- ๑๐ ทดสอบผูประกาศ อีกทั้งปฏิบัติหนาที่ผูประกาศขาว พิธีกร ผูบรรยายการถายทอดเสียงในพระราชพิธี
ตาง ๆ ทาง สวท. มาเปนเวลากวา ๑๘ ป และไดรับพระราชทานรางวัลผูอานขาวการใชภาษาไทยดี
เดน ป ๒๕๔๗ และป ๒๕๔๘ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูบริหารทราบเพื่อแสดงความยินดี และพิจารณาประกาศเกียรติคุณ พิจารณา
ความดีความชอบในฐานะที่เปนขาราชการ กปส. ที่ไดรับคุณประโยชนเปนเกียรติยศและสิริมงคลแก
ตัวนายสัญญลักษณ เจริญเปยม พรอมดวยครอบครัว รวมทั้งเปนการสรางชื่อเสียงใหแก กปส.
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา ถือเปนเกียรติยศแกกรมประชาสัมพันธ คงจะตองมีกิจกรรมที่
แสดงความยกยองและชื่นชมอยางจริงใจของบุคลากร ของ กปส. ทุกคน
อกจ. แจงวา ไดจัดเตรียมของที่จะมอบใหแกนายสัญญลักษณฯ ไวแลว แตขณะนี้
นายสัญญลักษณฯ ไดเดินทางไปสอบผูประกาศที่ตางจังหวัด เครื่องราชฯ นี้ถือเปนขาราชการ
คนแรกของ กปส. ที่ไดรับในขณะที่ปฏิบัติราชการ แตครูเอื้อ สุนทรสนาน เคยไดรับเมื่อออกจาก
ราชการไปแลว
ผอ.สพท. แจงวา นาจะแสดงความยินดีชื่นชม โดยขอใหจัดทําขาวสารประชาสัมพันธ
ไปใหภูมิภาคไดชื่นชมดวย
ผอ.สปข.๓ เสนอวา เพื่อเปนเกียรติแก กปส. การจัดงานนาจะเชิญหนวยงาน
ภายนอกมารวมแสดงความยินดีดวย เพราะวานายสัญญลักษณฯ ไดปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับหนวยงานภายนอก มิใชเฉพาะแตหนวยงานภายในเทานั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบ กกจ. เปนผูประสานการจัดกิจกรรม
แสดงความยินดีใหสมเกียรติตอไป
๔.๔ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงานจัด
หลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินงาน
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
ประเภทความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
๑) หลักสูตร “นักอานขาวรุนเยาว” ความรวมมือกับบริษัท ลั้งแอนดเลิฟ จํากัด
ระยะเวลา:รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๖-๘ พฤาภาคม ๒๕๕๐
/๒)หลักสูตร ....................

- ๑๑ –
๒) หลักสูตร “เจาหนาที่รายการกระจายเสียง กองทัพอากาศ”
ความรวมมือกับกองงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ส.ทอ.บนอ.
ระยะเวลา :รุนละ ๑๐ วันทําการ รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๓) หลักสูตร “การเสริมสรางทักษะนักประชาสัมพันธใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต”
ความรวมมือกับศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ประเภทงบประมาณกรมประชาสัมพันธ
๔) หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ” สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๒๖ วัน รุนที่ ๔๗ ระหวางวันที่ ๒๔ เมษายน-๓๐ พฤษภาคม
๒๕๕๐
๕) หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๒๒ วัน รุนที่ ๓๓ ระหวางวันที่ ๘ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๖) หลักสูตร “Chief PR.Professional”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๗) หลักสูตร “การฝกทักษะการรองเพลงกับครูเปด มนตชีพ” รุนที่ ๕ Basic ๑
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๘ วัน ฝกอบรมฉพาะวันเสาร ๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ตอ ๑ Basic เริ่มวันเสารที่ ๑๗ มีนาคม- ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๘) หลักสูตร “นักประชาสัมพันธยุคใหม”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๒๐ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๙ เมษายน – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา ในปนี้จะพยายามใหขาราชการ กปส. ไดเขามารับการอบรมให
มากที่สุด แตวาเปนการอบรมที่มีเปาหมายชัดเจน เพื่อพัฒนาองคความรู พัฒนาความสามารถ
และพัฒนาการปฏิบัติงานเปนทีมเวิรคดวยกัน
รับทราบ
มติที่ประชุม
/๔.๕ ผลการดําเนินงาน ...............

