สรุปการประชุมชี้แจงมอบหมายนโยบายการบริหารงาน
ในปงบประมาณ 2551
วันศุกรที่ 28 กันยายน 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม 211 A , 211B และ 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ

ผูใหนโยบายประกอบดวย 1. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
(นายปราโมช รัฐวินิช)
2. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
(นางภัทรียา สุมะโน)
3. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
(นางจันทิมา เชยสงวน)
4.รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
(นายเผชิญ ขําโพธิ์)

ผูรับมอบนโยบายประกอบดวย ขาราชการกรมประชาสัมพันธ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค

เนื้อหาโดยสรุปการมอบนโยบายการบริหารงานในปงบประมาณ 2551
การประชุมเริ่มเมื่อเวลา 13.00 น.
ผอ.สนผ. : กลาวเปดงาน
อปส. ( กลาวเกริ่นนํากอนทานรปส.กลาวอําลา )
วันนี้เปนโอกาสสําคัญที่เราจะมาแสดงพลัง
และวันนี้มีขาราชการผูใหญหลายทานเกษียณ
ราชการไปตามอายุ
....เวลาไปไหน มักมีคนบอก อยากใหผูใหญใหนโยบาย แตสว นใหญมอบแลวก็วางไวตรงนั้น
ไมไดนําไปปฏิบัติ
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ป 51 เปนปที่เราตองเปดเกมการทํางานเชิงรุกในทุกพื้นที่ เวลาที่ผานมาเปนชวงการตระเตรียม
นักรบ จะเห็นมีการปรับกฏเกณฑ การพัฒนาความรู มีนโยบายดานการประชาสัมพันธเพื่อเดินไป
ขางหนา
เราพยายามใหหนวยยอยทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอกันเปนรวงผึ้ง อธิบดีจะ
ทํารวงผึ้ง ที่ผานมาพยามยามรอยเรียงเขาเปนกระบวนการ ตอไปปหนาผมจะเปนเซลลแมนที่ดีกบั
หนวยงานภายนอก สวนภายในเปนหนาทีข่ องทาน และเซลลหนวยยอยคือทานเขตฯในภูมภิ าค
ในภาคเชามีประชุมสวัสดิการ คณะกรรมการสวัสดิการจะเล็กลงมี 17 คน ดูแลกิจกรรม มี
เปาหมายใหขา ราชการทุกทานอยูดีมีสุขกันทุกคน
เพื่อใหเกิดมรรคผล
ผมไดสั่งการใหทกุ สํานัก/กองไปวางแผนทํากิจกรรมหารายไดเขา
สวัสดิการของทานเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง มีระเบียบสวัสดิการวารายไดจะตองนําเขาสูสวนกลาง
และสวนกลางจะสงกลับใหทานเทานั้นเชนกัน ผมจะใหอิสระในการดําเนินการ แตทั้งนี้ตองเปนไป
ตามระเบียบ
อยากใหทุกหนวยมีความพรอมจากสวัสดิการของตนเอง เปนหนึ่งเดียว วางแผนจัดกันในแต
ละพื้นที่ ไมถึงขนาดฝายลงไปจัด กอนสงนักรบสูสมรภูมิ ตองเตรียมทั้งกายและใจใหพรอม

รปส.(นางภัทรียา สุมะโน) : กลาวอําลาเนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการโดยสรุปวา
ไดรับราชการมาทั้งสิ้น 38 ป และกรมบัญชีกลางคิดบํานาญให 39 ป รูสึกยินดีและดีใจที่
นองๆ เพื่อนๆมองเปนตัวอยางในการทํางาน งานที่กรมประชาสัมพันธเปนงานที่ตรงกับอุปนิสัย มี
หลักวาจะทํางานใหดีตองรักมัน และทีผ่ านมาทํางานทุกอยางดวยความรัก การทํางานผานงาน
ประสบการณมาหลายอยาง โดยคราวๆก็คือเริ่มรับราชการเปนพนักงานกระจายเสียงตรี ตอมาทํางาน
ดานสํารวจประชามติ ตอมาอยูชอง 11 , ผอ.สถาบัน , ผอ. สนผ., ผอ.สปต. แลวก็เปนรองอธิบดี
สิ่งที่ประทับใจใน กรมประชาสัมพันธ คือ “คน” เมื่อคราวเปนพนักงานเจาหนาทีก่ ระจาย
เสียง อยูที่ฝายกระจายเสียงตางประเทศ ก็ไดคุณสมจิตร สิทธิไชย กับคุณลํายงค สาครพันธุ ทั้ง2 ทาน
นี้ เปน Role Model และไดถือ 2 ทานนี้เปนตนแบบในการทํางาน คือทําแตงาน และรักงานมาก
สําหรับความคาดหวังที่มีตออนาคตกรมประชาสัมพันธ คืออยากใหกรมประชาสัมพันธ
เปนองคกรที่ไดรับความเชื่อถือ ศรัทธา จากประชาชน , อยากใหคนทั่วไปลืมคําวา “กรมกรวก” ,
เกษียณไปแลวก็จะเปดดู ชอง 11 เปนหลัก พรอมความหวังตั้งใจที่จะเห็น สทท.11 ยุคใหม ,หวังให
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บุคลากร กปส.เปนมืออาชีพในการประชาสัมพันธ และรังผึ้งจะเปนรังผึ้งไมไดหากไมมีการเชื่อมโยง
ประสานสัมพันธกัน

รปส. (นางจันทิมา เชยสงวน) : กลาวอําลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยสรุปวา
วันนี้เปนวันสําคัญโดยเฉพาะผูเกษียณอายุราชการ และปนี้เปนปมหามงคล สวนตัวแม
เกษียณอายุราชการแลวก็คงไมหยุดทํางานในทุกประเภท ถึงวันเกษียณนี้นับอายุราชการได 37 ป 9
เดือน เริ่มรับราชการตั้งแตป 2512 ประสบการณการทํางานมีทั้งในสวนภูมภิ าคและสวนกลาง ไปดู
งานตางประเทศก็บอยมาก
และคิดวาการทํางานของกรมประชาสัมพันธก็ไมไดผิดหลักการ
ประชาสัมพันธของทั่วโลกเลย
อยากฝากเพื่อนๆรวมงานกรมประชาสัมพันธวา เราควรทํางานเต็มที่ นําเพื่อนรวมงาน
เขาสูความสําเร็จ ถานําเอาหลักพุทธศาสนามาประกอบการทํางานก็จะทําใหงานสัมฤทธิ์ผล และทํา
ใหกรมประชาสัมพันธเจริญยิ่งขึ้นไปในอนาคต
บางป กปส.อาจไดรับงบประมาณไมไดตามคาดหวัง แตอยาแตกความสามัคคี ใน กปส.
ถาวิเคราะหแตละคนแตละยูนิตจะเกง แตถาทํางานเปนทีมจะลมเหลว
งานประชาสัมพันธตองทํางานเปนทีม ทําคนเดียวไมได ทุกคนมีความสําคัญหมด
ขึ้นกับลักษณะของงาน การใหเกียรติกันเปนที่มาของความรักกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อยาใหเปน
เพียงทฤษฎี ใหนําไปปฏิบัตดิ วย
การทํางานแตละครั้ง ใหวิเคราะหตัวเองดวย วาที่เราทํานั้น ดีที่สดุ แลวยัง ปรับตัว
คนควาวิชาการ มีความขยัน อุทิศกายใจใหกับงานมากพอหรือยัง อีกอยางที่ถือวาสําคัญคือ การยึด
หลักคุณธรรม คือสิ่งที่เรายึดถือในจิตใจตลอดเวลา จะขจัดสิ่งอุปสรรคตางๆ
อยากใหทุกคนเปนคนดี คนเกง ในการทํางานใหชว ยเหลือกัน มีความสุขในการทํางาน
ใหมีความเครียดนอยที่สุด การได2 ขั้น ขั้นเดียว เราไมไดเปนผูตัดสิน ผูบังคับบัญชาเปนคนตัดสิน สิ่ง
ใดที่เราบังคับไมได ทําดีที่สดุ แลวก็ตองปลอยใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชา
สําหรับผูเกษียณดวยกันในวันนี้ คงพรอมจะทํางานแบบประชาชน ทั้งมีความจงรักภักดี
ตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โขคดีที่เราไดเกษียณในปนี้ เปนนายของตัวเองคือเปนประชาชน คิด
วาคงจะใชความสามารถที่หลงเหลืออยู อายุ 60 ปยังทํางานไดตามสุขภาพ ดูแลสุขภาพดีก็ทํางานได
อีกหนอย สําหรับทานที่ยังอยูท ํางานใน กปส. ก็ขอใหทํางานดวยความสุข
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รปส.(นายเผชิญ ขําโพธิ์) : กลาวมอบนโยบายการบริหารงาน ป 51 มีใจความโดยสรุปดังนี้
ในขณะที่ อปส.ไมอยู(ชวงตนเดือนตุลาคม) และขณะทีย่ งั ไมมีการแตงตั้งรองอธิบดีทั้ง
2 คนมาแทน สิ่งที่ผมทําใหไมไดคือ เรื่อง “คน” กับ “เงิน” หามนํามาเสนอผม ตองรอ อปส. ทําไดแต
เรื่องที่ดําเนินการทั่วไป
