รายงานการประชุม
ประชุมคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี
ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)
ผู้มาประชุม
1. นายกอบชัย บุญอรณะ
2. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
3. นายชยพล อินทรสุภา
4. นายโกศล กลิ่นมาลี
5. นายนฤพงศ์ จันทร์หอม
6. นางจิตรา พันธ์สุทธิ
7. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี
8. นางกรรณิกา เอี้ยวสุกลรัตน์
9. นางสาวภิญพรรณ สาครศิริ
10. นางสาวธิดารัตน์ พลยมมา
11. นางสาวดารณี สายสุวรรณ
12. นางสาวศรัญญา รอดสวัสดิ์
13. นางสาวภัทราภรณ์ โททวี
14. นางอัฎรางค์ โพธิ์บุญ
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก
นายสัมฤทธิ์ อินโอภาส
นางสาวจิรนันท์ ธรรมชาติ
นายจรัญ มารัตน์
นายเชิดชาย ช่วงเสน
นายวิรัช เพ็ญจันทร์

21.
22.
23.
24.
25.

นางสาวจามรี อนุรัตน์
นางสาวพัชรศรี สมบัติทวีพูน
นายสมพงษ์ เพชรนาค
นายสุชาติ สุดเสนาะ
นางสาวชมพู มฤศโชติ

ประธาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
แทนปลัดจังหวัดเพชรบุรี
แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี
แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
แทนคลังจังหวัดเพชรบุรี
แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
แทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
แทนผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
แทนสถิติจังหวัดเพชรบุรี
แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี
(รก) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
แทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
ผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานเพชรบุรี
/ 26. นายไพศาล ……..

- 226.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

นายไพศาล ช่อผกา
นายกิตติพงศ์ วงศ์สวัสดิ์
นายประพิน แสงแก้ว
นายวงศพัทธ์ บิลกมล
นายยุติศักดิ์ สโมสร
นายวันชัย กองทรัพย์
นายวีระ บุญมาเลิศ
นายอิทธิกร ชานาญอักษร
นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค

35. นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน

แทนนายอาเภอเมืองเพชรบุรี
แทนแทนนายอาเภอท่ายาง
แทนแทนนายอาเภอเขาย้อย
แทนนายอาเภอบ้านแหลม
แทนนายอาเภอแก่งกระจาน
แทนนายอาเภอหนองหญ้าปล้อง
ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
นายอาเภอชะอา
นายอาเภอบ้านลาด
ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางวนิชภา ทองบุญโท
2. นางสาววรกานต์ ถาวร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
พนักงานการตลาด

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ ม นายกอบชั ย บุ ญ อรณะ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี เป็ น ประธานประชุ ม
คณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยได้ดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน
ตามคาสั่งจั งหวัดเพชรบุรี ที่ 409/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้แต่งตั้ง คณะทางาน
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี (ทีม admin เพชรบุรี) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี เป็นประธานคณะทางานฯ และมีปลัดจังหวัดเพชรบุรี หัว หน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัด
เพชรบุรี และประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นคณะทางานและเลขานุการร่วม เพื่อเร่งรัดการดาเนินการ
.../สร้างการรับรู้...

