รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑
วันศุกรที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
ณ หองประชุมโรงแรมหาดใหญพาราไดซ จังหวัดสงขลา
***********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ

ขําโพธิ์

๒. นายวีรพล
๓. นายจําลอง
๔. นายสุทิติ

ดวงสูงเนิน
อินทรกําแหง
ขัตติยะ

๕. นายสุริยงค

หุณฑสาร

๖. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๗. นางศิรินทิพย

สีตบุตร

๘. นางอุษา
๙. นางเตือนใจ

จารุภา
สินธุวณิก

๑๐. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๑๑. นายธีระพงษ
๑๒. นายกิตติ

โสดาศรี
จันทรเสนา

๑๓. น.ส.สมใจ

สะสมทรัพย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสวนขอมูลและเอกสารขาว
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ
แผนประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ
พัฒนางานเทคนิค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
/๑๔. นายประวิน .................

-๒–
๑๔. นายประวิน
๑๕. นางกุณฑลี
๑๖. นายอําพล
๑๗. นายอเนก
๑๘. นายสุรินทร
๑๙. นางกัญญา
๒๐. นางวนิดา

พัฒนะพงษ
บัวสุวรรณ
บุญจันทร
เกตุเอม
แปลงประสพโชค
พรปรีชา
ชัยประภา

๒๑. นายไสว

ชุติกชุษณพงษ

๒๒. นายบวร

เตชะอินทร

๒๓. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๒๔. นายสุทิติ

ขัตติยะ

๒๕. น.ส.รวงทอง
๒๖. น.ส.เรณุมาศ

ยศธํารง
สละชีพ

๒๗. นางชนัดดา

แฮรรีส

๒๘. นางเฉลิมชัย

จันทรเสนา

๒๙. นางธารทิพย

ทองงามขํา

๓๐. นายชูโชค

ทองตาลวง

๓๑. นายโสภณ

ศิริกุลพิพัฒน

๓๒. นางจินดา

กุลยเทพย

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนากลุมอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กลุมคดีและนิติกรรมสัญญา
แทน ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
นักวิชาการเงินและบัญชี ๗ รักษาราชการ
แทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัด
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
/๓๓. นายจําลอง ...................

-๓–
๓๓. นายจําลอง

สิงหโตงาม

๓๔. นางสุกญ
ั ญา

นาคสุข

๓๕. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายรัตนบุรี
อติศัพท
๒. นายกฤษณพร เสริมพานิช
๓. นายไพฑูรย
ศรีรอด
๔. น.ส.พันธทิพย สุนันทิยกุล
๕. นางจิตติมา
จารุจินดา
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
๑. ผอ.สปข.๖ กลาวตอนรับ อปส. และคณะผูบริหารของ กปส.
พรอมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณในพื้นที่ สปข.๖ และแจงรายละเอียดเสนทางการเดินทาง
ไปทอดกฐินสามัคคีของคณะผูบริหาร กปส. ณ วัดมะกรูด ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี
๒. ประธานฯ กลาวขอบคุณผูบริหารที่เดินทางมาจากสวนกลาง
ผอ.สปข., ประชาสัมพันธจังหวัด, ผอ.สปข.๖, อดีต ผอ.สปข. ๖ และผูคณะผูบริหารของ สปข. ๖
ทุกทานที่ไดรวมกันจัดการประชุมผูบริหาร กปส. จนประสบผลสําเร็จ และการเตรียมการทอดกฐิน
สามัคคีของ กปส. ในวันพรุงนี้ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๑)
๓. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เปนวันสําคัญของระบบขาราชการ
ไทย เปนวันสุดทายที่สํานักงาน ก.พ. ใหกระทรวง ทบวง กรม แตงตั้งขาราชการใหแลวเสร็จ
เพื่อที่จะไดดาํ เนินการใหเขาสูระบบใหมตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒ ......................