ที่ไดรับมอบจาก อปส.อีกทีคือเรื่องกรมประชาสัมพันธปรับโครงสรางใหหนวยเล็กลง
โดยเกลีย่ อัตรากําลังคนออกไป ณ วันนี้ กปส.ไดรับตําแหนงผูเชี่ยวชาญ 9 เพิ่มอีก 3 คน พวกระดับ 8
ก็มีความหวังขึน้ มา มี 3 ดาน หารายละเอียดดูได อัตราจาง 693 อัตรา เปนเรื่องนายินดี ทานอธิบดีนํา
เรียนทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายก ปรับลูกจางใหเปนพนักงานราชการ ปรับไปทีละสวนๆ ครบ 3
ป ก็ปรับไดหมด การเปนพนักงานราชการ ก็จะสามารถเลื่อนเงินเดือน มีสวัสดิการตามระเบียบ
พนักงานราชการ
ป 52 มี Early Retire มีขอกําหนดวาตองมีอายุ 50 ปขึ้นไป กปส.มีขาราชการ 551 คน
เขาให Early Retire ไดไมเกิน 20 % คิดแลวเปนจํานวน 31 คน ใครจะ Early Retire ก็อยูทกี่ าร
พิจารณาดวย งานนี้ใครมากอนไดกอน ถามาชาจะเสียใจ แตก็อยูทกี่ ารพิจารณาของคณะกรรมการดวย
เพราะบางตําแหนงที่ กปส.จําเปนใชจะไมอนุญาติให Early Retire ก็มี แตบางทานอาจมีเหตุผลเปน
เรื่องสุขภาพ
ตอไปนี้ กปส.ตองเตรียมพรอมการบริหารสื่อ รัฐธรรมนูญกําหนดใหมีองคกรกํากับ
ดูแลองคกรโทรคมนาคม องคกรสื่อ ตอไปนี้อยูใ นกระบวนการที่เราจะตองศึกษา ชาว กปส.ตอง
ศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการดําเนินงานในอนาคต
เรื่องสื่อเกี่ยวของ เกี่ยวโยงกับวิทยุชุมชน มีคณะกรรมการ กวก.ดูแลวิทยุชุมชน คือ
ขณะนีย้ ังไมมี กสทช. นายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมประชาสัมพันธจะเปนผูด ูแลแทน ยังไมอนุญาต
ใหขยายสถานี
สวนเรื่องการจัดหารายได ทางสวท. สทท.11 ขณะนีม้ ีคําสั่งมอบ/กระจายอํานาจให
ผอ.สวท. ผอ.สนข. ฯลฯ มีอํานาจลดคาใชจาย สําหรับ ผอ.เขตฯ ลดได 25% ถาลดเกิน 50% ก็มาที่
ผม ก็เปนเรื่องที่เราจะตองรักษาประโยชน อยาลดมาก 20% ก็พอ มีงานมากที่ กปส.ตองทํา อยาไปให
เขาออกอากาศฟรี
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เครื่องมือ อุปกรณขาดแคลน ก็ขอเงินรายไดกรมฯได ขณะนี้ TITV มาอยูในความดูแล
ของ กปส. และเราจะยายสถานที่ทํางาน สนข.จากอาคาร สทท. ไปอาคาร สวท. ซึ่งก็จะดําเนินการไป
ตามระบบ ตามระยะเวลา
ขอฝากหนวยงานของ กปส.ทุกหนวย งานที่เราตองเผชิญมี 3 อยาง
1. เฉลิมฉลองวโรกาส 80 ปในหลวง 5 ธค. นี้ ขอใหเรงดําเนินการและตองรายงานผลการ
ปฏิบัติงานดวย
2. การเลือกตั้ง เปนเรื่องสําคัญที่เราตองสงเสริมระบบประชาธิปไตยตามกฎหมาย
3. ภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลมีอธิบดีเปนประธานการประชาสัมพันธ เชน 6-15 ธค.นี้
จะมีการแขงขันกีฬาซีเกมสที่ จ.นครศรีธรรมราช
อีกเรื่องที่จะฝาก สปข. งบป 50 ใหงบ สวท.จํานวน 35 สวท. จํานวนเงิน 195,000 บาท
มีคาตอบแทน 1,000 บาท/ชม. สัปดาหละ 5 วัน มีเปาหมายอยูที่เยาวชนอายุ 15-25 ป
ปรากฏวาประเมินแลวไมผาน 21 สถานี ขอกราบเรียนทานผูบริหาร ,ทานเขตฯ,
ผ.สวท. ดวยวาตองปฏิบัติตามกรอบกติกา ป 50 ขอใหดดู วย คิดดูประเมินแค 50%ยังไมผานถึง 21
สถานี
อปส. : ใหนโยบายตอมาดังนี้
เรื่องปายโฆษณา เริ่มวางแผนทํากิจกรรมประชาสัมพันธเกี่ยวกับการรณรงค ขณะนั้น
มีมอบสนามหลวงเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ก็หารือวาจะตอสูลดกระแสดไดยังไง
ผมก็เลยวา ถายังงั้นแลว ตองใหทางราชการยืนยันวาเลือกตั้งแนนอน ก็เลยไปซื้อปาย
โฆษณามา 7 ปายเปนเงิน 9 ลานบาท แกปญหาเฉพาะหนาไปกอน โดยใชเงินในสวนของแผนงาน/
โครงการมาดําเนินการกอน
ขึ้นปายเปนรูปมือ “ใชสิทธิของคุณเลือกตั้งทั่วประเทศ 23 ธันวาคม 50......” ที่ชอง 11
ก็ขึ้นปาย วันที่ปายขึ้น หนังสือพิมพทุกฉบับถายปายแลวขึ้นหัวขาววา “ดับกระแส คนไปรวมชุมนุม
สนามหลวงลดลงมากกวา 70%”
ก็ไดรับคําชื่นชม นายกฯและ ครม. ขอใหทางทหารทําใหทันกรมประชาสัมพันธ
ณ วันที่ประกาศเลือกตั้ง 23 ธันวาคม 50 ...ผมจะกลับขางสือ่ ดังกลาว ....Impact สูงมาก
ผมก็ดีใจ .......ถาสื่อถึง ......แลวก็ไดใจ
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เทียบตอหัว ลงทุน 2 หมื่น ขึน้ ปายหนากรมประชาสัมพันธ ผลของมันก็คือจะมีแตคน
กินกวยเตี๋ยวหนากรมฯที่เห็น
....... 9 ลานก็แพงมาก ปายทางออกสุวรรณภูมิ
สวนกลาง สวนภูมภิ าค กรมประชาสัมพันธมีปายใหบริการในราคา 1 ลาน 5 แสน
บาท/เดือน ก็มาขายบริหารกันเอง เพราะถาทานจะไปทําเอง ราคานี้ก็คงไมได เพราะเราไมใดทํา
สม่ําเสมอ
ขณะที่ผมซื้อมามีลูกคาแลวแนนอน ประชาสัมพันธซีเกมส ...ลองกอง ตามมา มีของ
ผอ.กฤษณพร ตามมาอีก เพือ่ ใหเห็นกระบวนการ ขึ้นตอน จะขอเวลาไมเกินครึ่งชั่วโมง
ผมพูดเครื่องคนกอน จะแยกหมดใหเห็นภาพชัดๆ ก็ตองบอกโจทยไวเลยนะครับ
ณ วันนี้ การแตงตั้งโยกยาย ปรับตําแหนง ในสัดสวนที่ครบวาระของผูบริหารระดังกลางก็ดี ใน
ตําแหนงทีว่ างอยูในบางตําแหนงที่ดี ในตําแหนงที่มีความจําเปนตองยายนั้น เสร็จเรียบรอยหมดแลว
ตั้งแตเมื่อวานนี้ (27 กันยายน 50)
ก็บอกตอไปวา ผมพูดในที่ประชุมแลววา ไมเปดเผย ยังเก็บเปนความลับอยูนะครับ
เมื่อเย็นนี้บอกเลย พอเมื่อเชามีคนมาขอบคุณผม ...บอกขอบคุณมากครับทานครับที่กรุณาผม
....เอะ....ยังไง ....มาไดยังไง
เออ..ก็แปลกๆดีนะครับ ....งัน้ เก็บเปนความลับแลวนะครับ
แตเรียนวามันจะมีขึ้นตอน สิ่งที่ผมพยายามบอกกลาวอยากใหทกุ คนรับทราบและมี
สวนรวม ผมจะไมมีความลับในเรื่องกระบวนการทํางาน เพราะคิดวาเราเปนองคกรใหญที่ตองผนึก
กําลัง เหมือนรังผึ้งที่เปนเซลลูลาเล็กๆซึ่งตองตอกัน แลวตองรูละเอียด
เนื่องจากสาเหตุตางๆที่ทําใหไมเปนไปตามล็อคเดิม ผมตั้งใจไววา ทุกตําแหนงจะให
มีการครอบครอง เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม นี้เลย แตประเด็นสําคัญ ณ วันนี้ ก็คอื ตําแหนงรอง
อธิบดี 2 ตําแหนงไมสามารถตั้งได เนื่องจาก อกพ.สํานักนายกฯที่เปนคนแตงตั้ง คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ หมดอายุลง ในวันที่ 30 กันยายน นี้ เพิ่งจะเลือก
ตั้งขึ้นใหม แลวการเลือกตัง้ ครั้งใหมนี้สํานักนายกฯก็เลือกผมเปนกรรมการอยูดว ย ก็ไดรับการ
เลือกตั้งกับเขาดวยเหมือนกัน คือ เขาไปเปนกรรมการใน อกพ. ก็ขอใหนัดประชุม อกพ. โดยดวน
เรียนทานปลัดไปแลว
เพราะฉะนั้นการแตงตัง้ ตําแหนงรองอธิบดีทั้ง 2 ตําแหนงก็ตองรอใหมีการประชุม
อกพ.สํานักนายกฯแลวก็รอใหมีการแตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาแตงตัง้ บุคคลในตําแหนงรองอธิบดี
ระยะเวลาก็จะทาบนานออกไปนิดหนึ่ง
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เมื่อแตงตั้งรองอธิบดีขึ้นไปแลว 2 ตําแหนง ก็จะตองตามมาติดๆ ก็คือ ตําแหนง ผอ.