- ๑๒ ๔.๕ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ และเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการให
นําสรุปผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ ดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบ
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
ผลการดําเนินงาน
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ สรุปผลการจัดงานวันครบรอบวันกอตั้ง กปส. ครบ ๗๔ ป
ลนก. รายงานวา ตามที่คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
วันครบรอบวันกอตั้ง กปส. ครบ ๗๔ ป ไดรายงานการเตรียมการจัดงานเนื่องในโอกาส
วันครบรอบวันกอตั้ง กปส. ครบ ๗๔ ป ในการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๐ รับไปแลว นั้น
การดําเนินการ
การจัดงานวันครบรอบวันกอตั้ง กปส. ครบ ๗๔ ป เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม
๒๕๕๐ เปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ กําหนดไว กิจกรรมตามที่
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ดําเนินงานสามารถสื่อสารองคกรสูสาธารณะดวยการเผยแพรประชาสัมพันธ
ของ กปส. และสามารถสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ใน
ทุกระดับ เพื่อนําไปสูการสรางภาพลักษณของ กปส. โดยรวม ทั้งนี้ การดําเนินการเปนไปตาม
แผนงานตามโครงสรางภาพลักษณขององคกร ซึ่งเปนโครงการตามภารกิจยุทธศาสตรของ กปส.
ประจําป ๒๕๕๐
(ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดําเนินการจัดงานประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
รับทราบ
มติที่ประชุม
/๔.๗ ส.ปชส.อุบลราชธานี ..............

- ๑๓ –
๔.๗ ส.ปชส.อุบลราชธานีไดรับรางวัลหนวยราชการลดใชน้ํามัน
ดีเดนประจําป ๒๕๔๙
ปชส.อุบลราชธานี (นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล) รายงานวา
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ พน ๐๖๐๓/ว๑๐๗๓ ลงวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๕๐ ไดมีหนังสือขอเชิญ ส.ปชส. อุบลราชธานีเขารับรางวัลหนวยงาน ลดใชพลังงาน
ดีเดนระดับภูมิภาค จากผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในงานสัมมนา “รวมพลังขาราชการไทย
ลดใชพลังงาน” ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
ผลแหงความสําเร็จที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มาจากความรวมมือ-รวมใจและรวมปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่ ส.ปชส.ทุกคน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๘ แผนปฏิบัติการกิจกรรม “หนึ่งเสียง หนึ่งกําลังใจ ใหพี่นองชาวไต”
ผอ.สปข.๖ รายงานวา อปส. ไดมอบนโยบายในการประชุม
ผูบริหาร กปส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ใหทุกหนวยงานของ กปส. จัด
กิจกรรมสงความหวงใจไปในพื้นที่ภาคใตผานสื่อของ กปส. เพื่อใหเกิด Impact ทั้งในและตาง
ประเทศ และ ผอ.สปข.๖ ไดรับที่จะพิจารณานําเสนอแนวทางในภาพรวมของ กปส. ตอไป นั้น
การดําเนินงาน
สปข.๖ ไดจัดทําแผนปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวแลว โดยใชชื่อกิจกรรม “หนึ่งเสียง
หนึ่งกําลังใจ ใหพี่นองชาวใต” ประกอบดวยกิจกรรมผานสื่อวิทยุกระจายเสียง, วิทยุโทรทัศน,
สารสนเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ไดนําเสนอมานี้เปนแผน Action Plan ที่จัดทําขึ้นมาเพื่อนําเสนอตอที่ประชุม
ผูบริหาร เพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพราะวาคงตองปรับ ปรับแลวหากสามารถ
ทําความเห็นรวมกันไดก็อาจเปนแผนของ กปส.
ประธานฯ แจงวา เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดแจงไวแตแรกแลว แตยังไมทราบการรายงาน
ผลการดําเนินการ ซึ่งเปนนโยบายสําคัญที่มอบให กปส. ดําเนินการ เปาหมายหรือผลลัพธที่
ตองการ เพื่อใหคนไทยทั้งประเทศไดรับทราบ ทําความเขาใจ และสงแรงใจ สงความรูสึกหวงใย
ไปยังพี่นองภาคใต และปจจุบันคนไทยภาคอื่น ๆ ตอตานคนภาคใต โดยเฉพาะชาวมุสลิมที่มาจาก
/ภาคใต ..............

