- ๑๑ ๓.๕ แผนปฏิบัติการกิจกรรม “หนึ่งเสียง หนึ่งกําลังใจ ใหพี่นองชาวใต”
ห.ฝสบ. รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร กปส. ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ในระเบียบวาระที่ ๔.๘ เรื่อง แผนปฏิบัติการกิจกรรม
“หนึ่งเสียง หนึ่งกําลังใจ ใหพี่นองชาวใต” ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหประชาสัมพันธจังหวัด,
สปข.๑-๘, สวท. สทท.๑๑, สนผ., สพป. และ สปต. จัดสงขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติและผลการ
ดําเนินการให สลก. รวบรวมนําเสนอ อปส. ตอไป นั้น
สลก. ไดมีหนังสือแจงมติที่ประชุมใหหนวยงานดังกลาวขางตน จัดสงขอมูลขั้นตอน
การปฏิบัติ และผลการดําเนินการให สลก. ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อจะไดรวบรวม
นําเสนอ อปส. และรายงานที่ประชุมผูบริหารทราบตอไป
การดําเนินงาน
ในการนี้ ไดมีหนวยงานที่จัดสงขอมูลขั้นตอนการปฏิบัติ และผลการดําเนินการ
มาให สลก. ประกอบดวย สปต., สวท., สปข.๑-๘, ประชาสัมพันธจังหวัดตราด,ระยอง,
ศรีสะเกษ, เชียงใหม, จันทบุรี, หนองบัวลําภู, ขอนแกน, ยโสธร, เชียงราย, ลําพูน, นราธิวาส,
ปตตานี, สุราษฎรธานี, ราชบุรี, รอยเอ็ด, ลพบุร,ี บุรีรัมย และ กําแพงเพชร ซึ่ง สลก. ไดดําเนินการ
สรุปผลการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ ที่จัดสงมาให
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ประธานฯ ใหขอสังเกตวา จากการปฏิบัติงานที่ทุกหนวยงานไดรายงานมาวาดําเนินการ
อะไรบาง แตไมมีหนวยไหนรายงานผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จ
ผอ.สวท. แจงวา การรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทุกหนวยไดรายงานเขามา คงตอง
จัดทําเปนเอกสารให อปส.ลงนามแจงให สมช. หรือ คมช. ไดทราบ ขอเรียนวา จากการสังเกต
หรือจากการปฏิบัติ ขณะนี้ประชาชนไดใหความรวมมือกับหนวยงานของ กปส. ทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมิภาคดวยการใหขอมูล ขอคิดเห็น และขอสัมภาษณ และไดนํามาเผยแพรทางสื่อ
วิทยุ/โทรทัศน จะเปนประจักษพยานที่จะนําเสนอรัฐบาลตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ สรุปการประชุมการรายงานผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ
ที่ นร ๑๒๐๔.๑/๔๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงเรื่อง การติดตามความกาวหนาของการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมอบหมาย
/ใหบริษัท ...............

- ๑๒ ใหบริษัทที่ปรึกษาดานการประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. (บริษัททริส) ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ และรับทราบปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานของ กปส. ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นั้น
การรายงานผลฯ รอบ ๖ เดือน ในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๑.๓๖
(คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกลาวจะตองรอผลการตรวจสอบจากสํานักงาน
ก.พ.ร. อีกครั้งหนึ่ง ผลสรุปการประชุม มีดังนี้
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งไดแกตัวชี้วัดที่ ๓.๑-๓.๑๐
โดยรวมผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานคอนขางดี แตมีผลขอสังเกตบางประเด็นในตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ เว็บไซต ที่ใหบริการรับฟงรับชมรายการวิทยุและโทรทัศนของ
กปส. ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ไดคะแนนเทากับ ๕ (คะแนนเต็ม ๕)
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒, ๓.๓, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๙ และ ๓.๑๐ เปนกลุมตัวชี้วัดที่ตอง
รอประเมินผลปลายป ดังนั้นในรอบ ๖ เดือนนี้ จึงใสคาคะแนนที่ ๑ ไว สงผลใหคะแนนรวม
คอนขางต่ํา (ไดคะแนน ๑.๓๖)
ขอเสนอแนะที่บริษัททริสฯ แนะนํา คือ
๑. แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานดานสื่อของ กปส.