สํานัก อีก4 ตําแหนง เพราะรองฯขึ้นจาก ซี 9 ไป 2 ใชไหมครับ วันนี้ซี 9 ซึ่งทานเกษียนไป 2 เขต ก็
ตองเอาไปผนวกดวยกันมีคําถามวา ทําไมไมตั้งไปกอนละ
ทางสํานักนายกฯแจงมาแลววาใหแตงตั้งพรอมๆกัน เพื่อความสะดวกและเพือ่ ความ
เปนธรรมในการบริหารจัดการก็จะมีการแตงตั้ง ผอ.สํานักฯ ผมก็ตอบหมายวา เร็วทีส่ ุดก็ประมาณ
ถาตําแหนงรองอธิบดีฯ กลางเดือนตุลา ผอ.สํานักก็นาจะปลายเดือน ตุลาคม
หลังจากนัน้ แลว ก็จะเปนการแตงตั้งบุคคลขึ้นไปทดแทนในตําแหนงทีว่ างลง โดยขั้นตอนขบวนการ
ซึ่งจะพยายามใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมนะครับ พยายามจะไมทอด(เวลา)นาน เพราะวาหลายๆ
อยางที่เราปลอยปละเรื่องคนมามาก
ปนี้ผมกลาวย้ําแลววา จะเปนปที่มุงพัฒนาคนซึ่งเปนปจจัยหลักของความสําคัญของ
องคกรเปนประเด็นสําคัญ
เพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเริ่มในปลายเดือน ตุลาคมนะครับ มีภาพของโครงสราง
ทั้งหมดของการแตงตั้ง การบรรจุแตงตั้งทัง้ หลาย แลวก็ตอบโจทยดว ยจิตใจเทีย่ งธรรม .... แลวอยา
ไปบอกใครนะครับวา ในหองนี้ก็ยายเยอะ ......เพื่อความตื่นเตนในสังคม ....คืนนี้จะไดตื่นเตน
หรือไมกก็ นิ กันเมาไปขาง ก็คอยติดตามตอไป
แลวก็ขอเรียนในกระบวนการแตงตั้งนั้นมี ......ผมอยากใชคําวา การพิจารณาของ
อธิบดี และรองอธิบดีทุกทาน ...ก็ดูอยางละเอียดในทุกมิติ ขออนุญาตใชคําวา ในทุกมิติ
ถาไมมีผลงาน เดนจริงๆหรือมีผลงานเปนที่ยอมรับจริงๆก็จะตองดูในมิตอิ ื่น ก็เราคิด
วา ไลเรียงกันมา ถาจะดูในเรื่องของความสามารถ ดูในเรื่องอาวุโส ดูในเรื่องกระบวนการจัดการ ขอ
บอกกลาวในเรื่องตําแหนงนีไ้ วโดยกระบวนการ ก็จะใหแลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม
ที่รองเผชิญไดพูดเมื่อกีน้ ี้ เรื่องตําแหนง ผชช.9 ....ระดับ 8 ทานก็จะดีใจวามีตําแหนง
เพิ่มขึ้นมา ...ที่จะไดเปน 9
แตก็ตองเรียนวา ผมไปยุบตําแหนงปฎิบตั กิ ารลง 3 ตําแหนง เชนกัน ที่ยุบคือ ชาง
เทคนิค กับผูสื่อขาว วันนี้กไ็ มมีที่จะยุบแลว เพราะยุบสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะวาแผนคงเดิม คือการลด
ขนาดอัตรากําลัง
ทานจึงตองทราบขอเท็จจริงวาระหวางกลุม หนึ่งที่ดใี จไดตําแหนง ก็จะตองมองภาพ
อีกกลุมหนึ่ง ซึ่งจะไมมีคนปฏิบัติงาน
เปนภาระที่ตองรับทราบขอเท็จจริง เรื่องดังกลาวตองมีการลดขนาด / กระบวนการลง
แนวนโยบายชัดเจนนะครับ เรื่องโครงสรางตองตัดสินใจกันใหเด็ดขาดภายในสิ้นปนี้
การที่มีโครงสรางมาตั้งแต ป 2540 จตถึงบัดนี้ 10 ปแลว เรายังไมไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางใดๆ ลักษณะงานหลายๆงานมีการซอนกันมากมาย แลวการแบงการกระจายอํานาจใน
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สวนภูมภิ าค ก็ยังซ้ําซอนกันอยู เปนเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการ แลวก็ตองตัดสินใจในเรือ่ ง
“คน” ใหชัดเจน ในขึ้นตอนการปฎิบัติ
ผมเองกําลังชั่งใจเลือกที่จะตัดสินใจ แตคงจะเปนการประชุมผูที่เกี่ยวของอีกครั้ง นั่นก็
คือ ประชาสัมพันธจังหวัด ...กําลังจะฟงเสียงประชาสัมพันธจังหวัดทุกทานในทีน่ ี้วา ถาจะให
ตําแหนงประชาสัมพันธจังหวัด เหลือแตประชาสัมพันธจังหวัดกับผูช วยเทานั้น
แลวผมก็โอนเงินงบประมาณไปใหทาน เพื่อเปนคาจาง Local Staff
ครับผมเอาหลักการสํานักงานแถลงขาวในตางประเทศอยางของทานรองฯ “ซิน” ไปดู
ที่อังกฤษ มีแตหัวหนากับผูชว ยที่เหลือก็เปน Local Staff ....แลวผมก็โอนเงินไปให ทานจะจางกี่คนก็
ได
ปญหาก็มีอยูว า ขาราชการที่เหลือจะไปทํางานตรงไหน ก็จะตองมาวากันอีกที คือผมมี
ความจําเปนตองจัดขนาด/รูปแบบการทํางานใหลงมา ใหเห็นภาพชัดเจน
เราไมมีคนทํางานทํางานขางลาง ไมมีหนวยปฏิบัติงานเลย เราเห็นแลววา
จํานวนลูกจาง 693 อัตรา และเราใชลูกจางทํางานทั้งหมด ผมก็เห็นทุกคนรับสภาพนี้ และเราตองตอบ
โจทย ...คนทีถ่ ูกเรียกหัวหนาไดดแู ลลูกนองอยางไร อนาคคของลูกจาง ลูกนอง ตอไปจะรับผิดชอบ
อยางไร เราไมไดแสดงใหชดั เจน ในขั้นตอนการทํางานทั้งหลาย
เราจะตอง Down Sizing โดยกระบวนการ แปลวา มันเหลืองานอะไรทีจ่ ะตองทํา มัน
หนีไมพน โดยภาพการทํางาน มันจะใหญขนาดนี้ไมได ภารกิจที่ถูกริดลงไป
จะตองทํางานเชิงรุกกับภารกิจปรับโครงสราง ตองทําคูกัน เราจะตองหารายได ไปรับ
ทําโครงการประชาสัมพันธ ผมมีตัวอยางทีเ่ ปนรูปธรรมชัดเจน
เรื่องการเลือกตั้ง เราเสนอโครงการเขาไปไมไดรับอนุมตั ิผมก็เปนงง ขนาดสนิทกัน
มาก ....เมื่อถามไถดูก็คือ กิจกรรมนั้นเหมือนเดิมทุกประการ ออกขาว ทําสปอต เผยแพร แลวยังไงตอ
ละครับในเมื่อเขาก็ทําอยูแ ลว จุดไหนจะเปนจุดขาย วาจะทําใหเกิดกิจกรรมที่มีความสําเร็จขององคกร
นั้นๆ เราไมไดคิดตรงนี้
เราไมมีเลย เพราะงั้นแผนงาน/โครงการที่ออกมา แตละพื้นที่ทานจะไดเสนอมาทําส
ปอตวิทยุทําสปอตโทรทัศนทําขาวเผยแพร ทํารายงานพิเศษ แลว ในเมือ่ เขาทําอยูแลว แลวทําไมเรา
ตองทํา
หรือแมแตโครงการที่ผมมี โครงการรณรงคประชาธิปไตย พอแจกไปเขตละแสนบาท
ทานก็ทําสปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน ทํารายงานพิเศษ ทําขาว ถานับสปอตวิทยุ เขรละอันก็มี 9 อัน มี
8 เขต รวม กทม. ทําไมตองมีตั้ง 9 อันละ แลวทําไมไมมี Impact การรณรงคตรงนั้นได
นี่คือภาพรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติอีกเยอะที่ตองปรับปรุง ทานรองฯภัทรียา ทาน
ไปเจรจางบประมาณ เราไดรับงบฯสนับสนุนเรื่องโรคเอดส ปนี้ไดมา 30 ลาน ปหนาอีก 200 ลาน
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เปนตัวเลขที่นา ภูมิใจ แตก็ผมสง ผูเชี่ยวชาญ “เหนง” ไป ....ผูเชี่ยวชาญ อัมพวันไปเจรจา วันนีจ้ าก 30
ลาน จะขอคืนไป 26 เหลือให กปส. 4 ลานบาทเพราะวากิจกรรมไมเดินหนากิจกรรมซ้ํา
ผมก็ .... กระบวนการทํามาหากินของเขาก็มีอยู ก็มีบริษัทที่เขาไปรับรองอะไรตางๆ
เพราะฉะนั้นก็แขงกันกันในเรื่องผลงาน ซึ่งหนีไมพน ในกระบวนการจัดการทั้งหลาย คือผมเรียนยก
เปนตัวอยางทัง้ หลาย
ก็หันกลับมาเรื่องลูกจางชั่วคราว โดยภาพของการทํางานวันนี้ ทานก็จะเห็นวา มีการ
เขาออกมหาศาล แลวก็ไมไดรับการแกไขใดๆ ...และผมเองก็เปนงงมาก
...เมื่อใหนโยบายบอกแลววา ขอใหระงับการจางลูกจางชั่วคราวไปกอนชวงนี้ เพื่อ
จัดระบบ เพื่อจะไดเตรียมการเปนพนักงานราชการ แตทานผูบริหาร ทานก็ไดเสนอมาวา ลูกจาง
ลาออก ขอใหผมเซ็นใหลาออก ผมก็อนุมัตเิ ซ็นลาออก แตวาเปดมาอีกหนา ขอจางใหม มันมาดวยกัน
....แลวพอสอบถาม คือลูกจางมาทํางานแลว แลวลายเซ็นมาใหผมเซ็น
มันก็เกิดสภาพยังงี้ ตอเนื่องกันไป แตวนั นี้ก็เรียนคุณหญิงทิพาวดี ทานก็ใหความเห็น
ใจ ที่เรากําลังจะขอตําแหนงพนักงานราชการ โดยการขอตําแหนงดังกลาวนี้ตองใชคําวา พนักงาน
ราชการ เปนพนักงานทีก่ ินเงินเดือนราชการ งบประมาณ Contact 4 ป ในการดําเนินการ เราขอไว
693 ตําแหนง ...ทดแทนนะครับ ขอไวทดแทน ...แตไมไดแปลวาจะจางคนเดิม แลวไมไดแปลวา
ระบบการจัดการ จะตองเทาเดิม ซึ่งจะตองตอบโจทยเสียใหม ....แลวจะเรียน เงื่อนไขเขามีชัดเจน
วา สิ่งที่เราเห็น หรือสิ่งที่เรามีอยูในหลายหนวย
ทานไดตําแหนงพนักงานราชการไป แลวทานก็ไมไดเลิกจางลูกจาง ทานก็ยังจาง
ลูกจางเพิ่มกันมาอีก เหมือนเดิม เพราะถือวานี่คือ โควตา ซึ่งมันก็ตกอยูใ นสภาพอยางนี้ตลอด
.......คงตองไดรับการแกไข
ก็จะมีตําแหนงพนักงานราชการ ใชเวลาดําเนินการเรื่องนี้ 3 ป แบงเปนปละ
ประมาณ 200 อัตรา ถาไดรับอนุมัติแลวก็มีแนวโนมวาจะอนุมัติ เพราะประธานตัดสินคือคุณหญิง
ทิพาวดีเ อง
ทานก็ดดุ าวากลาวในฐานะผูใ หญ ผมก็รับภาระเยอะ ....แตก็ไดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ทานก็ได
กรุณาใหในหลายๆอยางสําหรับ กรมประชาสัมพันธ
หลายๆอยางในที่นี้ อยางหนึง่ ที่สัมฤทธิ์ผลไปแลวก็ในตางจังหวัด หลายคนยังงงอยูนะ
ครับก็คือ เรื่องรถเชา
วันนีก้ ็ขี่รถใหมกันสลอนเลย ....มาแบบไมรับรู มายังไงมา ก็เอาไวทั้งหมดเลย
