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เรื่อง ขอความร่วมมือพิจารณาแบบสอบถามการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สนข. ผอ.สพป. ผอ.ศสช. ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘
ด้วย สนผ. ได้ รั บมอบหมายให้ ประเมิ นผลโครงการประชาสั มพั นธ์ฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๗ โครงการ และกำหนดปฏิทินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของที่ปรึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๔
ในการนี้ สนผ. (สปผ.) เจ้ าภาพโครงการฯ และที่ ปรึ กษาฯ ได้ ร่ วมกั นพิ จารณา (ร่ าง) แบบประเมิ นผล
โครงการฯ ทั้ ง ๗ โครงการ เรี ยบร้อยแล้ ว และเพื่ อให้ หน่ วยปฏิ บั ติ ทั้ งส่วนกลาง และส่ วนภู มิ ภ าคได้มี ส่ว นร่ ว ม
ในการจัดทำแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมื อหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. สทท. สวท. สนข. สพป. ศสช. สปข. ๑ – ๘ และ ปชส. ผู้แทนภาค ๑ – ๘ ร่วมพิจารณา
(ร่าง) แบบสอบถามการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์ทั้ง ๗ โครงการ ประกอบด้วย
๑.๑ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑.๒ โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๓ โครงการประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
๑.๔ โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๕ โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
๑.๖ โครงการประชาสัมพั นธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์)
๑.๗ โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
๒. สปข. ๑ – ๘ กำหนดพื้นที่การเก็บข้อมูลและแจ้งชื่อผู้ประสานงานของ สปข. ดังนี้
๒.๑ โครงการที่ ๑.๑ ๑.๓ และ ๑.๔ กำหนดโครงการละ ๑ จังหวัด
๒.๒ โครงการที่ ๑.๒ สปข. ละ ๑ จังหวัด ยกเว้น สปข.๖ ให้เลือกจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดสงขลา
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เนื่องจาก ๔ จังหวัดดังกล่าวได้ถูกเลือกเป็นพื้นที่เก็บข้อมูล
ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่แล้ว
๒.๓ โครงการที่ ๑.๕ แจ้งชื่อผู้ประสานของ สปข. เท่านั้น เนื่องจาก สนผ. และที่ปรึกษาฯ
ได้กำหนดพื้นที่ก ารเก็บข้อมูลจำนวน ๔ จังหวัด ได้แ ก่ ขอนแก่น ตาก ระนอง และ
สระแก้ว โดยพิจารณาความเหมาะสมจากพื้นที่ ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากและ
กระจายทุกสัญชาติ ทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
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-๒๒.๔ โครงการที่ ๑.๖ และ ๑.๗ ไม่ ต้ อ งกำหนดพื้ น ที่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล และแจ้ ง ชื่ อ
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