รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุม กปส. ชัน้ ๒ หอง ๒๐๓
**********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ

ขําโพธิ์

๒. นายรัตนบุรี
๓. นายกฤษณพร
๔. นายวีรพล
๕. นายจําลอง
๖. น.ส.พันธทิพย
๗. น.ส.อัมพวัน
๘. นายไพฑูรย

อติศัพท
เสริมพานิช
ดวงสูงเนิน
อินทรกําแหง
สุนันทิยกุล
เจริญกุล
ศรีรอด

๙. นายสุริยงค

หุณฑสาร

๑๐. นางศศินันท

จามรมาน

๑๑. นางพรทิพย
๑๒. นางเตือนใจ
๑๓. นายจรูญ

อุทกภาชน
สินธุวณิก
ไชยศร

๑๔. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๑๕. นายธีระพงษ
๑๖. นายบัณฑิต
๑๗. น.ส.สมใจ
๑๘. นางดวงดาว

โสดาศรี
ตั้งประเสริฐ
สะสมทรัพย
โพนทอง

๑๙. นางกุณฑลี

บัวสุวรรณ

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑
แทน ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักขาว
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
๒๐. นายพิทยา ...............

-๒–
๒๐. นายพิทยา
๒๑. นายเจริญชัย

ปสังคมาน
เปยมเพิ่มพูน

๒๒. นางวัชรี
๒๓. นางกัญญา
๒๔. นางอุษา
๒๕. นายไสว
๒๖. นายบวร

จันทาโภ
พรปรีชา
จารุภา
ชุติกชุษณพงศ
เตชะอินทร

๒๗. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๒๘. น.ส.รัชนี

กอไผแกว

๒๙. น.ส.รวงทอง ยศธํารง
๓๐. น.ส.ศุภวรรณ สัจจพงศ
๓๑. นางวีระนุช
สาริกบุตร
๓๒. นางชนัดดา

แฮรรีส

๓๓. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
๓๔. นางปรัชยานภรณ สงครอด
๓๕. นางพรฤดี

สวัสดิ์นพรัตน

๓๖. นายโสภณ

ศิริกุลพิพัฒน

๓๗. นายสุยุทธ

พิทักษมงคล

๓๘. นายจําลอง

สิงหโตงาม

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
แทน ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
แทน หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
นักประชาสัมพันธ ๗
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
/๓๙. นางสุกัญญา ...................

-๓๓๙. นางสุกัญญา

นาคสุข

๔๐. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
๔๑. นางทัศนีย

ไตรอรุณ

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารทั่วไป ๖ สลก.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑. การแถลงขาวการปรับเปลี่ยนรูปแบบ สทท.๑๑ เปน NBT ใน
วันที่ ๒๔ มีนาคม๒๕๕๑ โดยมี รมต. นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข) เปนประธาน มีผูบริหาร กปส.
และอดีตผูบริหาร กปส. รวมทัง้ มีสื่อหนังสือพิมพ สื่อโทรทัศน และสือ่ อื่น ๆ มารวมงานแถลงขาว
และรายงานขาวเปนจํานวนมาก การปรับเปลี่ยนจะเริ่มออกอากาศในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ เวลา
๐๖.๐๐ น. อันดับแรกเปลี่ยนรายการขาวเปน ๙ ชั่วโมงครึ่ง และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
จะปรับเปลี่ยนเต็มรูปแบบตอไป
๒. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ไดมี ส.ส. ตั้งกระทูสดถาม รมต. นร.
(นายจักรภพ เพ็ญแข) ซึ่งมีเรื่องที่เกี่ยวของกับ กปส. ๒ เรื่อง คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงานของ สทท. ๑๑ และ ๕ ความถี่ของ สวท. (รายละเอียดดังที่ไดแจกตอที่ประชุม
ทราบแลว)
๓. กทช. ขอใชพื้นทีอ่ าคารสถาบันการประชาสัมพันธหลังเดิม โดย
กปส. มีโครงการกอสรางเปนอาคารพิพิธภัณฑ ซึ่งไดมอบให น.ส.กรรณิกาฯ นําเสนอโครงการผาน
รปส. (นายกฤษณพรฯ) นําไปเสนอกับ กทช. พรอมกับจะตองจัดหาสถานที่ใหกับชมรมอดีต
ขาราชการ กปส. ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มี ผอ.สปข. ๒
ขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ ๑๐ งบลงทุน ดังนี้./๓) ชุดผลิตรายการ ......................