เหมือนกับที่ รองฯเผชิญวา ขอใหไดรับอานิสงสนี้กันถวนทั่ว เพราะวา เมษานี้ รถเชาจะถูกบรรจุใน
งบประมาณของทาน คือทานบริหารงบของทานเอง ในงบประมาณประจําปกว็ ากันไปแลวกัน โดย
ขั้นตอนตรงนีน้ ะครับ
เพราะวาจะกระจาย(อํานาจ) ....อยางที่วางแนว ....เมษาหนา
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เพื่อใหทานแข็งแรงในเรื่องการมีรายได ดูแล บริหารกอน เราถึงจะกระจาย
กระบวนการนี้ไป นึกภาพของการทํางานทั้งหลายในสวนตรงนี้ อีกเรื่องหนึ่ง “เรื่องคน”
ผมถือวา “เรื่องคน” เปนภาระสําคัญที่สุดนะครับ เปนความตั้งใจที่จะพัฒนาคนอยาง
เต็มที่ ก็จะตองมานั่งดูกระบวนการพัฒนาองคความรูดวยกัน
ผมไดยินทานรองฯพูดเมื่อกีน๊ ี้เองวา วิทยุสอบไมผาน 21 คน 21 สถานี ก็ควรจะ
เปลี่ยนคน การประเมินผลเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาจะมีผลมากมายตอองคกร กระทบอยางที่เสนอไป
แลว ถาเสนอแผนงาน/โครงการ แบบเดิม .....เขาเห็นตัวอยาง .......เขาก็ไมเอา ....เขาก็ไมจายไง
ครับ ......เขาก็ไปเอาที่อื่นได
เพราะฉะนั้น 21 (คน) ตรงนี้ ก็คงตองมาเสวนากันวาอยูตรงไหนอยางไร เพราะนี่มัน
ไดมา เพราะผูบังคับบัญชาดําเนินการให
ทุกอยางตองมีตัววัดในภาพของการแขงขันที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ เพราะวาสิง่ ที่ผมเนน
สําคัญคือเรื่อง “การพัฒนาองคความรู” ในเรื่องของการฝกอบรม ในเรื่องของการพัฒนากระบวนการ
ทั้งหลายเหมือนตัวอยาง KM ที่อยุขางลางนี้ครับ ที่พยายามใหความสําคัญที่กระบวนการ พยายาม
พัฒนากระบวนการทั้งหลาย
ณ ป 2551 นี้ เริ่มตั้งแต ตุลานี้เปนตนไป จะใชเงินรายไดคิดเปนสัดสวนใหมา 20
ลาน เพื่อจะมาพัฒนาองคความรูของทุกทาน
ปที่ผานมาเราใหคนไดเขามาเรียน ไมวาหลักสูตรใดๆก็ตาม 1300 กวาคน ไดผาน
ความรูมาแลว ...หลายๆคน .....มี 2-3 หลักสูตร ที่ตอวาผมผานทางเว็บฯ ....ผานทางตัวเลย
อยากใหทุกคนไดไปพัฒนาองคความรู เห็นโลกใหมๆ แตเนื่องจากกระบวนการ
จัดการทําไมทนั
เปนลักษณะเปนทัวรไป ผมมองวา อยากใหเรียนแลวไปดวยกันไดมีความสนิทชิดเชื้อ
ตอกันนะครับ มีความสัมพันธที่ดีตอกัน เปนเพื่อนในหลักสูตร เกี่ยวกอยกันไป ไมไดเสียดายเงิน
แมแตนอย ในดานที่จะใหมาพัฒนาองคความรู ซึ่งผมก็ไดเห็นความสําเร็จจากที่ไดทําไปแลว ผมเองก็
มานั่งปลื้มใจวา
ผมไดใหงบประมาณ สําหรับชางเทคนิคไปดูงานในตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผม
ก็เห็น บอกกับวีระศักดิ์ บอกกับโยธินโดยเฉพาะอยางยิ่งชางในภูมภิ าค ซึ่งรอยวันพันป ทานก็ไมมี
โอกาสไดไปเลย ก็ไดใหไป
ที่ออกมา 2 ครั้ง ใหไปสิงคโปร กับจีน เพื่อใหไปดูนิทรรศการ เพื่อใหไปดูแผนงาน
แลวก็สั่งวา ใหทุกคนทํารายงานถึงผม หลายคนดูก็รูวาลอกกันมา แตการลอกกันของเขา ทําใหเขา
ไดรับรูวามันเกิดอะไรขึ้นบาง ผมไลจี้เลย ...บอกสงรายงานทุกคน ...ครับ ..ครึ่งหนึ่งมัน
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เหมือนกันเปะ ...ยายตรงนีไ้ ปมาอะไรก็แลวแต แตสิ่งที่ไดคือ สิ่งที่เขาไปรับรูมา แลวเขาบอกวา เลา
กันไมรูลืม ก็เปนเรื่งอตอเนือ่ งกันมา
ผมก็จะใชตรงนี้ละครับ กระจายไปสําหรับโครงการใหมๆและใหโอกาสทุกทานที่
พยายามใชตรงนี้ใหเปนประโยชน ....จะไดไป(ตางประเทศ)ทุกคนครับ ถาทานหาเงินได ทุกคนก็
ใชเงินของทาน ในแตละหนวยไปไดเลย ผมยินดีอยางยิ่ง อยากใหไปเห็น อยากใหมีสวนรวมใน
ประสบการณทั้งหลาย
ทานรองฯเผชิญบอกแลว ลาสเวกัส เยอรมันนี เมษานี้นะครับ จะใหผูบริหารไปทุกคน
แตวาผูบริหารตองหาเงินคาเครื่องบิน คาใชจาย นะครับ
เพราะวาองคความรูในเรื่องนี้ ก็ตอบโจทยวา เราสามารถจะเดินจะพัฒนาคน
โดยเฉพาะองคความรูในระดับปฏิบัติ ที่จะไปไดอยางเต็มที่
ในเรื่องของเงิน เรื่องของงบประมาณ เมื่อวานซีนประชุมผูบริหาร ดังที่ไดบอกแลววา
เราของบประมาณ ประจําป ไปนะครับ 300 (ลาน) เปนงบดานประชาสัมพันธ คือเปนแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมทั้งหลาย ปรากฎวาไดมา 100 ลาน แลวใน 100 ลานนี้ ผมก็ขอกันไว 30 ลาน
บาท เพื่อใชเปนงบประมาณสําหรับตั้งสํานักงานแถลงขาวไทย (ชื่อเดิม) แตเราเรียก สํานักที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ โดยจะเริ่มตน 2 จุด คือที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน
แตวามีแผนฯที่จะทําตอเนื่องไป ใหครบ 9 จุด จุดสําคัญๆคือ จุดที่เปนประเทศที่มี
พรมแดนติดกับประเทศไทย จะมีสํานักที่ปรึกษาอยูที่นนั่ เพื่อใหมีความสัมพันธใกลชิด และมีโอกาส
แกไขเรื่องราวขาวสารไดทันทวงที จุดทีเ่ หลือ ก็จะวางไวในจุดทีม่ คี วามสําคัญทางยุทธศาสตรนะครับ
ประสานงานอะไรตางๆ ..แตตองใชเงินเยอะ ตองใชงบประมาณในการดําเนินการ และนี่คือ
แนวทางที่จะเกิดขึ้น ในระยะป 2 ปนี้นะครับ ผุใดสนใจก็ฝกตัวเตรียมตัวไวได ฝกการใชภาษาอังกฤษ
ฝกการติดตอสื่อสาร ฝกการวางแผน ฝกการทําขาว ฝกการทําประชาสัมพันธ อะไรตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการใชภาษา ถึงแมวาจะไปประเทศลาว ก็ตองใชภาษาอังกฤษ
จะบอกผมคุนเคยภาษาดี ทานรองฯ อาสาผม ผมยังไมใหเลย ก็บอกวาจะตองใชจากตรงนี้ไป
ก็ตอบวา เรากําลังจะเดินไปขางหนา ในงบประมาณตอนี้ไป เพราะฉะนั้นงบประมาณ
ที่เหลือ ถาเหลือนิดเดียว ภายใตแผนงาน/โครงการที่จะแจกลูกไป ...ผมไมเอาเลย
ณ วันนี้ งบประมาณของแตละกองเทากับศูนยนะครับ แตละเขตเทากับศูนย วิธี
บริหารงบประมาณใหมของผมก็คือ ทานเสนอ Project แลวผมซื้อ ถาผมไมซื้อเอง ผมจะหาคนมาซื้อ
ของทุกหนวย นี่คือแนวทางใหมที่จะเกิดนะครับ จะไมแบงกันแลว เอาเขต ..รับงบประมาณ
ประชาธิปไตยไป แสนหา รับแตละเขตไปแสนหา ....ไมไดผลลัพธ
แตทานมี Project อะไรทั้งหลายเสนอเขามา คนตัดสินคือ คณะผูบริหาร อยางที่เรียนที
แรกแลววาผมทําหนาที่ เซลลแมน ให ไมไดมีแตโครงการที่เรามี แตยงั มีกิจกรรมอีกมากมาย
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ชวงปที่ผานมาทําไม กปส.ไดรับการยอมรับเยอะมาก จะเห็นวา มีชว งหนึ่ง ผมเปน
ขาวทุกวัน มีกจิ กรรมที่ตอเนือ่ งไป หลังจากนั้น งานก็ไหลมาเทมา คือมีคนติดตด คนรูจ ักมักคุน ขอให
ทํางานประชาสัมพันธอะไรตางๆเยอะนะครับ ก็อยางทีบ่ อกแลววา ผมขอขอบคุณ ทานรองฯภัทรียา
เดินทําทัพไปขางหนา ...หันหลังมา ....อาว ......หายไปไหนกันหมด ....ยังใสรองเทา แตงตัวกันอยู
เลยครับ ....นี่จะออกไปรบแลว มันรอไมไดแลว .....เดินไปขางหนานะครับ แลวทานจะไดเห็น
ถายอนกลับไป 2 ปที่แลว บทบาทของกรมฯแทบจะไมมีเลย กลายเปนบทบาทของ
อสมท. นึกภาพออกไหมครับ (อสมท.)รับไปหมด ...นัน้ เปนสิ่งที่ผานไปแลว
รายไดจากทองถิ่น นําไดเต็มที่ การจัดกระบวนการทั้งหลาย ก็อยูที่ศกั ยภาพของทาน
อยูที่ความพรอมของทาน แลวผมตอบวา ผมใชตัววัดนะครับ เหมือนกรณีของ 21 สถานี นี่เปนตัววัด
ที่มีผลรายแรงนะครับ เดีย๋ วจะเขาไปดูในรายละเอียด
ถาทําแลวมันเจอทั้งระบบ ถาเจอสภาพเขาไมเอาแลว แลวที่เหลือละ ที่เหลือเปน
ยังไง เขาก็บอกวา ....ก็ออกคาไฟฟาไปแลวกันทีเ่ หลือเขาทําเอง ....แลวจะยังไง ....เปนบทบาทที่เสีย
กลับมาอีกเรื่อง ขออนุญาตตรงนี้นิดหนึง่ เรื่องของประชาสัมพันธจงั หวัด ก็เตือน
เรื่องรายไดครับ อยางที่เรียนแลววา เมื่อเราเปดเกม ใหอํานาจทานทุกอยาง ใหอํานาจรับผิดชอบนะ
ครับ ผมอยากเรียนวา ตองสรางความสําเร็จ ภายใตตวั วัดมาใหได บางคนอาจจะไมสนั ทัด ..ก็ตองขอ
คําแนะนํา บางคนทั้งชีวิตขายของไมเปนเลย ไมไดคือไมได ผมเขาใจเลยครับ ไมไดคาดคั้น ใดๆ
ทั้งสิ้น ผมพรอมจะเปนโคชใหทุกคนนะครับ
ผมเชื่อวา ผมมีความรู อยูในระดับหนึ่ง ที่พอจะทําความเขาใจ ในเรื่องเหลานี้ได มี
บารมี ในการจัดกระบวนการทั้งหลายไดนะครับ
มีเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมไมสบายใจอยางยิ่งครับ ...ประชาสัมพันธจังหวัด ...เพราะวาตัววัด
ที่สําคัญของประชาสัมพันธจังหวัด คือ ทานผูวาราชการจังหวัด ....หลายๆคนบอกวา พูดบอกวา
ออ.... ถายังงั้นก็ตองไปทําขาว ...หิว้ กลอง ตามผูวาฯไปตอยๆ ใชหรือ?
