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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายดานแผนกรมประชาสัมพันธ
ครั้งที่ 2 / 2550
ระหวางวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2550
ณ โรงแรมวินดเซอร สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
***********************
1. ผูรวมประชุมประกอบดวย
ผูที่เปนคณะทํางานเครือขายดานแผนกรมประชาสัมพันธ ดังรายชื่อตามเอกสารแนบทาย
2. สรุปประเด็นการประชุม
การประชุมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ผอ.สนผ. (นายกฤษณพร เสริมพานิช) กลาวรายงาน
อปส. (นายปราโมช รัฐวินิจ) กลาวเปดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน
โครงการของ กปส. จะเปนกระบวนการสรางพันธมิตร สรางเครือขาย และกิจกรรมใหเกิดภาพ
ลักษณ จัดกระบวนงานใหคนมีสวนรวม ขณะนี้การทํางานเนนเรื่องสื่อมากกวา ซึ่งเปาหมายหลัก
คือ การใหขาวสาร - ความรู - ความเขาใจ เนนการมีสวนรวม เนน ผลลัพธเปนตัวตั้ง แลวนําผล
ลัพธมาขยายผลตอ ตอไปจะทํา Project Blank ดานแผนเตรียมไวเสนอสวนราชการตาง ๆ สําหรับ
บทบาทของ กปส. ตอกิจกรรมดานตางประเทศ ยุทธศาสตรดานตางประเทศจะผลักดันใหมีสํานัก
ประชาสัมพันธดานตางประเทศ จํานวน 4 - 5 แหง โดยใหงบประมาณประจําปผานการพิจารณา
เรียบรอยกอน ซึ่งจะใชงบเจียดจายจากงบประมาณที่ไดรับ
ตอจากนั้ น เป น การประชุ ม เชิงปฏิ บั ติก ารเพื่อจัด ทํ ารายละเอียดโครงการประชาสัม พั น ธ
ประจําปงบประมาณ 2551 ไดแก (1) โครงการประชาสัมพันธสงเสริมสังคมสมานฉันท ประเด็นหลัก
ได แ ก ความมั่ น คงและสมานฉั น ท ในพื้ น ที่ 3 จั งหวั ด ชายแดนภาคใต และการส งเสริม สั งคม
คุ ณ ธรรม หน ว ยงานเจ าภาพ สนผ. ร ว มกั บ ศปส. (2) โครงการประชาสั ม พั น ธ ผ ลงานสํ าคั ญ
ของรัฐบาล สนผ. เปนหนวยงานเจาภาพ
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การประชุ ม ในวั น ที่ 3 กรกฎาคม 2550 เป น การประชุ ม เพื่ อ จั ด ทํ ารายละเอี ย ดโครงการ
ประชา-สัมพั นธเทิดทู นสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งประเด็นหลักของโครงการ ไดแก หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง การเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีในวโรกาสสําคัญแดพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หั ว สมเด็ จ พระนางเจ าฯ พระบรมราชิ นี น าถและพระบรมวงศานุ ว งศ โดย สพป.
เปนหนวยงานเจาภาพ
การประชุม ในวัน ที่ 4 กรกฎาคม 2550 เป น การประชุ ม เพื่ อจัด ทํ ารายละเอียดโครงการ
ประชาสัมพันธสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศดานการประชา
สัมพันธ ประเด็นหลัก ไดแก การดําเนินงานตามพันธะสัญญา (MOU) และการประชุมระหวาง
ประเทศ ซึ่ง สปต. เปนหนวยงานเจาภาพ
การประชุ ม ตลอดระยะ 3 วั น ที่ ป ระชุ ม ได พิ จารณาถึ งประเด็ น ป ญ หาที่ จํ าเป น ต อ งทํ า
ประชาสัมพันธ วัตถุประสงคของโครงการ รวมทั้งกลุมเปาหมายของแตละโครงการ โดยมีผลการ
ประชุมดังรายละเอียดที่แนบ

********************************

สวนแผนงานโครงการและงบประมาณ
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
12 กรกฎาคม 2550
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รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทํารายละเอียดของแผนงานโครงการและงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551
ระหวางวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2550
โรงแรมวินดเซอร สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
*********************
สํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
1. นายกฤษณพร เสริมพานิช
ประธานคณะทํางาน
2. นางกัญญา พรปรีชา
คณะทํางาน
3. นางจริยา ประสพทรัพย
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
4. นางสาวจุรีย ลิกขะไชย
คณะทํางาน
5. นางอรวิน บุตรวงศ
คณะทํางาน
สํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
6. นายบุณยฤทธิ์ แหลมหลวง
คณะทํางาน
7. นางอุษณีย ศรีธัญรัตน
คณะทํางาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
8. นางสาวพรพัฒนา สิงคเสลิต
คณะทํางาน
9. นางสาวสุมณวรรณ ตั้งสุข
คณะทํางาน
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
10. นางดวงพร สัจจาพิทักษ
คณะทํางาน
11. นายกองพล วิสุทธิแพทย
คณะทํางาน
12. นางสาวศุภพร สาครบุตร
คณะทํางาน
13. นางนันทวัน อําไพวร
คณะทํางาน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
14. ดร.สุทิติ ขัตติยะ
คณะทํางาน
ศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
15. นางจรรยา อัมหิรัญ
คณะทํางาน
16. นางสาวภัทรมน สายสวาง
คณะทํางาน
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร
17. นางสาวศุภวรรณ สัจจพงศ
18. นางสาวสุนิษา บุญรอด
สํานักประชาสัมพันธเขต 1
19. นายสมโภชน สุทธาธิวงษ
สํานักประชาสัมพันธเขต 2
20. นางสาวนฤมล สัมฤทธิ์ผล
สํานักประชาสัมพันธเขต 3
21. นางอุบลรัตน คงกระพันธ
สํานักประชาสัมพันธเขต 4
22. นายเสรี จูบุญสง
สํานักประชาสัมพันธเขต 5
23. นางพิชญา เมืองเนาว
สํานักประชาสัมพันธเขต 6
24. นางทัศนีย ผลชานิโก
สํานักประชาสัมพันธเขต 7
25. นางอัตถจินดา อินทรทัต
สํานักประชาสัมพันธเขต 8
26. นางธนัชพร คําสอน
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน (ผูแทนภาค 1)
27. นางชนัดดา แฮรรีส
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดรอยเอ็ด (ผูแทนภาค 2)
28. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (ผูแทนภาค 3)
29. นายชูโชค ทองตาลวง
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก (ผูแทนภาค 4)
30. นางธารทิพย ทองงามขํา
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี(ผูแทนภาค 5)
31. นางสุทธิมา สัญวงษ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดนราธิวาส (ผูแทนภาค 6)
32. นางจินดา กุลยเทพย
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี (ผูแทนภาค 7)
33. นายจําลอง สิงหโตงาม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี (ผูแทนภาค 8)
34. นางสุกัญญา นาคสุข
ทีมงานเลขานุการและผูเกี่ยวของ
35. นางสาวรองทอง ยศธํารง
36. นายทนงศักดิ์ นิเวศรังสรรค
37. นายพิศิษฐ กาญจนพิมาย
38. นางสาวปาชิดารัตน มีแสง
39. นางสินีนาถ วิมุกตานนท
40. นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ
41. นางสาวภาวิดา กลัดวัง
42. นางพาณิภัค แกนแกว
ทีมงานเลขานุการ

43. นางสุดาพร กิตติธํารงกุล
44. นางนงเยาว ไตรรัตน
45. นายณรงค หลักกําจร
46. นางพรรณเพ็ญ กองกันทะ
47. นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ
48. นางสาวจุฑามาศ ศิริมูล
49. นางสาววารุณี ทองเพชร
50. นางสาวสมใจ จันทนวงศวาน
51. นางสาวสุพรรณี ชนะภัย
52. นางวรรณี ชื่นสําราญ
53. นางสาวกรกมล เนียมละมุน
54. นางสาวพัชรี มีสัจจ
---------------------------------------

