๓ ตอน
งบประมาณ
1,050,000
บาท
จํานวน
๖๕ ตอน
งบประมาณ
๑,๓๐๐,๐๐๐
บาท
จํานวน
๒๖ ตอน

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

หน่วยงาน

สทท.

สทท.กทม.
สทท.
ภูมิภาค
สปข.๑ - ๘
สทท.กทม.
สทท.
ภูมิภาค
สปข.๑ - ๘

งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐
บาท

จํานวน
๑2 ตอน
งบประมาณ
๒๔๐,๐๐๐บาท

สทท.
ภูมิภาค
สปข.๑,
2,3,4,5,7

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจํานวน)

5. ผลิ ต และเผยแพร่ สปอต ประชาชน
ทั่วไป
เฉลิมพระเกียรติ ความยาว 30
วินาที จํานวน 10 สปอต ๆ ละ
20,000 บาท (สทท.ส่วนกลาง
๒ สปอต , สปข.๑ – ๘ เขตละ
๒ สปอต รวม ๑๘ สปอต ๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท)
* ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป สทท.
ทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
จะต้องผลิตเป็น HD เท่านั้น
สื่อวิทยุกระจายเสียง (5,265,000 บาท)
1. ผลิตและเผยแพร่รายการ
ประชาชน
“จากฟ้าสู่ดิน” ความยาว ๓๐ นาที
ทั่วไป
40 ตอน ๆ ละ 3,000 บาท

2. ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ
ถวายพระพร (ภาษาไทย)
๑0 สปอต ๆ ละ ๑,๕00 บาท
(เผยแพร่ในข่าวภาคบังคับ)

ประชาชน
ทั่วไป

3. ผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น
ภาษาไทย ความยาว 3 นาที
(ช่วงข่าวภาคบังคับ เวลา 7.00 น.)
จํานวน 30 ตอนๆ ละ 3,000 บาท

ประชาชน
ทั่วไป

ผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

หน่วยงาน
สทท.

จํานวน
๑๘ สปอต

งบประมาณ
๓๖0,000บาท

จํานวน
๔๐ ตอน
งบประมาณ
120,000
บาท
จํานวน
๑๐ สปอต

สวท.

สวท.

งบประมาณ
๑๕,000 บาท
จํานวน
๓๐ ตอน
งบประมาณ
90,000 บาท

สวท.

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
4. รายการ “ร่มเกล้าชาวไทย”
ความยาว ๓๐ นาที
สวท. สวศ ภูมิภาค สปข. ๑ - ๘
(จํานวน ๘2 สถานี ๆ ละ ๓๐ ตอน
ตอนละ ๒,๐๐๐ บาท
(รวม สวท. หัวหิน)
5. สารคดี ความยาว ๓ - ๕ นาที
สปข. ๑ - ๘ สปข.ละ ๑๐ ตอน ๆ ละ
๑,๕๐๐ บาท

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจํานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ
จํานวน
๒,46๐ ตอน
งบประมาณ
4,920,000
บาท
จํานวน
๘๐ ตอน

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

หน่วยงาน
สวท. สวศ
ภูมิภาค
สปข.๑ - ๘
(ยกเว้น
สวศ.รังสิต)
สวท. สวศ
ภูมิภาค
สปข.๑ - ๘

งบประมาณ
๑๒๐,๐๐๐
บาท
สื่อกิจกรรม (5,710,000 บาท)
1. สื่อมวลชนสัญจร “สืบสาน
ครั้งที่ ๑
พระราชดําริเฉลิมพระเกียรติ”
สื่อมวลชนจาก จํานวน 2 ครั้ง
สื่อวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุ
โทรทัศน์ เคเบิ้ล
ทีวี โทรทัศน์
งบประมาณ
ดาวเทียม
650,000
จํานวน 20 คน
บาท
ครั้งที่ ๒ สื่อ
สิ่งพิมพ์ จํานวน
15 คน

สพป.

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
2. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
“ปวงประชามหาปิติสัญจร”

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจํานวน)
เยาวชน
นักเรียน
จํานวน 200 คน

ผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

หน่วยงาน
สพป.

จํานวน
1 ครั้ง
งบประมาณ
5๐0,000
บาท

3. เวทีเสวนาและศึกษาดูงาน
โครงการตามพระราชดํ า ริ ห รื อ
ศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในพื้ น ที่ ห รื อ ใกล้ เ คี ย ง
(76 จังหวัด ๆ ละ 25 คน รวม
1,900 คน) จังหวัดละ 60,000
บาท รวม 4,560,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย
หลัก สื่อมวลชน

และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายรอง

กลุ่มผู้นําชุมชน/
องค์กรในท้องถิ่น
เยาวชน ฯลฯ

ส.ปชส.

จํานวน
๗๖ ครั้ง
งบประมาณ
4,560,000
บาท

สื่อสารสนเทศและสื่อใหม่ (New Media) (142,000 บาท)
1. ผลิตสารคดี/รายการเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ VDO/ สนข. (ช่วงข่าว)
PRD News App จํานวน 15 ตอน

จํานวน
15 ตอน

งบประมาณ
60,000 บาท

สนข.

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม / กลุ่มเป้าหมาย / ผลผลิต / งบประมาณ
ชื่อกิจกรรม
2. ผลิต Digital Content เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ Social Media และ
Mobile Device จํานวน 2 เรื่องๆ
ละ 5,000 บาท

3. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
เว็บไซต์ สปข. ๑-๘ สปข.ละ ๓๐ เรือ่ ง

เรื่องละ 300 บาท

กลุ่มเป้าหมาย
(ระบุจํานวน)

ผลผลิต /
งบประมาณ

เป้าหมายผลผลิตและงบประมาณ
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57

จํานวน
2 เรื่อง

หน่วยงาน
ศสช.

งบประมาณ
10,000 บาท
จํานวน
๒๔๐ เรื่อง
งบประมาณ
๗๒,๐๐๐ บาท

11. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของแผนงาน (ผลลัพธ์)
- ร้อยละ.....ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ตามสารหลัก สารรอง ที่ กปส. เผยแพร่
- ร้อยละ.....ความเชื่อมั่นของผูร้ ับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มตี ่อข้อมูลข่าวสารของ กปส.
12. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเห็นคุณค่าของการมีสถาบันพระมหากษัตริยท์ ี่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน
13. ผู้รับผิดชอบแผนงาน (ระบุชอื่ และหมายเลขโทรศัพท์)
- ชื่อผู้รับผิดชอบหลัก นางจริยา ประสพทรัพย์
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1514
- ชื่อผู้รับผิดชอบร่วม 1. นางอรไท นาโควงศ์
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1519
2. นางสาวดวงแก้ว เลิศรัตนรังษี
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1519
3. นางพรรณเพ็ญ กองกัณฑะ
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1521
4. นายสัจจา ปัญญาธิ
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1518
5. นางสาวพนิดา ภาคพิธเจริญ
โทรศัพท์ 02-618-2323 ต่อ 1521

สปข.๑ – ๘

ผู้รับผิดชอบ