ผมก็บอกวา ถาคิดไดแคนนั้ ผมเปลี่ยนคุณแนนอนโดยนัยความหมาย ประชาสัมพันธ
จังหวัดเปนตัวแทนของ กรมประชาสัมพันธ ที่จะตองเปนตัวหลักในการวางแผนประชาสัมพันธ
รณรงคการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมดานการประชาสัมพันธจังหวัด
ผมบอกกลาวไดเลยวันนี้ ....มี 5 จังหวัด ทีผ่ ูวาโทรมาถึงผม ขอใหยายโดยไมทํา
หนังสือแจง ....ผมตอบทานไดเลย ...ซึ่งทําใหผมไมสบายใจอยางยิ่งวาทําไม ถึงเกิดอยางนี้ขึ้นมา
เราซึ่งเปนปกแผนกันดี เราซึ่งมีความพรอมกันดี เวลาประชุมมันก็ OK กันหมดนี่นา ..แตพอปลอย
ออกไปขางนอก แลวทําไมเปนอยางนี้ ......4 – 5 ราย บอก ...แคนี้นิดเดียว .....ไมไดนะครับ ....มัน
กลายเปนขาวแพรออกไป ถึงสมรรถนะ ถึงศักยภาพ ของพวกเรากันเอง และผม Serious มากๆ กับสิ่ง
ที่มันเกิดขึน้ อยางนี้
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คําถามตอมาวา จาก 5 รายนี้ ที่ไดรับการองเรียนนีจ้ ะทํายังไง ก็อยางที่บอก ....ลูกคาไม
เอาไง ....จะอยุไดยังไงละ ลูกคาไมเอา
นี่คือขอเท็จจริงที่ตองรับ โดยกระบวนการทั้งหลาย วันนี้เปาหมายคือลูกคา ....พวกที่
มีหนังสือชมเชยมา ผมก็บอกวา มัน fake(แปลวา ของปลอม ,รายงานเท็จ )ไง คําชมเชย มันไม
จําเปนตองเปนหนังสือหรอก เปนการยอมรับจากตัวทานผูวาราชการ ตัวสื่อในพืน้ ที่ ตัวกิจกรรม
เหลานี้มันเปนตัวบอกเราเองโดยภาพของการทํางาน
ดังนั้น ผมจึงอยากให ...อยากเรียนวาเมื่อใหอํานาจหนาที่รับผิดชอบไปแลว ก็จะ
พยายามจัดกระบวนการใหรองรับทั้งระบบได ถามวาแนวคิด ที่ตั้งใจไวเลยนะครับ
ประชาสัมพันธจังหวัดก็คือ อธิบดีกรมประชาสัมพันธในจังหวัด มีสื่อทั้งหมดอยูใ น
ครบครอง แบบเดียวกับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ ที่ตําแหนงซี 9 ซี 10 เขาก็ตอง เปน 10 อยูตรงนั้น
ในพื้นที่ของเขา
นี่คือเหตุผลสําคัญที่ผม Serious กับกระบวนการทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประชาสัมพันธจังหวัด ซึ่งตองใชคําวา เปนหลัก เปนหนาเปนตาขององคกร ของกรมฯนะครับ
เพราะเปนตัวดานวางแผน เปนตัวทีใ่ กลชดิ เปนตัวที่จัดกระบวนการ
สื่อในพื้นที่เสียอีก เขาก็ยังเปนพาหะ มีกิจกรรมในหลายๆ สวน ซึ่งเปนการรองรับทั้ง
จากสวนกลาง และสวนทองถิ่น
ประชาสัมพันธจังหวัดนี่เปน ชองตอตรงในสวนพืน้ ที่ ....ก็บอกวา ผมก็เตรียมทีจะ
สัมมนา ประชาสัมพันธทั้งหมด ......ผอ.วิทยุ ผอโทรทัศน ทั้งหมด
แยก Group กันทีละ Step แลวก็เอาเขาสูกระบวนการในการบริหารจัดการใหม
วันนี้ ...เมื่อกีป้ รึกษากับทางกพร. วากลางเดือน ต.ค. จะใชเวลาเสาร-อาทิตย 2 วัน
สําหรับผูบริหาร ทานผอ.เขต ผอ.สํานักฯ ,ทานเตรียมไวดวยเลยนะครับ ....ผอ.กอง ผอ.สํานัก
ทั้งหลาย ผมขอเวลาทาน 2 วัน ไปเขียนโจทยวา ปหนา ทานจะทําอะไรอยางที่ผมพูดไวแลวนะครับ
โจทยที่มีความชัดเจนและก็เปน Road Map ในการปฏิบตั ิงานปหนาทัง้ ป ไมตองทําอยางอื่น
นอกเหนือไปจากนี้ ยกเวนแตงานพิเศษ ทีไ่ ดรับมอบหมาย โดยการจัดการโดยกระบวนการทั้งหลาย
นะครับ ก็จะเปนความชัดเจนโดยภาพของการทํางาน
ในความชัดเจน กระบวนการแรก ขอตออีกนิดในสวนของประชาสัมพันธจังหวัด
วันนี้สิ่งที่พดู เหมือนเปนคนสนิทกัน เราเปนองคการที่มีความใกลชิด เหมือนพี่เหมือนนอง ทุกคนมี
ความสนิทสนมกับผมเปนอยางดี
วันนี้บทบาทของประชาสัมพันธจังหวัด มัน Down ลง ความหมายก็คอื มันมี
กระบวนการทดแทน และการแขงขันมากขึน้ มันมีบริษทั Agency เขาไป Approach ในแตละ
จังหวัด คิดวาหลายๆทาน คงสัมผัสดวยตัวเอง
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มีกระบวนการวางแผนที่ออกไปทํางานในทองถิ่นมากยิ่งขึน้ เรื่อยๆ เพราะฉะนัน้ จึง
เกิดการเปรียบเทียบ สิ่งที่เราไมเคยเจอ ก็จะเจอ ถึงมาบอกกลาวกันวา เราหยุดนิ่งไมได
วันนี้ เมื่อมีการแขงขันเกิดขึน้ เราก็หายไปทุกที ...2 ป ที่แลวจําไดไหมครับ ทาน
ประชาสัมพันธจังหวัด ทานผอ. โทรทัศนทั้งหลาย ....2 ปที่แลว ITV ไปรับจางจังหวัดถายทอด
ทั้งหมดทุกกิจกรรม กรมประชาสัมพันธ แทบจะไมไดทาํ งานเลยในเรือ่ งกิจกรรมจังหวัด แลวเปนการ
เอาเงินไปใหจงั หวัดดวย มาแบงโฆษณากันเอาเงินไปใหจังหวัด แทนที่กอนนัน้ จังหวัดจางเรา เรา
ถึงเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง ทันที ทีเ่ ห็นภาพที่ผานมา
บังเอิญ ITV ตอนนี้มาอยูก ับผมไง ...นะครับ โชชัดโชเซ ตกแปกมาตรงนี้พอดี ก็ยัง
ไมไดทํากิจกรรมใดๆขึ้นมา จึงไดเห็นวา เขาก็หันกลับมาเราอีก หันกลับมาหาเรามากขึ้นอีก
นีคือสิ่งที่ผมใหขอมูล ที่ทุกทานจะตองไปดูรายละเอียดในพื้นที่นะครับ อยางที่บอก
การสรางบารมีของตัวเอง เปนเรื่องสําคัญ การสรางการยอมรับเปนสิ่งสําคัญยิ่ง
สิ่งที่ผมไดมาซึ่งการทํางาน ซึ่งความสําเร็จตรงนี้ ทียกตัวอยางในกิจกรรมทั้งหลาย ก็
มาจาก Connection มาจากความสําเร็จที่เราสรางและปรากฎใหเห็น
กเหมือนกับทีจ่ ะตองเตรียมการเพื่อตอบโจทย ในแตละกรุป ตองตอบโจทย วาป หนา
ตุลา ถึง กันยา ประชาสัมพันธจังหวัด จะมีกิจกรรมอะไร จะมีแผนงานโครงการหลักอะไร จะไดรบั
การสนับสนุนอะไร อยางไร ความเปนไปไดอยูที่ไหน และอุปสรรคคืออะไร เราจะมาชวยกันคิด
โดยรวม ทุกกลุมจะเปนอยางนี้หมดครับ
ผมยอมลงทุนในกระบวนการนี้ เพื่อสราง Road Map ตัวนี้ใหได สรางเปารวมกันให
ได ทุกกิจกรรมตรงนี้นะครับ
ไมตองบอกฝน แตวันนีจ้ ะนําความฝนสูก ารปฏิบัติ ปนี้จะเปนปแหงการปฏิบัติ 100 %
ครับ เราไมฝนแลว วาอยากจะเปนโนน เปนนี่ ผมคิดวา เราคงจําได ในตอนที่เราทํา Re-engineering
ในป 2550 “เราจะเปนผูนําในดาน....” นี่ป 50 แลวนะครับ เรายังบวยอยุเลย ตกลงสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่
เราทํามันสัมพันธกันหรือไมอยางไร สิ่งที่ผมตั้งใจมากที่สดุ คือ การนําไปสูการปฏิบัติ
แตกรุปจะมีลักษณะทํางานไปสูความสําเร็จใหได มี Road Map มีขั้นตอนในการ
ทํางานที่จะเดินไปสูเปาหมาย ที่เปนทีย่ อมรับรวมกัน ...และกรุณา .....เพื่อใหมันเดินหนาไปสู
ความสําเร็จของแตละกรุป ที่จะจัดสัมมนา ....อยาฝน ....เดินอยูใ นสภาพความเปนจริง
เรื่องที่สอง ซึ่งจะเกิดขึ้น อันนี้เกิดกับสถานีโทรทัศนหลายๆทาน คงไดยินไปแลว และ
อีกหลายคนจํานวนมากอาจจะไมไดยิน ...ผมทาวความ หรือ ทบทวนสั้นๆนะครับ
วันนี้ กปส. มีสถานีโทรทัศนที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ...ทีไ่ ดรับอนุญาตให
โฆษณาไดตามกฎหมาย ...ที่มีความพรอมในการอกกอากาศได อยู 11 สถานี คือ ขอนแกน
อุบลราชธานี เชียงใหม พิษณุโลก จันทบุรี กาญจนบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต หาดใหญ
และกรุงเทพมหานคร
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ทั้ง 11 สถานี ไดรับใบอนุญาตโดยถูกตอง รับอนุญาต มีใบรับประกัน ใชความถี่
ถูกตอง ไดรับสิทธิโดยถูกตอง ยกเวนสถานีเดียว คือ สถานีโทรทัศนชอง 11 กรุงเทพมหาคร ที่ไม
สามารถโฆษณาไดเต็ม โฆษณาที่จะเกิดในชอง 11 ก็ตองเปนเฉพาะเรือ่ งของ กีฬา และที่เหลืออื่นๆ
ตองเปน Cooperage image นี่คือเงื่อนไขทีม่ ีอยู
แต ณ วันนี้ สิ่งที่เราทํา เราเอาทั้ง 10 สถานี มาผูกติดกับสถานีที่กรุงเทพ ฯ แลวก็หา
ทางออกเล็กๆ ดวยการทํา Root I RooT 2 ทําใหระบบนีม้ ันเดินไปไมได นี่ผมทาวความใหฟงวา
ทานกําลังเปนอยูตรงนี้
ขอตอมา ในสวนของโทรทัศน ณ . วันนีน้ ะครับ ความพรอมของบุคลากรที่มีของแต
ละสถานี ก็เลยงอยเปลี้ยเสียขาไปดวย
เรามีเครื่องไมเครื่องมือวางอยูพรอม ...ทันสมัย ...ใหม แตทํางานอยู 2 ชั่วโมง วันนี้
ใหเขยงมาเปน 4 ชั่วโมง พยายามจะเขยงใหเปน 6 ชัว่ โมง ภายใตแผนเดิม ที่ผมพูดไว ....ก็ยังอึกอัก
อึกอัก กันอยู
ไมใชเรื่องใหมเปนสมบัติเจาคุณปู คําถามผมก็ตอบวา ถาทั้ง 11 สถานี ผลิตรายการ
เอง 24 ชั่วโมงละครับ เขาจะทําไดหรือไม
คําถามที่สองวา ถาทั้ง 11 สถานี สงรายการขึ้นดาวเทียมแลวยิงยอนกลับลงมา มันคลุม
ทั้งประเทศไทยไมใชหรือ
คําถามที่สาม ก็คือวาถามันทําไดอยางนี้ ซึ่งเรามีความพรอมทุกอยางอยางที่เรียนแลวนี้
มันก็แปลวาผมก็มีสถานีทรทัศน 11 สถานี ที่มีศักยภาพคลุมไดทั้งประเทศไมใชหรือ
สถานีที่ขอนแกน สงขึ้นดาวเทียมไป ทีย่ ะลาก็รับไดนี่ ..คนที่เมืองกาญจนไดนี่ ...