-๔–
(๓) ชุดผลิตรายการโทรทัศนและชุด satellite up link สําหรับศูนยขาวโทรทัศน
ภูมิภาค สวท.มุกดาหาร และ สวท.สุรินทร ๒๐ ลานบาท เปน “ชุดผลิตรายการโทรทัศนและ
ชุด satellite up link สําหรับศูนยขาวโทรทัศนภูมิภาค สคท.มุกดาหาร และ สคท.สุรินทร”
(๕) กอสรางอาคารที่ทําการ สวท.มุกดาหาร ๑.๕ ลานบาท เปน “กอสรางอาคาร
ที่ทําการ สคท.มุกดาหาร ๑.๕ ลานบาท”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบ ริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตามที่ขอแกไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๑ และรายงานเงิน
คงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๒/๒๕๕๑ เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และการใชจายเงินตามยุทธศาสตร ประจําป ๒๕๕๑ และรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลง
ตาง ๆ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๑
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๑
๙๐๖.๘๗ ลานบาท
เงินรายได
๒๑๘.๑๑ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๓ ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๕๙ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.๑๘
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๙๐
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๙.๒๔ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๒๐.๒๑ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๓๔๔.๔๒ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๔๓๗.๕๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๕๕ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐
ที่กําหนดใหมีการเบิกจาย ไตรมาสที่ ๒ รอยละ ๓๘.๑๗
/๓.แผนปฏิบัติงาน ................

-๕–
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ ตั้งไว ๙๕.๕๒ ลานบาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑
เบิกจาย ๙๔.๘๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๒๘ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๐.๗๒
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ งบลงทุนทั้งสิ้น ๒๖๒.๑๐
ลานบาท จํานวน ๗ โครงการ และมีงบลงทุนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ที่ยังอยูระหวางดําเนินการ
จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๐.๖๕ ลานบาท ความคืบหนาการดําเนินงานงบลงทุนปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เปนดังนี้
๔.๑ โครงการของเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการยายและจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ A.M. ศาลายา
พรอมอาคารสถานี ไดดําเนินการประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๓
ระหวางวันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูร ะหวางดําเนินการประกาศราง TOR
๒) โครงการยายสถานีเครื่องสงวิทยุ-โทรทัศน ของกรมประชาสัมพันธ ใน
พื้นที่จังหวัดแมฮองสอน ประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๔ ระหวาง
วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะและวิจารณ จํานวน ๑ ราย ขณะนี้อยูระหวาง
นําเสนอ รปส. (นายรัตนบุรีฯ) พิจารณาตามขอเสนอแนะ
๔.๒ โครงการของเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๗ โครงการ
๑) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน
๒๐.๙๐ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๑ ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑
เรียบรอยแลว วงเงินที่ประมูลได ๒๐.๗๖๕ ลานบาท
๒) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท.จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๒๒๙.๙๐ ลานบาทคือ
- โครงการลําดับที่ ๒,๓ ขณะนี้อยูระหวางคณะกรรมการราง TOR
และรางเอกสารประกวดราคาจัดทําขอกําหนด
- โครงการลําดับที่ ๔ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาเลขที่
๖๒๕/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๗๘.๗๑ ลานบาท
- โครงการลําดับที่ ๕ อยูระหวางการนําเสนอขอความเห็นชอบ
- โครงการลําดับที่ ๖ ลงในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาเลขที่ ๖๒๕/
๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๗๑.๖๙ ลานบาท (ใชเงินรายไดสมทบ
๑๑.๖๙ ลานบาท)
/๓) โครงการ ...............