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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สรุปประเด็นจากการประชุม
1. นโยบาย ของ อปส. เกี่ยวกับการจัดทําแผน และการดําเนินงาน
ของ กปส.
1.1 การทําประชาสัมพันธ เปาหมาย คือ ใหความรู ความเขาใจ แตใหเนนการมีสวนรวม
ของประชาชนใหมากที่สุด
1.2 ใหนําระบบการตลาดสมัยใหม (Marketing Communication) และเทคโนโลยีสมัยใหมๆ
มาใชประกอบการวางแผน
1.3 ผูรับบริการ / ลูกคา มีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ใหมีการศึกษาลักษณะลูกคา และ
ความตองการของลูกคาเปนสําคัญ และสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา / ผูรับผิดชอบ
(Client Relation Management)
1.4 วิเคราะหสภาพแวดลอม, SWOT แลวนําไปสูการปฏิบัติจริง
1.5 ทํางานแบบบูรณาการ และใหบริการ / ขาย เปน Package
1.6 สรางพันธมิตรและขยายเครือขาย เนนกิจกรรมการมีสวนรวมและผลลัพธ
1.7 ทํา Project Blank พรอมใส Content เพื่อรับจางทําประชาสัมพันธใหกับหนวยราชการ
ตางๆ
1.8 ยุทธศาสตรดานตางประเทศ ของ กปส.
ผลักดันใหเปดสํานักที่ปรึกษาประชาสัมพันธตางประเทศ โดยจะของบฯกลาง (พิเศษ)
แตในขั้นตนตองเจียดจายจากงบฯ ของ กปส. กอน
1.9 การตั้งสํานักประชาสัมพันธสวนหนา ในพื้นที่จังหวัดภาคใตจะมีอัตรากําลัง 5 อัตรา
(C.6 - 8) จะรับสมัครบุคคลที่ตองการไปทําหนาที่ โดยพรอมเลื่อนระดับใหทันที แตมี
สัญญาตองอยูปฏิบัติอยางนอย 2 ป
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2. การพิจารณารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมประชาสัมพันธ
ในปงบประมาณ 2551 โดยที่ประชุมไดรวมกันแสดงความคิดเห็น
ในการกําหนดกิจกรรมตามโครงการตางๆ ดังนี้ คือ
1. โครงการประชาสัมพันธสงเสริมสังคมสมานฉันท
1.1 ความมั่นคงและสมานฉันทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
1.2 การสงเสริมสังคมสมานฉันท (ภาพรวมทั่วประเทศ)
2. โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
3. โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทประเทศไทยดานสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ
และสารสนเทศระดับภูมิภาค
(รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)

3. แนวทางการดําเนินงานตอไป
1. สนผ. จะนํ า เสนอโครงการและกิ จ กรรมพร อ มประมาณการค า ใช จ า ยเสนอ อปส.
เพื่ อพิ จารณา และจะแจงให ห น วยปฏิ บั ติ จัด ทํ ารายละเอี ยดโครงการส ง สนผ. เพื่ อ เสนอ
อนุมัติดําเนินการตอไป
2. สนผ. จะจัดประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ การประสานงาน
ของเจาภาพหลักกับหนวยปฏิบัติ รวมถึงการกําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
(กําหนดประชุมประมาณตนเดือนสิงหาคม 2550)

8

โครงการประชาสัมพันธสงเสริมสังคมสมานฉันท

9

โครงการประชาสัมพันธสงเสริมสังคมสมานฉันท ประจําปงบประมาณ 2551
จุดมงหมาย /
ตัวบงชี้

วัตถุประสงค / ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

ประชาชนมีความสามัคคี 1. ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวก ในการแกไข ระดับภาพรวม
ปญหาความขัดแยง ในสังคม
2. ประชาชนเลือกใชสันติวิธีในการ แกไขปญหา 1. เยาวชน
ความขัดแยง
3. สงเสริมความรูความเขาใจ ในความแตกตาง 2. ประชาชนรากแกว
ทางวัฒนธรรม
ระดับปญหาเฉพาะพื้นที่
1. กลุมเปาหมายใน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต
1.1 สื่อมวลชนทองถิ่น (รวมถึงสื่อตางประเทศที่ราย
งาน ขาวในทองถิ่น)
1.2 ผูนําทางความคิด
1.3 เยาวชน
2. กลุมเปาหมายใน 73 จังหวัด
2.1 สื่อมวลชนระดับชาติ (รวมทั้งสื่อตางประเทศ)
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
แนวโนมไมใชความ 1. ทัศนคติเชิงบวกตอการแกไข ปญหาความขัด 2.2 ประชาชนทั่วไป
รุนแรงใน การแกปญหา แยง
2. พฤติกรรมการแกไขปญหา ดวยสันติ วิธีหรือ 3. คนไทยในตางประเทศ
แนวโนมการเลือก ใชวิธีที่สันติ ในการแกไข
ปญหา ความขัดแยงใน ระดับตางๆ

สาระสําคัญ ผลผลิตจากลุม
ในการสื่อสาร เปาหมาย

10

ปญหา

ประชาชนมีความแตกตางทางความคิด มีแนวโนมที่จะใชความรุนแรงในการแกปญหา
โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอประเทศชาติในภาพรวม

องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ
จุดมุงหมาย
วัตถุประสงคโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

ตัวบงชี้

ประชาชนมีความสามัคคี

แนวโนมไมใชความรุนแรงในการแกปญหา

ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกในการ
แกไขปญหาความขัดแยงในสังคม
(แตกตางแตไมแตกแยก,สังคมไม
ทอดทิ้งกัน สังคมเอื้ออาทร)

ทัศนคติเชิงบวกตอการแกไขปญหาความขัด
แยง

ประชาชนเลือกใชสันติวิธีในการแก
ปญหาความขัดแยง

พฤติกรรมการแกไขปญหาดวยสันติวิธีหรือ
แนวโนมการเลือกใชวิธีที่สันติในการแกไข
ปญหาความขัดแยงในระดับตาง ๆ

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

11
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป
เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจใน
ความแตกตางทางวัฒนธรรม

กลุมเปาหมาย
ระดับภาพรวม

เยาวชน
ประชาชนรากหญา(แกว)

ระดับปญหาเฉพาะพื้นที่
(ปญหา 3 จชต.)

1. กลุมเปาหมายใน 5 จชต.
1.1 สื่อมวลชนทองถิ่น
(รวมสื่อมวลชนตางประเทศที่ ราย
งานขาวในทองถิ่น)
1.2 ผูนําทางความคิด
1.3 เยาวชน

ตัวบงชี้

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ
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องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

2. กลุมเปาหมายใน 73 จังหวัด
2.1 สื่อมวลชนระดับชาติ
(รวมถึงสื่อตางประเทศ)
2.2 ประชาชนทั่วไป
3. คนไทยในตางประเทศ
ทั่วโลกหรือเนนบางประเทศ
สาระสําคัญในการสื่อสาร - ความเชื่อมั่นตอเจาหนาที่ของรัฐที่
กําลังดําเนินการแกไขปญหาอยูใน
ปจจุบัน
- ความไมนาเชื่อถือ กลโกง กล
อุบายของฝายผูกอความไมสงบ
- ความอุดมสมบูรณ ความเขมแข็ง
ทางวัฒนธรรม ความเปนปกแผน
ของพี่นองในพื้นที่ จชต.(ชุมชนเขม
แข็ง สังคมอยูดีมีสุข เกษตรชีวภาพ
EM )

ตัวบงชี้

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ
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องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

- พี่นองมุสลิมผูบริสุทธิ์ปรารถนา
ความสันติสุข การทํามาหากินอยาง
ราบรื่นไมเห็นดวยกับการกอเหตุทํา
รายประชาชนของคนที่ตั้งตนวาเปน
มุสลิม
- การมีสวนรวมของประชาชนทุก
ขั้นตอนของการเสริมสรางสันติสุข
- เศรษฐกิจพอเพียง / เขาใจ เขาถึง
พัฒนา
- ความภาคภูมิใจในความเปนไทย
รักบานเกิด ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทองถิ่น
ผลผลิต 1 สื่อโทรทัศน 1.1 ผลิตรายการ/สารคดี/ขาว
(สทท.11 ยะลา)

ตัวบงชี้

2,400,000.-

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

14
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

ผลผลิต

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป
- รายการ วิถีมุสลิม 40 ตอน 11.3012.00 น.
- รายการ ทางสายกลาง 40 ตอน
10.30-11.00 น.
- รายการ คุณคาของคน 20 ตอน
- รายการ ภาษาไทยและมลายู 4 ชุด
1.2 ผลิตรายการ/สปอต/สารคดี/
ขาว (สทท.11 สงขลา)
• รายการ “รวมคิด รวมคุย”
40 ตอน
• รายการ “แสงธรรม นําชีวิต”
40 ตอน
• รายการ “Time for Teen”
40 ตอน
• รายการศิลปวัฒนธรรม
80 ตอน
• สารคดีดอกไมหลากสี
40 ตอน

ตัวบงชี้

4,854,000.-

3,240,000.-

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

15
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ
2. สื่อวิทยุกระจายเสียง

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป
• รายการตามรอยพอแบบพอ
เพียง 40ตอน
• รายการสายใยชุมชน 20
ตอน
• สปอตเพื่อเสริมสรางความ
มั่นคงและสมานฉันทในพื้น
ที่ 4 สปอต
• สารคดีเชิงขาว 52 ตอน
• สปอตโทรทัศน 5 สปอต
• รายการสนทนาขาว 52 ตอน
• รายการพิราบสัญจร 12 ครั้ง
• ฝกอบรมสรางเครือขายผูสื่อ
ขาว 2 ครั้ง
2.1 รายการวิทยุ สรรสรางความ
สมานฉันท สวท. 7 จังหวัด 9 สวท.
• ภาษามลายูทองถิ่น (สวท.
ยะลา ปตตานี สุไหงโกลก

ตัวบงชี้

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

16
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

ตัวบงชี้

และ เบตง)
• ภาษาถิ่นใต (สวท. สงขลา
สตูล พัทลุง และ สวท.ตรัง)
สถานีละ 360 ครั้ง

2.2 รายการวิทยุเครือขายเพื่อความ
มั่นคง 3 รายการ
• รายการใตสันติสุข (5 จังหวัด
7สถานี)
• รายการรอบรั้วชายแดนใต (3
จังหวัด 5 สถานี)
• รายการสีสันกอนวันใหม (7
จังหวัด9 สถานี)

785,000.300,000.450,000.-

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

17
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ
3. สื่อบุคคล/กิจกรรม

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

ตัวบงชี้

3.1 อบรมสัมมนาสรางเครือขายดาน
การประชาสัมพันธ : สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัด 5 จังหวัด
นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา
และ สตูล
• อบรมสัมมนาสรางเครือขาย
ดานการประชาสัมพันธ
• จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/พบ
ปะรวมกันทั้ง 5 จังหวัดๆ
3.2 โครงการครอบครัวเขมแข็งสราง
สันติสุข จังหวัดชายแดนใต : สํานัก
งานประชาสัมพันธจังหวัด 5 จังหวัด
นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา และ
สตูล
* สัมมนาผูปกครองใหความรู
ดานการดูแลเยาวชน
* ผลิตสื่อใหความรูเรื่องการดูแล
เยาวชนใหผูนําชุมชนเผยแพรสูผู

3,500,000.-

4,854,000.-

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ

18
องคประกอบพื้นฐาน
ของโครงการ

คําสรุปหรือคําบรรยายสรุป

ตัวบงชี้

ปกครอง

4. สื่ออื่นๆ

3.3 จัดเสวนาสื่อมวลชน จํานวน 5
ครั้ง 5 ครั้ง ( ศปส.)
3.4 โครงการอบรมผูจัดรายการวิทยุ
ชุมชนเพื่อสันติ(สปข.6)
3.5 โครงการดนตรีมลายูสื่อสันติภาพ
(สปข.6)
3.6 โครงการประกวดภาพวาดสาน
ฝนดับไฟใต (สปข.6)
3.7 บริหารและติดตามโครงการ
( สปข.6)

185,000.-

4.1 สื่อสิ่งพิมพ /คัตเอาท/VCD
(สปข.6)

500,000.-

4.2 สื่อสารสนเทศ (สปข.6)

100,000.-

300,000.300,000.100,000.100,000.-

แหลงและวิธีการ เงื่อนไขของ
พิสูจน
ความสําเร็จ
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โครงการประชาสัมพันธเทิเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
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โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

1. จัด Walk Rally เทิด
พระเกียรติ

- นักเรียน นักศึกษา
- ขาราชการ กปส. และ
บริเวณใกลเคียง

2. ขี่จักรยานเทิดพระ
เกียรติ

- นักเรียน นักศึกษา
- ขาราชการ
- ประชาชนในพื้นที่สวน
กลางและสวนภูมิภาค

3. บันทึกเทปถวายพระ - ประชาชนในพื้นที่สวน
พรเฉลิมพระชนมพรรษา กลางและสวนภูมิภาค
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิ
ภาค

จํานวนผลิต

อัตรา/ครั้ง

งบประมาณ

หนวยงาน
สพป.

21
กิจกรรม

กลุมเปาหมาย

จํานวนผลิต

4. ผลิตสารคดีโทรทัศน
3-5 นาที

- ประชาชนในพื้นที่สวน
กลางและสวนภูมิภาค

5. จัดกิจกรรมตามรอย
พระยุคลบาทตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
6. ผลิตสื่อสิ่งพิมพตาม
แนวทาง พอเพียงแบบ
ผสมผสาน (ลักษณะของ
การทําเปนบทความ)
7. ผลิตสื่อสิ่งพิมพภาษา
อังกฤษ

- สื่อมวลชน
- ขาราชการ
- ผูนําความคิด
- ประชาชนในพื้นที่สวน 5000 เลม
กลางและสวนภูมิภาค (ระบุ
กลุมเปาหมายใหชัดเจน)

8. จัดคายเยาวชน
เศรษฐกิจพอเพียง
9. จัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
(ในศูนยการคา)

สื่อตางประเทศ องคกร
5000 เลม
ระหวางประเทศ หนวยงาน
ตางๆ
- เยาวชน
3 รุน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา รุนละ 50 คน
- ประชาชน

อัตรา/ครั้ง

งบประมาณ

หนวยงาน

500,000

สพป.

900,000

สปต.

สพป.
สพป.

