รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙
วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
*******
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช

รัฐวินิจ

๒. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
๓. นางภัทรียา
สุมะโน
๔. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๕. นายจําลอง
อินทรกําแหง
พยอมยนต
๖. นายพายัพ
๗. วาที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
๘. น.ส.พันธุทิพย สุนันทิยกุล
๙. น.ส.อัมพวัน
เจริญกุล
ไตรอรุณ
๑๐. นางทัศนีย
๑๑. นางอุษา
จารุภา
๑๒. นายจุมพล
ชุมกมล
๑๓. นายบวร
เตชะอินทร
๑๔. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๑๕. นางจันทิมา

เชยสงวน

๑๖. นายสุรินทร

แปลงประสพโชค

๑๗. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๑๘. นายบัณฑิต

ตั้งประเสริฐ

ผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานการบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการคลัง
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ผูอาํ นวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักขาว
/๑๙. นางรัชวัลค ................

-๒๑๙. นางรัชวัลค

สืบแยม

๒๐. นายธีระพงษ
๒๑. น.ส.สมใจ
๒๒. นางสุธีรา
๒๓. นายพิทยา
๒๔. นายไพฑูรย
๒๕. นายปติ
๒๖. นายรัตนบุรี
๒๗. นางนุสรา

โสดาศรี
สะสมทรัพย
ทิมกาญจนะ
ปสังคมาน
ศรีรอด
พงษพานิช
อติศัพท
หัสรังค

๒๘. นายกฤษณพร เสริมพาณิช
๒๙. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๓๐. นางพรทิพย
๓๑. นายสาโรจน

อุทกภาชน
เราวิลัย

๓๒. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓๓. นายชูโชค

ทองตาลวง

๓๔. นางธารทิพย

ทองงามขํา

๓๕. นายสุรีย

สุขกรรม

๓๖. นายจักรกฤช

วรสูตร

๓๗. นายจําลอง

สิงหโตงาม

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธจังหวัดหนองคาย
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
/๓๘. นางสุกัญญา ..................

-๓๓๘. นางสุกัญญา

นาคสุข

พุทธชาติ

ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม

๓๙.นางจิตติมา
๔๐. นางวีระนุช

จารุจินดา
สาริกบุตร

๔๑. นายอนันต

ทิพยมณเฑียร

นิ่มเงิน
บัวแดง

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.

๔๒. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
๔๓. น.ส.ชินภัทร
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
๒. นางวิไลพร
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆ ตอที่ประชุมดังนี้.๑. เรื่องการบริหารองคกรจะเนนบุคลากรเปนตัวตั้ง บุคลากรเปน
เปาหมายและเปนความสําเร็จขององคกร ฉะนั้นการใหการสําคัญกับเรื่องของบุคลากรจะเปนภารกิจ
สําคัญยิ่งที่จะตองปรับเขาหากระบวนการใหเห็นภาพชัดเจน
๒. เรื่องการแกไขปญหาน้ําทวม รัฐบาลให กปส.ประชาสัมพันธ
การแกไขปญหาน้ําทวมใน ๔๖ จังหวัด หลังจากเกิดเหตุน้ําทวมแลว จะตองไดรับการเยี่ยวยา ทําให
ประชาชนรูสึกวาไมถูกทอดทิ้ง รวมทั้งจะตองสรางความผูกพันใหกับบุคคลที่ถูกน้ําทวมและประชาชน
ทั่วไปใหเกิดความพึงพอใจ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ หองประชุมเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ไปแลว นั้น
ฝายเลขานุการไดจัดสงรายงานการประชุมใหผูบริหาร และ อกร. พิจารณาตามมติที่ประชุม คบส. แลว
และ อกค. ขอแกไขระเบียบวาระที่ ๓.๕ หนาที่ ๑๐ ยอหนาที่ ๒ ซึ่งฝายเลขานุการไดแกไข
เรียบรอยแลว ดังรายละเอียดที่แนบ
/จึงขอเสนอ .................

-๔จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ไดแกไขเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, และ
รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๔๙
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงาน และการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๔๙, การเรงรัดเบิกจายงบลงทุนใหเปน
ไปตามแผนฯ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๔๙ นั้น
การดําเนินการ
๑. แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ (หนา๑-๓)
๑.๑ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ไดรับจัดสรรงวดแรกรอยละ ๒๕ ของปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนเงิน ๒๓๐.๗๐ ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๙๕.๑๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๔๑.๒๕ ของเงินงบประมาณที่ไดรับ
๑.๒ ผลการเบิกจายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ กปส. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ตั้งไว ๗๖.๙๐ ลานบาท ณ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ เบิกจายไป จํานวน ๙๕.๑๗ ลานบาท สูง กวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๒๓.๗๕
๑.๓ แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐
- ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายงวดแรกรอยละ ๒๕ ของปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๙ เปนเงิน ๒๓๐.๗๐ ลานบาท เบิกจาย ๙๕.๑๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๑.๒๕
๒ . รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ( ๔-๗)
เงินงบประมาณ ป ๒๕๔๙
๑๓๕.๕๓
ลานบาท
เงินรายได
๑๔๙.๑๗
ลานบาท
๒๖.๘๗ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
/เงินโครงการ.....................