๑.๑ ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหา และวิธีการนําเสนอขาวใหดึงดูดนาสนใจมากขึ้น
๑.๒ ควรเลือกสื่อสารเฉพาะตาม ประเด็นที่สําคัญ เทานั้น (ไมควรใสรายละเอียด
ทําใหนาเบื่อ)
๑.๓ ควรเสนอขาวเนนความรวดเร็ว เที่ยงตรง แมนยํา เปนธรรมแกทุก ๆ ฝาย
และเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษาไทย
๒. แนวทางของประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของดานสื่อตางประเทศ
๒.๑ ในปตอไปควรวัดถึง ระดับการนําไปใชประโยชน เพราะจะไดทราบ
ถึงประสิทธิภาพของขอมูล/เนื้อหา
๒.๒ ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรหลักวาประเทศใดบางที่ควรทํา MOU/ทํา
เรื่องอะไร ตลอดจนควรจัดลําดับกลุมประเทศตามประเด็นยุทธศาสตร
มิติที่ ๒,๓ และ ๔ ผลการดําเนินงานในภาพรวมกาวหนา เปนไปตามแผนงานฯ
คอนขางดี โดยเฉลี่ยสวนใหญ ไดคะแนนเทากับ ๒ แตมีตัวชี้วัดที่ได คะแนน ๓ จํานวน ๒ ตัว
ชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่องการลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่
๑๒ ระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
/อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ .............

- ๑๓ อนึ่ง ที่ปรึกษาฯ ขอใหผูกํากับตัวชี้วัด/ผูจัดเก็บขอมูล ไปศึกษาขอมูลแนวทางการ
ประเมินผลของสํานักงาน ก.พ.ร. ป ๒๕๕๐ ประกอบการดําเนินงานในแตละขั้นตอนเพื่อจะได
ขอมูลที่สมบูรณ ครบถวนในทุกขั้นตอนที่ดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๗ ความคืบหนาการดําเนินการจัดการความรูกรมประชาสัมพันธ
ห.กพร.กปส. รายงานวา คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
๒๕๕๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ประเมินผลระดับความสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร ซึ่งกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ เปน ๕ ขั้นตอน ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ ๑ จําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันความสําเร็จของทุก
ประเด็นยุทธศาสตร (๓ องคความรูตอ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร)
ขั้นตอนที่ ๒ จัดทําแผนการจัดการความรูอยางนอย ๒ องคความรูจากประเด็น
ยุทธศาสตรที่ตองการ
ขั้นตอนที่ ๓ ผูบริหารเห็นชอบแผนและสงให ก.พ.ร.ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการตามแผนจัดการความรูไดสําเร็จครบถวนทุกกิจกรรม
โดยสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดไมนอยกวารอยละ ๙๐
ขั้นตอนที่ ๕ ตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ ที่เลือกมาดําเนินการตามแผนตองมีคะแนน
ตั้งแต ๔.๐๐ ขึ้นไป
ผลการดําเนินงาน
คณะทํางานการจัดการความรูกรมประชาสัมพันธ (KM Team) รวมกับทุกสํานัก/กอง
ไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดตามตัวชี้วัด ขณะนี้อยูในขั้นตอน ๔ คือ ดําเนินการตามกิจกรรม
ที่กําหนดตามแผนการจัดการความรูทั้ง ๒ แผน คือ แผนการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการผลิต
และนําเสนอรายการขาวสมัยใหม และแผนการจัดการความรูเรื่องเทคนิคการสรางภาพลักษณองค
กร โดยไดมีการดําเนินการ ดังนี้
๑) จัดสงแผนการจัดการความรูใหทุกสํานัก/กอง ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๒) ชี้แจงสรางความเขาใจกิจกรรมตามแผนแกหนวยงานตางๆ เมื่อวันที่ ๑๑
และ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐
๓) ประชุมทางไกลผานดาวเทียม (Teleconference) เพื่อสรางความเขาใจและ
กระตุนใหบุคลากรใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดย CKO และหัวหนา KM Team
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
/๔) ประชุมติดตาม ...............