-๖๓) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สปข.๖ จํานวน ๑ โครงการ
วงเงิน ๑๒.๐๐ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๗ โอนเงินไปดําเนินการที่ สปข.๖
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมวา สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๑ สํานักงบประมาณไดให
ทุกหนวยงานปรับปรุงรายการการใชจายใหเปนไปตามแผนบริหารราชการแผนดินฉบับปจจุบัน
ฉะนั้นในสวนของ กปส. ไดหารือกับ ร.อปส. เรื่องของงบประมาณที่เหลืออยูประมาณ ๑๒ ลานบาท
ซึ่ง ร.อปส. ไดใหนโยบายวา โครงการที่ไดกําหนดไวในป ๒๕๕๑ ซึ่งมีอยู ๕ โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ สทท.๑๑ ซึ่งกําหนดไว ๔๕๐ ลานบาท โดยในป ๒๕๕๑ กําหนดไววาจะใช
งบประมาณ ๙๐ ลานบาท กคล. ไดประสานกับ สงป. วาจะสามารถของบประมาณไดจากงบกลาง
หรือไม สงป. แจงวา โครงการที่ไดกําหนดไว ๕ โครงการ ขณะนี้ จะใหทุกหนวยงานสามารถปรับ
งบประมาณเหลือจายของตนเองดําเนินการไปกอน ดังนั้น งบประมาณจํานวน ๑๒ ลานบาท ก็จะไป
กําหนดใหเปนงบเริ่มตนของโครงการอาเซียน ๕ ลานบาท และโครงการสํานักขาวแหงชาติ ๗
ลานบาทของปงบประมาณ ๒๕๕๑ ขณะนี้ไดทําหนังสือนําเรียน รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข)
ทราบแลว และจะไดจัดสงใหสํานักงบประมาณตอไป ฉะนั้น จะมีการปรับตัวเลขงบประมาณอยู
๒ โครงการของงบประมาณป ๒๕๕๑ สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จะไดจัดตั้งรายการ
การใชจายงบโครงการอื่น ๆ ตอไป
ผอ.สปช. แจงวา เงินโครงการวิทยุ บีบีซี. จํานวน ๗๐ ลานบาท ทางสถาบันฯ
จะขอทําเรื่องทบทวนในเรื่องของระเบียบการใชจายเงิน และมอบให กกร. พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียด เพื่อขอปรับแกไขการใชจายเงินตอไป จึงเรียนที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ ความคืบหนาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๕๔) และแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒
กรมประชาสัมพันธ
ร.ผอ.สนผ.(นายจรูญ ไชยศร) เสนอวา สืบเนื่องจากการ
ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติรับ (ราง)
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมกรมประชาสัมพันธตามที่ สนผ.
นําเสนอ เปนหลักการไวกอน เพื่อนําไปใชพิจารณาดําเนินการในขั้นตอนตอไป คือ การกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ และเมื่อ
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ใหนําเสนอที่ประชุมผูบริหาร อีกครั้งหนึ่ง
/การดําเนินงาน...............

-๗การดําเนินงาน
ขณะนีค้ วามคืบหนาในการจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒ กรมประชาสัมพันธ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ในขั้นตอนการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ และแผนงาน/
โครงการ โดยไดจัดการประชุมฯ ตอเนื่อง จํานวน ๓ ครั้ง ดังตอไปนี้
ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
กรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๕๑
ผลผลิต : ขอสรุปประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคกรมประชาสัมพันธ
ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อกําหนดตัวชี้วัดเปาประสงคกรมประชาสัมพันธ
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑
ผลผลิต : ขอสรุปตัวชี้วัดเปาประสงคกรมประชาสัมพันธ
ครั้งที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดกลยุทธของเปาประสงค แผนงาน/
โครงการ ภายใตกลยุทธกรมประชาสัมพันธ และการตัง้ คาเปาหมายตัวชี้วดั เปาประสงค เมื่อวันที่
๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑
ผลผลิต : ขอสรุปกลยุทธของเปาประสงค โครงการหลักภายใตกลยุทธและ
คาเปาหมายตัวชี้วัดเปาประสงค
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมทีไ่ ดนําเสนอในรูปแบบ Power Point)
ขอพิจารณา
การจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ๒๕๕๒ กรมประชาสัมพันธ ขณะนี้ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวทุกขั้นตอน
ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอม กรมประชาสัมพันธ (SWOT Analysis) การกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ
และโครงการหลัก และเพื่อใหสามารถนําเสนอ รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข) ไดทันตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๒) คือ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑
จึงขอนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใน ๒ ประเด็น
ดังตอไปนี้
๑. เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๒ กรมประชาสัมพันธ ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด การวิเคราะห
/สภาพแวดลอม..................