22

โครงการประชาสัมพันธเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย
งบประมาณ 1,800,000 บาท
1. จัดคอนเสิรต
2. จัดนิทรรศการ วันที่ 5 ธันวาคม
ขอเสนอ
1. ปลูกตนราชพฤกษทั่วไทยถวายในหลวง
- หาพันธมิตร
- ในสถานที่ของหนวยงานสังกัด กปส. ทั้งหมด
- ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกิจกรรมทั้งประเทศ
2. โครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง” (สวศ.)
งบประมาณ สปข.1-8 สปข.ละ 200,000 บาท สวศ. 400,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
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ชื่อโครงการ
โครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง”
ประเภทโครงการ โครงการใหม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.) กรมประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2550 - สิงหาคม 2551
งบประมาณ
2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)
ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
สื่อนับวามีอิทธิพลตอประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะเยาวชน เพราะเด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญตอการพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศ สังคมดี ตองประกอบดวยคนดีเปนสําคัญ การจะทําใหสังคมรับรูถึงการทําดี
สังคมตองเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดแสดงความดี ทุกภาคสวนตองสนับสนุน และสงเสริมการทําดี ปจจุบันหลายภาคสวน
ไดหันมาใหความสําคัญที่จะชวยกันสรางจิตสํานึก ปลูกฝงใหเยาวชนไดเรียนรูในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น เพื่อเยาว
ชนจะไดรูเทาทัน เลือกสรรที่จะคิดเอง ทําเองได ในแนวทางที่ถูกตองและเหมาะสม ถาทุกภาคสวนรวมมือกัน สังคมของคนดี
ตองเขมแข็งอยางแนนอน
เนื่องในวโรกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 80 พรรษา สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.) กรมประชาสัมพันธ ในฐานะสื่อของรัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคน ตระหนักถึงการสงเสริมใหเยาวชนทําความดี รวมถึงการมีสวนรวม ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ซึ่งเปนแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนา คุณภาพคนและสังคม
ไทย โดยการพัฒนาจิตใจควบคูกับการเรียนรูของคนทุกกลุมวัยตลอดชีวิต พรอมทั้งเพื่อใหเยาวชนและครอบครัวไดทําความดีเพื่อ
พอพรอมๆ กัน จึงไดจัดทําโครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ.ดวยเสียงเพลง” ขึ้น ถือวาเปนเวทีที่จะใหเยาวชน
และบุคคลทั่วไปไดมีโอกาส มีสวนรวมในการแสดงถึงความจงรักภักดีตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และแสดงออกในทาง
ที่ชอบและถนัดดวยเสียงเพลงอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป.
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเยาวชน และครอบครัวไดทําดีพรอมกัน ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 80 พรรษา
2.2 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนมีการรวมกลุม มีสวนรวมในเวทีสําหรับ การเรียนรู และพัฒนาความสามารถ กลา
แสดงออกในทางที่ถูกตองและเหมาะสม
2.3 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนฝกทักษะของการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง โดยผานเสียงเพลง
2.4 เพื่อสรางความรักและความผูกพันของสถาบันครอบครัวโดยใชเวลาวางในเปนประโยชนมากขึ้น
2.5 เพื่อสงเสริมใหทุกคนไดรูสึกวา “เราเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมที่ด”ี
3. กลุมเปาหมาย
3.1 เยาวชนอายุ 19 – 25 ป
3.2 ประชาชนทัว่ ไป
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4. ผูรับผิดชอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) กรมประชาสัมพันธ
5. การดําเนินงาน
5.1 จัดการประกวด 2 ประเภท คือประเภทนักรองหญิง และประเภทนักรองชาย
5.2 จัดสงหนังสือแจงการจัดกิจกรรม โครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง” พรอมเนื้อ
รองจํานวน 3 เพลงคือเพลงพอแหงแผนดิน เพลง สวศ.สัญญาใจ และเพลงพลังรัก สวศ. ไปยังถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศ ผู
สนใจสงผลงานเขาประกวดติดตามรับฟงตัวอยางการรองได ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.)
ตามพื้นที่ของเครือขาย
5.3 บุคคลทั่วไปหรือสถาบันการศึกษาที่จะจัดสงตัวแทนผูเขาประกวด บันทึกเสียงรองใสเทปคลาสเซทหรือ ซีดี โดยไม
ตองมีทํานอง ตามขอกําหนดดังนี้
5.3.1) เพลงบังคับรวมทั้งประเภทหญิงและประเภทชายคือ เพลงพอแหงแผนดิน
5.3.2) เพลงบังคับสําหรับประเภทหญิงอีก 1 เพลง คือ เพลงพลังรัก สวศ.
5.3.3) เพลงบังคับสําหรับประเภทชายอีก 1 เพลง คือ เพลงสวศ.สัญญาใจ
สงมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.) ซอยอารียสัมพันธ สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา สวศ.ในภูมิภาค ประกอบดวย ภาคเหนือที่ สวศ.แมฮองสอน
สวศ.ลําปาง ภาคอิสานที่ สวศ.อุบลราชธานี ภาคกลาง ที่ สวศ.นครสวรรค สวศ.รังสิต ภาคตะวันออกที่ สวศ.จันทบุรี ภาคใตที่
สวศ.สุราษฎรธานี สวศ.กระบี่ สวศ.สงขลา สวศ.ระนอง
5.4 คณะกรรมการคัดเลือกเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานขับรองและดนตรี ไมต่ํากวา 5 คน
5.5 สวศ.ภูมิภาค 11 แหง จะดําเนินการคัดเลือกในแตละภูมิภาคในรอบแรกและรองชนะเลิศในแตละภาคจะมีการแสดงสด
ออกอากาศทาง สทท.11 ณ สปข.1-8 โดยคัดเลือกผูชนะฝายหญิงและฝายชาย จาก สปข. ประเภทละ
2 คน (รวม 4 คน)
5.6 ผูผานการคัดเลือกเขามาประกวดรองเพลงในรอบสุดทาย จาก สปข.1-8 เพื่อเขารับการคัดเลือก ณ หอประชุมกรม
ประชาสัมพันธ (การแตงกายอนุรักษวัฒนธรรมไทย) ซอยอารียสัมพันธ เขตพญาไท กรุงเทพฯ พรอมถายทอดสด ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ

5.7 รางวัลประกอบดวย
5.7.1 รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทานจากพระเจาวรวงคเธอพระองคเจา
โสมสวลี จํานวน 2 ถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๆ ละ 10,000.- บาท (รวม เปนเงิน 20,000.-บาท)
5.7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถวยรางวัลจาก รมต.วาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวิจิตร ศรีสอาน จํานวน 2 ถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๆ ละ 7,000.- บาท(รวมเปนเงิน 14,000.-บาท)
5.7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถวยรางวัลจาก อธิบดีกรมประชาสัมพันธ จํานวน 2 ถวยรางวัล พรอมเงิน
รางวัล ๆ ละ 5,000.- บาท (รวมเปนเงิน 10,000.-บาท)
5.8 ประธาน ผูมอบรางวัล อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
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6. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
กิจกรรม
ผลผลิต
โครงการประกวดรองเพลง
ผูเขาประกวดรอบชิงชนะเลิศ เดือน
“ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง” พฤษภาคม 2551 รวม 16 คน

ผลลัพธ
เยาวชนและบุคคลทั่วไปในแตละระดับ
ของกลุมเปาหมาย ไดมีโอกาสมีสวนรวม
ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ
องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
แสดงออกในทางที่ชอบและถนัด ตลอด
จนการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง โดย
ผานทางเสียงเพลง “พอแหงแผนดีน”
“เพลงสวศ. สัญญาใจ” และ “เพลงพลัง
รัก สวศ.” อันสงผลใหสถาบันครอบครัว
มีความรักความผูกพันกันมากขึ้น รวมทั้ง
สงเสริมใหเยาวชนไดสรางชื่อเสียงใหกับ
ตนเอง ครอบครัว และสถาบัน

7. วิธีวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต / ตัวชี้วัดผลลัพธ
กิจกรรม
สวศ. จัดกิจกรรมประกวดรองเพลง
“เพลงพอแหงแผนดิน”
“สวศ. สัญญาใจ” และเพลง “พลังรัก
สวศ.)” ในวันศุกรที่ 10
สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมกรมประชา
สัมพันธ เวลา13.00 –14.00 น.

ผลผลิต
จากการสงเทปคลาสเซทเขาประกวดของ
สถาบันตางๆ และประชาชนทั่วไป ทั่ว
ประเทศ

ผลลัพธ
รอยละ 70 ของกลุมเปาหมาย ไดแสดง
ความสามารถ ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนตามที่ตนเองชอบ และถนัด
รวมทั้งผลจากการประกวดเปนสวนหนึ่ง
ของการแสดงความจงรักภักดีตอองคพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อีกทั้งยังได
สรางชื่อเสียงใหกับตนเอง ครอบครัว
และสังคม
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8. ประมาณการคาใชจาย โครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง”
จํานวน 2 ,000,000.-บาท (สองลานบาทถวน)
1. คาบริหารโครงการ
- คาจัดสงเอกสารไปยังสถาบันการศึกษาตางๆ
10,000.บาท
- อื่นๆ (อาหารวาง และเครื่องดื่ม คาแตงตัว)
30,000.บาท
2. คาของรางวัล
- ถวยรางวัล 4 ถวย ๆ ละ 5,000.-บาท
20,000.- เงินรางวัล ทุกรางวัล
44,000.- บาท
3. คาตอบแทนพิธีกร 2 คน ๆ ละ 3,000.บาท
6,000.4. คาตอบแทนกรรมการ 5 คน ๆ ละ 5,000.-บาท
25,000.5. คาถายทอดสดทาง ชอง 11 กรมประชาสัมพันธ
200,000.6. คาใชจาย สวศ.ในสวนภูมิภาคและ สปข.1-8 แหงละ200,000.-บาท 1,600,000.บาท
7. คาบันทึก ซีดี บทเพลงและทํานองเพลงสําหรับแจกจายเปนของ
30,000.บาท
ที่ระลึกสําหรับผูผานการคัดเลือก
8. คาใชจายอื่น ๆ
15,000.บาท
รวมทั้งสิ้น

