รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนยขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ (IOC)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ หองประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ
--------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.
รายชื่อผูเขาประชุม
๑. นายธีระพงษ โสดาศรี
๒. นางอรุณี แดงพันธ
๓. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์
๔. นางสาวศุภพร สาครบุตร
๕. นางธารทิพย ทองงามขํา
๖. นางสาววราภรณ ยังรอต
๗. นางทัศนีย ผลชานิโก
๘. นางอุษณีย ศรีธัญรัตน
๙. นางทัศนีย ไตรอรุณ
๑๐. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย
๑๑. นายกิตติศักดิ์ หาญกลา
๑๒. นายทินรัตน สัจจาพิทักษ
๑๓. นางสาวพรรณี ตั้งใจสถาปตย
๑๔. นายธวัชชัย ชิดเชื้อ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
๑. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม
๒. นางเตือนใจ สินธุวณิก
๓. นายสนธยา ศรีเวียงธวัช
ผูรวมประชุม
๑. นายชูชาติ เทศสีแดง
๒. นายจําลอง อนันตสุข
๓. นางสาวสดแสง อาสิงสมานันท
๔. นางสาวปริยา เธียรประดิษฐ
๕. นายอภิชาญ ปานปรีชา
๖. นางบุญเรือน ทองปน
๗. นายทวีป คุณากร
๘. นายอนุชา นาคฤทธิ์
๙. นายอนุสรณ อัครนิติ
๑๐. นายนเรศ สีฉาย
๑๑. นายศุภวัฒน วิวัฒนพิทยาวุฒิ
๑๒. นางสาวนภัสวรรณ โฆษะ
๑๓. นางสาวณิริษธิญารัตน จันทรกระจาง

ร.อปส. ประธาน
ผูแทน ผอ.สวท.
ผอ.สทท.
ผูแทน ผอ.สพป.
ผอ.สนผ.
ผูแทน ผอ.สปต.
ผชช.
ผชช.
ร.ผชช./อกค.
อสช.
อกจ.
ผอ.สนข.
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
รปส.
รปส.
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ สนข.
นักสื่อสานมวลชนชํานาญการพิเศษ สวท.
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ สนผ.
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ สพป.
นักทรัพยากรบุคลชํานาญการ เลขานุการ ร.อปส.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ สนข.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ สนผ.
นักประชาสัมพันธชํานาญการ สนข.
นายชางไฟฟาชํานาญงาน ศสช.
นายชางปฏิบัติงาน ศสช.
เจาหนาที่คอมพิวเตอร ศสช.
นักสื่อสารมวลชน สนข.
นักสื่อสารมวลชน สนข.

๑
๑๔. นางสาวอภิญญา ลานทอง
๑๕. นางสาวสุธีรา รอดชื่น
๑๖. นายภคธัช ฐานิชธนาภัทร

นักสื่อสารมวลชน สนข.
ผูสื่อขาว สนข.
เจาหนาที่พิมพดีด สนข.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประชุมคณะรัฐมนตรี
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแตงตั้ง นายธีระพงษ
โสดาศรี รองอธิบ ดี (นักบริหาร ระดับตน) กปส. ใหดํารงตําแหนง อธิบดี (นักบริหาร ระดับ สูง) กปส. สํานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อทดแทนตําแหนงที่ผูครองตําแหนงเดิมเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้
ตั้งแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีม หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีม อบหมายให สปน.
รวบรวมการดําเนินงานของแตละหนวยงาน (กระทรวง/กรม) นําเสนอในสัปดาหหนา ทั้งนี้ กปส. จะนําเสนอให
รมต.นร. (นางสาวกฤษณา สี ห ลัก ษณ ) ไดรับ ทราบถึง การดํา เนินงานด านการประชาสัม พั นธ ในวันพรุง นี้
(๕ ตุลาคม ๒๕๕๔)
- การจัดรายการ “รัฐบาล ยิ่งลักษณ คุยกับประชาชน” ของนายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) รัฐมนตรีทุกกระทรวงสามารถนําเสนอ หรือรวมนําเสนอ/ชี้แจง ประเด็นตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหประชาชนไดรับทราบผานรายการดังกลาวได โดยสงเรื่องไดที่ รมต.นร. (นางสาวกฤษณา สีหลักษณ)
- การเชิญชวนใหประชาชนรวมใชเรือเรงระบายน้ําจากแมน้ําเจาพระยาลงสู
ทะเล (ใชใบพัดเรือ) บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา ทั้งนี้ ระดับน้ําทะเลขึ้นและหนุนแมน้ําเจาพระยาสูงสุดในวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
- การแจกถุงยังชีพใหกับผูประสบปญหาอุทกภัยของใหแจกอยางครอบคลุม
ทุกพื้นที่
- โครงการรับจํานําขาวจะเริ่มตนในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑.๒ การดําเนินงานของ กปส.
