- ๒๕ การแบงเงินรางวัลก็จะสามารถแบงตามสัดสวนเนื้องานนั้นได ซึ่งนาจะเปนธรรมที่สุด เพราะตอง
ถือวาทุกองไดรับในสวนรอยละ ๖๐ เทากันหมดอยูแลว รอยละ ๔๐ เปนการจัดใหผูทํางานตาม
เนื้องานนั้นอยางแทจริง
ผอ.สปต. แจงวา การนําฐานเงินเดือนมาคิดจะเห็นทันทีวาไมเปนธรรม ควรจะมีตา
รางมาประกอบดวย เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
ประธานฯ แจงวามอบใหทาง สนผ. รับขอสังเกตไป การประชุมเรื่องนี้ทําอยางไรก็
ไมเปนที่พอใจของทุก ๆ คน เปนไปไมได เพราะแตละคนอยูในสํานัก/กองที่แตกตางกัน แตก็
ตองใหความเปนธรรมมากที่สุด
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา โดยหลักการทั่วไปเห็นดวย จะมีปญหาวิธีการเทานั้น
ปที่แลวก็มีปญหาเรื่องของวิธีการ วิธีการจัดสรรสัดสวนของการจัดสรรวาจะทํากันอยางไร ไมไดกลาวถึง
และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมจริง ๆ เรื่องนี้ดูวันนี้คงตองทําปหนา ไมใชพูดวันนี้เพื่อทําปนี้ และ
ปที่แลวก็แจงวาเอาไปทบทวนในปหนา ซึ่งทบทวนในปหนาหมายความวา ตนปของปนี้ควรจะพูด
กันแลวเรื่องนี้ กอนที่จะทํางานกัน ตองพูดกันกอนวาถาทํางานบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด เราจะมี
วิธีการจัดสรรอยางไร เชน ๖๐:๔๐ กาวหนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ไมใชย่ําอยูกับที่ คิดวา ๖๐:๔๐ เรา
ตองบอกวาวิธีการจัด ๖๐ นั้น คือเฉลี่ยเทากันเห็นดวย แตสวน ๔๐ ความโดดเดนของผูทําผลงาน
ตองมีวิธีการจัดวาจะจัดอยางไร ถาหากไดมีการพูดกันกอนก็คงจะดี ในวันนี้รายละเอียดก็ยังไมมี
แตขอฝากไววา ขอมูลจากปที่แลวนาจะนํามาพิจารณาวาปญหาอยูที่ไหน เพื่อไมใหเกิดความลักลั่น
กันมาก แตหลังจากปนี้ผานไปแลวนาจะมีการประเมินผลและคิดวาปหนาเราจะทําอยางไรก็นาจะมี
การประชุมอยางตอเนื่อง
ผูแทน ผอ.สนผ. (น.ส.รวงทองฯ) ชี้แจงวา สําหรับรายละเอียดของการคิด เนื่องจาก
อยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เปนเพียงการประชุม
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑวาจะใช ๖๐:๔๐ และเกณฑของการจัดสรรใน ๔๐ ซึ่งเปนสวนที่มีปญหาก็
ไดศึกษาจาก ๒ ปที่ผานมา และจากสวนหนึ่งก็คือ ที่มีการกลาววา ความเปนธรรมยังไมเกิดขึ้น ให
ใหใชฐานเงินเดือนมาคํานวณ เพื่อมาพิจารณาใหเกิดความเปนธรรมในลักษณะของการทํางานตรงนี้
ใหพิจารณาจํานวนบุคลากรมากนอยไมเทากันในองคกร เลยเปนที่มาของการนําฐานเงินเดือนมา
คิดดวยในสวน ๔๐% ในสวนของการจะไปจัดสรรในแตละสํานัก/กอง จะเปนอยางไรนั้นก็คงมี
หลักเกณฑอยู แตในวันนี้ที่ไมไดนํารายละเอียดมา เนื่องจากวายังไมไดดําเนินการใหแลวเสร็จ และใน
สวนของการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษของผูบริหารก็เพียงแตเสนอหลักเกณฑตามเงื่อนไขที่ ก.พ.ร. กําหนด
คือจะตองแบงเปน ๗๐:๓๐ ก็จะรับทราบในที่ประชุมเพียงเทานี้ สวนรายละเอียดของการกําหนด
/วาใน ๓๐% ..............

