บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย โทรศัพท/โทรสาร 0-5371-1870
ที่ ชร 0001/ 405
วันที่ 3 สิงหาคม 2550
เรื่อง สรุปผลการประชุมผูบริหารประจําเดือน กรกฎาคม 2550 (ส.ปชส.)
……………………………………………………………………………………………………
เรียน ปชส. จังหวัด ทุกจังหวัด
ตามที่ ส.ปชส.เชียงใหม มอบหมายให ส.ปชส.เชียงราย ไปประชุมแทนในการประชุม
ผูบริหาร ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 นั้น
ส.ปชส.เชียงราย ขอสรุปการประชุมผูบริหารครั้งที่ 7/2550 วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ดังนี้
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนประธานการประชุม
1. วาระเพื่อทราบ
1.1 อปส. ไดมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ สทท.ยะลา และ สวท.ยะลา ที่
รายงานขาวบันทึกภาพเหตุการณระเบิดทีจ่ ังหวัดยะลา มีสํานักขาว ขอภาพไปเผยแพรทั่วโลก ซึ่งเปนการ
สรางชื่อเสียงใหกับกรมประชาสัมพันธ
1.2 กปส.จะมีสถานีทีวี ภายใน ใชชื่อ PR ทีวี ทําขาวทีวเี ผยแพรขอมูลขาวสารภายใน กปส.
จะตั้งเครื่องรับทีวีไวหนาลิฟต ชั้นละ 1 เครือ่ ง เพื่อใหขาราชการ เจาหนาที่ และผูมาติดตอราชการไดรับ
ทราบขอมูล ออกอากาศเฉพาะชวงเชาและเที่ยง เริ่มเผยแพรตั้งแต 1 สิงหาคม 2550 หากสวนราชการใดจะ
ฝากขอมูลเผยแพร ใหสงตรงไปยัง สลก. (ควรเปนเทปเบตา)
2. วาระที่เกี่ยวของกับ ส.ปชส.
2.1 โครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ผอ.สนผ.แจงวา จะจัดทําปายประชาสัมพันธในพื้นที่
75 จังหวัด จังหวัดละ 1 ปายนั้น ขณะนี้อยูร ะหวางดําเนินการ อปส. ไดลงนามในคําสั่ง กปส.ที่ 550/2550
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
แตงตั้งใหขาราชการของ ส.ปชส.เปนคณะกรรมการตรวจรับปายประชาสัมพันธการเลือกตั้งในพื้นที่ของ
แตละจังหวัด
2.2 การประชาสัมพันธและการปฏิบัติเพื่อการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญ ขอใหทกุ สวนงาน
ปฏิบัติตามมติ ครม. โดยสรุป ขาราชการใหวางตัวเปนกลาง เชิญชวนประชาชนไปใชสิทธิ และใหละเวน
การจัดอบรม หรือสัมมนา ชวงระยะเวลาประมาณ 30 วัน (19 กค.-19 สค. 50) กอนออกเสียงประชามติ
เพราะจะกระทบตออัตรากําลังของเจาหนาที่ ซึ่งจะตองปฏิบัติงานการออกเสียงประชามติ รวมทั้งการไปใช
สิทธิออกเสียงของบุคลากรในสังกัด
2.3 สวท.กทม. มีการปรับปรุงรายการภาคเชา เวลา 05.00 – 07.00 น. เพื่อใหมีคณ
ุ ภาพ เนนการ
ประชาสัมพันธใหเกิดประโยชนแกรากหญา ซึ่ง ครม. สั่งการผานกระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหหอกระจายขาว ถายทอดเสียงจาก สวท. ซึ่งจะเริ่มดําเนินการ 1 สค.50 (ส.ปชส.ควรสงขอมูล
กิจกรรมที่เกีย่ วของกับเหตุการณตาง ๆ ตามสถานการณ เชน กิจกรรมรณรงคใหไปใชสิทธิลงประชามติ ,
การเตรียมการเลือกตั้ง, ปแหงการเฉลิมฉลอง 80 พรรษาฯลฯ)
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2.4 อวท. (นายไพฑูรย ศรีรอด) แจงวา นายกรัฐมนตรี ไดมีการนําเสนอในที่ประชุมฯ ให
ประชาสัมพันธจังหวัด เปนโฆษกจังหวัด ทาน อปส. ไดกลาววา แสดงวาทานนายกฯ ตองการให
ประชาสัมพันธจังหวัด เปนผูถายทอดขอมูลขาวสารเพื่อใหสื่อมวลชนนําไปขยายผลแกประชาชนตอไป
(รายละเอียดปรากฏใน Internet แลว )
2.5 เรื่องแผนงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท. ขณะนี้มรี ายงาน
แผนงานโครงการจาก สปข. , ส.ปชส. บางแหง รวมกัน บางแหง ส.ปชส.เสนอแผนแยกตางหาก ซึ่ง สนผ.