2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน)

บาท
บาท
บาท
บาท
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9. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2550 - พฤษภาคม 2551
ชื่อกิจกรรม
โครงการประกวดรองเพลง
“ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ.
ดวยเสียงเพลง”
- ประกาศประชาสัมพันธ
โครงการไปยังสถาบันการ
ศึกษาและบุคคลทั่วไป
- ผูสนใจรับ เทป/ซีดี เสียง
ขับรองเพลงเพื่อตัดสินใน
รอบแรกและนําออกอากาศ
ทาง สวศ.ในพื้นที่รวมทั้ง
สวศ.สวนกลาง
- จัดประกวดรองเพลงรอบ
2 ในแตละ สปข.1-8
- สวศ.สวนกลางดําเนิน
การพิจารณาตัดสินประกวด
ในรอบรองสุดทายจาก
จํานวน 32 คน ใหเหลือ
เพียงประเภทละ 5 คน รวม
10 คน พรอมนําออกอากาศ
ทางสวศ.สวนกลาง และ
สวศ.ภูมิภาคทั่วประเทศ
- จัดประกวดการรองเพลง
รอบสุดทายซึ่งเปนตัวแทน
จากทุกภูมิภาค
ชาย 5 คน
หญิง 5 คน
พิจารณาคัดเลือกใหหลือ
เพียงประเภทละ 3 รางวัล
ออกอากาศและแสดงสด
ณ อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ

แผนการจัดกิจกรรมและงบประมาณ ป 2551
เปาหมายตาม
แผน
หมายเหตุ
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย พ.ค
รอยละ 70 ของ
กลุมเปาหมาย
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10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เยาวชนไดมีสวนรวมในการจัดโครงการประกวดรองเพลง “ทําดีเพื่อพอ กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง”
10.2 ประชาชนไดรูจักสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา (สวศ.) กรมประชาสัมพันธ มากขึ้น
10.3 สวศ. ไดเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม และปลูกฝงใหเยาวชนไดรูจักการคิดเปน ทําเปน และแกปญหา เปน รวม
ทั้งไดรูจักการแสดงออกในทางที่ถูกตองและเหมาะสม
10.4 เยาวชน รวมถึงผูปกครอง ไดทํากิจกรรมรวมกัน สรางความรักและความผูกพันตอสถาบัน ครอบครัว
10.5 เยาวชน ไดสรางประโยชนและชื่อเสียงตอตนเอง ตอครอบครัว ตอสถาบัน และตอสังคม
-------------------------------------------------------
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3. กิจกรรม “ดูแลผูสูงวัยถวายความดีเพื่อพอหลวง”
4. เฉลิมพระเกียรติผานทางสื่อสิ่งพิมพ (ซองจดหมาย)
- ขอความประทับที่ซองจดหมาย (7 ไปรษณีย 10 วัน 30,000 บาท)
5. เยาวชนตนแบบ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการเทิดพระเกียรติในหลวงในฐานะนักประชาสัมพันธ/นักการสื่อสารของชาติ
รายละเอียดการจัด Walk Rally เทิดพระเกียรติ (สพป.)
- กลุมพันธมิตรบริเวณใกลเคียงกรมประชาสัมพันธ นักเรียน นักศึกษา แฟนพันธุแทของกรม
- งบประมาณ 500,000 บาท
- เก็บคาใชจายลงทะเบียน (รายไดทูลเกลาถวาย)
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ในศูนยการคา)
ขอสรุป
1. “เทิดพระเกียรติในหลวงในฐานะนักประชาสัมพันธ/นักการสื่อสารของชาติ”
14 เสียง
2. “ตามรอยเสด็จเพื่อการพัฒนาประเทศ”
11 เสียง
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โครงการประชาสัมพันธสสง เสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
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โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
จุดมงหมาย / ตัวบงชี้

วัตถุประสงค / ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

สาระสําคัญในการสื่อสาร

ผลผลิตจากลุมเปาหมาย

- ประชาชนมีความเชื่อมั่น 1. เพื่อใหประชาชนมีความรู 1. ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 1. สาระสําคัญของรัฐธรรม 1. ใหมีความรูความเขาใจใน
และมี
ความ
นูญ
สาระ ของรัฐธรรมนูญ
สวนรวมในการเมืองการปก เขาใจในสาระสําคัญของ รัฐ 2. สื่อมวลชนและเครือขาย
ครองใน
ธรรมนูญ
กปส.

- สิทธิเสรีภาพ

ระบอบประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี 3. สื่อมวลชนตางประเทศ
สวน

- สถาบันการเมือง

- รับฟงขอมูล

รวม

4. ผูนําทางความคิด

- การตรวจสอบศาล

- รวมเวทีประชาธิแไตย

เลือกตั้ง -> ประชาชนไปใช
สิทธิ

5. เยาวชน อายุต่ํากวา 18 ป

- การมีสวนรวม

- รวมกิจกรรมทางการเมือง

ประชาธิปไตย -> การมีสวน
รวม

6. กลุมผูพิการและดอย
โอกาส
7. ชนกลุมนอย

2. ขอใหสวนรวมทางการเมือง

- ใหความรูทางการเมือง
2. การเมืองเปนเรื่องใกลตัว
และ

- ไปเลือกตั้ง
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จุดมงหมาย / ตัวบงชี้

วัตถุประสงค / ตัวชี้วัด

กลุมเปาหมาย

สาระสําคัญในการสื่อสาร

ผลผลิตจากลุมเปาหมาย

มีผลกระทบตอประชาชนทุก 3. ความรู ความเขาใจของ กลุม
ระดับ
เปาหมาย
รวมทั้งอยูอยูในวิถีชีวิตประจํา 4. จํานวนครั้ง (ความถี่)
วัน
ของทุกคน
ตัวบงชี้

ตัวชี้วัด

5. ความครบถวนของเนื้อหา
6. ความครอบคลุมกลุมเปา
หมาย

- รอยละของประชาชนกลุม 1. รอยละของกลุมเปาหมายมี
เปาหมายมีสวนรวมทางการ ความรู ความเขาใจในสาระ
เมือง
ของรัฐธรรมนูญ

7. จํานวนครั้งของกิจกรรมการ
ขยายผล

2. ระดับความสําเร็จของกิจ
กรรมที่ สงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมให ประชาชนมี
สวนรวมทางการเมือง

8. ขอมูลกลุมเปาหมายของการ
ขยายผล

9. ระดับความสําเร็จของกิจกรรม
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา
หมาย
เผยแพรสิทธิ หนาที่ของพล ประชาชนราก
เมืองดี ตามระบอบ
แกว
ประชาธิปไตย

ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
1. ผลิตสารคดีสั้น
สวท.
วิทยุ ระบบ ออกอากาศในราย 3 นาที 10 ตอน 10,000 100,000
เอฟ.เอ็ม. 92.5 การหมุนตามวัน
มฮ. และ ระบบ เวลา 17.00 – 18.00
เอ.เอ็ม.891 น. วันละ 1 ครั้ง
กฮ. และ ลูก (ต.ค. - ธ.ค.50)
ขาย 16 ความถี่ สัปดาหละ 3 วัน
และเผยแพรทาง
อินเตอรเน็ต
2. จัดรายการนอก
12,000
สวท.
- แสวงหาหมูบาน/ชุมชน ประชาชนราก วิทยุ ระบบเอฟ. จันทร - ศุกร เวลา 60 นาที
สถานที่ รายการ
เอ็ม. 92.5 มฮ., 08.00 – 09.00 น.
สงเสริมประชาธิปไตยดีเดน แกว
เอ.เอ็ม
“บันทึกสถานการณ” นําเสนอเปนกรณีตัวอยาง
- เปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมแสดงความเห็น
เพื่อ สรางความรู ความเขา
ใจใน สิทธิและหนาที่พล
เมือง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