- ๑๔ ภาคใต กระแสตอตานรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงตองจัดกระบวนการเสริมสรางขอมูลทําความ
เขาใจในพื้นที่ใหชัดเจน
ในเดือนหนา (มิถุนายน ๒๕๕๐) ขอใหประชาสัมพันธจังหวัดทุกจังหวัดตอง
จัดสงรายงานถึง อปส. ตัดเปนขาวหรือสรุปประเด็นที่ทานไดดําเนินการไปทั้งหมดในเรื่องนี้โดย
ละเอียดของการปฏิบัติ เพราะจะตองใชเปนหลักฐานยืนยันไปยัง คมช. และสภาความมั่นคงแหงชาติ
วาไดทํากิจกรรมเรื่องนี้ ถือเปนภาระสําคัญของ กปส. เชนเดียวกัน ในสวนของวิทยุ/โทรทัศน
ไดสรางกิจกรรมอะไรบางโดยกระบวนการดังกลาว ตามที่ ผอ.สปข.๖ นําเสนอเปนเพียงสวนหนึ่ง
เพราะทานรับผิดชอบในพื้นที่ภาคใต แตสวน สปข. อื่น ๆ ทํากิจกรรมอะไร ไปวางกิจกรรมได
มากนอยแคไหนอยางไร และมีผลปฏิบัติอยางไร รวมทั้งสวนกลาง สวท., สทท., สนข., สพป.
และ สปต. ดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของตรงนี้ องคาพยพของเราที่มีอยูไดขับเคลื่อนไปอยางไร
บาง ขึ้นตอนการปฏิบัติเปนอยางไร โดยขอจัดสงขอมูลให สลก. รับดําเนินการวบรวมขอมูล
ผอ.สปข.๔ แจงวา ตามนโยบายของ อปส. คิดวา สวท. และ สทท.ภูมิภาค
ไดดําเนินการเต็มที่ และรายงานให อปส. ทราบแลว แตสิ่งที่ ผอ.สปข.๖ ไดนําเสนอเรื่องของ
การจัดทํา Twin radio เปนเน็ตเวิรค จะเกิดประโยชนมากตอผูที่อยูในพื้นที่ภาคใตจะไดรับทราบ
ถึงความหวงใยของคนไทยภาคอื่น ๆ ดวย เพราะปจจุบันออกอากาศในภูมิภาคของแตละพื้นที่
คนภาคใตจะไมทราบ ฉะนั้นโครงการนี้นาจะเริ่มไดเร็วที่สุดก็จะเปนการดี เพราะวาเราจะออก
Voxpop ความคิดเห็นอะไรตาง ๆ จะออกไปในเฉพาะชวงขาวตนชั่วโมงเทานั้น แตในชวง
กิจกรรมที่มีโฟนอินเขามาแสดงความคิดเห็น ความหวงใย หรือใหกําลังใจคนภาคใตจะไปไมถึง
ภาคใต เพราะวาแบงภูมิภาคกันอยู
ประธานฯ แจงวา เปนสิ่งที่ดีถา สวท.ยะลา สามารถจัดรายการกับ สวท.เชียงใหม
ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่นัดหมายกัน มีแทรกเขาไปจะดีแนนอน หากดําเนินการไดทุกจุดจะเปน
ประโยชน และเปนวิธีการที่จะเดินไปสูความสําเร็จ
ผอ.สพท. เสนอวา โดรงการนี้เปนโครงการสําคัญและดี ประเด็นหนึ่งมองวา
ควรดําเนินการใหสอดคลองกับคําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๔๙ กลาววา เปาหมายคือการตลาด เปนชายแดนภาคใต ถาแจงวา หนึ่งเสียง หนึ่ง
กําลังใจ ใหกับชายแดนภาคใตจะดูดีกวา
ผอ.สปช. แจงวา ในลักษณะของแผนที่จัดทํามาคอนขางครบวงจร แตขอเสนอวา
ในสวนของผูที่มีโอกาสเขาไปประชุม และรับรูขอมูลในเชิงลึก นาจะมีการตั้งกลุมขึ้นมา เหมือน
เปนกองบรรณาธิการรวม แลวสามารถกําหนดหัวขอที่เรากําหนดลงไปในระบบของเราที่วางเอาไว
ใหได อาจเปนรายละ ๒ สัปดาห หรือเปนรายเดือนก็ตามแต เพื่อเปนการจุดประกายวาสิ่งที่เรา
/สงไปจะเกิด ............