ลักษณะของการรับผานดาวเทียม ...ที่เขาเดินไปสู Sattlelite TV .....เห็นภาพของการทํางานไหมครับ
แลวเรามีพรอมหมดทุกอยาง ทั้งสถานี ทั้งใบอนุญาต ทัง้ ดาวเทียม แลวทําไมเราไมทํา
ผมก็ถาม รําพึงดังๆกับตัวเอง วาทําไมถึงไมเดินไปอยางนี้
ถาเราทําอยางนี้ได ภายใตชอื่ NBT 1,2,3,4,5 ไลไปเรื่อยๆ ผมก็มีเทากับเมืองจีนเลยนะ
ผมมีสถานีโทรทัสน 11 สถานี ที่ออกอากาศไดทั่วประเทศ 11 สถานี พรอมกัน แลวไม
ยุงยาก ทําไดเดี๋ยวนี้ดว ย เพียงแตหารายการไปลงให ขอนแกน ไปลงใหเชียงใหม ไปลงใหที่ตางๆ
ใหมันเต็ม 24 ชั่วโมง ที่ตางไปจากรายการของกรุงเทพฯ .....ผมก็ไดสถานีหนึ่งแลวนี่ ...วันนี้ .....
ทําไมไมทํา
นี่กําลังมาถามพวกเราทุกคน ภายใตความพรอม 100 % ตรงนี้ 600 ทําไม เราไม
เดินหนาเรื่องอยางนี้ .... แลวโอกาสเปนไปไดไหมครับ ....มันเปนไปไดเลย
ผมถาม กทช. นะครับ เขาบอกวา ...ก็มีอยูแ ลวนี่ ฬครจะไปหามได สิทธิตรงนี้มีอยูแลว
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ถาม ..ชองดาวเทียม ...บอก ตอนนี้สงไดเลย ตอนนี้มี 8 ชอง แตเชาเพิ่มได แลวเอา
สถานีที่มีความพรอมกอนสัก 4 ชอง ขึ้นไป 4 กไดอีก 4 ชอง มาทันที 600 ทําไมไมทํา มาลงสุดทาย วา
ทําไมไมเริ่มจากตรงนี้มา
แลวโดยศักยภาพที่มี ณ วันนี้ ในฐานะที่ผมเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ตาม
กฎหมาย ผมก็ขอความรวมมือผูประกอบการเคเบิ้ลทีวที ั่วประเทศทั้งหมด ใหรับสัญญาณผม 11 ชอง
นี้ ลงไปออกอากาศ ...เออ.. มันนาดูดเี หมือนกันนะ
ผมก็จะมีสถานี 11 ชอง ของกรมประชาสัมพันธ ผานผูประกอบการเคเบิ้ล ไปถึงผูรับ
ทันที ...เออ ..ทําไมไมทํา
ตอมาที่เปน Question อยู อาว...แลวสถานีเครื่องสงที่มันมีอยูละ มันจะสงรายการ
อะไร มันจะสงแบบไหน นีค่ ือสิ่งที่ผมยังตอบไมได ยังนึกไมออกวา มันควรจะเปนอะไร
แลว ณ วันนี้ สิ่งที่เปนแบบนี้นะครับ ผมก็บอกสํานักขาว ที่ไปเตรียม Studio ไว คุณ
ก็มีหนาที่ Supply ใหทุกชอง ...พวกนี้ไง ....โยงใยเครือขายขาวเขาไวดวยกัน ......Impact ก็เกิดขึน้
มามหาศาลในสวนของกรมประชาสัมพันธ เพราะวามีลูกคาเกิดขึ้นแนนอน 11 ราย แลวมันยิงลง
ไปยังกลุม Asian ไดดวยไง .....พมา ลาว เขมร เวียดนาม มาเลเชีย ฯลฯ ทั้งหมด แถบนี้มันรับอยูใน
จานดาวเทียมไทยคม นี่ไดหมด
ก็ถามันรับไดหมด ผมก็บอก ....เอะ ....ยังงั้นภูเก็ตของผม ทําไมมันไมสง
ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมงละ เปน English Station สําหรับกรมประชาสัมพันธ เลย .....มันก็ทําไดเลย
เหมือนกัน นีน่ า
นี่คือ สิ่งทีผมพยายามคิดทีห่ ลุดไปจากกรอบเดิมภายใตสิ่งที่เรามี ถึงไดบอกวา
ขาราชการรุนกอน ๆ เขาเตรียมเอาไวดี มันก็คือภาพของเขต การบริหารจัดการของเขต ที่มีความ
แข็งแรงอยูเดิม เพียงแตเทคโนโลยีที่มันพัฒนา ....ครับมันเอามาใชไดทันที
นี่เปน Category (แปลวาคําอธิบาย/แจกแจงระบบวามีขนั้ ตอนเปนลําดับอยางไร)
อันหนึ่ง ที่จะตองผานไปใหพวกเราทุกคนไดรู เพราะวา ไมมีทางเดินไดดวยตัวคนเดียวไมมีทางที่จะ
ไปบอกทิศทางใหได เพราะวา มันจะมีความหลากหลายดวยตัวของมันเอง ....ทําสถานีโทรทัศนชอง
11 ก็แยแลว .....แลววันนี้ผมมี 2 ชอง ....แลวยังจะไปเพิม่ อีก 10 ชอง .....ก็ตองมี ผูมีบุญคนเดียวทีจ่ ะ
ทําได .....ที่เหลือใหรองฯเผชิญรับไป
สิ่งที่สองที่มีอยู ...ผมพักเรือ่ งโทรทัศน ตรงนี้นิดหนึ่ง ....เพราะวา ผมก็ไป
ตรวจสอบขอมูล กทช. คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ประกาศ ขอคลื่น ขอสิทธิในการ
ใชสัญญาณการสงในระบบ MMDS คืนทั้งหมด ทั่วประเทศ
ทุกคนฟงแลวก็อาจจะไมรู มันคืออะไร ทั้งหลายครับ มันก็คือตัวสงสัญญาณความถี่
หนึ่ง ที่กําลังจะเอาไปใชในระบบโทรคมนาคม เพื่อจะเดินเขาไปสูระบบ TV Internet เขาสูระบบ
คอมพิวเตอรได เขาไปสูระบบโทรศัพทมือถือได นะครับ คือตัวสัญญาณนี้เขาจะ Design รูปแบบ
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ขอการสงสัญญาณโทรทัศนมายังผูรับ ในระบบใหมระบบเดิม ...ก็รับไดดวยนะครับ ถามีตัว Set top
box ตัวแปลงสัญญาณ แลวก็เขาไปสูโทรศัพทมือถือ
เราฟงดูกย็ ังงั้น ๆ ครับ แตสัจจธรรมไปคนควาสมบัติของคุณปู พบวา กรม
ประชาสัมพันธเปนเจาของ MMDS หนึ่งระบบ ซึ่งวันนี้เราใหบริษัท TTV เขาไปทําโทรทัศนเคเบิ้ล
ทีวี แบบบอกรับสมาชิก ศึ่งสัญญายังอยูอีก 20 ป แตมันเบีย้ วไมจายตังคมาแลว 5 ป กําลังบอกเลิก
สัญญา แตยังไมไดเดินตอไป .....แตแมจะบอกเลิก ไมบอกเลิกไมใชประเด็น เขาจะดารา คาซัง
อะไรกันอยูกป็ ลอยเขาไป แตวาสิทธิในการใชความถี่ ตรงนี้ มันแยกออกมาไดเลย หรือสวนที่จะ
ไปใชเคเบิ้ลทีวี มันก็นิดเดียว มันสามารถกระจายชองได ถามันติดปญหาอยู 2 ชอง 3 ชอง ก็วากันไป
แตสวนที่มนั ขยาย มันสามารถนํามาใชประโยชนได
สามารถใชประโยชนไดยังไงครับ ผมก็เอารายการของกรมประชาสัมพันธ สงเขา
ระบบนี้ เพราะลิขสิทธิ์เปนของกรมประชาสัมพันธ เขาเรียกคืนไมได ก็เอากระบวนการนี้สง เขาสู
ระบบแลวก็ผานเขาไปยังโทรศัพทมือถือที่รับโทรทัศนได ผานเขาไป Internet นะครับ ที่สามารถ
สงมีคุณภาพเปน Broadcast
วันนี้ TV ผาน Internet แลว คุณภาพยังไมคมชัด เขาก็จะเอาสัญญาณนี้มาใชแทน
อาว...ถาผมไดยังงี้ .......ผมก็ทําไดเลยนี่
นี่คือสิ่งที่มีอยู ก็บอกวา ทั้งโนน ทั้งนี้ ทั้งนัน้ ที่มีอยูนะครับ คือสิ่งที่มุงหวัง และตั้งใจ
จะเดินไปขางหนา
เรามี้เปาหมายที่กิจกรรม ความเปนไปไดแนนอน .....ก็เหลืออยูวนั นี้ ภาระเรงดวน
ก็คือพวกเรากันเองครับที่จะมีความพรอม ทั้งกายและใจ เหมือนที่รองฯ ทั้ง 2 ทานบอก ...ทํางานดวย
ใจรัก ดวยกายเปนสุข มีความสุขกับการทํางานทั้งหลาย มันเปนความสําเร็จมหาศาล
มันยังมีวิธีการมากมายในภาพที่จะตองไปปฏิบัติ แตกข็ อสัญญา ณ วันนี้นะครับวา
จะมุงหวังทํางานอยางเต็มที่ เพราะวันนี้ ถือเปนเกมในเชิงรุกที่จะเดินไปขางหนา ขอรองใน
ประเด็นวา อยาติดยึดกับภาพ หรือกระบวนการแบบเดิม
ก็เหมือนหลายทานคุยกันบอกวา สถานีนี้ตาํ แหนงนี้เขาเอาไปแลว และขาดแคลนคน
นะครับ และมีตําแหนงอยู 9 อัตรา ถูกยืมไป 2 อัตรา เหลือ 7 อัตรา ทํางานเหนื่อยตองการคนเพิ่ม
ใกลๆ กันอีกสถานี มีคนอยู 3 คน ขอคนเพิม่ เถอะ ผมไมมีคนเลย จากการรองขอ
มันตางกันโดย สิ้นเชิง