- ๒๖ วาใน ๓๐% จะตองมาจัดสรรโดยวีธีการอยางไรนั้น ยังไมไดมีการพิจารณาในเรื่องนี้ จึงขอชี้แจงให
ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ความเปนธรรมมากที่สุด

รับทราบ โดยใหสังเกตวา ควรจะมีการพิจารณาทบทวนใหเกิด

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
ผอ.สปช. รายงานวา
สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงาน
จัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินงาน
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
ประเภทความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
๑) หลักสูตร “นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
ความรวมมือกับโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ระยะเวลา:รุนละ ๑๙ วัน รุนที่ ๒/๕๐ ระหวางวันที่ ๒-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๒) หลักสูตร “นักเผยแพรธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง”
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสถาบันสงฆ
เกี่ยวของ
ระยะเวลา :รุนละ ๑๐ วัน รุนที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๑๖-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๓) หลักสูตร “ นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกระทรวงพลังงาน”
ความรวมมือกับกระทรวงพลังงาน
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๔) หลักสูตร “นักอานขาวรุนเยาว”
ความรวมมือกับบริษัท ลั้งแอนดเลิฟ จํากัด
ระยะเวลา: รุนละ ๒ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ประเภทงบประมาณกรมประชาสัมพันธ
๕) หลักสูตร “การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
/ระยะเวลา ................

- ๒๗ ระยะเวลา: รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๖) หลักสูตร “เทคนิคการผลิตรายการขาวโทรทัศนมืออาชีพ”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๘ วัน ตอเนื่อง รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๖ -๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๐
๗) หลักสูตร “Chief PR.Professional”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๖-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
๘) หลักสูตร “Chief Marketing Officer”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ประเภทสถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
๙) หลักสูตร “เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดวยคอมพิวเตอร”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๔ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ และเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงาน ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการให
นําสรุปผลการดําเนินงานดานปะชาสัมพันธ ดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากสถนการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นั้น
ผลการดําเนินงาน
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุม)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๕.๕ พรบ.วาดวย .............

- ๒๘ –
๕.๕ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
อสช. รายงานวา สืบเนื่องจากไดมีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเกี่ยวกับ “พรบ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐” เมื่อวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ และใหมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป (มีผลบังคับใชในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐) ซึ่งกฎหมายดังกลาวมีผล
กระทบโดยตรงกับหนวยงานภาครัฐ, ผูใหบริการดานอินเตอรเน็ต, และผูใชคอมพิวเตอร โดย
หากกระทําการใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมายฉบับนี้ จะตองไดรับโทษอาญา ซึ่งมีโทษจําคุกและปรับ โดย
มีสาระสําคัญของกฎหมายแบงออกเปน ๒ หมวด
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ขอพิจารณา
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ กําลังจะมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นี้
และหากไมปฏิบัติหรือปฏิบัติการขัดตอกฎหมาย จะตองไดรับโทษอาญา
จึงขอเสนอที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ สลก. ไดแจงเวียนใหหนวยงานตาง ๆ ของ
กปส. ไดทราบ และระมัดระวังในการใชอินเตอรเน็ตตอไปแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธตางประเทศระดับพื้นที่
ผอ.สปต. รายงานวา สปต. ไดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประสานแผนปฎิบัติการประชาสัมพันธตางประเทศระดับพื้นที่ ณ โรงแรมวังใต จังหวัดสุ
ราษฎรธานี เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
การดําเนินงาน
สปต. รวมกับ สปข.๕ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประสานแผนปฏิบัติ
การประชาสัมพันธตางประเทศระดับพื้นที่ เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมวังใต
จังหวัด สุราษฎรธานี การจัดสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางศักยภาพของ สปข.๕
ในการใหคําปรึกษาดานการประชาสัมพันธตางประเทศ และเพื่อขยายเครือขายความรวมมือดาน
การประชาสัมพันธในพื้นที่ โดยมีแบงเนื้อหาของการสัมมนาออกเปน ๔ หัวขอ ประกอบดวย
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “กรมประชาสัมพันธกับภารกิจดานการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ” โดย นางภัทรียา สุมะโน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
- การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรการตางประเทศและนโยบายตอประเทศเพื่อนบาน
(เนนพมา)” โดย นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก ๒
/กรมเอเชี ย ...............