- 3สร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยส่งเนื้อหาข้อมูลการดาเนินนโยบายสาคัญของรัฐบาลให้เป็นภาษาที่
กระชับ เข้า ใจง่าย และให้ ทาความเข้า ใจรวมทั้ง ถ่า ยทอดหรื อเผยแพร่ ข้อ มูล ข่าวสารดั งกล่ า วให้ แก่ เจ้ าหน้า ที่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในระดับพื้นที่อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง โดยใช้ช่องทางการเผยแพร่ที่ห ลากหลาย
และเหมาะสม
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในปี 2562
จานวน 32 ครั้ง และปี 2563 จานวน 10 ครั้ง เพื่อให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค
เว็บไซต์จังหวัด การลงพื้นที่ของผู้บริหาร การบรรจุเป็นวาระในการประชุมกรมการจังหวัด การประชุมระดับต่างๆ
การลงพื้นที่ตรวจราชการ และช่องทางอื่นๆ รวมทั้งให้อาเภอ/ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว
การประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้าน เปิดช่องทางศูนย์ดารงธรรมอาเภอเพื่อให้เป็นหน่วยให้บริการข้อมูลข่าวสาร และช่องทาง
อื่นๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สาคัญไปสู่ประชาชนในระดับ พื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ประเทศต่างๆ ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุม
การแพร่กระจายของโรค จึงได้จัดประชุมคณะทางานฯเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการ
รับรู้จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
เลขานุการ
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อ
สร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่ง สานัก งานจัง หวัด เพชรบุรีใ น
ฐานะเลขานุก ารได้ส ่ง รายงานการประชุม ฯ ให้ค ณะทางานพิจ ารณาแล้ว ตามหนังสื อจังหวัดเพชรบุรี พบ
0017.2/ว 4735 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 จานวน 9 หน้า
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะทางานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้
จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อ งเพื่อ ทราบ การประชาสัม พัน ธ์ข้อ มูล ผ่า นป้า ยประชาสัม พัน ธ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์
แบบจอ LED ของจังหวัด
เลขานุการ
จังหวัดเพชรบุรีได้จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจอ LED Full Color
Display จานวน 2 ป้าย ประกอบด้วย
1) ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด 1.06 x 2.98 เมตร ติดตั้ง ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
2) ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ขนาด 4.896 x 10.64 x 6.896 เมตร ติดตั้งบริเวณสี่แยกข้าง
สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ภาพ และวีดิทัศน์กิจกรรมการท่องเที่ยว งานเทศกาล/
ประเพณี นโยบายต่างๆ งานพระราชพิธี และงานอื่นๆ ที่ส าคั ญ รวมทั้งการเตือนภัยในโอกาสต่างๆ ซึ่งขณะนี้ได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกวัน
ส าหรั บ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงาน ที่ มี ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ส าคั ญ สามารถน ามาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางดังกล่าวได้ โดยข้อมูลจะต้องมีรายละเอียดของรูปแบบไฟล์ที่จะนาขึ้นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังนี้
ไฟล์รูปแบบวีดิทัศน์ (Video) ต้องมีขนาดอย่างน้อย 720p (1,280x720) แต่ขนาดที่
แนะนาคือ 1,080p (1,920×1,080) Full HD โดยไฟล์นามสกุล .avi , .mp4 หรือ .mpg จัดทาในรูปแบบที่
สื่อสารแล้วเข้าใจง่าย
/- ไฟล์รูปแบบ....

- 4ไฟล์รูปภาพ จัดทาในรูปแบบ Infographic ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1,200x1,800 pixel
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 ppi โดยไฟล์นามสกุล .jpeg , .png , .gif หรือ .tif จัดทาในรูปแบบที่สื่อสารแล้วเข้าใจ
ง่าย มีตัวหนังสือที่มีขนาดใหญ่เป็นข้อความสั้นๆ เน้นใช้ภาพประกอบในการอธิบายเรื่องที่จะสื่อสาร
โดยมีช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์ระหว่างเวลา 08.00 - 21.00 น. เป็นประจาทุกวัน
ประธาน
ขอให้ให้หน่วยงานที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านจอป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
แบบจอ LED ของจังหวัดเพชรบุรี ส่งข้อมูลในรูปแบบวีดิทัศน์หรือรูปภาพ ตามรายละเอียดที่กาหนดข้างต้น ให้
สานักงานจังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนส่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาสัมพันธ์ได้แต่ต้อง
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
อาเภอและท้องถิ่น

เรื่องเพื่อพิจารณา การติดตามการดาเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับจังหวัด

เลขานุการ
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนให้จังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในปี 2562 จานวน 32 ครั้ง รวม 222 เรื่อง และปี 2563 จานวน 10 ครั้ง รวม 57 เรื่อง ซึ่งจังหวัดได้นาข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งแจ้งอาเภอ/ท้องถิ่นเผยแพร่ด้วยแล้ว
ประธาน
การประชุมคณะทางานบริห ารจัดการข้อมูล ข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้จังหวัดเพชรบุรี
ขอให้จัดประชุมคณะทางานฯ ดังกล่าว อย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง และการประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนระดับ
อาเภอ/หมู่บ้าน ให้อาเภอ/ท้องถิ่นดาเนินการหาวิธีประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนของประชาชนในระดับอาเภอ/
หมู่บ้าน เพื่อทราบถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนในข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป มีผลตอบรับอย่างไร
ผู้แทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หน่ ว ยงานสั งกัด กระทรวงแรงงานมีก ารประชาสั มพัน ธ์เ รื่องการแก้ ไขปั ญหา
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ทั้ง 8 อาเภอ โดยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 แห่ง
รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ด้วย
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
มีไลน์ “พลังบวร” ซึ่งเป็นไลน์ของชุมชนคุณธรรมมีทั้งหมด 505 ชุมชน โดยมี
สมาชิกเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนชุมชน ซึ่งได้แจ้งประชาสัมพันธ์ภารกิจในด้านศาลนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้
ชุมชนได้รับทราบ ในปัจจุบันนี้มี admin ของส่วนกลางได้เข้ามาเป็นสมาชิกโดยได้ส่งข้อมูลเรื่อง covid-19 ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มาใช้สมาชิก ไลน์ “พลังบวร” ได้รับทราบด้วย และจะขอเชิญจังหวัดเข้าเป็นสมาชิกไลน์ ”พลังบวร”
เพื่อจะได้แจ้งข้อมูลข่าวสารของจังหวัดให้สมาชิกทั้ง 505 ชุมชน ได้รับทราบด้วย
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ในส่ ว นของภาคเอกชนนั้น ถ้าส่ว นราชการ/หน่ว ยงานใดจะส่งข้อ มูล
ข่าวสารประชาสัมพั นธ์ถึงพนั กงาน/เจ้าหน้าที่ หรือผู้ ประกอบการภาคเอกชน สามารถส่ งผ่ านประธานสภา
อุตสาหกรรมฯ ประธานหอการค้าฯ และเจ้าหน้าที่ได้เพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าว
ประธาน
ให้หาแนวทางในการรวมข้อมูลข่าวสารของแต่ละหน่วยงานไว้ในที่เดียวเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ควรมีเพจหรือ admin กลาง ของจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐ รวมทั้ง กลุ่มไลน์กลางด้วย ซึ่งก่อนที่จะสร้างควรมีการชี้แจงแนวทางการรับและส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์เท่านั้น เพื่อที่จะนาไปสื่อสารภายในกลุ่มของตัวสมาชิกเองอีกครั้ง โดยทีมที่จะเป็น admin กลางควรเป็น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือสานักงานจังหวัด เพื่อที่จะกรองข้อมูลข่าวสารก่อนจะสื่อสารออกไป
/ผู้แทนคลัง....

- 5ผู้แทนคลังจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีได้จัดทาโครงการเกี่ยวกับ Line Bot ชื่อ “ความรู้คู่
ชุมชน” โดยมีเมนูประกอบด้วย เมนูข่าวของจังหวัด เมนูโควิด-19 และเมนูความรู้คู่ชุมชน ซึ่งเป็นเมนูเบื้องต้น เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลที่จะสื่อสารให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
มี Facebook ชื่อ “prd phetchaburi province” ของสานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเพชรบุรี ที่คอยรวบรวมข้อมูล กิจกรรม และข่าวสารต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
ในส่วนของสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเมื่อมีหน่วยงานส่งข้อมูล
ข่าวสารมาเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Facebook “prd phetchaburi province” สนง.ประชาสัมพันธ์จะทาการ
กรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนจะนาขึ้น Facebook โดยข้อมูลข่าวสารดั งกล่าวสามารถแสดงความคิดเห็นได้
นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรี ก็มี Facebook ชื่อ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ด้วย
ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมฯ
ในส่วนของ Line Bot ของให้เพิ่มเรื่องเด่นของแต่ละวันเพื่อให้ผู้ที่เข้ามา
ดูจะได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ผู้แทนคลังจังหวัดเพชรบุรี
สามารถเพิ่มเมนูเรื่องเด่นได้ แต่อยากให้มี Admin ร่วมเพื่อตอบคาถามประเด็น
สาคัญได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
ประธาน
ในส่วนของ Line Bot ให้สานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีช่วยแจกจ่ายเรื่องเด่นที่
สาคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นๆ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเด่นตอบคาถามได้อย่างถูกต้อง
ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน และ facebook เพื่อ
ใช้ในการประชาสั มพัน ธ์การดาเนิน งานต่างๆ กิจกรรม และระเบียบ/ข้อกฎหมาย รวมทั้งเป็นช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนด้วย โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อคอยตรวจสอบคาถามหรือข้อร้องเรียนทาง Facebook แล้วทาการส่งต่อ
คาถามหรือข้อร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อีกช่องทางหนึ่ งในการประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชน Biglove FM 88.25
Mhz โดยออกอากาศวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 15.00 น. ถ้าหน่วยงานใดประสงค์เผยแพร่ข้อมูลสามารถส่ง
มาให้สานักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี ช่วยเผยแพร่ได้
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
เมื่อก่อนทุกหมู่บ้านจะเปิดวิทยุรายการข่าว 6 โมงเช้า ของคุณปรีช า
ทรัพย์โสภา เป็นประจาทุกวัน ในปัจจุบันยังมีรายการข่าวดังกล่าวหรือไม่
ผู้แทนสวท.เพชรบุรี
ตั้งแต่ปี 2538 สวท.เพชรบุรี จัดรายการวิทยุเอง ตั้งแต่เวลา 05.00 - 07.00 น.
แต่ปัจจุบันนี้เวลา 06.00 น. สวท.ส่วนกลางได้ให้ออกอากาศรายการของส่วนกลางในเวลาดัง กล่าว ทาให้เวลาการ
ออกอากาศของสวท.เพชรบุรีน้อยลง แต่ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะออกอากาศรายการของสวท.เพชรบุรีเอง ตั้งแต่
05.00 - 07.00 น. จึงขอเชิญส่วนราชการ/หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสวท.เพชรบุรีได้ โดยติดต่อทาง
โทรศัพท์ 032 - 419434 และสามารถออกอากาศสดได้ ทั้งนี้ อยากให้ห อกระจายข่าวหมู่บ้าน ออกอากาศ
รายการของสวท.เพชรบุรี เวลา 06.00 - 07.00 น. เป็นประจา เพื่อที่ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ประธาน

การเปิดรายการวิทยุของหอกระจายข่าวหมู่บ้านและวิทยุชุมชน ให้ดาเนินการดังนี้
1. ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี แจ้งให้หอกระจายข่าวหมู่บ้านทุกแห่งเปิด
รายการข่าวของสวท.เพชรบุรี ในช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น. เป็นประจาทุกวัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ
/ 2. ให้สานักงาน......

- 62. ให้สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี แจ้งขอความร่วมมือแก่สถานีวิทยุ
ชุมชน เปิดรายการข่าวของสวท.เพชรบุรี ในช่วงช่วงเวลา 06.00 - 07.00 น.
3. ให้ที่ทาการปกครองจังหวัดเพชรบุรี ดาเนินการตรวจสอบผลการรับฟังของ
ประชาชนว่ารับทราบข่าวสารจาก สวท.เพชรบุรี หรือไม่ พร้องแจ้งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบ
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี กลุ่มไลน์ผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มไลน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีสมาชิกเป็นจานวนมากสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มดังกล่าวได้
ประธาน
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดาเนินการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดังนี้
1. จังหวัดรับข้อมูลจาก ไลน์ “ทีม admin กลาง” แล้ว ส่งต่อข้อมูลให้ ไลน์ ทีม admin
เพชรบุรี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานมีหน้าที่เปิดดูแล้วส่งต่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรี และสานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ก็ส่งต่อให้ระดับอาเภอ ตาบล ท้องถิ่น
และหมู่บ้าน เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผ่านหอกระจ่ายข่าว หรือวิทยุชุมชน หรือเผยแพร่โดยกานันผู้ใหญ่บ้าน
2. ให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานส่ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารการสร้ างการรับรู้ สู่ ชุ มชนที่ ได้
เผยแพร่แล้ว โดยส่งมาทางไลน์ “ทีม Admin เพชรบุรี (ข้อมูลสร้างการรับรู้ )”และไลน์หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้
สานักงานจังหวัดเพชรบุรีพิมพ์เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบต่อไป
3. ให้สานักงานคลังจังหวัดเพชรบุรีดาเนินการจัดทา Linebot ที่นาเสนอในที่ประชุม
ให้เสร็จสิ้นและเพิ่มเมนูเรื่องด่วน
4. ให้หน่วยงานที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน Facebook “prd phetchaburi
province” ส่งข้อมูลให้สานักงานประชาสัมพันธ์ก่อนเพื่อจะได้จัดสรรขึ้นประชาสัมพันธ์ต่อไป
5. ให้สานักงานจังหวัดเพชรบุรีดาเนินการปรับปรุงข้อมูล Facebook “จังหวัด
เพชรบุรี” ให้เป็นปัจจุบัน
6. ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ผลิตข้อมูลข่าวสารที่ใช้ประชาสัมพันธ์โดยใช้ภาษา
ที่เข้าใจง่าย กระชับ สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
7. ขอความร่วมมือตั้งชื่อไลน์เป็นชื่อของตนเองเพื่อให้สามารถทราบว่าเป็นใคร
8. ให้สวท.เพชรบุรีและวิทยุชุมชน ออกอากาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพราะเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
9. ให้ทุกส่วนราชการที่ใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ จัดทาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เมื่อมี
ข้อคาถาม/เรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็ให้ดาเนินการตอบอย่างรวดเร็ว และทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม
ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานดาเนินการตามข้อสั่งการข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งผลการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ได้ดาเนินการไปแล้ว โดยส่งมาทางไลน์ “ทีม Admin เพชรบุรี (ข้อมูลสร้างการรับรู้)”และไลน์
หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้สานักงานจังหวัดเพชรบุรีรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีทราบต่อไป
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
*********************
(นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนจ.พบ.
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายพิสิษฐ์ บุญส่งนาค)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.พบ.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