-๘สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ และโครงการหลัก
๒. มอบหมาย สนผ. ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักพิจารณารวมกับอาจารย
ที่ปรึกษาจากสถาบันเพิม่ ผลผลิตแหงชาติ เพือ่ ปรับปรุงแผนฯ ใหมีความสมบูรณครบถวน สอดคลอง
กับแผนงาน/โครงการ ที่ กปส. สามารถดําเนินงานไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ ๒๕๕๒
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ ผอ.สนผ. เสนอ ทั้งขอ ๑ และขอ ๒

๓.๓ รายงานความคืบหนาการจัดงานวันกอตั้ง กปส.ปที่ ๗๕
รปส. (นายรัตนบุรีฯ) รายงานวา กปส. ไดมีคําสั่ง ที่ ๑๕๕/
๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันกอตั้ง
กปส. ปที่ ๗๕ โดย รปส. (นายรัตนบุรี อติศัพท) เปนประธานกรรมการ
การดําเนินการ
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๕ ไดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑
๑. รูปแบบและแนวทางการจัดงาน จัดมหกรรมอาหารและจําหนายสินคาจาก ๔
ภูมิภาค โดยใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดทั่วประเทศ หนวยงานบริเวณใกลเคียงและหนวยงาน
ราชการอื่น ๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย รวมออกรานจําหนายอาหารและสินคา
อื่น ๆ และเก็บคาเชาราน เพื่อเปนสวัสดิการของ กปส.
๒. กําหนดการจัดงาน วันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๓. กิจกรรมการจัดงาน
(๑) การจําหนายอาหารและสินคาจาก ๔ ภูมิภาค
(๒) การแสดงดนตรีของวง กปส. ชวงบายของวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(๓) จัดประชุมมอบนโยบาย โดย รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(๔) กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงานพรอมกับปรุงอาหาร
ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
(๕) แขงขันกีฬาภายใน วันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และจัดงานเลี้ยง
สังสรรคขาราชการและมอบรางวัลนักกีฬา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(๖) จัดพิธกี ารทางศาสนา การมอบประกาศเกียรติคุณและผูทําคุณประโยชน
แกขาราชการ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑
/(๗) การประกวด ..................

-๙(๗) การประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธและเพลงลูกทุง “ทําดีเพื่อพอ
กับ สวศ. ดวยเสียงเพลง” โดย รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข) เปนประธานในพิธีมอบรางวัล
พระราชทานฯ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอแจงใหที่ประชุมทราบทั่วกัน และขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ สนับสนุน
การจัดงานวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๕ ดวย
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวางเกีย่ วกับเรื่องของการจัดงานวันกอตั้ง
กปส. ปที่ ๗๕ วา เห็นสมควรจัดงานมหกรรมอาหารและจําหนายสินคา ๔ ภูมิภาค โดยเริ่มการ
จัดงานในวันที่ ๓๐ เมษายนถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โดยใชสถานที่จัดงานตั้งแตบริเวณ
ทางเขาดานหนา กปส. ดานหลังอาคาร กปส. จนถึง สวศ. และดานทิศเหนือของอาคารจอดรถ
จนถึงอาคารวิทยูปกรณ รานคากําหนดใหมีทั้งอาหาร เครื่องดื่ม สินคาจากสวนภูมิภาค สินคาราคาถูก
จากกระทรวงพาณิชย ซึ่งมอบให สปข. ๑-๘ และประชาสัมพันธจังหวัดแจงจํานวนบูธและรายการ
สินคาและอาหาร และในชวงเย็นของแตละวัน สวท. จะจัดวงดนตรีมาแสดงใหความบันเทิงแบบ
มีสวนรวมกับประชาชน รวมทั้ง ขอใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรลวงหนา และมีรายการกรอง
สถานการณในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นอกจากนี้ ขอให สทท.๑๑ และ สวท. ถายทอดสด
พิธีเปดงานดวย สวนวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ขอใหเปนพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆเทานั้น
มติที่ประชุม
รับทราบ และเห็นชอบใหมีการจัดงานมหกรรมอาหารและ
จําหนายสินคาจาก ๔ ภูมิภาค ในวันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สําหรับ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เปนพิธีบวงสรวงและพิธีสงฆ
๓.๔ แจงยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
กปส.ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ร.ผอ.สนผ. (นายจรูญฯ) รายงานวา ในคราวประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบการรายงานผลการ
ติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ รอบ ๑๒ เดือน (Site Visit ครั้งที่ ๒)
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสอบทานความถูกตองและตรวจสอบขอมูลแจงยืนยันคะแนน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยขอให กปส.
ดําเนินการตรวจสอบและแจงยืนยันคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการใหสํานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันศุกรที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑
/การดําเนินการ ...............