- การให ค วามสํ า คั ญ กั บ ป ญ หาอุ ท กภั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะพื้ น ที่ โดยเร ง
ดําเนินการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึงและตอเนื่อง
- การตั้งศูนยดําเนินงานเฉพาะกิจที่ สทท. โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจํา
ทุกวัน ประกอบดวย การประชุมประมวลผลการดําเนินงานจากคณะผูปฏิบัติงานในเวลา ๑๐.๐๐ น. และการ
ประชุมรวมระหวางคณะผูบริหารและคณะผูปฏิบัติงานเพื่อกําหนดประเด็นดําเนินการในเวลา ๑๔.๐๐ น.
- การปรับผังรายการของ สทท. ใหมีการดําเนินงานสนับสนุนการแกปญหา
อุทกภัยที่เขมขนขึ้น โดยกําหนดใหมีการรายการ การแจงเตือนทั้งในขายภาคหลักและขาวตนชั่วโมง สําหรับการ
รายงาน สปข.๕ และ สปข.๗ ไดสงรถดาวเทียมมารวมดําเนินงานในพื้นที่เกิดอุทกภัยดวย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

- รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การดําเนินงานของ สปข. ๑-๘
สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวาไดดํา เนินการประชาสัม พันธง านเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัว นโยบายรัฐบาล ปญหาเศรษฐกิจเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น

๒
การดําเนินงานประชาสัม พันธก ารแกปญ หาอุท กภัยในพื้นที่ไดป ระชาสัม พันธเ ชิญ ชวนให
ประชาชนรวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัย หมายเลขโทรศัพทในการขอรับการชวยเหลือ การประกาศและ
แจงเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางตอเนื่อง ตลอดจนการดูแลสุขภาพ
ดวย ทั้งนี้ ไดดําเนินการติดตามทําขาวการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในการรับฟงปญหา แกไขปญหา และใหความ
ชวยเหลือประชาชน
สถานการณน้ําในพื้นที่ มีก ารประกาศแจง เตือนใหป ระชาชนเตรียมพรอมเพื่อสรางความ
ตระหนักในการเตรียมการปองกันโดยไมเกิดความตระหนกตื่นตกใจ ปจจุบันลําน้ําชีมีปริมาณน้ํามาก ประชาชน
อําเภอชนบทกวา ๑,๐๐๐ คนไดรับความเดือดรอน ซึ่งทางจังหวัดไดใหการชวยเหลือแลว
สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดมีพิธีเปดศูนยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โดยไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนในพื้นที่รวมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ซึ่งมีผูเขาชมนิทรรศการและรวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก
พื้นที่ สปข.๒ มีการประกาศแจงเตือนใหเฝาระวังการเกิดอุทกภัย ๙ จังหวัด IOC สปข.๒ ไดทํา
หนาที่เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารการดําเนินงานในสถานการณที่เกิดขึ้น และไดจัดใหมีรายการวิทยุ/โทรทัศน
(สด) ในการดําเนินงานประชาสัมพันธดังกลาว พรอมเปนศูนยกลางการรับบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบปญหา
อุทกภัยดวย
การรายงานสถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นไดมีการจัดรายการ/รายงานสถานการณ (สด) ในพื้นที่
ผานรถยนตถายทอดสัญญาณเคลื่อนที่ (DSNG) และไดผลิตสกูปขาวสถานการณ สัม ภาษณพิเ ศษ ซึ่งมีเสียง
ประชาชนขอบคุณภาครัฐที่ไดใหการชวยเหลือเบื้องตนเปนจํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขอใหสวนกลางเพิ่ม
พื้นที่สื่อใหกับการรายงานของสวนภูมิภาคใหมากขึ้น
สปข.๓
ร.ผอ.สปข.๓ รายงานวาไดใชประโยชนศูนย IOC ในการติดตามสถานการณอุทกภัยที่อําเภอ
ฝาง อําเภอแมแตง และอําเภอเมืองเชียงใหม โดยมอบหมายให สทท. และ สวท. ผลิตรายการพิเศษ ๒๔ ชั่วโมง
ซึ่งไดรับคําชมจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ไดมีการรายงานสถานการณที่เกิดขึน้ อยางตอเนื่อง