-๕เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๔ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ
๑.๒๖ ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๒๒ ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๑๐.๓๐ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๕.๘๔ ลานบาท
รับทราบ
มติที่ประชุม
๓.๒ การเลือกใชจายการใชโทรศัพทมือถือ
ผอ.สพท. รายงานวา สืบเนื่องในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติมอบให ผอ.สพท. พิจารณานําเสนอขอ
มูลคาโทรศัพทของประชาสัมพันธจังหวัด, สวท. และ สทท.ในสวนภูมิภาค เพื่อใหการเลือกใชโปร
โมชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่มือถือเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอไป นั้น
การดําเนินการ
๑. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโปรโมชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ กปส. ไดรวมกันพิจารณา
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้.๑.๑ กําหนดให ส.ปชส. เบิกเดือนละ ๕๓๕ บาท (รวม VAT ๗%) จัดหาโปรโมชั่น
เองใหเหมาะสมกับการใชงาน
๑.๒ ใหใชโปรโมชั่นเดิม ๕๓๕ บาท โทรได ๓๓๐ นาทีตามที่ กปส. ใชงานอยู
๑.๓ เลือกใชโปรโมชั่นที่บริษัท AIS เสนอมอบ NOKIA รุน ๒๓๑๐ คาบริการ ๕๓๕ บาท
(รวม VAT ๗%) แลวสามารถโทรในกลุม กปส. ได ๕๐๐ นาที โทรในเครือขาย AIS นาทีละ ๒ บาท
และเครือขายอื่น ๆ นาทีละ ๒ บาท โทรได ๒๕๐ นาที และสง SMS ได ๕๐ ครั้ง คาใชบริการ
สวนเกินนาทีละ ๒ บาท มอบเครื่องใหใชงาน ๒๔ เดือน เครื่องละ ๓,๐๓๐.-บาท จํานวน ๓๘๒ เครื่อง
เปนเงิน ๑,๑๕๗,๔๖๐.-บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันสี่รอยหกสิบบาทถวน) ในการ
จัดซื้อทดแทน
๒. สําหรับผูบริหารระดับ ๙ ศูนยสื่อสารขอนําเสนอ ดังนี้
ผูบริหารระดับ ๙ เห็นควรพิจารณาขอเสนอของบริษัท AIS เสนอโปรโมชั่น GSM
READY ใหใชบริการ ๒๔ เดือน มอบเครื่องโทรศัพท NOKIA รุน N ๗๒ (จุดเดน กลองดิจิตอล
๒ ลานพิกเซล+แฟลช, บันทึกวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว, เครื่องเลน MP ๓, วิทยุ,โทรออก,บันทึกเสียง,
สนทนาตอเนื่อง ๒๑๕ นาที ฯลฯ) คาบริการ ๑,๕๐๐.-บาท โทรได ๗๕๐ นาที ให SMS ๕๐ ครั้ง
/ในเครือขาย............