- ๑๐ การดําเนินการ
๑. สนผ. สวนประเมินผล ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารขอมูล/หลักฐาน เกณฑการ
ใหคะแนนในแตละตัวชี้วัดความครบถวนสมบูรณของขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ปรากฏวาผลคะแนน
ที่สํานักงาน ก.พ.ร.แจงมา กปส. ไดคะแนน ๓.๘๔๕๑ (คะแนนเต็ม ๕) แตมีจํานวน ๓ ตัวชี้วัด
ไดแก ตัวชี้วดั ที่ ๖,๗.๑ และ ๑๗ ที่ผลคะแนนต่ํากวาคาคะแนนจากผลการประเมินตนเองของ
กรมประชาสัมพันธมาก
๒. กปส. ไดดําเนินการทําหนังสือขออุทธรณคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของตัวชี้วัดดังกลาว โดยสงคําอุทธรณไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งมีเหตุผลในภาพรวมวา กปส.
ขาดขอมูลความครบถวนสมบูรณตามขั้นตอนในตัวชี้วัด และจัดสงแผนบริหารความเสี่ยงลาชา
จึงทําใหถูกหักคะแนน แตผูกํากับตัวชี้วัดของ กปส. และ สนผ. สปผ. ไดยืนยันตรวจสอบขอมูล
ความถูกตองเรียบรอยแลววา สามารถดําเนินการไดครบถวนสมบูรณจริง รวมทั้งสงแผนบริหาร
ความเสี่ยงไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด หลักฐานทั้งหมดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผูแทน ห.กพร. กปส. (น.ส.ศุภววรณฯ) ใหขอสังเกตวา เอกสารหลักฐานที่ทาง
กปส. จัดสงไปใหกับ ก.พ.ร. ครบถวนทุกอยาง แตเขาไมอาน และการที่บริษัททริสให Site Visit
เปนตัวตัดสินลดคะแนน ก็จะทําใหผลประโยชนของ กปส. เสียหาย จึงขอฝากไวดวยสําหรับในปตอไป
ผอ.สพท. แจงวา เพื่อรักษาผลประโยชนของ กปส. ควรจะติดตามอยางใกลชิด
กับบริษัททริสฯ โดยตรง และไมควรติดตามกับ ก.พ.ร. ใหญ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๑
ผอ.สนผ. รายงานวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ กรมประชาสัมพันธ
ไดรับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๔,๔๒๑,๐๐๐ บาท ประกอบดวย งบบุคลากร,งบดําเนินงาน
งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ขณะนี้หนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐานที่
ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
การดําเนินงาน
สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส.
จํานวน ๒๖ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน
/๒๓ หนวยงาน .............

- ๑๑ –
๒๓ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., กพร.กปส., นตส., สลก., สวศ., สวท., สพป., สทท.
๑๑, สปต., สนผ., สปช., ศสช., ศปส., สปข. ๑-๘ คิดเปนรอยละ ๗๗.๐๓ และหนวยงานที่
ไมไดจัดสง จํานวน ๒ หนวยงาน ไดแก สพท. และ สนข. คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ โดยมี ๑
หนวยงานที่เสนอเอกสารเขาที่ประชุมผูบ ริหารโดยตรง คือ กคล. โดยมีโครงการตาง ๆ ประกอบดวย
๑. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ และการถายทอด
ตัวชี้วัด และเปาหมายองคกรสูระดับบุคคล
๓. โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบราชการกรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๑
๔. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน+ระบบบริหารความเสี่ยงกรมประชาสัมพันธ
ประจําป ๒๕๕๑
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๑
๖. โครงการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ กกจ., กกร., สลก., นตส., สพป.,
ศสช., ศปส. และ สนผ.
๗. การประชาสัมพันธเผยแพรตามภารกิจยุทธศาสตร
- โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
- โครงการประชาสัมพันธรณรงคการเลือกตั้ง
- โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
- โครงการเสนอแนะนโยบายการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรระดับชาติ
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล การพัฒนากระบวนงานจัดทําแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
- โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
๘. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาลทาง
สถานีวิทยุโทรทัศน
๙. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาตินโยบายรัฐและรัฐบาลทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
๑๐. ผลการดําเนินงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ ผลการดําเนินงาน...................

- ๑๒ –
๔.๒ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธและเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการ
ใหนําสรุปผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตเขาที่ประชุมผูบริหาร นั้น
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส.ในพืน้ ที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียงไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค
(ไตรมาสที่ ๑) ปงบประมาณ ๒๕๕๑
ร.อตส. รายงานวา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบใหสวนราชการตองพยายามลดการใชจายคาสาธารณูปโภคลงปละ
ประมาณรอยละ ๕ ภายใน ๕ ป ใหลดลงรอยละ ๒๕ ตัง้ แตปงบประมาณป ๒๕๔๗ เปนตนไป
และใหถอื วาคาสาธารณูปโภคป ๒๕๔๖ เปนคาใชจายสูงสุด (base line) ดังนั้น ในปงบประมาณ
๒๕๕๑ กรมประชาสัมพันธจะตองลดคาสาธารณูปโภคลงรอยละ ๒๕ ของการเบิกจายในป
ปงบประมาณ ๒๕๔๖
๒. กรมประชาสัมพันธไดมอบใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงาน
รัฐมนตรีและสํานักงบประมาณทราบทุกไตรมาส
การดําเนินงาน
สําหรับผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคมธันวาคม ๒๕๕๐) ปงบประมาณ ๒๕๕๑ กปส. เบิกจายเปนจํานวนเงิน ๗๙,๘๙๓,๑๑๒.๗๐ บาท
สูงกวาเกณฑเฉลี่ยของไตรมาสที่ ๑ ตามฐานขอมูลป ๒๕๔๖ เปนเงิน ๓๓,๘๕๕,๒๓๗.๗๒ บาท
(๗๙,๘๙๓,๑๑๒.๗๐-๔๖,๐๓๗,๘๗๔.๙๘) สาเหตุเนื่องมาจาก ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
๒๕๕๐ มีการเบิกคาใชจายอื่น ๆ (เชาชองสัญญาณดาวเทียมไทยคม ๑ และไทยคม ๕) ประจําเดือน
กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐ เปนเงินประมาณ ๒๑ ลานบาท มีผลทําใหคาสาธารณูปโภคใน
ไตรมาสที่ ๑ สูงกวาปกติมาก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๔.๔ การแตงตั้ง..................

- ๑๓ –
๔.๔ การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ลนก. รายงานวา สํานักนายกรัฐมนตรีแจงการแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เปนผูลงนามคําสั่ง
และแตงตั้ง อปส. เปนกรรมการ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ การคัดเลือกขาราชการดีเดนของจังหวัดพิษณุโลก
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะ
คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ในคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
ประจําป ๒๕๕๑ มอบหมายใหจังหวัดดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือน/ลูกจางประจําดีเดน
ประจําป ๒๕๕๐ จังหวัด โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัด
พิษณุโลก ประจําป ๒๕๕๑ ซึ่งไดแก นายสดับพล ชนะพูล นายชางไฟฟาสื่อสาร ๖ สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ไดรบั การคัดเลือกใหเปนขาราชการดีเดนของจังหวัดพิษณุโลก
ประเด็นสําคัญของการประชุมตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ การดําเนินงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ สปข.๑ ได
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประกอบดวย
๑. การจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Team) ป ๒๕๕๑
๒. การจัดกิจกรรมอบรม ดี.เจ. เยาวชนตานยาเสพติด
๓. ดําเนินการทดสอบผูประกาศภาษาไทยพื้นเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑
๔. การฝกอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมทีไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๗ การดําเนินงานของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการจัดกิจกรรม/งาน
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ดังนี.้ /๑. จัดประชุม .............