- ๒๙ กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
- การบรรยายเรื่อง “งานประชาสัมพันธจะสนับสนุนยุทธศาสตรดานตางประเทศ
ระดับพื้นที่อยางไร” โดย ดร.นิวัติน สวัสดิ์แกว ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
- การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และแนวทางบูรณาการ
ความรวมมือดานการประชาสัมพันธตางประเทศ โดยนางลดาวัลย บัวเอี่ยม ผอ.สปต., นางชัชชญา
ทองอยู ร.ผอ.สปข.๕ และนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ผูอํานวยการกองเอเชียตะวันออก ๒
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ ร ว มเป น วิ ท ยากร
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สปต. แจงเพิ่มเติมวา ขอมูลที่สรุปไวตามเอกสารประกอบวาระการประชุมนี้ขอ
ใหผูบริหารไดใหความสนใจ เพราะวาเนื้อหาเหลานี้เปนสิ่งที่คนทํางานในพื้นที่ของหนวยงานตาง ๆ เขา
ตองการความรวมมืออะไรบางจากเรา และคิดวาในการปฏิบัติงานยังมีปญหาอะไรบางก็เปนเรื่องของ
ความรวมมือ ขอขอบคุณ สปข.๕ ที่ไดกรุณาเปนผูอํานวยความสะดวกและจัดกลุมเปาหมาย ซึ่งได
เปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน เรื่อง Content ตาง ๆ ขอให สวท. และ สทท. ใน สปข.๕ ไดให
ความเอาใจใสในเรื่องเกี่ยวกับพมาก็มีขอมูลละเอียดออนมาก ซึ่ง สปต.ไดจัดประชุมไปเมื่อเร็ว ๆ นี้
กับกระทรวงการตางประเทศ สมช. และอีกหลาย ๆ หนวยงาน ก็จะไดสรุปและนําสง สปข. ตาง ๆ
ที่มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศพมาตอไป
ผอ.สวท. แจงวา ขอเรียน ผอ.สปข.๑-๘ เพิ่มเติมในเรื่องพมา อปส.มีนโยบายที่
ทํางานดานความมั่นคง เรื่องพมากับเขมร ฉะนั้นพมามี ๑๐ จังหวัด มี สปข.๓, ๔, และ สปข.๘
ในชั้นนี้ สปข.๘ ไดขอความกรุณาจัดเตรียมการวา ในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงทานสนับสนุนงาน
ดานความมั่นคงอยางไรในเรื่องชายแดนพมา สวนเรื่องแรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ไดทําอะไรบาง อปส. มีแนวคิดที่จะให สวท. ทํางานเรื่องพมาในพื้นที่ดวย ไดกรุณาเตรียมขอมูล
ให อปส. ดวย
ผอ.สปต. แจงวา เกี่ยวกับเรื่องนี้กําลังมีแบบสอบถามไปจาก สปต. ไปถึง สปข.
ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง สปข.๘ ดวย
ผอ.สปข.๘ แจงวา เกี่ยวกับเรื่องนี้ไดมีการดําเนินการไปบางสวน เรื่องยุทธศาสตร
ความมั่นคงชายแดน เชน ไดมีรายการภาษาพมาอยูที่ สวท.กาญจนบุรี และไดรับการติดตอจาก
VOA เขาไปในพื้นที่สังขละ สงออกอากาศเปนภาษาพมาบางสวน โดยจะมีงบประมาณสนับสนุน
และไดประสานกับผูวาราชการจังหวัด และก็ไปจัดทํา MOU กับพมาเหมือนกัน เรื่องนี้คงตองมี
การจัดเปนกลุมที่จะทํางานรวมกัน
/ประธานฯ แจงวา ................