-๖ในเครือขายนาทีละ ๒ บาท เครือขายอื่น ๆ นาทีละ ๒ บาท (ราคาเครื่องละ ๑๖,๖๙๐ บาท) จํานวน
๒๑ เครื่อง ทําใหประหยัดงบประมาณได
นอกจากนี้ ผูบริหารระดับ ๙ ใชมือถือมานานครบ ๒ ป หรือครบโปรโมชั่นแลว
ก็จะไดมือถือรุนนั้น ๆ จึงขอเรียนวาจะเปนของผูบริหารตอไป
๓. ปชส. จังหวัด มีหนังสือ ที่ พล ๐๐๐๑/๕๓๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ เสนอ
ประเด็นการกําหนดคาใชจายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้.๓.๑ ควรใหทุกกองงานใชมาตรการประหยัดที่สอดคลองกับมติ ครม. โดยใหเปนการ
บริหารจัดการในหมวดคาสาธารณูปโภคของแตละหนวยงานในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรแตละป
ที่ตองรับผิดชอบเหมือนกันอยางเครงครัด
๓.๒ การกําหนดเบิกจายคาโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับประชาสัมพันธจังหวัดเดือนละ
๕๓๕ บาท โดย กปส. จัดโปรโมชั่นใหนั้น ทําใหมีเวลาการใชโทรได ๓๓๐ นาที (ในขณะที่โปรโมชั่น
เดิมตองจายเดือนละ ๗๐๐ บาท ใชเวลาโทรได ๒๓๐ นาที) จึงควรให ส.ปชส.เลือกไดวา
จะหาโปรโมชั่นเองหรือคงเดิม
๓.๓ เพื่อประโยชนเวลาการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนไปตามขอ ๓.๒ แลวควรพิจารณา
ลดคาใชจายในภาพรวมเดียวกันทั้งหมด
ขอเสนอ
เพื่อประโยชนของทางราชการและเปนไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๔๖ รวมทั้งใหเปนไปตามคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโปรโมชั่นโทรศัพทเคลื่อนที่ กปส.
นําเสนอ หนังสือ ปชส.ที่แจงมา ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ และศูนยสื่อสารนําเสนอ จึงเห็น
สมควรพิจารณาตามรายละเอียด ดังนี้
ก. พิจารณาเลือกโปรโมชั่นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโปรโมชั่น
โทรศัพทเคลื่อนที่ กปส. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยพิจารณาขอ ๑.๑ และ ๑.๓
ดังกลาวเบื้องตน
ข. พิจารณาเลือกโปรโมชั่น ระดับ ๙ ตามที่ศูนยสื่อสารนําเสนอในขอ ๒ (พรอมนี้
ไดแนบเอกสารในสวนที่เกี่ยวของ,เอกสารที่บริษัทฯ เสนอ และสรุปเรื่องการใชโทรศัพทมือถือ
กปส.มาดวยแลว)
ประธานฯ แจงวา AIS ไดเสนอโปรโมชั่นจํานวน ๒๔ เดือน หากผูบริหารใชงาน
ครบ ๒ ป ใหผูบริหารเปนเจาของโทรศัพทมือถือรุนนั้น ๆ ได
/รปส. (นางภัทรียาฯ).................

-๗รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงสรุปวา เรื่องโทรศัพทมือถือของประชาสัมพันธจังหวัด
และผูอํานวยการกอง ระดับ ๘ กับโทรศัพทมือถือของระดับ ๙ ในสวนของประชาสัมพันธจังหวัด
มีประเด็นที่วา การเบิกคาใชจายจํานวน ๕๓๕.-บาท ยังไมไดอนุมัติ แตเปนเรื่องของคณะกรรมการ
ประหยัดฯ ไดตัดลดคาใชจาย โดยใหประชาสัมพันธจังหวัดจากที่จายเดือนละ ๗๔๙.-บาท เหลือ
๕๓๕.-บาท แตผูอํานวยการกอง ระดับ ๘ สวนกลางได ๑,๐๐๐ บาทเทาเดิม ดังนั้น ประชาสัมพันธ
จังหวัดจึงไดมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ วาประชาสัมพันธจังหวัดเห็นวาหากจะลดเหลือ
๕๓๕.-บาท ผูอํานวยการกองระดับ ๘ ก็จะตองลดเชนเดียวกัน เพื่อความเทาเทียมกัน
ประชาสัมพันธผูแทนภาค ๘ (นางสุกัญญาฯ) แจงวา สวนของประชาสัมพันธจังหวัด
ภาค ๘ มีทั้งหมด ๑๖ จังหวัด ขอใหการพิจารณาเงินคาใชจายคาโทรศัพทมือถือ ซึ่ง กปส.ไดหา
โปรโมชั่นใหดีแลว ๕๓๕.-บาท ใชไดถึง ๓๓๐ นาที แตปรากฏวาไปหารเฉลี่ยกัน ๓๐ วัน จะตกวันละ
๑๐ นาที แตตามปริมาณการใชงานของประชาสัมพันธจังหวัด จึงขอใหผูบริหารทุกทานพิจารณา
วาภารกิจของประชาสัมพันธจังหวัดตองใชโทรศัพทมือถือติดตอประสานงานเปนอยางมาก บางครั้ง
ออกนอกพื้นที่ ในสวนนี้จึงขอใหเปนขวัญ กําลังใจของผูปฏิบัติหนาที่
อกร. แจงวา คาโทรศัพทจํานวน ๕๐๐ บาท เมื่อคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๙
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณเปนผูเสนอขอ ๕๐๐ บาท โดยจะไปบริหารจัดการหาโปรโมชั่น
เอง และที่ประชุมเห็นชอบตามที่ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณเปนผูเสนอ
ผอ.สปข.๘ แจงวา โดยระเบียบแลว ระดับ ๘ เบิกได ๑,๐๐๐ บาท ตอมา กคล.ไดทํา
หนังสือเสนอในคณะกรรมการประหยัดฯ แจงวาใหใชไดไมเกิน ๕๓๕.-บาท ประชาสัมพันธจังหวัด
ก็จึงไดสอบถาม รวมทั้งที่ประชุมมีหนังสือแจงเวียนออกไปแจงวาผูอํานวยการกองในสวนกลางเทานั้น
และประชาสัมพันธจังหวัดก็เปนนักบริหารระดับกลางมีเงินประจําตําแหนง ผูที่ไดเงินตําแหนงตาม
กฎหมายเปน บ.ก. และหนังสือไดถูกแจงเวียนออกไปวาผูอํานวยการกองคือ ผูอํานวยการสวนกลาง
เทานั้นเบิกได ๑,๐๐๐ บาท แตประชาสัมพันธจังหวัด ๗๕ จังหวัดใหลดลงเหลือ ๕๓๕ บาท
หากจะใหเทากันก็ขอใหเทากันหมด
ประธานฯ แจงวา ขณะนี้ขอใหทดลองใช ๕๓๕.-บาท เหมือนกันหมด แลวมา
สรุปอีกครั้งถึงปญหา และถามีเหตุผลความจําเปนขอใหนําเสนอทบทวนขึ้นมา ในเบื้องตนขอให
อยูที่จํานวน ๕๓๕.-บาท
ผอ.สปข.๔ แจงวา เรื่องของโทรศัพทเปนเรื่องมาตรการประหยัด อยางไรก็ตอง
ทําซึ่งเปนตัวชี้วัดตัวหนึ่ง ฉะนั้นแตละหนวยงานซึ่งประชาสัมพันธจังหวัดจะเปน บ.ก. ทั้งหมดนา
จะหาวิธีที่จะลดในตัวของตัวเองไดอยูแลว โดยเฉพาะเรื่องใสสะอาดไดเขาไปควบคุมเรื่องนี้อยู วาจะ
/มีแนวทาง ....................