การติ ด ตามการลงพื้ น ที่ ข องนายปรี ช า เร ง สมบู ร ณ สุ ข รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายบุญทรง เตริยาภิรมย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ในการลงพื้นที่แกไขปญหาสถานการณอุทกภัยที่เกิดขึ้น โดยไดมีการประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี (นางสาว
ยิ่งลักษณ ชินวัตร) และตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ปจจุบันสถานการณอุทกภัยที่จังหวัด
เชียงใหมดีขึ้น
อาคารสํานัก งาน สปข.๓ บริเวณชั้นใตดิน ไดรับ ผลกระทบจากปญ หาอุทกภัย เปนเหตุให
เอกสารไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ เจาหนาที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองไดประเมินมูลคาความเสียหายแลว
คิดเปนเงิน ๓.๕ แสนบาท
สปข.๔ ผอ.สปข.๔ รายงานวา ไดดําเนินงานอยางเขมแข็ง ที่ผาน รมต.นร. (นางสาวกฤษณา สีห ลัก ษณ )
ไดลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ (อําเภอน้ําปาด) ติดตามการแกปญหา การใหความชวยเหลือ/ฟนฟู การจัดสรรที่ดิน
ใหกับ ประชาชนที่ป ระสบปญ หาอุ ท กภั ยและดิน โคลนถล ม โดยไดรับ บริจ าคเงินจํ านวน ๕.๘๖ ลา นบาท
และมอบเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหลังคาเรือนละ ๘ หมื่นบาทดวย
จังหวัดเพชรบูรณ รมต.นร. (นายแพทย สุรวิทย คนสมบูรณ) ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบ
สิ่ง ของใหความชวยเหลือผูป ระสบปญ หาอุท กภัย จํานวน ๕๐๐ ชุด และประชุมทางไกลกับ นายกรัฐมนตรี
(นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณดวย

๓
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ นายพิชัย นริพทะพันธุ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยไดรับฟงบรรยายสรุปสถานการณอุทกภัยและปญหาที่เกิดขึ้น และประชุม
ทางไกลกั บ นายกรั ฐ มนตรี (นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ ชิ น วั ต ร) ด ว ยที่ ศ าลกลางจั ง หวั ด สปข.๔ และ
ส.ปชส. ไดดําเนินการประชาสัมพันธใหความรูกับประชาชนเรื่องบางระกําโมเดล ผานวารสาร สปข.๔ จํานวน
๓๐๐ ฉบับ (ทั่วประเทศ) สําหรับการใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่
-สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโ ลก ไดดําเนินการเยียวยาสภาพจิตใจประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากปญหาอุทกภัยที่อําเภอบางระกํา
- มอบเงินชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัย จํานวน ๕,๐๐๐
บาท ตามมติ ครม. แลว จํานวน ๑๗๔ ราย เปนเงิน ๘๗๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินชวยเหลือเกษตรการ ๒,๒๒๒
บาท ตามมติ ครม. เชนกัน
ทั้งนี้ สวท.พิษณุโลกไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัย โดยไดมีการปองกันและเตรียม
ความพรอมในการยายเครื่องมืออุปกรณสงกระจายเสียงแลว
จังหวัดพิจิต นายนายศิริวัฒน ขจรประศาสน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ไดลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของใหความชวยเหลือผูประสบปญหาอุทกภัย
จังหวัดอุทัยธานี น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของใหความชวยเหลือผูประสบปญหาอุทกภัย
จังหวัดนครสวรรค นายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของใหความชวยเหลือผูประสบปญหาอุทกภัย สถานการณ
ปจ จุบั นมีผ ลทํา ใหน้ํ าทวมเสน ทางสาย ๑๒๒ (เลี้ยงเมือ งจัง หวัดนครสวรรค ) ระยะทางกวา ๔ กิโ ลเมตร
เสนทางสาย ๑๑๗ พิจิตร-พิษณุโลก ระดับน้ําสูงกวา ๕๐ เซนติเมตร รถยนตไมสามารถสัญจรไปมาได ทั้งนี้ไดสง
ขาวไปสวนกลางเพื่อประชาสัมพันธใหผูใชเสนทางดังกลาวทราบลวงหนาแลว
จังหวัดสุโขทัย สถานการณน้ําในปจจุบันเพิ่มสูงขึ้น สวท.สุโขทัย ไดเริ่มดําเนินงานสนับสนุนการ