คือคําถามตองตอบวา ตกลงมันควรจะเปนเทาไหร และมันควรจะทําอยางไร โดย
ระบบตรงนี้มา การขาดแคลนมีทุกจุด ทุกระบบละครับ เพราะสภาพที่เราเดินมากับกระบวนการ กับ
งบประมาณสนับสนุน มันไมสัมพันธตอกัน
กิจกรรมตรงนีท้ ี่จะตองตอบโจทย ก็เปนภารกิจที่เราทุกคนจะมุงหวังทีจ่ ะทํางาน

18

วันนีเ้ ราลงทุนไปมากกับเรื่อง Hard Ware สิ่งที่ผมกําลังจะตองลงทุน แลวก็มุงเนนใน
เรื่องของการลงทุนและก็มุงเนนในเรื่องความสําเร็จขององคกร ก็คือเรื่อง Soft Ware ก็คือ “คน” กับ
”ผลงาน” ที่จะเปนหลัก
จะตองชวยกันอยางจริงจัง เมือ่ วงลอมันหมุน ผมตองใชคําอยางนี้นะครับ มันเหมือน
ลอที่จมโคลน กวาจะผลักกวาจะดัน กวาจะใหมันหมุน ยากลําบาก แตเมือ่ มันหมุน Speed มันก็จะเร็ว
ขึ้น เมื่อ Speed มันเร็วขึ้นนะครับ โคลนที่มันเคยฝงตัว ก็จะถูกสบัดออกไป
นี่คือหลักการสําคัญ ที่ผมคิดวา เราทุกคนก็จะเปนดั่งรังผึ้งเล็กๆ แตละจุดทีเปน
Cellular ( แปลวา หนวยเล็กๆ) ผมไมรูเขาใชภาษาไทยยังไง ไอแผงยังงี้ เล็กๆ ตอกันทุกจุด มันทําได
ทันที แลวมันมีประสิทธิภาพ ทั้งในพืน้ ที่ และก็เปนเครือขายดวยกัน
ปหนา บอกแลววา เปนปแหงการรุกรบ ความสําเร็จก็จะเปนของเราทุกคน
ครับ ผมหวังในความสําเร็จที่เกิดขึ้น จากบุคคล ไมใชเรื่องคําสั่งของการบริหาร แต
เปนเรื่องความสามารถในการคิด การนําความคิดไปสูการปฏิบัติ ของแตละองคาพยพ แตละหนวยนะ
ครับ ผมเชื่อวา เมื่อกี้ทุกคนไดยนิ แลวนะครับและทุกคนเห็นเหมือนกันวา ทุกคนมีความสามารถ
แตทําไมมารวมกันแลวมันปอแป ทําไมมันถึงเปนอยางนัน้ ได เราก็เห็น อาจเปน
ลักษณะเฉพาะของคนไทยหรือเปลานะครับ
กีฬาเดี่ยวเลนเกง กีฬาทีม ..... เจงทุกที่
แตเราก็จะใชตรงนี้ ใหเกิดประโยชน กระบวนการนี้ก็จะเกิดจากพวกเราทุกคน เราจะมี
รายละเอียดของการปฏิบัติในเรื่องของแตละกลุม แตละเปาหมาย ชัดเจน อันนี้จะมีคําตอบ ของการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
ผมก็หวังวา ณ วันนี้ เราก็จะมาเขาสูพิธีการในตอนเย็น อําลาอาลัย และแสดงมุทิตาจิต
กับเพื่อนขาราชการ ซึ่งมีความสนิทสนม และอยุกับองคกรนี้มานาน ผูกพันกับกรมประชาสัมพันธ มา
นาน เหมือนกับพวกเราทุกคน เราทุกคนเชนกันก็จะไปสูประตู นั้นเชนกันทุกคน แตที่อยูในระหวาง
ประตูน้ี ในเมืองนี้ ในแผนดิน กจะทําหนาที่ตรงนี้ใหดีทสี่ ุดผมก็หวังไวเชนนั้นครับ ขอบคุณครับ

พิธีกร : สรุป เปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น
ปรัชญาภรณ ปชส.จ.เชียงราย : ถาม
ขออนุญาติ กราบเรียนถามวาทานอธิบดีวา เมื่อสักครูนี้ทานอธิบดีถามประชาสัมพันธจังหวัดวาถา
สมมุติวา นโยบายทานจะใหคงตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัด และผูช วยไว จะเปนไปไดไหมก็
อยากจะกราบเรียนวา ถาเปนไปได อยากใหทานเพิ่มอีกตําแหนงไวคือ สงวนไวคือ เจาหนาที่ธุรการ ที่
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ทําดานการเงินเพราะวา การทําเบิก-จาย ระบบ GFMIS นั้นอันตราย ถาหาก ผูทํางานรับผิดชอบดาน
นี้ไมมีความซือ่ สัตย และไมมีความตระหนัก มันเปนอันตรายอยางยิง่
ในหลายจังหวัดพบวา เจาหนาที่ในสายของอาชีวศึกษา ซึ่งมีสายงาน อยูหลาย
หนวยงานดวยกันเชน ดานการอาชีพ ดานเทคนิค ปรากฎวา เจาหนาที่ทาํ การเงิน สามารถกดรหัสแลว
ก็เบิกเงินไปทัว่ ประเทศ โดยสุมรหัสของแตละจังหวัด ปรากฎวา เงินหายไปรอยกวาลานบาท โดยที่
เจาของเงินเองไมทราบเลยวาถูกกดดวยระบบ GF…. ไปแลว ซึ่งคลังจังหวัดบางทานสอบถามกลับไป
ที่หนวยงานในจังหวัดวา คุณทําโครงการตั้ง 20 ลาน ทําอะไร ปรากฎวา ไมรูตัวเลยวา เด็กในสายงาน
อีกจังหวัดหนึง่ เปนผูกดรหัส แลวก็เดาสุม วาไปโดนทีจ่ ังหวัดใด
ก็ไดทราบวา ที่แมฮองสอน ก็โดนไปอีก 1 จังหวัด นีก่ ็เปนเรื่องที่อันตรายมาก
เพราะวา ประชาสัมพันธจังหวัดไมมีความรูเรื่องการเบิก-จายเงินฝายระบบ GFMIS
ถาเปนไปได ก็อยากจะขอทานวา จะคงตัวประชาสัมพันธจังหวัด ผูชว ย แลัวก็ขอคง
ตัวเจาหนาที่ทที่ ําหนาที่ทางดานการเงินไวคนหนึ่งคะ
ถาสมมุติเปนลูกจางที่เราจางมา มันเปนความเสี่ยงอยางมากทีเดียว ขอบคุณคะ
อปส. ตอบ :
มีคนเขายืนอยูขาง ๆ เธอ แลวเขาก็บอกวารูเรื่อง GF…. ดีเลยใหหนูไปทําแทน
พี่หมวย(คุณปรัชญาภรณ)ไดมั้ย มาแทนประชาสัมพันธจังหวัดไดมยั้ คือประเด็นตรงนี้นะครับ
เรียนแลววา การใหมีประชาสัมพันธจังหวัดกับผูชวยฯในแตละจังหวัด ในกรอบของผมนี้ ก็คือการ
เปนผูบริหาร ....ที่เหลือทานจางไง ความหมายของคําวา “จาง” ก็คือทานดูในความรับผิดชอบวา
อะไร ควรอยูใ นระดับไหนและการจัดการ
แตเรื่อง GF…. นี้ ผมก็ไดรับทราบเรื่องนี้ มันเปนเรื่องทุจริต โดยภาพของ
กระบวนการ ซึ่งไมใชวิธีแกที่ถูกตอง .....บอก ...ขอคน ไอคนที่มาแทนตําแหนงการเงิน ไมไดยืนยัน
วาเปนขาราชการแลวมันจะไมโกง โดยโอกาสอะไรตางๆ ไอที่เปน ที่โกง ก็ขาราชการทั้งนั้น
นี่เปนประเด็นเสมอนะครับ ที่เราจะใชยังนี้
เหมือนบอกวา ผมมีววั แลวก็รีดนมวัวไปขาย ก็ไดรายไดมา วันหนึ่งผมจับไดวา
ไอคนเอานมไปขายมันโกงคานมผม ......สิ่งที่ผมแกปญหาคือ ฆาวัว ....(หรือ)ไง .........มันผิดโดย
กระบวนการ .....โดยภาพอยางนี้ ก็แกเปนจุดๆจากตรงนัน้ ไป
นี่เปนกรอบคิดนะครับ ผมอยากใหทุกทานไปดู ความคิดของผม ก็คือมีหัวหนากับ
ผูชวยฯ แลวที่เหลือก็เปนงบประมาณไปใหทาน ....นึกออกไหมครับ งบประมาณประจําป ทานก็
ไปบริหารจัดการ จะจางกี่คนจะวายังไงทั้งหลาย ก็วามา
หรือจะกลับขางกัน สถานีวิทยุอาจจะมีหวั หนาอยูแค 3-4 คน ...หัวหนา 3 ฝาย .....ที่
เหลือเปน Local Staff กับผูจางรายการ แบบเดียวกับอสมท.ทํา ...ก็ได
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เห็นไหมครับ สวิทชมันอยูตรงนี้ เนื่องจากเรามีกําลังกระจายไป 2 ฝาย มันเลยปอแป ๆ
ทั้ง 2 ฝาย อยูทวี่ า เราจะ Design แบบมันอยางไร
วิทยุทจี่ ะตองนัดมาคุยกัน ก็แบบเดียวกัน ตกลงเราจะเปนแบบเดียวกับ อสมท. ไหม
.....นะครับ มีกาํ ลังอยูแคนี้ แลวที่เหลือจาง แลวเอากําลังที่เปนราชการ หอยไวกับประชาสัมพันธ
จังหวัดก็ไดเชนกันไงครับ
มันมีชองทางเลือก ใหดไู ดหลายทาง ผมเรียนวาตองมาชวยกันคิด มันมีวิธีทางเลือกได
ทั้งนั้นละครับ
เกรียงศักดิ์ ปชส.จ. : ถาม
ขออนุญาติ อธิบดีครับ ประเด็นที่ทานนําเสนอมาสักครู นะครับ ซึ่งแตละประเด็นก็ยงั ไมไดรับการ