-๘มีแนวทางในการประหยัดอยางไร และ กปส.ควบคุมเครื่อง ไมใหมีการจัดซื้อเพิ่ม ถาจัดซื้อเพิ่ม
ตองขออนุญาต อปส.เทานั้น ดังนั้นเครื่องจะไมมีการเพิ่มขึ้น การเบิกจายก็เบิกจายจากสวนเงิน
ที่ไดรับจัดสรรไปให
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖ (นายจักรกฤชฯ) แจงวา ในหลักการประหยัด
ทุกคนเห็นดวย และพรอมสนับสนุนมาตรการประหยัดแตในการปฏิบัติงานจริง แตละจังหวัดมี
ลักษณะงานไมเหมือนกัน ขอยึดโปรโมชั่น ๕๓๕.-บาท ไวกอน แตวาอยาปดกั้นวงเงิน ๑,๐๐๐ บาท
และขอใหเบิกจายตามความเปนจริง เปนการขออนุญาตเฉพาะครั้งคราวไป
อตส. แจงวา มาตรการประหยัดที่ลดมาเมื่อกอนใหเบิกจายได ๗๔๙.-บาท ฉะนั้น
ถาจะใหขึ้นไปใหถึง ๑,๐๐๐ บาท เกรงวาจะเพิ่มวงเงินคาใชจายขึ้นมา ถาในที่นี้เสนอใหใชโปรโมชั่น
๕๓๕.-บาท เห็นดวย แตจายไมควรจะเกิน ๗๔๙.-บาท ที่ไดตั้งเกณฑเอาไว
มติที่ประชุม
๑. ใหทดลองใชโปรโมชั่น ๕๓๕.-บาท ในระดับ ๘ ทั้งหมด
โทรได ๓๓๐ นาที ตามที่ กปส. ใชงานอยูเดิม
๒. ระดับ ๙ เห็นชอบตามที่ศูนยสื่อสารนําเสนอ
๓.๓ ความคืบหนาการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๐ กปส.
รปส. (นางภัทรียาฯ) แจงวา สืบเนื่องในคราวประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ไดรายงานความคืบหนาการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป ๒๕๕๐ กปส. ใหที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือใหหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
จัดกิจกรรมนําเสนอแผนกิจกรรม งบประมาณ สงใหฝายเลขานุการ (สลก.) ภายในวันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นั้น
การดําเนินงาน
คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๐ กปส. ไดประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยมีผลการประชุมดังรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๐ กปส. ที่แนบ
ประธานฯ ไดใหขอสังเกตวา โรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่ กปส. ซอยอารียสัมพันธ
และวิภาวดีรังสิต ขอใหเชิญและประสานโดยตรง เพื่อใหไปรวมงานวันเด็กที่จัดขึ้น
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา ในขอสังเกตของ อปส. คือจํานวนของผูที่มารวมงาน
ซึ่งจะไดใหฝายเลขานุการเชิญไป รวมทั้ง กลุมเปาหมายที่กําหนดไว เพื่อจะไดใหมีผูมารวมงาน
จํานวนมากตามที่ อปส. ใหขอสังเกต และแจงยืนยัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๓.๔ รายงานความ...................