- ๑๔ ๔) ประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนินการตามแผนของทุกสํานัก/กอง
(คณะทํางาน KM Team) พรอมกําชับใหมีการดําเนินการตามแผนใหครบทุกกิจกรรม เมื่อวันที่
๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหทุกสํานัก/กอง ดําเนินการจัดการความรูทั้งใน
สวนที่เกี่ยวของตามแผนและตามภารกิจในความรับผิดชอบอยางจริงจังตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ โครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ป ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. เสนอวา ตามที่ รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)
มอบนโยบายในการประชุมผูสื่อขาวและผูจัดรายการของ กปส. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม ๒๑๑ เอ. นโยบายมอบให กปส. ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธในการเลือกตั้ง
รณรงคประชาสัมพันธถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน หรือธันวาคม ๒๕๕๐
การดําเนินการ
สนผ. ไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ส.ส. ป ๒๕๕๐ เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบกลาง จํานวน ๒๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนบาทถวน) ดังรายละเอียด
ปรากฏตามโครงการที่แนบ ทั้งนี้ ไดรับสนับสนุนงบกลางมาเพื่อดําเนินการในการผลิตสื่อเปนกรณี
เรงดวน ในโครงการระยะที่ ๑ ในวงเงิน ๑๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
บาทถวน) สําหรับโครงการระยะที่ ๒ ในวงเงิน ๑๕,๓๓๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานสามแสน
สามหมื่นบาทถวน) ให กปส. ดําเนินการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมตามกระบวนการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๑ ตอไป
แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากเปนนโยบายสําคัญของรัฐ และ รมต.นร. (คุณหญิง
ทิพาวดี เมฆสวรรค) กปส. จําเปนตองประชาสัมพันธการเลือกตั้ง สส. ป ๒๕๕๐ ใหบังเกิดผล
อยางชัดเจนตอไป จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๑. มอบ สนผ. รวมกับ กคล. ในการจัดทํารายละเอียดตามรูปแบบการจัดตั้ง
งบประมาณของสํานักงบประมาณตอไป
๒. มอบ สนผ. ขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมตามกระบวนการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๑
๓. มอบให สนผ. เปนหนวยงานกลางในการประสานแผนกับ สวท., สทท.๑๑, สนข.,
สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธจังหวัด และรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตอไป
/ประธานฯ แจงวา .................

- ๑๕ ประธานฯ แจงวา เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ สิ่งที่ไดดําเนินการไปทุกคนจะเห็นเมื่อได
ตัดสินใจขอตัดทอนงบประมาณลงในสวนของกิจกรรมที่ไดทําไป และนํามาจัดทําเรื่องการเลือกตั้ง
ไดนําเสนอนายกรัฐมนตรี และ รมต.นร. ถึงกระบวนการที่จะตองสรางความรูสึก การประชาสัมพันธการเลือกตั้งขอใหมีกิจกรรมในพื้นที่ สิ่งที่เปนความไดเปรียบของ กปส. คือ กระบวนการ
ในพื้นที่ ซึ่งหนวยอื่นไมมี แตเราไมไดใช ประเด็นสําคัญจะทําอยางไร กิจกรรมที่จะมาจากพื้นที่
ในทุกจังหวัดจะถูกประมวลขึ้นมาเปนแผนหลักของ กปส. ที่เปนกิจกรรมที่นอกเหนือหรือไมเคย
ทํามากอน และกิจกรรมจะตองใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจนในทุกจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัดจะ
ตองเปนแกนกลาง จะมีกิจกรรมอะไรในพื้นที่ จะตองไปดําเนินการนําเสนอกิจกรรมมาทุกจังหวัด
แลวจัดสงให สนผ.