แกไข โดยเฉพาะประเด็นของการสรางเอกภาพของการทํางานในสวนภูมิภาคนะครับ จะเห็นวา
สถานีวิทยุ ประชาสัมพันธจงั หวัดและสถานีโทรทัศน ตอนนี้ ความเปนเอกภาพ ความ เปนหนึ่งใน
ภูมิภาคยังไมเห็นนะครับ ภาพลักษณ ของกรมประชาสัมพันธถึงจะออกมาไดชัดเจนครับ
เพราะโดยเฉพาะทุกวันนี้ ทุกคนติดอยูที่หวั โขนที่สวมให แลวก็ ทํางานจะขาดความ
เปนเอกภาพ ก็เห็นไดชัด ถาทานอธิบดีไปตางจังหวัด ทานจะเห็นผูสอื่ ขาว ของสถานีโทรทัศน
สถานีวิทยุ และประชาสัมพันธจังหวัดตาละที่แบกกลองไปหมก ไปอยางนอยทีมละ 3 คนแตเราไป
เห็นของ INN เขาไปคนเดียว เขาเสนอทั้งสื่อ TV วิทยุ แลวก็ Multimedia เราไปทําตรงนี้ใหไดไหม
และผมก็เห็นผูบ ริหารพูดกันมาตั้งไมรูกี่ปแลวตั้งแตผมอยูก รมประชาสัมพันธมา แตสงิ่ ที่ไมเห็น
ในตอนนี้คือ ก็ยังไมเกิด คือ
อปส. : ขัดจังหวะ
ใหเสนอทางแกไขดวย .....ไมใชวาเขา ....ตองมีขอเสนอแนะและวิธีแกไขดวย
เกรียงศักดิ์ ตอ :
คือในสวนของคน ที่ผมบอกวา ควรมีผูบริหารไปและใช Local Staff ครับ อันนี้เห็น
ดวย เพราะวาความเปนเอกภาพในการทํางาน ชัดเจน แลวก็ในเรื่องของการแบงตําแหนง แบงชั้น การ
เปนขาราชการ ลูกจาง ก็จะไมมีใหเห็น ผมเชื่อวา เราจะรุกไปขางหนาไดอยางดี ซึ่งปญหาทุกวันนี้ เรา
จะติด โดยเฉพาะสถานีแตละสถานี บางสถานีมีคนเยอะมีคนนอย แตถามวาเหนื่อไหม ก็เหนื่อยทุก
สถานีนะครับ
ลักษณะผูบริหารมอบคนใหไปพอเพียงไหม แนวคิด ทีจ่ ะรุกรบไปขางหนา เกิดไหม แลว
จะรุกไปทางไหน ตองใหชัดเจน แลวก็มแี ผนชัดเจนในแตละทีครับ ตรงนี้อยากใหผูบริหารจัด
โครงการสรางการบริหารให เปนหนึ่งเดียวในจังหวัดนั้นๆ ไมจําเปนตองมีผูบริหารคนเดียว มีหลาย
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คนได แตเพียงวาทําอยางไรใหประสานประโยชน ทํางานรวมกันได ผมวาชัดเจนในเรื่องงบประมาณ
แตตองใหไปผาน สวท. กอน เขามองผมเปนอําเภอตองไปผานจังหวัด คือ สวท. กอน
อปส. ตอบ :
รับทราบ วันนี้ทพี่ ูดอยูก ผ็ ูบริหารครับ ......ตัวเองนัน่ แหละ
ชัยรัตน ถาม :
ผมชัยรัตน พรหมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดแมฮองสอนขอแกขาวโกงทาง GF….
ที่ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย พูดวา ทีแ่ มฮองสอน นัน้ เปนหนวยงานกรมอาชีวศึกษาครับ
วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสารพัดชาง
ขออนุญาติ กราบเรียนทานอธิบดีนะครับ วาผมมิไดมาขัด อปส. นะครับ เปนหวง
ประชาสัมพันธจังหวัดครับประชาสัมพันธจังหวัดตั้งในป 2523 แตละจังหวัดมี 6 คน มาตลอด ขณะนี้
จะเหลือ 2 คน ณ วันนี้ประชาสัมพันธจังหวัดโอกาสได 2 ขั้น ไมมีดเลยนะครับ รวมไปถึงเจาหนาที่
ประชาสัมพันธจังหวัดดวย เพราะมันมีแค 6 คน คิดเห็นไดแต 0.6 ไมถึงหนึ่ง ก็ไมมีโควตา 2 ขั้น ของ
จังหวัด
อปส. : ทานตอไปขอเชิญ
เกรียงศักดิ์ ถาม :
ประการแรกตั้งแต 25-27 ก.ย. 50 ทางพวกเราวิทยุชายแดน ไดรับเชิญจากกระทรวง
การตางประเทศ ไปสัมมนาวิทยุชายแดน โดยมีผูใหญ ของกระทรวงการตางประเทศ ทั้ง
ปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมสารนิเทศ เขารวมสัมมนา ไดฝากทาง กปส. ดวยคือ การแขงขันกีฬา
ซีเกมส ซึ่งจะมีขึ้นในปลายปนี้ ทางลาวจะยกคณะใหญ 600 คน มารวมงาน ขณะเดียวกัน พิธีปด จะ
ขนคนมา 400 คน มาแสดงเพื่อมารับธง สิ่งที่กระทรวงตางประเทศ เปนหวงมาก ๆ คือ กลัววา จะมี
การแสดงยาโม ซึ่งจะกระทบ ความสัมพันธระหวางประเทศ ไดฝากหลายสวน พูดกับทานผูวาฯ ทาน
สุธี มากบุญแลว ทานพูดในหลายๆสวน กลัวจะเอาตรงนีม้ าเลนเพราะวา ปญหา แมกระทั่วหมากเตะ
มหาคอยอะไรนั้นกวาจะจางกันได ก็กลัวจะกระทบ นี้สวนหนึ่ง
สวนที่สอง ก็คอื พวกเราไดสะทอนความเห็นที่กระทรวงตางประเทศไปจาง
Organize จางบริษัท เรื่องทูตตางประเทศอะไร เสร็จแลวเขาก็โยนงานมาใหเราทํา มีบทความ มาอาน
ภาคภาษาทองถิ่น เราบอกวา ขอไดไหมวา ยิงตรงมาเราเลยไมตองไปผานนายหนา ไมตองไปผาน
ตัวกลาง พวกเราพรอมที่จะทํางาน แลวก็ทานรองปลัดฯ เองก็รับวาจะเอาไปพิจารณา ผมก็มาเรียน
อธิบดี เพื่อจะไปเจรจาระดับผูบริหารตอไป
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ตัวทานรองปลัดฯเอง ทานยืนยันวา เงินของกระทรวงการตางประเทศนั้น มันมีมา
หลายแหลง ก็นาจะเปนขุมทรัพยของเราสวนหนึ่ง
ในสวนของอํานาจเจริญ แมวงการธุรกิจจะไมมาก ผมไดนําเรียนทานผูวาราชการ
จังหวัดแลว เมือ่ 2 วันที่ผานมาวา สาเหตุทพี่ วกเราจําเปนตองออกมาหารายได เพราะ ม.40 เรื่องของ
กสช. อะไร ๆ ทางกปส. เอง ก็ตองชะลอในเรื่องการหารายได เพราะฉะนั้น ตอไปนี้ พวกเราเอง ตอง
ออกหารายได ซึ่งทานก็เขาใจ ทานก็บอกวา ถาเชนนั้นแลว สวนราชการตองลงขันใชไหม ทานบอก
วา ทานยินดีจะเรียกหัวหนาสวนตางๆ มาประชุม เปนตัวอยางหนึ่ง ซึง่ เชื่อวาหลายๆ จังหวัด นาจะทํา
อยางนี้
อปส. ขัดจังหวะ :
ผมขอให ประชาสัมพันธทุกจังหวัดนะครับ ผอ.วิทยุ ผอ.โทรทัศน ทุกสถานี ทาน
โหลดขอความ หรือเปดเว็บไซดแลวไปดู พรบ. ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน แลวสงความเห็นมาถึง
ผม ใหเวลา 2 สัปดาห ทานมีความเห็น Comment อยางไรขอเสนออยางไร ในเรื่องนี้ เรื่องนี้เปนความ
เปนความตายนะครับ และเรื่อง Serious มาก ไปดูโดยกระบวนการไดเห็นชองทาง บอกกลาวเหมือน
เราๆไดพูดคุยกันไว คณะกรรมการที่จะเปนคนตัดสิน มีปลัด เปนประธาน มีอปส. เปนกรรมการ
เลขาฯ แลวที่เหลือมาจากผูแทนของกรมตํารวจ ของ กทช. รวมแลว 4 คน แตมีนกั วิชาการ เขามา
5คน โหวตเมือ่ ไหรก็แพ และเขาก็มีอํานาจจะตัดสินทั้งระบบ นี่คือ ตย. เล็ก ๆ ที่ผมเจอนะครับ
เพราะฉะนัน้ อยากใหทกุ คน ดูโดยละเอียดในมุมมองของทาน เฉพาะอยงยิ่ง ดู
ละเอียด ในพืน้ ที่ ที่จะเปนกําลังตอรองอยางสําคัญ ในฐานะที่ กปส. มีสวน มันแปลวาจะมีผลอยางไร
แลวในอนาคต เขาก็ไมใหเราเขาเกี่ยวของเลย บทบาท ความเปน regulator ของเราหายไปเลย
ชวยกันครับ ชวยออกความเห็น ขอรวมนะครับ อยากใหทุกทานออก ความเห็นดูสิ
วาเปนอยางไร ขอเช็คการบานหนอยแลวกัน

-------------------------------------------------------------------------------

กลอยกมล/ถอดเทป
เบญจมาศ/พิมพ
กลอยกมล/ตรวจ/ทาน
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