891 กฮ. และ
เครือขาย 54
สถานี
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
3. ผลิตสปอตภาษา ประชาสัมพันธความเคลื่อน ชาวตาง
2 สปอต 60,000 120,000 สจต. สวท.
วิทยุระบบเอฟ. เวลา 07.00 – 08.00
อังกฤษ ออก อากาศ ไหวกอนการเลือกตั้งเพื่อสง ประเทศใน เอ็ม. 88,95.5 น., เวลา 12.00 –
แทรกในชวง ถายทอด เสริมการปกครองระบอบ ประเทศไทย มฮ. และระบบ 13.00 น., เวลา
เสียงภาค ภาษาอังกฤษ ประชาธิปไตยและเพิ่ม และชาวไทยที่ เอ.เอ็ม. 918 19.00 – 20.00 น.
ความ เชื่อมั่นของชาวตาง พํานักในตาง กฮ.ทางคลื่น เวลา 20.00 – 20.30
น. วันละ 4 ครั้ง รวม
ชาติ
สั้น
ประเทศ
120 ครั้ง
4. ผลิตสปอต
ประชาสัมพันธใหประชาชน ผูมีสิทธิออก วิทยุ
ขาวภาคบังคับ และ 30 วินาที 2 สปอต 10,000
20,000
สวท.
เสียงเลือกตั้ง
ไป ใชสิทธิเลือกตั้ง
ขาวตนชั่วโมง วันละ
1 - 2 ชั่วโมง
เนื้อหา
เลือกตั้ง
เมื่อไหร
ไมไปใช
สิทธิ์เสีย
สิทธิ์อะไร
(ภาษา
ทองถิ่น)
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กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
5. จัดรายการพิเศษ ประชาสัมพันธกอนการ ผูมีสิทธิออก วิทยุระบบ
ออกอากาศเวลาราย 50 นาที
เลือกตั้ง 1 สัปดาห เพื่อเชิญ เสียงเลือกตั้ง เอฟ.เอ็ม. 92.5 การหมุนตามวัน จ.
ชวนให ประชาชนผูมีสิทธิ์ และประชาชน มฮ. , เอ.เอ็ม. - ศ. เวลา 17.00 ออกเสียงเลือกตั้งไปทําหนา ผูสนใจ
891 กฮ.และลูก 18.00 น.
ที่ลงคะแนนเสียง รณรงคให
ขายความถี่
ประชาชนตระหนักเห็นคุณ
คาการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
6. รายการพิเศษการ การรายงานบรรยากาศ ประชาชนผูสน วิทยุ ระบบ วันเลือกตั้งตั้งแตเปด
รายงานผล และการ การลงคะแนนเสียงจากทั่ว ใจและผูมีสิทธิ เอฟ.เอ็ม. 92.5 หีบเลือกตั้งจนเสร็จ
สรุปผลการเลือกตั้ง ประเทศจนกระทั่งปดหีบลง ออกเสียงเลือก มฮ. , เอ.เอ็ม. สิ้น
คะแนนและบรรยากาศการ ตั้ง
891,819
นับคะแนน
กฮ.และเครือ
ขายทั่วประเทศ
7. รายการวิเคราะหขาว การวิเคราะหขาวดาน
สัปดาหละ 1 ครั้ง
ชาวตาง
วิทยุระบบ
ในรายการ "Thailand เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประเทศ ที่ เอฟ.เอ็ม. 88 , (วันไหนเวลาไหน)
Watch"
กอนการเลือกตั้ง
อาศัยอยูใน และ95.5 มฮ.
ประเทศไทย

จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
ผลิต
รับผิดชอบ
5 ครั้ง
สวท.

1 ครั้ง

150,000

150,000 สวท. (สวน
กลาง และ
ภูมิภาค)

6 ตอน

16,666

100,000

สวท.
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กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
8. รายงานสดการเลือก ขอมูล ขาวสาร บรรยากาศ ชาวตาง
ขาวตนชั่วโมง
10 ครัง้ 20,000 200,000
สวท.
วิทยุ
ตั้ง "Election Report" ของการลงคะแนน เสียง ประเทศ ที
เลือกตั้ง
อาศัยอยูใน
ประเทศไทย
9 .รายงานการวิเคราะห การวิเคราะหแนวโนม
เวลา 20.00-20.30
ชาวตาง
วิทยุ
ขาว "Thailand After ประเทศไทยหลังการเลือก ประเทศ และ
น.
Election "
ตั้ง
ชาวไทยที่
อาศัยอยูใน
ประเทศไทย
10. ผลิตรายการ "รูลึก - เผยแพรความรูความเขา ประชาชนและ โทรทัศนชอง11 (ตอเนื่อง)
30 นาที
รูจริง ประชาธิปไตย" ใจ เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของ ผูมีใชแรงงาน
พลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
11. ผลิตรายการ " เวที - ใหเยาวชนมีความรูความ เยาวชน
30 นาที
โทรทัศนชอง11
วัยทีน อินไซดรัฐธรรม เขาใจในรัฐธรรมนูญที่
บัญญัติ เรื่องที่มีผลกระทบ
นูญ"
ตอเยาวชน และการปกปอง
สิทธิตอเยาวชน

1 ครั้ง

20,000

20,000 สวท.

36 ตอน

55,555

2,000,000

สทท.11

36 ตอน

66,666

2,000,000

สทท.11
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กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
12. ผลิตสปอต ชุดที่ 1 - ใหประชาชนมีความรู ประชาชนกลุม โทรทัศนชอง11
30 นาที
"กาวไปขางหนา"
ความ เขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เปาหมาย
หนาที่ของ พลเมืองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตย
13. ผลิตสปอต ชุดที่ 2 - ใหประชาชนมีความรู ประชาชนกลุม โทรทัศนชอง11
30 นาที
"ดอก, ผล"
ความ เขาใจเกี่ยวกับสิทธิ เปาหมาย
หนาที่ของพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
14. ผลิตรายการ " รวม - สรางความเชื่อมั่นใน ผูมีสิทธิออก โทรทัศนชอง11 เนน 3 เดือนกอนการ 30 นาที
พลังสรางชาติ"
ระบอบ ประชิปไตยและมี เสียงเลือกตั้ง
เลือกตั้ง
สวนรวมใน กระบวนการ และประชาชน
ทางการเมืองทุก ระดับ ทั่วไป
15. ผลิตรายการ
2 ชั่วโมง
- สรางความเชื่อมั่นใน ผูมีสิทธิออก โทรทัศนชอง11
คอนเสิรต " เพื่อชีวิตเพื่อ ระบอบ ประชิปไตยและมี เสียงเลือกตั้ง
ประชาธิปไตย"
สวนรวมใน กระบวนการ และประชาชน
ทางการเมืองทุก ระดับ ทั่วไป
16. ผลิตรายการสด " - รายงานสดผลการเลือก ประชาชนทั่ว โทรทัศนชอง11
เลือกตั้ง 50"
ตั้ง ตลอดวัน
ไป

จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
ผลิต
รับผิดชอบ
1 สปอต 50,000
50,000
สทท.11

1 สปอต

50,000

50,000

สทท.11

12 ตอน

50,000

600,000

สทท.11

1 ครั้ง 5,000,000 5,000,000

สทท.11

1 ครั้ง 5,000,000 5,000,000

สทท.11
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
17. ผลิตสปอต ชุดที่ 1 - ประชาสัมพันธการเลือก ประชนทั่วไป โทรทัศนชอง11
30 วินาที 1 สปอต 50,000
50,000
สทท.11
"สิทธิสวนบุคคล"
ตั้ง
18. ผลิตสปอต ชุดที่ 2 - ประชาสัมพันธการเลือก ประชนทั่วไป โทรทัศนชอง11
30 วินาที 1 สปอต 50,000
50,000
สทท.11
"โอกาสที่เทาเทียม" ตั้ง
19. จัดเวทีสัมมนาการ - นําเสนอประเด็นและสาร สื่อมวลชนและ กิจกรรม
จํานวน 8 สปข.ละ 4,000,000 สปข.1-8
เมือง
สําคัญของการเลือกตั้ง เครือขาย
ครั้ง 500,000
กปส. /ผูนํา
สปข.ละ 1
ครั้ง
ทางความคิด
500 คน
20. จัดเวทีเสวนาเกี่ยว - นําเสนอประเด็น / สาระ
กับ รัฐธรรมนูญ " เวที การ มีสวนรวมทางการ
จิบน้ําชา เสวนาประสา เมืองการ ปกครอง
สื่อกับ รัฐธรรมนูญไทย"

ผูนําความคิด กิจกรรม
( ศิลปน , ผูนํา
ศาสนา, ผูนํา
ทองถิ่น ฯลฯ)
ครั้งละ 100
คน

เดือนละ 1 60,000
ครั้ง (ต.ค.ธ.ค.) ถาย
ทอด ทาง
วิทยุ
(*TV.)