- ๓๐ ประธานฯ แจงวา หากทานใดไดไปเจอเรื่องอะไร เชน VOA มาติดตอ อยางนอย
ขอใหประสานกับ สปต. ทราบดวย เพื่อจะไดให สปต. เปนเจาภาพ
ผอ.สปต. แจงวา ไดมีการหารือกับกระทรวงการตางประเทศ, สมช. และกระทรวง
แรงงาน โดยมี ผอ.สวท. อยูดวย ยุทธศาสตรในระดับพื้นที่เหมือนที่ไปทํากับ สปข.๕ สวนหนึ่งคือ
ยุทธศาสตรชาติ สวนหนึ่งเปนยุทธศาสตรพื้นที่ แตเวลานี้ภาพรวมของงบประมาณป ๒๕๕๑ ที่เสนอ
เขามาเปนรายการวิทยุ และเนนดานความมั่นคง ซึ่งคงไมใชประเด็นเดียวที่จะทํา MOU รายการ
กับพมา และมีสถานีโทรทัศน ๑ แหง ที่ของบประมาณมา อปส. ตองการรวบรวมสิ่งเหลานี้ทําและ
ใหเปนเอกภาพวา รายการวิทยุทั้งหมดให ผอ.สวท. พิจารณาวาในภาพรวมจะจัดสรรงบประมาณ
อยางไร ทานจะมีโครงการอยางไรที่ อปส. ไดมอบนโยบายมา สปต. ก็จะรวบรวมสิ่งเหลานี้ไป
เจรจาพมา
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๗ การประชุมใหญสามัญประจําปและการประชุมภาคสมทบ
ของ AIBD ครั้งที่ ๖
ผอ.สปต. รายงานวา อปส. ไดมอบหมายให รปส.(นางภัทรียาฯ)
เปนหัวหนาคณะเดินทางไปรวมประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมภาคสมทบของ AIBD
ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๑๖-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส พรอมดวย
ผอ.สปต. , ผอ.สวท. และผูแทนจาก สปต.
การดําเนินงาน
ประเทศไทย โดย กปส. ในฐานะสมาชิกสามัญของ AIBD และไดรับคัดเลือกให
ดํารงตําแหนง President of AIBD General Conference ระหวางป ๒๐๐๖-๒๐๐๗ ตลอด
จนเปนกรรมการ ในคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมาธิการรวมเอเชีย-แปซิฟก-ยุโรป และคณะ
ทํางานแผนกลยุทธของ AIBD การเขารวมประชุมดังกลาว ทําให กปส. ไดรวมพิจารณาแผน การ
ดําเนินงานของ AIBD ซึ่งมีผลตอการพัฒนางานดานวิทยุ-โทรทัศนของภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมฝก
อบรม ซึ่งเปนประโยชนตอ กปส.
(สรุปผลการประชุมดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สปต. แจงวา ทุกครั้งที่ไดไปประชุมมาจะมีเอกสารจัดสงไปใหสถาบันการประชาสัมพันธ
ไวในหองสมุด และสรุปไปใหหนวยงานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอใหใชประโยชนจากคาธรรมเนียม
ที่เราไดเขาไปเปนสมาชิกจากองคกรเหลานี้ใหเต็มที่
ผอ.สปข.๘ แจงวา เอกสารสําคัญขอใหจัดสงไปให สปข.๘ ดวย การที่สงเจาหนาที่
เขารับการอบรมที่แจงเวียนไป หลักสูตรหลายหลักสูตรนาสนใจ แตไมมีงบประมาณ คือปญหาหลัก
/ที่ สปข. ประสบ ...............

- ๓๑ ที่ สปข. ประสบ เปนไปไดหรือไมที่สวนกลางจะจัดสรรงบประมาณไว เพื่อใหคนของเราไดใชตรงนี้
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๘ กิจกรรมการดําเนินงานของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินกิจกรรมในดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย
๑. เจาหนาที่ระดับสูงองคการสมาชิกรัฐสภาแหงเอเชียดานองคกรและการพัฒนา
(The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development-AFPPD)
องคการทรัพยากรมนุษยแหงเอเชีย (United Nation Fund for Population of ASIAUNFPA) และองคการยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization-UNSCO) ศึกษาดูงานและประชุมรวมกับผูบริหาร สปข. ๓ และ สวท.เชียงใหม
๒. ขอเสนอและแนวทางการปรับปรุงภาพลักษณของ สปข.๓ ในการจัดกิจกรรม
สื่อมวลชนสัญจร สปข.๓ โครงการสงเสริมภาพลักษณ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
๓. การสัมมนาสื่อมวลชนลานนาและศึกษาดูงานตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจ
พอเพียงในโครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๙ โครงการพัฒนาและสงเสริมบทบาทหญิง-ชาย สูการเมือง
ทองถิ่นและโครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข. ๔ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการดานการประชาสัมพันธ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาและสงเสริมบทบาทหญิง-ชาย สูการเมืองทองถิ่น โดย รปส.
(นางภัทรียาฯ) เปนประธานเปดการเสวนาตามโครงการพัฒนาและสงเสริมบทบาทหญิง-ชาย
สูการเมืองทองถิ่น ซึ่งเปนโครงการที่ กปส. รวมกับสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจัด
ขึ้นเพื่อใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหญิง-ชาย ในการมีสวนรวมแกไข
ปญหาและพัฒนาทองถิ่น
๒. โครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พลโท จิรเดช คชรัตน แมทัพ
ภาคที่ ๓ เปนประธานเปดโครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง และรปส. (นางภัทรียาฯ)
กลาวรายงานการจัดโครงการ ซึ่ง จัดโดย สปข.๔ ระหวางวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม
อมรินทรลากูน จ.พิษณุโลก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๕.๑๐ ผลการบริหาร ...............