- ๑๕ สงไปจะเกิด Impact ทั้งประเทศ ทั้งระบบที่เราวางไว ไมวาสื่อใดก็ตามแต ทั้งนี้ขณะที่อยู
สวท. ไดมีการสงหนวยเคลื่อนที่ของ กปส. ออกไปตามชุมชนชาวมุสลิม ที่ไมไดอยูในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ถาหากสามารถหาขอมูลในเชิงลึกไดแลวมีคําพูดที่มันกินใจ ดําเนินการทั้งระบบ
ทั่วประเทศ โดยใชเครือขายของ กปส. นาจะเกิดภาพที่ดีและสงผลตอกลุมเปาหมาย
ประธานฯ แจงวา หัวใจสําคัญที่ไดสั่งการแลววา เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผูบริหาร,
คบส. และคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. ขอใหผูบริหารแตละหนวยงานไดนําผลของการประชุม
กลับถายทอดขอมูลใหกับขาราชการในหนวยงานของทานไดรับทราบทุกคน
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหประชาสัมพันธจังหวัด, สปข.๑-๘, สวท.,
สทท., สนผ., สพป. และ สปต. จัดสงขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติและผลการดําเนินการให
สลก. รวบรวมดําเนินการตอไป
๔.๙ การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการแกไขปญหา
หมอกควันภาคเหนือ
ผอ.สปข.๓ รายงาน ตามที่ไดรับมอบหมายให ผอ.สปข.๓
เปนผูแทนเขารวมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่
๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมี นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม
รองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันภาคเหนือ เปน
ประธาน โดยมีผลสรุปการประชุมดังรายละเอียดที่แนบ
นอกจากนี้ ยังไดเปนผูแทน กปส. รวมลงนามบันทึกความรวมมือสนับสนุนการ
ฟนฟูระบบนิเวศเพื่อการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศในภาคเหนือระหวาง
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, กระทรวงสาธารณสุข,
กองทัพภาคที่ ๓, กรมประชาสัมพันธ, สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเครือขายภาคประชาชนดานทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคเหนือ รายละเอียดดังบันทึกความรวมมือที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๑๐ การดําเนินงานสัมมนา “รัฐบาลพบสื่อทองถิ่น” ครั้งที่ ๒
ณ จังหวัดเชียงใหม
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สํานักโฆษกสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ไดขอความรวมมือกรมประชาสัมพันธรวมเปนเจาภาพจัดสัมมนา “รัฐบาลพบสื่อทองถิ่น” ครั้งที่ ๒
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด ในวันเสารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมเซ็นทรัล
/ดวงตะวัน ...............