ส.ปชส.
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
21. จัดคายผูนําชุมชน / - ถายทอดความรูเกี่ยวกับ ผูนําความคิด กิจกรรม
3 ครัง้
สพป.
ศิลปน , ผูนํา
หมูบาน
ประชาธิปไตย
(กทม.)
- นําไปขยายผลในพื้นที่ ศาสนา, ผูนํา
- สรางเครือขาย
ชุมชน /
ประชาธิปไตย
เยาวชน ครั้ง
ละ 150 คน
22. จัดอบรมผูพิการ - อบรมใหความรูความเขา กลุมผพิการ กิจกรรม
75 ครัง้ 40,000 3,000,000 ส.ปชส.
(จังหวัดละ
และ องคกร ผูพิการใน ใจ ในสิทธิหนาที่ตามรัฐ และดอย
จังหวัด
ธรรมนูญ
โอกาส
1 ครั้ง)
- แกนนําผูพิการและองค ครั้งละ 50 คน
กร ผูพิการนําปเผยแพร
ขยายผล สูผูพิการและดอย
โอกาส
23. จัดแขงขันตอบ
- จัดแขงขันตอบปญหา กลุมผูพิการ กิจกรรม
75 ครั้ง 20,000 1,400,000 ส.ปชส. รวม
ปญหา การเมือง
ทางการเมือง สําหรับคน และดอย
(จังหวัดละ
กับ สวศ.
พิการ
โอกาส
1 ครัง้ )
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
24. จัดคายผูนําความ - ระดมสมองผูนําความคิด ผูนําความคิด กิจกรรม
พ.ย.50 - ส.ค.51
75 ครัง้ 200,000 1,400,000 ส.ปชส. รวม
คิด แกนนํา ปชส. การ เพื่อหาแนวทางรวมกันใน ในทองถิ่น
กับ สวศ.
(จังหวัดละ
ปกครอง ระบอบ
การ ประชาสัมพันธความรู จํานวน 200
1 ครั้ง)
ประชาธิปไตย จัดตั้ง ความ เขาใจในเนื้อหาสาระ คน
เปน " อาสาสมัคร
รัฐธรรมนูญ
ประชาธิปไตย" (
อป.ปต.)
25. อาสาสมัคร
- ใหความรูเรื่องสิทธิและ เยาวชน
กิจกรรม
พ.ย.50 - ส.ค.51
75 ครั้ง 100,000 7,500,000 ส.ปชส.
ประชาธิปไตย พบปะ หนาที่ การเมือง การปก
(จังหวัดละ
นักเรียน นักศึกษา ครอง แนวนโยบายพื้นฐาน
1 ครั้ง)
แหงรัฐ และวิธีการประชา
สัมพันธ
26. จัดอบรมดีเจเยาว จัดอบรมเยาวชนไดรับ เยาวชนระดับ กิจกรรม
ต.ค.50 - ก.ย.51 2 วัน 1 คืน 83 ครั้ง 30,000 2,490,000 สวท. สวน
ชน สงเสริม
ภูมิภาค (71
ความรู ความขาใจในหลัก ชั้นมัธยม
สถานี)
ประชาธิปไตย ในเขต การปกครองในระบอบ ศึกษาตอน
และสวศ.
พื้นที่ สปข. 1 - 8
ประชาธิปไตย
ปลายในพื้น
สวนภูมิภาค
ที่สปข.1-8
(12 สถานี)
อบรมครั้งละ
50 คน
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เนื้อหาสาระ

กลุมเปา ประเภทสื่อ ชวงเวลาเผยแพร/ ความยาว/ จํานวน อัตรา/ครั้ง งบประมาณ หนวยงาน
หมาย
ดําเนินงาน
ตอน
ผลิต
รับผิดชอบ
12,450 ใบ
1,494,000 สผป.
ขยายผลการประชาสัมพันธ เยาวชนระดับ เสื้อยืด กระเปา ต.ค.50 - ก.ย.51
การปกครองตามระบอบ ชั้นมัธยม
หมวก
( 50 * 83
(สปข.1-8)
ประชาธิปไตย
*3)
ศึกษา ตอน
สวศ.
ปลายใน พื้นที่
สวนกลาง
สปข.1-8

27. จัดทําเสื้อยืด
กระเปา และหมวก
เพื่อเปนสื่อ ประชา
สัมพันธโครงการ สง
เสริมการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย
28. ประเมินผล
ติดตามและประเมินผลกิจ เยาวชนระดับ
กรรมใหเปนไปตามแผน ชั้นมัธยม
ศึกษา ตอน
ปลายใน พื้น
ที่สปข.1-8
29. ผลิตรายการวิทยุ
เยาวชน
วิทยุ
เยาวชน รัก
ประชาธิปไตย
จํานวน 83 สถานี

2 ครั้ง

มี.ค - ส.ค. สัปดาห 30 นาที 1,992
ละ 1 ครั้ง
ครั้ง (83 x
4 x 6)

500,000 1,000,000

สนผ.

2,490,000 สวท. สวน
ภูมิภาค (71
สถานี)
และสวศ.
สวนภูมิภาค
(12 สถานี)
37,806,000
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โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทประเทศไทย
ดานสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ
และสารสนเทศระดับภูมิภาค
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โครงการประชาสัมพันธสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการประชาสัมพันธ
1. กิจกรรมตามพันธสัญญา (MOU) งบประมาณ 10,500,000 บาท
กิจกรรม

ผลผลิต

จํานวน

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ

กิจกรรมตามพันธสัญญา (MOU) 1. การเดินทางไปตางประเทศ
ของผูบริหาร เพื่อเขารวม
ประชุมคณะกรรมการรวมดาน
เทคนิค (JTC) กับประเทศ
กัมพูชา เวียดนาม จีน พมา
และออสเตรเลีย ซึ่งมีการลง
นาม MOU

5 ครั้ง

3,400,000 สปต. สทท.11
สวท.และ สนข.

2. การจัดประชุมคณะ
กรรมการรวมดานเทคนิค
(JTC) กับประเทศซึ่งมีการลง
นาม MOU ไดแก บรูไนฯ จีน

2 ครั้ง

600,000 สปต. สทท.11
สวท.และ สนข.

ผลลัพธ
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ผลผลิต
3. การเดินทางไปเยือนและ
รวมประชุมเพื่อกระชับความ
สัมพันธนําไปสูการแลก
เปลี่ยนดานขอมูลขาวสารสื่อ
สารมวลชนและสารสนเทศ ณ
สาธารณรัฐเกาหลีในโอกาส
ครบรอบ 50 ป การสถาปนา
ความสัมพันธทางการทูตไทย เกาหลี
4. การจัดรายการ twin radio
กับประเทศบรูไนฯและออส
เตรเลีย

จํานวน

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ

1,500,000 สปต. สทท.11
สวท.และ สนข.

250,000 สวท.

ผลลัพธ
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ผลผลิต
5. การเดินทางไปผลิตสารคดี
แลกเปลี่ยนกับประเทศที่มี
MOU
6. การแลกเปลี่ยนการเยือน
ระดับเจาหนาที่กับประเทศที่มี
MOU
7. การผลิตรายการขาว / สาร
คดีเพื่อแลกเปลี่ยนประเทศที่มี
MOU
8. การจัดคอนเสิรตไทย-บรู
ไนฯ

จํานวน

งบประมาณ

หนวยงานรับผิดชอบ

950,000 สวท. สทท.11

1,250,000 สปต. สทท.11 และ
สวท.

50,000 สนข.

2,500,000 สปต. สทท.11 และ
สวท.