- ๓๒ –
๕.๑๐ ผลการบริหารงานของ สปข.๕ ที่ดําเนินการ
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ขอรายงานผลการบริหารงาน
ที่ดําเนินการ ดังนี้
๑. การสัมมนาเครือขายสื่อมวลชนเชิงบูรณาการ กองทุนเงิน ใหกูยืมเพื่อการศึกษา
๒. การประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประสานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ
ตางประเทศระดับพื้นที่
๔. การประชาสัมพันธภาพลักษณองคกร
๕. การประกวดผูอานขาว ผูดําเนินรายการที่ใชภาษาไทยดีเดน ทางสื่อวิทยุ
วิทยุกระจายเสียง
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ
วาระอื่น ๆ (วาระจรเพื่อทราบ)
๖.๑ รายงานสรุปผลแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อกระตุน
การบริโภคลองกอง (ผลผลิตลองกองใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ฤดูการผลิตป ๒๕๕๐)
ผอ.สวท. รายงานวา ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่ตองจัดทําแผนการแกไข
ปญหาดานการตลาดผลผลิตลองกองใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ฤดูการผลิตป ๒๕๕๐ ตามขอ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวเดินทางไปประชุมพิจารณาแนวทางแกไขปญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ จังหวัดยะลา และนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลว มีบัญชาเห็นชอบตามแผน โดยให ศอ.บต.ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผน
แผนการแกไขปญหาดานการตลาดผลผลิตลองกอง ๓ จ.ช.ต. สํานักนายกรัฐมนตรี
(กปส.) เกี่ยวของในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการดานการตลาดลองกอง โดยรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธเพื่อกระตุนการบริโภครวมกับกระทรวงพาณิชย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน.และ ศอ.บต. ( รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่
แจกตอที่ประชุมแลว)
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให กปส. จัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ
กปส. โดย ศปส. ไดเชิญประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธเพื่อ
/กระตุนการบริโภค ..............

- ๓๓ กระตุนการบริโภคลองกองตามที่ฝายเลขานุการเสนอเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งที่ประชุม
ไดรวมกันพิจารณาทั้งดานปริมาณการผลผลิตลองกองที่จะออกมา, หวงเวลาการประชาสัมพันธ,
ประเด็นการประชาสัมพันธ และมีมติ ดังนี้
๑. ปริมาณการผลผลิตลองกองที่จะออกมามี ๓ ชวง คือ ผลผลิตรอบแรกรวม
ประมาณ ๘๕,๐๐๐ ตัน รอบสองจะประมาณการในเดือนกรกฎาคม และรอบที่สามจะประมาณ
ในเดือนสิงหาคม
๒. ชวงเวลาการประชาสัมพันธคือ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐
๓. กลุมเปาหมาย ประกอบดวย
- เกษตรกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดประเด็นการประชาสัมพันธ
เรื่องจุดรับซื้อและศูนยคัดแยกลองกอง ดําเนินการประชาสัมพันธในหวงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
- กลุมผูบริโภค ผูคาสงนอกพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต กําหนดประเด็น
การประชาสัมพันธเรื่อง จุดจําหนาย จุดขายสงสินคาลองกอง การกระตุนการบริโภค ดําเนินการ
ประชาสัมพันธในหวงเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๐
๔. Theme ในการประชาสัมพันธคือ “ลองกองผลไมแหงมิตรภาพสานสายใย
คนไทยทั้งประเทศ ชวยซื้อ ชวยชิม อิ่มใจทุกครอบครัว”
๕. กลยุทธการประชาสัมพันธ
- เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ ผานสื่อของ กปส. ทุกรูปแบบและสื่อภายนอก
- ปายโฆษณาประชาสัมพันธเคลื่อนที่ (รถเมล ขสมก.) ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ
เคยใชไดผลเมื่อป ๒๕๔๘
- เพิ่มงบประมาณการประชาสัมพันธในพื้นที่ใหกับ สปข.๖ ซึ่งรับผิดชอบ
การประชาสัมพันธในพื้นที่
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหทุกหนวยงานใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ

๖.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพรายการ สทท. ป ๒๕๕๐
นายศรศักดิ์ ประสพทรัพย ผ.สวผ. รายงานวา สทท.๑๑ ไดรับ
มอบหมายใหดําเนิน “โครงการพัฒนาคุณภาพรายการ” ของ กปส. ตามคํารับรองของตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒
ระดับความสําเร็จตามขอเสนอการเปลี่ยนแปลงดานกระบวนงาน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(หาแสนบาทถวน) และการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป ๒๕๕๐
ของ สทท.๑๑ จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๗๒,๙๕๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเกา
/รอยหาสิบ ................