แจงวา แผนงานโครงการฯ ที่นําเสนอจะตองรวมกันระหวาง สปข. และ ส.ปชส. โดย สนผ.จะพิจารณา
แผนงานโครงการ ฯ และจัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง เรื่องนี้ ผูแทน ส.ปชส.ภาค 5 ไดเสนอวา
- ขอให อปส. ทําหนังสือถึง อธิบดีกรมการปกครองสวนทองถิ่น เพื่อมอบเปนนโยบายให
อปท. สนับสนุนงบประมาณ
- เรงทําแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ เพื่อให อปท. บรรจุในรางขอบัญญัติของ อปท.
- ขอตัวอยางรายการ TV , วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ เพื่อนําเสนอ อปท.
2.6 การรายงานผลการดําเนินงาน เกีย่ วกับการประชาสัมพันธเพื่อลงประชามติฯ อปส. สั่งการให
ปชส.ทุกจังหวัด รายงานตรง อปส. สงใหสํานักเลขาฯ วาในเรื่องประชามติแตละจังหวัด ส.ปชส.ทําอะไร
ไปบาง แสดงผลลัพธใหได ตั้งแตเริ่มตนทําประชาสัมพันธมา ในทุกกิจกรรมในทุกพื้นที่ มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิทยุชุมชน, เคเบิ้ลทีวี/ส.ปชส. มีการติดตอ มีการสงขอมูลอะไรใหบางไหม ใหรายงานมาดวย โดยขอย้ํา
ทุกจังหวัดตองรายงานทุกสัปดาห อยางชาการรายงานใหมาถึง กปส. วันจันทร และหากสามารถวิเคราะห
ถึงแนวโนมวาประชาชนรูมากนอยเพียงไร ในเรื่องการไปลงประชามติไดดวยยิ่งดี
ทาน รปส.(ภัทรียาฯ) รายงานวา ส.ปชส. บางจังหวัดไมสงรายงานเพราะมีเหตุผลวา ไมมีปญหา
จึงไมรายงาน อปส.เนนย้ําอีกครั้ง ขอใหรายงานทุกสัปดาห เพื่อ อปส.จะประมวลไปรายงาน ครม.
(ส.ปชส. ควรเรงรายงานทุกกิจกรรม ทุกสัปดาห สง โทรสารหรือ E-mail ใหแกสํานักงานเลขา อปส.
ที่ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ 02-6187445 จนกวาการลงประชามติจะแลวเสร็จ)
2.7 เรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณของ กปส. ป 2550 กปส. ไดรับการจัดสรร 1,290.37 ลาน
เบิกจายเปนเงิน 775.08 ลาน คิดเปนรอยละ 60.07 ต่ํากวามติ ครม. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2550 กําหนดใหมี
การเบิกจายไตรมาสที่ 3 รอยละ 68.46 (ส.ปชส.ใดเบิกจายไดไมถึง 68.46 ตองเรงดําเนินการเบิกจาย)
2.8 สทท.11 ขอความรวมมือ ส.ปชส. แจกแบบสอบถามคุณภาพรายการ
คุณสรศักดิ์ฯ สทท.11 ชี้แจงขอความรวมมือ ส.ปชส. 75 จังหวัด แจกแบบสอบถาม ครั้งที่ 1
จังหวัดละ 100 ชุด (1ชุด มี 4 รายการ) โดยแจกแบบสอบถามในเมือง 30 ชุด นอกเมือง 70 ชุด แลวรวบรวม
สงใหสํานักประชาสัมพันธเขต 3 สรุปขอมูล สวน ปชส. ใหกรอกเฉพาะเอกสารหมายเลข 2 ผลการประมวล
วิเคราะห โดยใหเปนการประมวลจากประสบการณและขอสังเกตสวนตัว แบบสอบถามนี้
ใหเวลาการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 – 18 สิงหาคม 2550 สทท. 11 กทม. จัดสรรงบประมาณให ครั้งละ
1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน) สวนครั้งที่ 2 จะสงแบบสอบถามใหอีกครั้งพรอมใหเบิกจายเปนเงินอีก
1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏในแผน ดิสเก็ต ที่ สทท.11 จัดสงผานผูแทนภาคหรือ
ดาวนโหลดขอมูลจากอินทราเน็ต กปส. ( ซึ่ง สทท.11 จะขึ้นไวในอินทราเน็ต )
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2.9 เรื่องอื่น ๆ
อปส. ขอความรวมมือใหชว ยกันประชาสัมพันธกระตุน การบริโภคลองกอง ซึ่งมี theme ในการ
ประชาสัมพันธ คือ “ลองกอง ผลไมแหงมิตรภาพ สานสายใยคนไทยทั้งประเทศ ชวยซื้อ ชวยชิม อิ่มใจ
ทุกครอบครัว” และใหชว ยซื้อรับประทานดวย
จึงเรียนมาเพื่อไดโปรดทราบและดําเนินการตอไป

(นางปรัธยานภรณ สงครอด)
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย

