- 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 ...............

- ๒๓ประธานฯ แจงวา ประเด็นคือ กิจกรรมจะตองเกิดขึ้น แตลักษณะของกิจกรรมตอง
เปนแบบเดียวกัน รปส. (นางภัทรียาฯ) จะตองกําหนดกิจกรรมหรือจัดกระบวนการใหออกมาเปน
รูปแบบเดียวกัน
ผอ.สพป. แจงวา ในการกําหนดจะมีหัวขอทั้งหมด กิจกรรมจะแยกเปนกิจกรรมการ
สรางการรับรู กิจกรรมสรางเครือขายสื่อมวลชน และอีกกิจกรรมคือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งแตละกิจกรรมจะสอดแทรกกิจกรรมเขาไป ที่นําเรียนเฉพาะเรื่องงบประมาณ เนื่องจากวา จะขอ
ใหแตละหนวยงานรับทราบและรับผิดชอบเงิน แตเงินยังมาไมถึง ขณะนี้ที่ กปส. สามารถดําเนิน
การไปกอน คือ อปส.อนุมัติเงินสํารองประมาณ ๘ ลานบาท ซึ่งใชกับทั้งโครงการ ดังนั้น จะจัดสง
ให สปข. และประชาสัมพันธจังหวัดไดรับทราบวาหัวขอจะเนนไปในทางใด
รปส. (นางจันทิมาฯ) แจงวา ในสวนที่กําลังจะทํางาน ๘๐ พรรษา กําหนดไปเปนเปา
หมายเดียวกัน แตวาขณะนี้ที่ไดรับการตําหนิคือชาไป เมื่อไดเริ่มดําเนินการแลวจะเหลือเวลา
เพียง ๖ เดือนที่จะถึงงานเดือนธันวาคม การนํากลยุทธการทําประชาสัมพันธงานใหเขาใจตรงกัน
โดยเฉพาะโครงการย อ ยที่ จะลงไปสู ภู มิ ภ าคคื อ ๑. ต อ งให ช าวไทยทั้ ง ประเทศเกิ ด ความรู สึ ก
ตระหนักในความกตัญู สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีวินัย ระเบียบ กติกา ๒. การจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ตองมีเปาใหประชาชนเขามามีสวนรวม หรือไดรับฟงกระแสของงานเปนจํานวนมาก มีขอ
มูล มีการจูงใจ ใหประโยชน ๓. ใหประชาชนทุกคนมีสวนรวมนํากิจกรรมไปแจงตอกัน จะไดเปน
เครือขายของประชาชนทั่วประเทศ อันนี้คือนโยบายหลักที่ไปรับฟงจาก รมต.นร. หากทุกคนทํา
โครงการแตละโครงการใหเนนไปในทิศทางเดียวกัน คงจะปะสบผลสําเร็จในการจัดกิจกรรมทั้งหมด
ผอ.สปต. แจงวา คณะกรรมการประชาสัมพันธไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสารัตถะ
เหลือเวลาอีก ๖ เดือน ฉะนั้นหนวยปฏิบัติทั้งหมดที่ไดรับผิดชอบในการทําสื่อ รวมทั้งฝายเลขานุการ
สําหรับ การผลิต สื่อ กรุณ าจัด สงแผนการทํางานและสคริป ใหคณะอนุก รรมการสารัตถะตรวจ
ในเรื่องของบทภาพยนตร ละคร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สงกอนที่จะนําไปผลิต
มติที่ประชุม
ผอ.สพป. เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔

เห็นชอบใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนที่

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการดําเนินการโครงการจัดความเปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารสถานที่ กปส.
รปส. (นางภัทรียาฯ) รายงานวา ตามที่คณะทํางานเฉพาะกิจ
บริหารความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ กปส. ซอยอารียสัมพันธ ไดนําเสนอโครงการ
/เพื่อเสนอ ................

- ๒๔ เพื่อเสนองบประมาณในการจัดระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานที่ กปส. ซอยอารียสัมพันธ ตอ
ผูบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ ไปแลว นั้น
การดําเนินการ
อปส. ไดอนุมัติโครงการระยะที่ ๑ วงเงิน ๒,๑๙๔,๑๕๐.๕๐ บาท (สองลาน
หนึ่งแสนเกาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยหาสิบบาทสิบสตางค) ดังรายละเอียดตามโครงการที่แนบ และ
คณะทํางานไดดําเนินการตามแผนงานโครงการแลว ดังนี้
๑. การจัดหาและออกแบบติดตั้งปายประชาสัมพันธ จํานวนเงิน ๖๑๘,๕๐๐ บาท
๒. การทาสีภายนอกอาคาร กปส. จํานวนเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท
๓. การทาสีภายในอาคาร กปส.
๔. การเปลี่ยนพรมชั้นผูบริหาร จํานวน ๔๑๐,๐๐๐ บาท
๕. การบํารุงรักษาสภาพน้ําสระกีตาร และติดตั้งน้ําพุ จํานวนเงิน ๑๘๗,๙๙๙ บาท
๖. ปรับปรุงภูมิทัศนอาคารที่ทําการ กปส. จํานวนเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท
๗. จัดตนไมภายในอาคาร
๘. ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ดอกไมแหง เปลี่ยนวอลเปเปอร ร.๕ และ ร.๙
และเปลี่ยนพระรูป ร.๙
๙. ปรับปรุงภายในลิฟท และปาย กปส. ดานหนา จํานวนเงิน ๔๐,๒๕๐ บาท
๑๐. จัดหาวัสดุอุปกรณภายในอาคาร
๑๑. ซอมแซมหองน้ํา
๑๒. ปรับปรุงทางเดินและกอกระถางตนไม จํานวนเงิน ๘๕,๕๐๐ บาท
๑๓. ปรับปรุงปอมยามและจัดหาอุปกรณ
(รายละเอียดปรากฏตามภาพ Power Piont ผลการดําเนินงานที่แนบมาพรอมนี้)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของกรมประชาสัมพันธที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่
กําหนด ๑๓ หนวยงาน หนวยงานที่สงลาชากวากําหนด จํานวน ๗ หนวยงาน และหนวยงานที่ไมได
จัดสงจํานวน ๘ หนวยงานจากทั้งหมด ๒๔ หนวยงาน นั้น
การดําเนินงาน
/ สนผ. ไดสรุป ................

- ๒๕ สนผ. ไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ เปนผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน ดังนี้.F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการบริหารบุคลากร การบริหารและอํานวยการประชาสัมพันธ
F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย
F ความกาวหนาของแผนดําเนินงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเรงดวน
- โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนพระมหากษัตริย
- โครงการประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ
- โครงการประชาสัมพันธเพื่อความมั่นคงและสมานฉันทในพื้นที่
- โครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
- โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ
- โครงการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธแหงชาติ
- โครงการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณของ กปส. ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๐-๒๕๕๑
- โครงการประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงทั่วประเทศ
F ผลการดําเนินงานที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงายภายนอก
- โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบการจางแรงงานตางดาวป ๒๕๕๐
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุโทรทัศน
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ดานการขาว)
นอกจากนี้ หนวยงานดานสื่อไดดําเนินการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ผานทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปนภารกิจพื้นฐาน เพื่อสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งนโยบายดังกลาวประกอบดวย
z นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒,๑๙๕ ครั้ง เปนเวลา ๒,๐๑๘ ชั่วโมง
๓ นาที
/ประชาสัมพันธ .................

- ๒๖ ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๘๕๒ ครั้ง เปนเวลา ๕๓ ชั่วโมง ๓๓ นาที
z นโยบายเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๓,๑๙๘ ครั้ง เปนเวลา ๑,๑๒๗ ชั่วโมง
๒๖ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๘๗๐ ครั้ง เปนเวลา ๘๒ ชั่วโมง ๒๕นาที
z นโยบายสังคม
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๔,๘๒๘ ครั้ง เปนเวลา ๓,๗๒๑ ชั่วโมง
๑๒ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๑,๗๐๓ ครั้ง เปนเวลา ๑๓๐ ชั่วโมง ๓๑ นาที
z นโยบายการตางประเทศ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒,๙๘๔ ครั้ง เปนเวลา ๓๓๐ ชั่วโมง ๓๔ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๖๘ ครั้ง เปนเวลา ๖ ชั่วโมง ๔๖ นาที
z นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑,๖๑๗ ครั้ง เปนเวลา ๑,๑๓๙ ชั่วโมง
๕๘ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๔๑๑ ครั้ง เปนเวลา ๓๑ ชั่วโมง ๒๖ นาที
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐
ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงานจัด
หลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินงาน
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐
ประเภทความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
๑) หลักสูตร “นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
ความรวมมือกับโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ระยะเวลา:รุนละ ๑๙ วัน รุนที่ ๑/๕๐ ระหวางวันที่ ๑๑-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
/๒) หลักสูตร ...............

- ๒๗ ๒) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวงแรงงาน”
ความรวมมือกับสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ระยะเวลา :รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๕๐
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
๓) หลักสูตร “ นักประชาสัมพันธเชิงรุก”
ความรวมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
๔) หลักสูตรการสัมมนาเรื่อง“บทบาทหนาที่ จรรยาบรรณ และจริยธรรม
ของผูบริหารสถานี วิทยุกระจายเสียงทองถิ่น”
ความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ระยะเวลา: รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๗ ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
ประเภทงบประมาณกรมประชาสัมพันธ
๕) หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๒๒ วัน รุนที่ ๓๓ ระหวางวันที่ ๘ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
๖) หลักสูตร “เทคนิคการเสริมสรางภาพลักษณองคกร”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๒มิถุนายน ๒๕๕๐
๗) หลักสูตร “Chief PR.Professional”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
๘) หลักสูตร “Chief Marketing Officer”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
กรณีสรุปผลรายงานผลการฝกอบรม
๙) หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๒๖ วัน รุนที่ ๔๗ ระหวางวันที่ ๒๔ เมษายน-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
/(รายละเอียด ...................

- ๒๘ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๔ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการ
ใหนําสรุปผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระ
เพี่อทราบ นั้น
ผลการดําเนินงาน
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๕ รายงานผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค (ไตรมาสที่ ๒)
ปงบประมาณ ๒๕๕๐
ร.อตส. รายงานวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๔๖ เห็นชอบใหสวนราชการตองพยายามลดการใชจายคาสาธารณูปโภคลงปละประมาณรอยละ ๕
ภายใน ๕ ป ใหลดลงรอยละ ๒๕ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๗ เปนตนไป และใหถือวาคา
สาธารณูปโภคป ๒๕๔๖ เปนคาใชจายสูงสุด (base line) ดังนั้น ในปงบประมาณ ๒๕๕๐
กรมประชาสัมพันธจะตองลดคาสาธารณูปโภคลงรอยละ ๒๐ ของการเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๔๖
กรมประชาสัมพันธไดมอบใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานรัฐมนตรี
และสํานักงบประมาณทราบทุกไตรมาส
การดําเนินงาน
สําหรับผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม –
มีนาคม ๒๕๕๐) ปงบประมาณ ๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธเบิกจายคาสาธารณูปโภค รวมเปนเงิน
๘๓,๔๙๐,๕๕๖.๔๕ บาท ซึ่งสูงกวาฐานขอมูลป ๒๕๔๖ เปนจํานวนเงิน ๓๔,๓๘๓,๔๘๙.๘๐ บาท
/(๘๓,๔๙๐, ...................

- ๒๙ (๘๓,๔๙๐,๕๕๖.๔๕-๔๙,๑๐๗,๐๖๖.๖๕) สาเหตุเนื่องมาจาก ในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม
๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธนําคากระแสไฟฟาและคาเชาชองสัญญาณดาวเทียมที่ยังไมมีการเบิกจาย
ในชวงไตรมาสที่ ๑ มาเบิกจายในไตรมาสที่ ๒ ประกอบกับในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๕๐
ไดมีการเบิกจายคาเชาเชื่อมโยงบริการอินเตอรเนตทําใหเกิดคาสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาสที่ ๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๖ ผอ.สปข. ๘ และหนวยราชการไดรับรางวัล
ลนก. รายงานวา มีผูบริหารไดรับรางวัลเปนการเดินทางและ
หนวยราชการที่ไดรับรางวัล ประกอบดวย
๑. นายสุรินทร แปลงประสพโชค ผอ.สปข. ๘ กาญจนบุรี ไดรับรางวัลรายงาน
การศึกษาสวนบุคคลดีเดน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
ไดรับรางวัลเปนการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๓-๒๙
เมษายน ๒๕๕๐
๒. สปข.๔ ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจาก ป.ป.ส. และมูลนิธิปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ใหเปนองคกรดีเดนดานการสงเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด
ประจําป ๒๕๕๐ และใหเขารับโลประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี
ในวันศุกรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
๓. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดมหาสารคามไดดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานสงผลให สามารถลดการใชพลังงานไฟฟาลงได ๓๕.๐๑% เปนอันดับหนึ่งของหนวยงาน
ขนาดกลางในจังหวัดที่มีปริมาณการใชไฟฟา ๔,๐๐๐-๒๐,๐๐๐หนวย โดยทางจังหวัดไดคัดเลือก
ใหเขารับรางวัลหนวยราชการลดใชพลังงานดีเดน ประจําป ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๔. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย ไดลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาจาก
ปงบประมาณ ๒๕๔๖ ใชกระแสไฟฟา ๑๔,๘๗๓ หนวย และในปงบประมาณ ๒๕๔๙
ใชกระแสไฟฟา ๔,๘๒๘ หนวย สามารถลดปริมาณการใชกระแสไฟฟาได ๑๐,๐๔๕ หนวย
คิดเปน ๖๗.๕๔% โดยไดรับโลรางวัล เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๗ การดําเนินการ ...................

- ๓๐ ๕.๗ การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสรางราชการใสสะอาด
กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
อกจ. รายงานวา อปส. ไดอนุมัติแผนปฏิบัติการสรางราชการ
ใสสะอาด กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่จะตองดําเนินการตามแผนฯ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการดานการตรงตอเวลา โดยปรับปรุง
ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการจากเดิมที่ใชการเซ็นชื่อ เปนการใชเครื่องบันทึกเวลา (เครื่องทาบบัตร)
ดําเนินการในลักษณะโครงการนํารอง (Pilot Project) เฉพาะหนวยงานที่ตั้งอยูในอาคารกรม
ประชาสัมพันธกอนและจะขยายผลไปยังทุกหนวยงานในปถัดไป
๒. โครงการเผยแพรเสียงตามสายภายใน กปส. มุงเนนทําดีถวายในหลวง (โดย
จัดรายการเสียงตามสายภายในอาคาร กปส. ทุกวันพุธ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.
๓. โครงการปฏิบัติธรรมนําสุขสําหรับบุคลากร กปส. และประชาชนภายนอก
(รวมกับชมรมพุทธธรรมนําสุข ทุกวันจันทร เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ หองปฏิบัติธรรม ชั้น ๒
อาคารหอประชุม กปส.)
๔. โครงการบําเพ็ญประโยชนดานการบริจาคโลหิต (จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ใหสภากาชาดไทย ณ กปส. จํานวน ๔ ครั้ง/ป)
๕. โครงการฝกอบรมปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ (โดยการนําขาราชการไปปฏิบัติธรรม
ณ สถานปฏิบัติธรรมหรือวัดในตางจังหวัด)
๖. โครงการปรับปรุงแทนประดิษฐานองคพระในหองปฏิบัติธรรม
๗. โครงการสัปดาหแหงการทําความสะอาด (Big Cleaning Day) โดยจะเริ่ม
ดําเนินการในเดือนสิงหาคม ใชระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวน ๕ วัน และแบงกลุมในการจัดทํา
กิจกรรมออกเปน ๓ กลุม คือ
กลุมที่ ๑ สํานักงานเลขานุการกรม เปนหัวหนากลุม ประกอบดวย
- หนวยงานภายในอาคาร กปส. จํานวน ๑๒ สํานัก/กอง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา จํานวน ๑๒ สถานี
- สถาบันการประชาสัมพันธ
กลุมที่ ๒ สํานักขาว เปนหัวหนากลุม ประกอบดวย
- สํานักขาว
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
- สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
/กลุมที่ ๓ .................

- ๓๑ กลุมที่ ๓ สํานักประชาสัมพันธเขต ๔ เปนหัวหนากลุม ประกอบดวย
- สํานักประชาสัมพันธเขต ๑-๘
- สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดในพื้นที่ สปข. นั้น
๘. โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย (โดยการเตนแอโรบิค) บริเวณเวทีกลางแจง
และลานจอดรถ กปส. ในวันจันทร-พฤหัสบดี โดยเริ่มโครงการตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน ๒๕๕๐)
๙. กิจกรรมเพื่อมุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยสรางเครือขาย
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค (โดยการจัดทําขาว รายการ สปอต ตัววิ่ง การประชาสัมพันธผาน
ปายประชาสัมพันธ (ปายคัดเอาท) ซึ่งเปนการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๗.๒)
๑๐. การรณรงคประชาสัมพันธปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดทํา
Webpage “ทําผิดอยาเผลอ” ใน Intranet prd.go.th โดยนําตัวอยางการทํางานที่มีการตรวจสอบ
พบวาการกระทําผิดซ้ําซากและเปนกรณีศึกษา พรอมทั้งมีขอแนะนําแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
มีชองใหผูอานไดแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๘ กิจกรรม “มิติใหม:สปข.๔” สรางภาพลักษณองคกร
ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข.๔ จัดกิจกรรม “มิติใหม:สปข.๔”
ตามโครงการสรางภาพลักษณขององคกร เพื่อเผยแพรภาพลักษณที่ดีของ สปข.๔ ใหเปนที่รับรู
และยอมรับของประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ในความเปนสถาบัน
มืออาชีพดานการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยเชิญหัวหนา
สวนราชการ องคกรสวนทองถิ่นและสื่อมวลชน ประมาณ ๒๐๐ คน รวมงานเลี้ยงสภากาแฟ และ
แนะนําบทบาทภารกิจใหมของ สปข.๔ รวมทั้งนําเสนอการเปดใหเชาเวลาทาง สวท. , สทท.
และอัตราคาเชาเวลาในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้
๑. โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
- จัดนิทรรศการตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง บริเวณหนาหองแสดง
สทท.พิษณุโลก
/-สําเนาซีดี ....................

- ๓๒ - สําเนาซีดีเพลงพอของแผนดิน จํานวน ๓๐๐ แผน แจกใหผูรวมกิจกรรม
เพื่อเผยแพร พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
๒. การประชาสัมพันธตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือไมไดรับความเปนธรรม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและเจาหนาที่ของ สปข.๔ สามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสไดที่ http:region 4.
prd.go.th/index.asp หรือที่ สํานักประชาสัมพันธเขต ๔ เลขที่ 119 ถ.เอกาทศรถ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 6500 โทรศัพท ๐-๕๕๒๔-๒๙๙๖, ๐-๕๕๒๔-๕๐๖๖
๓. ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงานในสังกัด สปข.๔ และ
ประชาสัมพันธจังหวัดในพื้นที่
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ (วาระจร เพื่อพิจารณาและเพื่อทราบ)
๖.๑ การสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต
ผูแทน อกจ. (นางวนิดา ชัยประภา) เสนอวา อปส.ไดสั่งการ
ให กกจ. จัดตั้ง ส.ปชส.สวนหนา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพภาค ๔ ดานการ
ประชาสัมพันธ เพื่อความมั่นคง กกจ.ไดประสานงานกับ ศปส. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต แลวมีขอเท็จจริงโดยสรุปดังนี้
๑. ในป ๒๕๔๘ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ กปส.สวนหนา ตามนโยบายของ
รมต.นร. ขณะนั้น (นายสุรนันท เวชชาชีวะ) โดยแตงตั้ง รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธาน,
ผอ.สปข.๖, ผอ.สวท., ผอ.สทท. และ ผอ.สนข. เปนรองประธาน คณะกรรมการ ประกอบดวย
ผ.สวท., ผ.สทท. และ ปชส.ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมี ผูอํานวยการสวนแผนงานและ
พัฒนางานประชาสัมพันธเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ มีหนาที่กําหนดยุทธศาสตร
การประชาสัมพันธ เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดประเด็นใหสอดคลอง
กับสถานการณ ตลอดจนใหคําปรึกษา กํากับ ติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการดังกลาวไดจัดทําแผนเสริมสรางความเขาใจและความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดย รมต.นร. (นายสุรนันทนฯ) เปนผูติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินการประชาสัมพันธดวยตนเอง
๒. สปข.๖ ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ไดจัด
ทําแผนแมบทการประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อเปนกรอบ
/แนวทางให .....................

- ๓๓ แนวทางใหหนวยงาน กปส. ดําเนินการประชาสัมพันธใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดตั้ง
กลุมงานรับผิดชอบ ๓ กลุมไดแก
- กลุมงานวิเคราะหและประเมินสถานการณ มีหนาที่วิเคราะหประเมินสถานการณ
และกําหนดกลยุทธ เพื่อปองกันและแกไขปญหาขาวลือ และขาวสารที่บิดเบือนความเปนจริง
- กลุมงานปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ มีหนาที่วางแผนและกําหนด
การประชาสัมพันธเชิงรุก โดยใชสื่อ/กิจกรรม/ชองทางตาง ๆ ที่สอดคลองเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
- กลุมงานสังคมจิตวิทยามวลชน มีหนาที่ประสานการดําเนินงานและบริหารจัด
การดานมวลชนสัมพันธกําหนดกิจกรรมสัมพันธ รวมทั้งสรางเครือขายมวลชนสัมพันธ เพื่อเผย
แพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
กกจ. ไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทราบวา กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา
คายสิรินธร จังหวัดปตตานี มีความประสงคขอรับการสนับสนุนบุคลากร ซึ่งเปนขาราชการระดับ
๕-๘ จํานวน ๔-๖ อัตรา ที่มีความสมัครใจไปประจํา ณ ศูนยประชาสัมพันธ กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา ในรูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุก การสื่อขาว การ
ผลิตขอมูลขาวสาร และการเผยแพรสูสาธารณะ และ กกจ. ไดตรวจสอบขอมูลบุคลากรในสังกัด
กปส. ที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานรวมกับสวนราชการ และหนวยงานทหารในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต เพื่อปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธในการดําเนินการแกไขปญหาความไมสงบ
ดังกลาว ขณะนี้มีจํานวน ๑๐ อัตรา โดยชวยราชการที่ ศอ.บต. ๖ อัตรา, กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา
๑ อัตรา และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร ๓ อัตรา
ประเด็นพิจารณา
กกจ.ขอเสนอแนวทางการพิจารณา ดังนี้
๑. แนวทางที่ ๑ : สนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติงานที่ กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา
ณ จังหวัดปตตานี โดยเห็นสมควรดําเนินการ ดังนี้
- มอบให สปข.๖ พิจารณาจัดสรรบุคลากร จํานวน ๒ อัตรา ไปปฏิบัติหนาที่
ที่ กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา
- ประกาศรับสมัครบุคลากรที่สมัครใจไปปฏิบัติหนาที่ราชการที่ กอ.รมน. ภาค ๔
สวนหนา เพื่อจัดสงไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก ๒ อัตรา
๒. แนวทางที่ ๒ : เนื่องจาก สปข.๖ มีแผนการดําเนินการอยูแลว เห็นสมควร
มอบ สปข.๖ ประสานกับ กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา เพื่อประสานการปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเชิงรุกใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตตอไป
/๓. เพื่อเปนการ ..................