แกไขปญ หาอุทกภัยตั้งแตเ ดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยปรับ ผังรายการ และจัดรายการรวมใจชวยภัยน้ําทวม
มีการประชาสัมพันธแทรกในรายการตางๆ ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ไดชี้แจง Phone in การให
ความชวยเหลือ การปดเสนทางจราจร การปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้ง นี้ ผูว าราชการจัง หวัดได
มอบหมายให สวท.สุโขทัยเปนศูนยรับเรื่องราวรองทุก ขดวย เมื่อวันที่ ๑๓ สิง หาคมที่ผานมา สวท.สุโ ขทัย
ไดดําเนินการถายทอดเสียงการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร) และวันนี้ (วันที่ ๔
ตุลาคม ๒๕๕๔) ผูวาราชการจังหวัดไดประกาศแจงเตือนประชาชนใหระมัดระวังภัยจากระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้น
และการใชเสนทางที่น้ําทวม ระหวางวันที่ ๓-๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากที่ผานมามีฝนตกหนัก สําหรับการให
ความชวยเหลือ ผูวาราชการจัง หวัดไดม อบเงินชวยเหลือผูป ระสบอุทกภัยที่วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จํานวน
๑,๘๘๔ ราย จํานวน ๗.๒๔ ลานบาท
สปข.๕ ผอ.สปข.๕ รายงานวาในพื้นทีม่ ีปริมาณน้ําฝนไมมาก คาดวาจะเพิ่มปริมาณประมาณกลางเดือนตุลาคม
ซึ่งไดเตรียมความพรอมในการดําเนินงานประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบถึงมาตรการ ๒พี๒อาร
ของภาครัฐ เพื่อใหชีวิตและทรัพยสินของประชาชนปลอดภัยจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
สปข.๖ ผอ.สปข.๖ รายงานวา ในพื้นที่ยัง ไมไดรับผลกระทบจากปญหาอุท กภัย คาดวาประมาณกลางเดือน
ตุล าคมปริม าณน้ํ าฝนจะเริ่ ม มากขึ้ น การดําเนิน งานประชาสัม พั นธ ในพื้ นที่ ๗ จัง หวัด ภาคใต ตอนลา งได
เตรียมการประชุมผูบริหาร (เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) เพื่อเตรียมความพรอมพรอมในการปฏิบัติตามแผน

๔
(แผนพระอินทร และแผนพิทักษองคกร) โดยไดคํานึงถึงเหตุการณเมื่อป ๒๕๕๓ ที่ระบบสื่อสารไมสามารถใชงาน
ได จึงไดเตรียมนําระบบสื่อสาร VHF มาใชงานสํารองแลว
การเตรียมความพรอมของจัง หวัด เทศบาลนครหาดใหญไดเ ปดศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุท ธ วิชัยดิ ษฐ) มาเปนประธานในพิธีเปด พรอมไดติดตามการ
ดําเนินงานดานการปองกันและเตรียมการดวย
สปข.๖ ไดดําเนินการขยายผลรายการ “รัฐบาล ยิ่งลักษณ พบประชาชน” ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยมีการแปลเปนภาษามาลายู โดย นายสัมพันธ มูซอดี ประชาสัมพันธจังหวัดยะลา
สปข.๗ ผอ.สปข.๗ รายงานวา ศูนย IOC สปข.๗ ไดเปนแกนหลักในการดําเนินงาน
สปข.๗ ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานรายงานสถานการณอุท กภัยที่เ กิดขึ้นกับ สปข.๘
โดยจัดสงเจาหนาที่จํานวน ๙ คนรวมดําเนินงาน และสํารองคาใชจายในการปฏิบัติงานเปนเงิน ๑.๕ แสนบาท
ดวย
จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี เปนพื้นที่ที่ไมมีสื่อของ กปส. ส.ปชส. แจงวายัง
สามารถดําเนินงานได โดยทําหนาที่ประสานงานในการแจงเตือนผานสื่อทองถิ่นและเครือขายที่มี
จันทบุรีไดดําเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนรวมบริจาคเงินและสิ่งของ ไดประสานงานทุก
จังหวัดรายงานทาง วิทยุ/โทรทัศน มีการปรับผังรายการและรับสัญญาณจากสวนกลาง ตลอดจนรายการ รัฐบาล
ยิ่งลักษณ พบประชาชน ไดมีการถายทอดเสียงและขยายผลไปยังเครือขายที่มีดวย
สปข.๘ ร.ผอ.สปข.๘ รายงานวา พื้นที่ สปข.๘ ครอบคลุม ๑๖ จังหวัด เกิดปญหาอุทกภัย ๙ จังหวัด ไดมีการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธและรายงานสถานการณอยางตอเนื่อง ซึ่งสถานการณปจจุบันปริมาณน้ํายัง มีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนเจาหนาที่และเครื่องมือในดําเนินงานจาก สปข.๕ จํานวน ๗ คน และ สปข.