- ๑๖ –
ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม โดยมี พลเอก สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
การจัดงานดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงยุทธศาสตรอยูดีมีสุขตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายและการบริหารงานที่สําคัญของรัฐบาลตอสื่อมวลชนทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนในภูมิภาคเขาใจการบริหารงานที่สําคัญของรัฐบาลไดอยางถูกตองชัดเจน ตลอดจน
รับฟงปญหา ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของสื่อมวลชนทองถิ่น
การดําเนินงาน
สปข.๓ และ ส.ปชส.ในพื้นที่ไดใหความรวมมือดําเนินการ ดังนี้
- เชิญสื่อมวลชน ๘ จังหวัดเขารวมการสัมมนาฯ
- ประสานคําถามสื่อมวลชนที่มีขอสังสัยจัดสงใหสํานักโฆษกลวงหนา
เพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบเบื้องตน
- ถายทอดสดการสัมมนาทาง สทท. เชียงใหมในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
- ถายทอดเสียงทาง สวท. ในสังกัด จํานวน ๑๐ สถานี
- ประชาสัมพันธการสัมมนาเปน ๓ ระยะ คือ กอนระหวาง และหลังการสัมมนาฯ
- จัดเจาหนาที่ใหการตอนรับ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๑ ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรสํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐
ของกรมประชาสัมพันธ
อสช. รายงานวา กรมประชาสัมพันธ โดย ศสช. ไดเสนอ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของหนวยงานตาง ๆ ซึ่งผานการเห็นชอบจาก รปส. (นายเผชิญฯ)
ผูบริหารเทคโนโลยีระดับสูงของ กปส. ไปยังคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร
สํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.) จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร จํานวน ๔ หนวยงาน คือ
๑.๑ สปข.๗ จัดซื้อเพิ่มเติม วงเงิน ๔๐,๖๐๐ บาท
๑.๒ สวศ.สวนกลาง จัดซื้อทดแทน วงเงิน ๘,๓๔๖ บาท
๑.๓ ส.ปชส.อุตรดิตถ จัดซื้อเพิ่มเติม วงเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท
๑.๔ สปข.๔ จัดซื้อเพิ่มเติม วงเงิน ๕๒,๑๘๐ บาท
/๒) โครงการพัฒนา ..................

- ๑๗ –
๒) โครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศของ กปส. วงเงิน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(งบประมาณป ๒๕๕๑)
๓) โครงการระบบบริหารความเสี่ยงขอมูลสารสนเทศของ กปส. วงเงิน
๓,๒๑๐,๐๐๐ บาท (งบประมาณป ๒๕๕๑)
ทั้งนี้ โครงการ ๒ และ ๓ อยูในความรับผิดชอบของ ศสช.
การดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร สํานักนายกรัฐมนตรี (คพ.นร.)
ไดมีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดย รปส. (นายเผชิญฯ) ได
มอบหมายให อสช. เปนผูแทนเขารวมประชุม และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให กปส. ดําเนินการ
ทั้ง ๓ โครงการ โดย ศสช. ไดดําเนินการดังนี้
๑) รายงานผลการประชุม คพ.นร. ขางตนให รปส. (นายเผชิญฯ) ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศไดรับทราบ
๒) ประสานแจงโครงการที่ ๑ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของจัดซื้อ-จัดหา
ตามระเบียบพัสดุฯ
๓) ประสานแจงโครงการที่ ๒ และ ๓ ไปยัง สนผ. เพื่อจัดทํางบประมาณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปงบประมาณ ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องอื่น ๆ วาระจร
๕.๑ การขออนุมัติรวมจัดทําเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ ๘๐ พรรษา
รปส.(นายเผชิญฯ) แจงวา บริษัท แฮททริค มัลติมีเดีย จํากัด
มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ขออนุมัติรวมจัดทําเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ ๘๐ พรรษา
กับ กปส. เพื่อเปนสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ กปส. โดยผลิตดวยผาคุณภาพดี และจําหนายใน
ราคายอมเยากวาทองตลาด โดยบริษัทฯ ยินดีจะมอบเงินสวัสดิการในการรวมดําเนินการ ดังนี้
- เงินสวัสดิการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน)
- เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ ๓,๐๐๐ ตัว มูลคา ๗๔๗,๐๐๐ บาท
- เงินสวัสดิการประชาสัมพันธจังหวัดตัวละ ๑๐ บาท
การดําเนินการ
เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ: ผลิตดวยผา TC ๓๔ ทอสายเดียว จํานวนที่ผลิตขั้นต่ํา
๗๖,๐๐๐ ตัว ราคาขายตัวละ ๒๔๙ บาท
/-ชองทาง...............