ผอ.สนผ. แจงวา เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ อปส. ที่จะสราง Content ที่
เปนทิศทางเดียวกัน ก็จะจัดสงขอมูลที่เปนภาพหลักของ Content ไปใหทุกทาน เวลาทํารายการ
ทําประชาสัมพันธขอใหยึดขอมูลตัวนี้ คาดวาในวันจันทร (๒ ก.ค.๕๐) จะจัดสงไปให กรอบแผน
กับกรอบเงินไดวางไวแลว
ประธานฯ แจงวา เสร็จจากการประชุมขอให ผอ.สปข. และประชาสัมพันธจังหวัด
กลับไปประชุมในพื้นที่ของทานทั้งหมด และลงรายละเอียดของการปฏิบัติเปนแพ็คเก็ต แลวสง
กลับมาให สนผ. เพื่อจะไดนําสรุปผล
ผอ.สปข.๓ แจววา ไดพิจารณาจากแผนแลว ก็ทําเหมือนเดิม ไมไดเปลี่ยนวิธีทํา
แผนประชาสัมพันธสื่อ และการผลิตสื่อ นาจะนําเสนอออกมาจากกลุมเปาหมาย กิจกรรมตอง
เปลี่ยนวิธีทําเทากับมืออาชีพ มองภาพรวมกันกอนแลวมาวางแผนทั้งหมด นาจะมีกลุม โดย
เฉพาะกลุมไดไปอบรมมาแลว มาจัดวางยุทธศาสตร วางแผนออกมาเปนระยะ ๆ มากกวาที่ให
ตางคนตางคิด
ผอ.สปข.๑ แจงวา แผนที่จัดทํามาดีแลว ขอเสนอวา เนื่องจากเวลารายงาน หาก
สนผ. จัดทําเปนทํากรอบ หรือตามความเหมาะสมในแตละพื้นที่จะไดมากกวา
ผูแทน ผอ.สทท.๑๑ (นายสุริยงค หุณฑสาร) แจงวา รูปแบบที่ไดรวมกันคิดเอา
ไวตอนที่ อปส. ไดไปนําเสนอคณะกรรมการฯ ที่ทําเนียบรัฐบาล ชุดยกรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปน
การระดมความคิด โดยมี สนผ.เปนหลัก และมีเจาหนาที่ กปส. ที่มาจากทั่วประเทศ รูปแบบ
ตรงนั้นขายได เพราะ อปส. นําเสนอในที่ประชุมของทําเนียบ รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย
นาสนใจ มากกวากิจกรรมที่ปรากฏในเอกสารวันนี้
ผอ.สนผ. แจงวา เพื่อใหเดินไปในเรื่องของการจัดทําโครงการถือวาเปนกรอบ เพราะ
ทําโดยรีบดวน มีขอจํากัดเรื่องเวลา ถูกเรงเวลามา และตองทํากรอบแผนงานเพื่อของบประมาณ
/แตในวิธีการ .................

- ๑๖ แตในวิธีการงบประมาณจะตองจัดทํารายละเอียดเขาไปในการตั้งงบประมาณกลาง ดังนั้นการที่ทาน
ทําแผนในสวนของทานขึ้นมา เปนในสวนของทํารายละเอียดของการจัดทําแผนการเลือกตั้งของ
กปส. เปนไปในทิศทางเดียวกัน และในสวนที่ไดรับงบประมาณในโครงการที่หนึ่ง ไดจัดทําปาย
คัทเอาทไปแลว ดังนั้นจึงขอความรวมมือในการสงแผนการดําเนินงานจังหวัดให สนผ. โดยเรงดวน
ตอไป
ประธานฯ แจงใหประชาสัมพันธจังหวัด และ สปข. ๑-๘ กลับไประดมความคิด
ในการสรางกิจกรรมใหม ที่ไมเคยปรากฏมากอน ที่ทานมองแลวประสบความสําเร็จได สามารถ
ดําเนินการลักษณะจําเพาะของทานในความเปนทองถิ่นไดโดยเร็ว
๑. มอบ สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาค ไปประชุมชี้แจงกับ
มติที่ประชุม
ปชส.จังหวัด เพื่อระดมความคิดกิจกรรมใหมในการจัดทําแผนหลัก
๒. นัดประชุมพิจารณา สปข.๑-๘ กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
เพื่อสรุปแผนการดําเนินงาน
๔.๒ การประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
ผอ.สนผ. เสนอ ดวย รมต.นร. (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)
มอบนโยบายเมื่อการประชุมผูสื่อขาวและผูจัดรายการของ กปส. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐
ใหสื่อของ กปส. ประชาสัมพันธกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติใหประชาชนรับทราบ
อยางทั่วถึง
การดําเนินการ
สนผ. ไดจัดทําแผนงานและงบประมาณในการประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ
เพื่อขอรับงบประมาณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิบหาลานบาทถวน) โดยในการจัดทํารายละเอียดแผนงานเปนการเสนอแผนที่ไมซ้ําซอนกับแผน
ประชาสัมพันธที่ กกต. ที่จัดทําไวแลว ดังรายละเอียดตามแบบรายละเอียดภารกิจและงบประมาณ
การออกเสียงประชามติประกอบวาระการประชุมที่แนบ
ขอเสนอ
เพื่อใหการประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติ เปนไปอยางกวางขวางตามนโยบาย
ของ รมต.นร. (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑. มอบ สนผ. ติดตามการขอสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานจาก กกต.
และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนดําเนินการตอไป
๒. มอบ สพป. ผลิตเนื้อหาการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจเรื่อง
กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงประชามติ การลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจังหวัด
/เพิ่มรายชื่อ ....................

- ๑๗ การเพิ่มชื่อ-รายชื่อ โทษของการทุจริตการเลือกตั้ง รวมทั้งการสาธิตออกเสียงประชามติ กลยุทธ
มุงใหประชาชนกลุมตาง ๆ ตระหนักวาการออกเสียงประชามติเปนภารกิจสําคัญของคนไทยที่จะ
ตองไปใชสิทธิ์เปนครั้งแรกที่มีการออกเสียงประชามติในประเทศไทย และเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
เพราะประชาชนจะตองไปใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบตอรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีผลตอชีวิต
และอนาคตของคนไทยทุกคน สงใหหนวยสื่อของ กปส. และประชาสัมพันธจังหวัดบูรณาการ
สื่อทองถิ่นประชาสัมพันธตอไป
ประธานฯ แจงวา จะตองมีการเสนอกิจกรรมในลักษณะแผนงานเชนเดียวกับการ
ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง จึงขอให ผอ.สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธจังหวัดไปประชุมเพื่อรวมจัดทํา
แผนของจังหวัดและนัดประชุม ผอ.สปข.๑-๘ เพื่อพิจารณาแผนในกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
มติที่ประชุม
๑. มอบ สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาค ไปประชุมชี้แจงกับ
ปชส.จังหวัด เพื่อระดมความคิดกิจกรรมใหมในการจัดทําแผนหลัก
๒. นัดประชุมพิจารณา สปข.๑-๘ กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
เพื่อสรุปแผนการดําเนินงาน
๔.๓ การประชาสัมพันธงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ห.ฝสบ. เสนอวา ในปจจุบันสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ใหองคกรปกครอบสวนทองถิ่น (อปท.) เพื่อไปพัฒนางานในทุกดานสนับสนุนงานของจังหวัด ซึ่ง
อปท. จะสนับสนุนงบประมาณใหแกองคกรบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และองคกรบริหารสวนตําบล
(อบต.) รวมทั้งเทศบาล ไปพัฒนางานของจังหวัด และ อปท. จะไดรับงบประมาณป ๒๕๕๑
ดังนี้
ตารางแสดงการจัดสรรรายไดและเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวย:ลานบาท
รายการ
ป ๒๕๕๐
ป ๒๕๕๑
เพิ่ม/ลด
๑. รายไดสุทธิของรัฐบาล
๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐๐ ๑,๔๙๕,๐๐๐.๐๐ ๗๕,๐๐๐.๐๐
๒. สัดสวนรายได อปท.ตอรัฐบาล(%)
๒๕.๑๗
๒๕.๒๐
๓. รายไดรวมขององคการปกครองสวนทองถิ่น
๓๕๗,๔๒๔.๑๕
๓๗๖,๗๔๐.๐๐ ๑๙,๓๑๕.๘๕
๓.๑ รายไดที่ อปท. จัดเก็บเอง
๓๒,๐๒๑.๔๕
๓๕,๒๒๓.๖๐ ๓,๒๐๒.๑๕
๓.๒ รายไดอากรที่รัฐบาลจัดเก็บใหและแบงให ๑๘๖,๐๒๘.๗๐
๑๙๓,๖๗๖.๔๐ ๗,๖๔๗.๗๐
๓.๓ เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑๓๙,๓๗๔.๐๐ ๑๔๗,๘๔๐.๐๐ ๘,๔๖๖.๐๐
/ดังนั้น..................