๗ จํานวน ๙ คน สําหรับการดําเนินงานของ สปข.๘ ไดจักเจาหนาที่ลงพื้นดําเนินงานตั้งแตกลางเดือนกันยายน
เพื่อการดําเนินงานที่ตอเนื่องจึงมีการสับเปลี่ยนเจาหนาที่ในการดําเนินงาน
ความเสียหาที่เกิดจากปญหาอุทกภัยและการปฏิบัติงาน
- สคท.สิง หบุรี ไดรับผลกระทบซึ่งอยูร ะหวางการสํารวจความเสียหาย และการ
ปฏิบัติงาน
- กลองทีมขาวไดรับความเสียหาย (จมน้ํา) ซึ่งทางจังหวัดจะพิจารณาใหการสนับสนุน
จัดซื้อทดแทน
สปข.๘ ไดเปดศูนยรับเรื่องราวรองทุกข สวท. และ สทท. ไดดําเนินการประชาสัมพันธ และ
ผลิตรายการพิเศษในการแจงเตือนและใหความรูป ระชาชน
มติที่ประชุม - รับทราบ
- มอบหมายใหรายงานการดําเนินงาน คาใชจายในการดําเนินงาน
ผลกระทบ/ความเสียหายที่เกิดขึ้น พรอมประเมินคาความเสียหายเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การบริหารประเด็นประจําสัปดาห
- งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในประเด็นประชาสัมพันธตามวาระการ
ประชุมที่ ๓.๑

๕
- นโยบายรัฐบาล
๑) การรับจํานําขาว
- ปญหาอุทกภัย ในประเด็นประชาสัมพันธ
๑) การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจากหนวยงานตางๆ
๒) การประกาศแจงเตือน
มติที่ประชุม
- ใหกําหนดประเด็นประชาสัมพันธตามรายละเอียดขางตน
- ดําเนินงานใหเปนสื่อที่เชื่อถือได โดยใชขอมูลจากหนวยงานของ
กระทรวง ICT ในพื้นที่ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ
- รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น (แจงความเสียหายพรอมประเมิน
ราคา)
- รวมรายงานสถานการณที่เ กิด ขึ้นกับ หนวยสื่อส วนกลาง (กรณี
รายงานในรายการของ สทท. ขอใหจัดสงรูปภาพผูสื่อขาวเพื่อจัดทํากราฟฟกประกอบการรายงานสถานการณ)
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นโยบาย อปส.
อปส. มีความตั้งใจที่จะทํางานใหดีที่สุด เนื่องจากเปนงานที่ทําได ชอบ และมีความสุข
ในการทํางาน จึงขอใหทุกคนทํางานในลักษณะเรียนรูผูบังคับบัญชา โดยยึดหลัก “ถูก เร็ว ดี” และใหความมั่นใจ
วา อปส. พรอมที่จะทํางานดวยใจ และจะสนับสนุนใหงานประสบความสําเร็จ
มติที่ประชุม
- รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.
-------------------------นายธวัชชัย ชิดเชื้อ / ผูจดบันทึกการประชุม
นางสาวพรรณี ตั้งใจสถาปตย / ผูตรวจรายงานการประชุม

