ด่วนทีส่ ุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ส่วนวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๕๐๘
วันที่
3 กุมภาพันธ์ ๒๕64
ที่ นร ๐๒๒๐.๐๕/ ว135
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินกิจกรรมสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน
เรียน ปชส. 76 จังหวัด
๑. สนผ. รั บ ผิ ด ชอบโครงการสำรวจความต้ อ งการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของประชาชน
“กิจกรรมสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน” งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์
เพื่อสำรวจพฤติกรรม ความคาดหวัง ความต้องการ ประเด็นความสนใจข้อมูลข่าวสารของประชาชน เพื่อนำมา
จัดทำสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนางานสื่อประชาสัมพันธ์ โดย สนผ. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
กิจกรรมดังกล่าว ดำเนิ นการสำรวจ 2 ครั้ง มี ส.ปชส. 76 จังหวัด เป็นหน่วยในการเก็ บข้อมูลแบบสำรวจ
จำนวน 2 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายจังหวัดละ 30 คน/ครั้ง และส่งข้อมูลให้ สนผ. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผล ทั้งนี้ สนผ. ได้ดำเนินการจ้างผลิตของที่ระลึก airbag (จุกติดหลังโทรศัพท์มือถือ) เพื่อมอบให้ผู้ตอบแบบ
สำรวจทุกคน ทั้ง 2 รอบการสำรวจ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ ส.ปชส. 76 จังหวัดต่อไป
๒. ข้อเท็จจริง
๒.1 ยุท ธศาสตร์กรมประชาสั มพันธ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 – 2580) กำหนดให้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนและชี้น ำประเด็นสำคัญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
กำหนดนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เกิ ดการบริหารจัดการประเทศโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และนำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
2.2 สนผ. จัดประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคส่วน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ โดยมี นางพิชญา เมืองเนาว์ รปส. (1) เป็นประธานการประชุม พร้อม รปส. (2)
รปส. (3) และผู้ ป ฏิบั ติ งานที่เกี่ย วข้ อง ได้ ร่วมกัน พิ จ ารณาแบบสำรวจพฤติ กรรมประเด็ นความสนใจของ
ประชาชน โดยได้มอบหมาย ส.ปชส. 76 จังหวัด และ สนผ. ดำเนินการตามข้อ 1
2.3 สนผ. ได้ปรับแก้ไขแบบสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชน ตามมติ
ที่ประชุมตามข้อเท็จจริง 2.2 เรียบร้อยแล้วตามลิงค์ https://forms.gle/LQnj7zo8ZTdLqKfM7 (QR Code ด้านล่าง)
และจะจัดส่งของที่ระลึก ภายในวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2564
2.4 กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอาจทำให้
การเก็ บแบบสำรวจไม่ ได้ ตามกำหนดระยะเวลา จึ งขอให้ ส.ปชส.สมุ ทรสาครทำการเก็ บแบบสำรวจภายหลั งจาก
สถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลาย
3. ข้อพิจารณา
เพื่ อให้การดำเนิ นการสำรวจพฤติกรรมประเด็นความสนใจของประชาชนเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในระดับชาติ และระดับพื้นที่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการของประชาชน จึงขอให้ ส.ปชส. 76 จังหวัด เป็นหน่วยดำเนินการ
เก็บแบบสำรวจดังกล่าว
4. ข้อเสนอ...
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4. ข้อเสนอ
ขอให้ ส.ปชส. 76 จังหวัด ดำเนินการดังนี้
4.1 เก็บ ข้อมูล การสำรวจ ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพั นธ์ 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 28
กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 โดยจะแจ้งกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนให้ทราบต่อไป
4.2 กลุ่ ม เป้ าหมายจั งหวั ด ละ 30 คน/ครั้ ง ประกอบด้ ว ย เกษตรกร จำนวน 5 คน
นักศึกษา จำนวน 5 คน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 คน พนักงานรับจ้าง/พนักงานเอกชน จำนวน 5 คน
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 คน และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 5 คน
4.3 ผู้ตอบแบบสำรวจต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4.4 ให้ผู้ปฏิบัติงานแสกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Pulse Survey ตาม QR Code ด้านล่างนี้
4.5 หน่วยปฏิบัติสามารถเก็บแบบสำรวจได้ทั้งทางออนไลน์ หรือจัดทำเอกสารแบบสำรวจ
ให้ผู้ตอบแบบสำรวจได้ ในกรณีที่แบบสำรวจเป็นเอกสารขอให้หน่วยปฏิบัติกรอกข้อมูลของผู้ตอบแบบสำรวจ
ลงในระบบออนไลน์ อีกครั้ง เพื่อให้ สนผ. เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ ที่ นางสาวสุ ด าภรณ์ กรรณเลขา นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ป ฏิ บั ติ ก าร นางสาวจุ ฑ ารัต น์ เคนจอหอ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และว่าที่ร้อยตรี ชัยพัท ธ์ รชตเหมภาส นักประชาสัมพั นธ์ปฏิบัติการ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 1507 – 1508
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล)
ร.ผอ.สนผ.

กลุ่มไลน์ Pulse Survey

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจ PDF