- ๑๘ ดังนั้น งานหรือกิจกรรมของ อบจ., อบต. และเทศบาล จะตองดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธจึงจําเปนตองประสานการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนงาน
โครงการไปเสนอทั้งสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียงในสวนของกรมประชาสัมพันธ และสื่อทองถิ่น
ไดแก เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน
ขอเสนอ
เพื่อใหการดําเนินงานประชาสัมพันธของ อบจ., อบต. และเทศบาลดําเนินการ
โดยกรมประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธจังหวัดจะตองมีบทบาทสําคัญในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณโดยบูรณาการรวมกับสํานักประชาสัมพันธเขต สวท. และ สทท. ๑๑
สวนกลาง
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
๑. มอบ สปข.๑-๘ ดําเนินการวางแผนประชาสัมพันธ เพื่อสรางกิจกรรม
การดําเนินงานที่สําคัญ ใหแก อปท. ในภาพรวมของพื้นที่ผานสื่อทุกรูปแบบ
๒. มอบสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ๗๕ จังหวัด ดําเนินการวางแผนประชาสัมพันธ
กิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ ใหแก อปท.ในจังหวัดผานสื่อทุกชนิด
๓. มอบ สทท. และ สวท. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ
ของ อปท.ตามแผนที่กําหนดผานสื่อในความรับผิดชอบของแตละสถานี
ประธานฯ แจงวา ขณะนี้งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกําลังทําราง
งบประมาณที่จะนําเสนองบประมาณป ๒๕๕๑ หากตั้งประเด็นวา ฐานะ อปท. ทั้งระบบ เปน
เหมือนเจาของสินคา ทุกหนวยปฏิบัติของ กปส. กําลังไปขายกิจกรรมประชาสัมพันธใหกับ อปท.,
อบจ. และ อบต. ซึ่งมีกิจกรรมที่จะขอรับการสนับสนุน สิ่งที่ขอใหทุกหนวยปฏิบัติโดยเฉพาะภูมิภาค
คือตองมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากสวนทองถิ่นใหไดสําหรับกิจกรรมปฏิบัติในป ๒๕๕๑ จะเปนกิจกรรม
ในทองถิ่นทั้งหมด โอนอํานาจไปใหในการบริหารจัดการ กปส. มีสถานีวิทยุ/โทรทัศน มีเจาหนาที่
ประชาสัมพันธจังหวัดอยูในพื้นที่ เปนกิจกรรมสวนทองถิ่นที่จะตอบสนองทองถิ่น ตอบสนองประชาชน
ในพื้นที่ที่แตละหนวยรับผิดชอบ เราจะสรางความสัมพันธตอกันไดอยางไร
ผอ.สนผ. แจงวา ตามนโยบายที่จะใหลงไปทําเรื่องของ อปท. ประชาสัมพันธจังหวัด
จะทํางานลึกกวาเดิม คือที่เนนในระดับจังหวัด เปนการเนนในระดับพื้นที่มากขึ้น ทาง สนผ. ได
จัดทําขอมูลเพิ่มเติมให มีโครงการเดิม กรณีที่ทานทําไปแลว จะสานตอจากงบเดิมที่มีอยู เปนงบที่
จัดสรรสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับทองถิ่น ไดจัดทํารายละเอียดในเอกสาร
แนบมาให วามีกิจกรรมอะไรบาง เรื่องนี้ สพป. เปนหนวยงานกลางในการจัดสรร และเปน
เจาภาพในการจัดทําแผน สําหรับอีกสวนหนึ่งมีกรณีที่ประสานกับงานพื้นที่แลว พื้นที่มีงบประมาณ
/หรือมีการ ..............