- ๓๔ ๓. เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจ และเปนหลักประกันความมั่นคงแกบุคลากร
ทุกประเภทของ กปส. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต เห็นสมควรที่จะจัดทํา
ประกันชีวิตใหแกบุคลากรดังกลาว โดยมอบ กคล. จัดหาเงินสนับสนุนการจัดทําประกันชีวิตตอไป
ประธานฯ แจงวา สิ่งที่ กอ.รมน.ภาค ๔ ตองการคือกลุมประชาสัมพันธสวนหนา
เปนของ กปส. และการปฏิบัติงานขึ้นตรงกับ กอ.รมน. ภาค ๔ เบ็ดเสร็จ
ผอ.สปข.๖ แจงวา การทํางานในพื้นที่ ศอ.บต. ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทั้ง
หมด เทาที่ไดเขาไปรวมประชุม มีระดับ ๙ ทั้งหมด เหมือนการประชุม ครม.ยอย และการสั่ง
การใหขาราชการไปปฏิบัติงานตามที่ กอ.รมน. ภาค ๔ รองขอ สวนใหญแลวเปนมติ ครม. การจะสง
คนจะตองมีความสมัครใจ การสั่งการใหไปปฏิบัติทําไมได นอกจากเจาตัวยินยอมหรือสมัครใจ
ไปปฏิบัติ
ห.ศปส. แจงวา ศอ.บต. มีสวนประชาสัมพันธชัดเจน มีระดับการยังคับบัญชาถูก
ตอง สวนของ กอ.รมน. ภาค ๔ การปฏิบัติงานในสวนขาว การประชาสัมพันธ จะมีสายทหาร
ดําเนินการเพียงฝายเดียว สิ่งที่ กอ.รมน. ภาค ๔ อยากไดคือในสวนพลเรือนไปชวยเรื่องการทํา
ประชาสัมพันธในเชิงของพลเรือน
มติที่ประชุม
๑. ประกาศรับสมัครขาราชการใน กปส. โดยมีเงื่อนไขใหเลื่อน
ระดับใหสูงขึ้น
๒. ในกรณีที่ไมมีขาราชการสมัครก็ใหเปดรับสมัครลูกจางชั่วคราว
เพื่อเปนขาราชการ
๖.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนดานวัฒนธรรม
และสนเทศ (ASEAN-COCI) ครั้งที่ ๔๒
ผอ.สปต. รายงานวา รปส.(นางภัทรียาฯ) ไดมอบหมายให
ผอ.สปต. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยดานสนเทศ นําคณะเดินทางรวมประชุมคณะกรรมการอา
เซียนดานวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ ๔๒ ณ เมืองกวนตัน รัฐปาหัง ประเทศมาเลเซีย ระหวาง
วันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุม ASEAN-COCI ครั้งที่ ๔๒ ไดอนุมัติงบประมาณเพื่อ
ดําเนินงานดานสนเทศในป ๒๕๕๐/๒๕๕๑ เปนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๘๓,๑๘๐ เหรียญสหรัฐฯ โดยมี
สวนที่เกี่ยวของกับ กปส. ประกอบดวย โครงการดานวิทยุ โทรทัศน ขาว และการประชาสัมพันธ
รวม ๔ โครงการ เปนเงิน ๖๘,๗๖๐ เหรียญสหรัฐฯ จึงขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการตอไป และนอกจากนี้ สปต. ไดสรุปผลการประชุม ASEAN-COCI ครั้งที่
๔๒ พรอมความคิดเห็น
/นอกจากนี้ ....................

- ๓๕ นอกจากนี้ ขอใหผูบังบัญชาของแตละหนวยเปนผูเรงรัดการดําเนินงานในฐานะผู
บริหารงบประมาณตามแบบฟอรมที่คณะอนุกรรมการดานสนเทศกําหนด
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
รับทราบ
๖.๓ รายงานสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ ๙
และการประชุมเจาหนาที่อาวุโส
ผอ.สปต. รายงานวา รมต.นร. (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)
ไดมอบหมายให อปส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย นําคณะเดินทางไปรวมประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศ
อาเซียน ครั้งที่ ๙ (The 9th Conference of Ministers Responsible for InformationAMRI) ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดย
มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย รัฐมนตรีที่กํากับดูแลดานสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
ปลัดกระทรวงสารนิเทศของประเทศสมาชิก ผูบริหาร และผูปฏิบัติหนาที่ดานอาเซียน พอสรุปผล
การประชุมไดดังนี้
๑. รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและทาทีในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก ภายใตหัวขอ “Staying Connected to Advance a
Caring and Sharing Community through Media” สําหรับประเทศไทย อปส. ไดอานสาสน
ถวยแถลงของ รมต.นร. (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) ซึ่งมีสาระสําคัญวา ประเทศไทยจะผลักดัน
ใหอาเซียนเปนสังคมแหงความเอื้ออาทรตามวิสัยทัศนที่คาดหวัง
๒. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานพัฒนากระจายเสียงระบบดิจิตอลใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยไดเห็นชอบขอเสนอการใชระบบ DVB-T เปนมาตรฐานดิจิตอลของอาเซียน
และรับทราบกําหนดการหยุดออกอากาศดวยระบบอนาล็อกในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. มีการประชุมรวมกันระหวางอาเซียน-จีน และอาเซียน-ญี่ปุน ทางดานสารสนเทศ
เปนครั้งแรก โดยทั้ง ๓ ฝายตกลงจะประสานความรวมมือจัดทําแผนปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากร
ดานสื่อและการเปลี่ยนไปสูระบบดิจิตอล
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว
นอกจากนี้ยังมีประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจหลายเรื่อง ขอใหที่ประชุมไดนําไปใช
ประโยชน และเอกสารไดจัดสงใหสถาบันการประชาสัมพันธ เพื่อเปนขอมูลในเรื่องตาง ๆ แลว
มติที่ประชุม
รับทราบ
มติที่ประชุม

/๖.๔ ราง พ.ร.บ. .................