- ๑๔ –
๑. จัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการของ สปข.๒ และ
สปข.๑ โดยมีหัวหนากลุมพัฒนาระบบราชการ กปส. และคณะ ออกเดินทางไปนิเทศงาน เพื่อ
รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน รับฟงความคิดเห็น ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เมื่อ
วันอังคารที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ หองประชุม สปข.๒ จังหวัดอุบลราชธานี
๒. จัดกิจกรรมออกนิเทศงาน เพือ่ ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาการประชาสัมพันธ
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามภารกิจพื้นฐาน และคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
สปข. ๒ ประจําป ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ การดําเนินงานของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ สปข.๓ ได

จัดกิจกรรม ดังนี้
๑. การมอบนโยบายการบริหารสื่อและการดําเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในชวงเปลี่ยนผานกฎหมาย
๒. การจัดงานมหัศจรรยเมืองไทยการแสดงมายากลชาวเขากับนักมายากล
ซิลแวง เดอะ เมจิกเซี่ยน (Hill Tribe Magic Show)
๓. สรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (วาระจร เพือ่ ทราบ)
๕.๑ การดําเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี
ลนก. รายงานวา ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายจักรภพ เพ็ญแข) มอบนโยบายใหแกขาราชการและเจาหนาที่กรมประชาสัมพันธ เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ณ กรมประชาสัมพันธ และมีนโยบายที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวน และ
ใหรายงานความกาวหนาการดําเนินการเปนระยะ ๆ ประกอบดวย
๑. โครงการโทรทัศนอาเซียน
๒. โครงการจัดตัง้ สํานักขาวแหงชาติ
๓. โครงการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนผูผลิตเนื้อหาผานสื่อ
๔. โครงการ SPOT T.V
/๕. โครงการ .............

- ๑๕ ๕. โครงการ Wi-Max
๖. โครงการโทรทัศนภาษาอังกฤษ
๗. โครงการเดินทางไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต
ในการนี้ กปส. ไดจัดทํารายงานการดําเนินงานตามโครงการดังกลาวนําเสนอ รมต.นร.
(นายจักรภพ เพ็ญแข) เพื่อทราบแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ มาตรการปรับแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ร.ผอ.สนผ. (นายจรูญฯ) รายงานวา คณะรัฐมนตรีมติ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบมาตรการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ
พิจารณาทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๑ ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๓ สรุปการมอบนโยบายบริหารสื่อฯ แกสอื่ มวลชนภาคเหนือ
ประธานฯ แจงวา รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข) เดินทาง
ไปมอบนโยบายบริหารสื่อและการดําเนินการตาม พรบ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. การนําเสนอขาว
๒. การพัฒนา สทท.๑๑
๓. สถานีโทรทัศนกีฬา
๔. สถานีโทรทัศนอาเซียน
๕. โครงการ wi-Max
๖. สถานีโทรทัศนของ กปส. เปนมาตรฐานดานสื่อมวลชน
รปส. (นายกฤษณพรฯ) แจงวา มาตรฐานในการใชภาษาไทย กปส. จะตองใช
ภาษาไทยทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนใหถูกตองตามหลักภาษาไทย ไดมกี ารหารือกับสถาบันการ
ประชาสัมพันธ และเชิญ กกช. มารวมวางแนวทางการฝกอบรมผูที่ใชเสียงทางสื่อของ กปส. ทั้งหมด
/เพื่อจะฝกการ ..................