- ๒๑ ๔.๔ แผนประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ผอ.สพป. เสนอวา กรมประชาสัมพันธไดรับมอบหมายใหทํา
หนาที่ฝายเลขานุการคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตามคําสั่งคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯที่ ๔/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แตงตั้งอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ และ
เลขานุการกรมกรมประชาสัมพันธ เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ และคําสั่งคณะกรรมการ
อํานวยการงานเฉลิมพระเกียรติฯที่ ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ แตงตั้งรองอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ (นางภัทรียา สุมะโน) เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
สพป. ไดจัดทําแผนประชาสัมพันธเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอใช
งบประมาณ ซึ่งมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจาดุร อภิชาตบุตร) พิจารณา เมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๐ ไดรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ งานเฉลิม
พระเกียรติฯ เปนเงิน ๖๔,๐๒๐,๓๐๐.- บาท
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) กําหนดใหมี
การจัดแถลงขาวประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันจันทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดย
กําหนดใหมีการจัดนิทรรศการ พรอมจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ ๓ แบบ ประกอบดวย ไดอารี่
ขนาด เอ ๔ แผนพับ และสมุดบันทึกขนาดพกพา เพื่อมอบใหกับสื่อมวลชนที่มารวมงานแถลง
ขาวในวัน จั น ทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ ตึ ก สั น ติ ไมตรี ทํ าเนี ย บรัฐ บาล และ สพป. ได รั บ
อนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองการขอใชงบประมาณ เปนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท
กิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติฯ มีกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับ
กรมประชาสัมพันธในสวนกลาง และภูมิภาค ดังนี้.สวนกลาง
๑.จัดตั้งศูนยประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติฯ
๒. สปอตประชาสัมพันธ / รณรงคสวมเสื้อสีเหลือง
๓. ตนแบบตราสัญลักษณแบบกระดาษ
๔. ตราสัญลักษณตั้งโตะขาว
๕. ละครประกอบเพลงพระราชนิพนธ “ละครเพลงอมตะ”
๖. บทความเผยแพร
/๗. คอนเสิรต ...................

- ๒๒ ๗. คอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลังชาวร็อคเพื่อพอของแผนดิน”
๘. คอนเสิรต “แจสในดวงใจ”
๙. จัดรายการพิเศษ ปวงประชามหาปติ
๑๐. สัมมนาสื่อมวลชน “เครือขายสัมพันธรวมใจถวายพระพร ๘๐ พรรษา มหาราชา”
๑๑. สื่อมวลชนสัญจร ๑ ครั้ง
๑๒. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนที่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๑๓. จัดทํา Website ประชาสัมพันธงาน
ภูมิภาค
๑. คอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา (สปข.๑-๘ เขตละ ๑๐๐,๐๐๐บาท)
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธสูประชาชนระดับรากหญา (ประชาสัมพันธจังหวัดๆ ละ
๕๐,๐๐๐ บาท)
๓. สารคดีสั้น 2 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
๔. รายการเฉลิมพระเกียรติดวยสื่อพื้นบานของแตละทองถิ่น
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๑.มอบหมายใหหนวยงานเกี่ยวของดําเนินการประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ตามแผนประชาสัมพันธที่ไดรับการอนุมัติงบประมาณ
๒.จัดทํารายละเอียดโครงการสงให สพป. ในฐานะฝายเลขานุการฯ รวบรวมภายใน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และรายงานผลการดําเนินงานใหทราบเปนประจําทุกเดือน
ประธานฯ แจงวา กิจกรรมที่วางไวทั้งหมดภายใตกรอบนี้ จําเปนที่ตองหยิบยกขึ้นมา
นายกรัฐมนตรีหารือกับ รมต.นร. (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)วา ไมเห็นอะไรที่เปนรูปธรรม
ประชาสัม พั น ธออน ณ วัน นี้ ขอให นํ ากิจกรรมเฉลิ ม พระเกีย รติ เขามาเป น ตั วหลักเพื่ อจะกลบ
กระแสการเดินขบวน เพื่อใหเห็นภาพกิจกรรมชัดเจน
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา แผนเสนอแลวตองเดินตอไปตามแผนนี้ เปลี่ยนไมได
เพราะวาเปนการเสนอเขาสูคณะกรรมการ ที่รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายจาดุรฯ) เป น
ประธานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ และที่ อปส.กลาววาการประชาสัมพันธเงียบ เพราะสิ่งนี้
ยังไมไดดําเนินการ การพิจารณางบประมาณลาชา ที่จะทําใหดังขึ้นมาคือ วันที่ ๙ กรกาคม ๒๕๕๐
จากวันที่ ๙ ไปแลว ทุกสิ่งทุกอยางจะตองเดินตามมา
/ประธานฯ แจงวา ...............