ผลลัพธ
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2. กิจกรรมพันธกิจภายใตความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ( ABU, AIBD, UNESCO ,WIPO ,FES ,UN , PBI,etc)
กิจกรรม
กิจกรรมภายใตความรวมมือกับ
องคกรระหวางประเทศ

ผลผลิต
การเขารวมประชุมในตาง
ประเทศ
1. การประชุมใหญสามัญประ
จําป ครั้งที่ 44 และการประชุม
ภาคสมทบ( ดานรายการ เทคนิค
และกีฬา)ของสหภาพวิทยุ –
โทรทัศนแหงเอเชีย –แปซิฟก (
ABU) ณ กรุงเตหะราน สาธารณ
รัฐอิสลามอิหราน
2. การประชุมใหญสามัญประ
จําป ครั้งที่ 7 และการประชุม
ภาคสมทบของสถาบันพัฒนา
กิจการวิทยุ –โทรทัศนแหงเอ
เชีย-แปซิฟก ( ABU) ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

678,000

สปต. สทท.11 สพท. และ
สวท.

428,000

สปต. สทท. และ สวท.

ผลลัพธ
ไดรวมกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของ ABU เพื่อจัดทําแผน
งานรองรับ

ไดรวมกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานของ ABU เพื่อจัดทําแผน
งานรองรับ
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ผลผลิต
3. การประชุมดานลิขสิทธใน
งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ณ ประเทศสวิตเซอร
แลนด
4. การประชุมสุดยอดดานสื่อ
สารมวลชนแหงเอเชีย( Asia
Media Summit) ประจําป 2008
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมา
เลเซีย
5. การประชุมคณะกรรมการ
ดานกีฬากลางป( Sport Study
Group : SSG) ของสหภาพวิทยุ
–โทรทัศนเอเชีย-แปซิฟก
(ABU) ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบประมาณ
หนวยงาน
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
250,000 สปต. สทท.11 สวท. และ
กกช.

250,000

สปต. สทท.11 และ สวท.

160,000

สทท. 11

ผลลัพธ
ไดรวมกําหนดและรับทราบความคืบ
หนาในการจัดทําสนธิสัญญาเพื่อคุม
ครองผลงานของนักวิทยุ –โทรทัศน

ไดรวมพิจารณาและรับทราบแนว
โนมดานสื่อสารมวลชนที่สําคัญ
สําหรับภูมิภาคเอเซีย

ไดรวมกําหนดและรับทราบแผนการ
ดําเนินงานดานกีฬาของ ABU โดย
เฉพาะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การถายทอด
กีฬานานาชาติ
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ผลผลิต
6. การประชุม Asia-PacificEurope Media Dialogue ประ
จําป ค.ศ. 2008 ณ กรุงโรม
ประเทศอิตาลี

งบประมาณ
(บาท)
845,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สปต. สทท.11 และ สวท.

ผลลัพธ
ไดรวมพิจารณาและรับทราบแนว
โนมดานสื่อสารมวลชนที่สําคัญ
สําหรับภูมิภาคเอเชียและยุโรป

7. การประชุม ASEM Interfaith
Diologue ณ ประเทศเนเธอร
แลนด

220,000

สปต. สทท.11 และ สวท

ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อ
สรางความเขาใจอันดีและการอยูรวม
มืออยางสมานฉันทของศาสนาความ
เชื่อตางๆ

8. การประชุม Euraasian Media
forum ณ ประเทศคาซัคสถาน

252,000

สปต. สทท.11 สวท. และ
สนข.

ไดรับทราบแนวโนมและความกาว
หนาดานสื่อสารมวลชนของโลก

9. การประชุม public
Broadcasters Internation 2008
(PBI)

164,000

สทท.11 และ สวท.

ไดรับขอมูลและแนวทางการดําเนิน
งานของสื่อสาธารณะในระดับนานา
ชาติ
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ผลผลิต
10. การประชุม Radio Asia
ณ ประเทศสิงคโปร

งบประมาณ
หนวยงาน
(บาท)
ที่รับผิดชอบ
85,000
สวท.

ผลลัพธ
ไดรับขอมูลและแนวทางการดําเนิน
งานของสื่อวิทยุในระดับนานาชาติ

11. การประชุม BroadcastAsia
ณ ประเทศสิงคโปร

350,000

สทท.11 สวท. และ สพท.

ไดรับทราบความกาวหนาของสื่อ
วิทยุ-โทรทัศน ทั้งดานเนื้อหาและ
วิศวกรรม

12. การประชุมWorld
Electronic Media Forum ณ
ประเทศมาเลเซีย

145,000

สปต. สทท.11 สวท. และ
สพท.

ไดรับทราบแนวโนมของสื่ออิเล็ก
โทรนิกส(วิทยุ-โทรทัศน) ของทุกภูมิ
ภาค

13. การสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการในหลักสูตรขององค
กรตางประเทศ ณ ตางประเทศ
การเปนเจาภาพจัดการประชุม
ระหวางประเทศ
14. การจัดประชุมคณะ

1,356,000

สทท.11 สวท. สพท. สนข.
และ สปช.

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กปส.
ในการดําเนินงานดานวิทยุ-โทรทัศน

618,000

สปต. สทท.11 สวท. และ

แลกเปลี่ยนความรูดานลิขสิทธิ์ใน
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ผลผลิต

กรรมการดานลิขสิทธิ์และการ
จัดสัมมนาวาดวยลิขสิทธิ์ของ
ABU
15. การจัดฝกอบรม/สัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ
องคการระหวางประเทศ ( 3
ครั้ง)
เวทีสื่อสารมวลชนในสัปดาหเอ 16. โครงการสื่อสารมวลชนเอ
เชียตะวันออกและเมืองวัฒนธรรม เชียรวมสัปดาหเอเชียตะวันออก
( East Asia Media Forue)
และเมืองวัฒนธรรม

รวม

งบประมาณ
(บาท)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ

กกช.

งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร
ทัศนระหวางประเทศ

270,000

สปต. สทท. 11 สวท. และ
สปช.

536,000

สปต.

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร กปส.
ในการดําเนินงานดานวิทยุ-โทรทัศน
และสรางบทบาทความเปนผูนําดาน
สื่อวิทยุ-โทรทัศนในภูมิภาค
เพิ่มความรวมมือในการเผยแพรกิจ
กรรม/ขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยน
ขาวสารและความรวมมือดานการ
ประชาสัมพันธและสื่อสารมวลชน
ระหวางเอเซียน+3

6,730,000
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3. กิจกรรมวิเทศสัมพันธ
กิจกรรม
วิเทศสัมพันธ

งบประมาณ
(บาท)
- การนําผูบริหารหนวยงานตางประเทศเขา 50,000
เยี่ยมคารวะรัฐมนตรี
ผลผลิต

- การนําผูบริหารหนวยงานตางประเทศพบ
หารือกับผูบริหาร กปส.และเยี่ยมชมกิจการ
กปส.
รวม

50,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สปต.

ผลลัพธ
สรางความสัมพันธอันดีกับหนวย
งานตางประเทศ
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สรุปการดําเนินการดานตางประเทศของกรมประชาสัมพันธ
(4 ก.ค. 50)
1. ทบทวนกําหนดยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรมใหชัดเจน ทั้งยุทธศาสตรหลัก /
ยุทธศาสตรกรณีวิกฤติเรงดวน
- ประเทศอะไรบาง
- เนนเนื้อหาอะไร
- มองกิจกรรมใหครบกระบวนการ
- ประเมินผล
2. ทบทวนเรื่องการเขารวมประชุมกับหนวยงานในตางประเทศ
- จัดลําดับความสําคัญ
- ดูภาพรวมของกรมวาใครควรจะไปบาง
3. กิจกรรมในทองถิ่น กิจกรรมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
- ระดับภูมิภาคเพิ่มกิจกรรมสรางความเขาใจอันดีกับประเทศเพื่อนบานผานสื่อมวลชน
จังหวัดชายแดน
4. การพัฒนาบุคลากรเขารับการอบรม สัมมนาในหลักสูตรขององคกรตางประเทศ
- พิจารณาภาพรวมและจัดลําดับความสําคัญ
5. สปต.จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนดานตางประเทศในภาพรวมโดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของให
ความคิดเห็น

****************