- ชองทางการขาย:ผานประชาสัมพันธจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑,๐๐๐ ตัว
๑. สทท.๑๑ ประจําจังหวัด
๒. สวท. ประจําจังหวัด
๓. ขอความรวมมือจากผูวาราชการจังหวัดไปยังหนวยงานตาง ๆ เชน อําเภอ,
เทศบาล, กองกํากับการตํารวจ และหอการคาจังหวัด
๔. ขอความรวมมือกับภาคเอกชนที่มีสวนรวมดําเนินงานกับประชาสัมพันธจังหวัด,
สทท. ๑๑ และ สวท.ในพื้นที่
การชําระเงิน: ปชส.จังหวัดเปนผูเก็บรวบรวม แลวโอนเขาบัญชีของบริษัทฯ โดย
หักคาสวัสดิการใหจังหวัดตัวละ ๑๐ บาทไว
การโฆษณาประชาสัมพันธ: บริษัทจะเปนผูผลิต สปอตวิทยุ/โทรทัศน โดยขอ
ความรวมมือจาก กปส. (สทท.๑๑ และ สวท.) ในการเผยแพร
สิ่งที่ กปส. จะไดรับ: - เงินสวัสดิการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- เสื้อเหลืองในโครงการ ๓,๐๐๐ ตัวมูลคา ๗๔๗,๐๐๐ บาท
- เงินคาสวัสดิการ ประชาสัมพันธจังหวัด ตัวละ ๑๐ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อใหรับทราบ และรวมกันพิจารณาวาสมควรที่จะดําเนินการ
หรือขอทราบความคิดเห็นจาก ผอ.สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาความีความ
คิดเห็นอยางไร เพื่อจะไดแจงใหบริษัทฯ รับทราบตอไป
ที่ประชุมพิจารณาแลวใหขอสังเกตวา ราคาของเสื้อมีราคาแพงกวาเมื่อเทียบกับราคา
ทองตลาด และชวงเวลาที่ออกจําหนายคอนขางลาชา รวมทั้งเงินสวัสดิการที่ กปส. จะไดรับนอย
เกินไปเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัทที่จะไดรับ
ประธานฯ แจงวา ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาและไดเสนอแนะเกี่ยวกับการจําหนายเสื้อ
โดยจะไดนําขอมูลที่ไดรับจากผูบริหารนําเสนอ อปส. และแจงใหบริษัทฯ ทราบตอไป
ใหนําขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุมนําเสนอ อปส.
มติที่ประชุม
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณรายจาย งบลงทุน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
ผอ.สพท. รายงานวา ตามที่ สพท. ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
รายจาย งบลงทุนประจําป ๒๕๕๐ จํานวน ๒๕๑.๗๔๐ ลานบาท โดย สพท. ไดดําเนินการ
โครงการที่ไดรับอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้
/๑. โครงการ..............

- ๑๙ ๑. โครงการจัดซื้ออุปกรณตัดตอและผลิตขาว พรอมชุดควบคุมการออกอากาศ
(Server System) ทดแทนของเดิม สทท.๑๑ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ จํานวน ๑ ชุด
งบประมาณ ๕๒.๒๕๐ ลานบาท
- ประกาศราง TOR จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๒
เมษายน ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๕๐
- อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- รับเอกสารประกวดราคาระหวางวันที่ ๙-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ชี้แจงรายละเอียดและนําดูสถานที่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องสง F.M. ขนาด ๑๐ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สวท.
กรุงเทพฯ จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๔.๗๕๐ ลานบาท
- ประกาศราง TOR ๑ ครั้ง ระหวางวันที่ ๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๕๐
- อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- รับเอกสารประกวดราคาระหวาง วันที่ ๘-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ชี้แจงรายละเอียดและนําดูสถานที่ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
๓. โครงการจัดซื้อเครื่องสง F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต จํานวน ๗ ชุด ทดแทนของ
เดิม สวท.ระนอง, สวท.อําเภอฝาง จ.เชียงใหม, สวท.เพชรบูรณ, สวท.ขอนแกน, สวท.ชัยภูมิ,
สวท.เลย, สวท.ศรีสะเกษ งบประมาณ ๓๐.๕๙๐ ลานบาท
- ประกาศราง TOR จํานวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๓ ระหวางวันที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๕๐
- อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- รับเอกสารประกวดราคา ระหวางวันที่ ๘-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ชี้แจงรายละเอียดและนําดูสถานที่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
- ยื่นเอกสารประกวดราคา วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
๔. โครงการจัดซื้ออุปกรณผลิตรายการโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบทดแทน
ของเดิม สทท.๑๑ สงขลา จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๖๖ซ๕๐๐ ลานบาท
- อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- รับเอกสารประกวดราคาระหวาง วันที่ ๙-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐
/-ชี้แจงรายละเอียด .............