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๑๑ เอ. ไปแลว นั้น
มีผูบริหารขอเพิ่มเติมขอความและขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้
- รปส. (นายรัตนบุรีฯ) ขอแกไขและเพิ่มขอความในหนาตางๆ ดังนี้
-หนาที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๑ บรรทัดที่ ๔ คําวา พ.ร.บ. ดังกลาว ใหเพิม่ เปน
“พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาว”
- บรรทัดที่ ๕ ตัดคําวา “ไปในฐานะเลขานุการ กทช. โดย” ออก แกไขเปน
“ยังไปไมไดเพราะดวยกฎหมายดังกลาว
- บรรทัดที่ ๖ เติมคําวา “ดังนั้น” หนาเลขานุการ กทช. และเติมคําวา “อาจ”
หลังเลขานุการ กทช. และตัดคําวาวา “คงจะ” ออก
- หนาที่ ๗ วาระ ๓.๒ บรรทัดที่ ๒ “ลนก. รายงาน” เปน “ ลนก. รายงานวา”
- หนาที่ ๑๑ ยอหนาที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๖ จาก “ อกร.ชีแ้ จงเพิ่มวา” เปน “อกร.
ชี้แจงเพิ่มเติมวา”
ยอหนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๑ ใหตัดคําวา “ หากเปนเอกชนขอใชสถานที่” ออก เปน
“กรณีนี้เปนกรณีของเอกชนขอใชสถานที่ราชการปลูกสรางเปนอาคาร คงตองพิจารณา
เบื้องตนวา” และหลังคําวา “พื้นที่” ใหตัดคําวา “นั้น” ออก และเติมคําวา “ดังกลาว”
ยอหนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๓ เพิม่ คําวา “อาคาร”หลังคําวา “กอสราง” และตัดคํา
วา “และ” ออก แกไขเปน “หาก”
ยอหนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๔ หลังคําวา “กรมธนารักษ” เพิ่มคําวา “หรือไมประการ
ใด”และหลังคําวา รปส.(นายกฤษณพรฯ) เพิ่มคําวา“ซึ่งทราบเรื่องเบื้องตน”
- หนาที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒ หลังคําวา “สถานที”่ เพิม่ คําวา “ของ” และตัดคําวา “ได
ไปพิจารณา” ออก และหลังคําวา “สปช.” เพิ่มคําวา “ก็ควรพิจารณาใช”
บรรทัดที่ ๓ “โดยเชิญ “นายรวมนคร” เปน โดยเชิญ “พ.ต.อ.รวมนคร”
บรรทัดที่ ๔ หลังคําวาขอยกเลิกใหเพิ่มคําวา “การใชสถานที่ดังกลาว และ”
ตัดคําวา “โดย” ออก แกไขเปน “และ”และเพิ่มคําวา “แทน” หลังคําวา กปส.
บรรทัดที่ ๖ เพิม่ คําวา “ใน” หนาคําวาขอที่ ๓ เพิ่มคําวา “เรื่อง” หลังคําวาขอ
ที่ ๓ และคําวา “นั้น” หลังคําวาวีดีทัศน
/บรรทัดที่ ๑๔ ..............

-๕บรรทัดที่ ๑๔ ตัดคําวา “นาเปนหวง” ออก แกไขเปน “ควรพิจารณาใหรอบคอบ”
บรรทัดที่ ๑๕ เพิ่มคําวา “และ”หลังคําวา “ผูรับผิดชอบ”
บรรทัดที่ ๑๖ เพิม่ คําวา “จึง” หนาคําวา “ขอเรียน” และตัดคําวา “การทํางาน”
ออก แกไขเปน “กรณี”
บรรทัดที่ ๑๘ เพิม่ คําวา “ผูแทน” หลังคําวา ฝาย
บรรทัดที่ ๑๙ ตัดคําวา “อยู” กับ กปส. และตัดคําวา “สิ่ง” ออก แกไขเปน “เรื่อง”
บรรทัดที่ ๒๐ ตัดคําวา “ที่” ออก แกไขเปน “พื้นที่ของ”
บรรทัดที่ ๒๑ ตัดคําวา “ความรูสึก”ออก แกไขเปน “ความเห็น”
บรรทัดที่ ๒๒ เพิ่มคําวา “เอกชน” หลังคําวา “การที่”
บรรทัดที่ ๒๔ ตัดคําวา “ก็” ออก แกไขเปน “เรื่องได” และเพิ่มคําวา “กับ”
หลังคําวา “นายกรัฐมนตรี”
บรรทัดที่ ๒๕ ตัดคําวา “และ” หนาคําวาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออก
เพิ่มคําวา “และ” หนาคําวา”ทุกอยาง” และเพิ่มคําวา “เอกชนรายนี้” หลังคําวา “ทุกอยาง”
บรรทัดที่ ๒๖ ตัดคําวา “อยาง” ออก แกไขเปน “ประการ”
บรรทัดที่ ๒๙ เพิ่มคําวา “หาก” หลังคําวา “แจงวา” และตัดคําวา “จึง” ออก
แกไขเปน “ก็”
- หนาที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๘ เพิ่มคําวา “ดังนั้นใน” หนาคําวา “สวนที่” และเพิ่มคําวา
“โดย”หนาคําวา “เสนอวา”
บรรทัดที่ ๑๒ มติที่ประชุม เพิ่มคําวา “ใหดําเนินการ” หลังคําวา “หลักการ”
- หนาที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓ ตัดคําวา “เนื่องจาก” ออก แกไขเปน “แตขณะนี้”
บรรทัดที่ ๕ มติที่ประชุม เพิ่มคําวา “ชอบ”หลังคําวา “เห็น”
บรรทัดที่ ๖ เพิ่มคําวา “นําเสนอ” หนาคําวา “โดย” และเพิ่มคําวา “เปน”
หนาคําวา “แนวทาง”
- หนาที่ ๒๑ มติทปี่ ระชุม เพิ่มคําวา “ไดทราบ” หลังคําวา “สังกัด” และเพิ่มคําวา
“ดวย” หลังคําวา “ตอไป”
- ผอ.สปช. ขอแกไขหนาที่ ๑๒ ยอหนาที่ ๓ บรรทัดที่ ๑ จาก “ผอ.สปช. แจงวา ได
ศึกษาขอมูลแลวมีความรูสึกวามูลนิธิฯ เปนเอกชน” เปน “ผอ.สปช. แจงวา จากการศึกษา
ขอมูลมูลนิธิฯ เปนเอกชน”
/-ผอ.สนข. .............

-๖–
- ผอ.สนข. ขอแกไขหนาที่ ๒๕ บรรทัดที่ ๑๐,๑๔ และ ๒๗ ดังนี้
- ขอ ๓. จาก “ตัวอยางรายการ NNB WORD” เปน “ตัวอยางรายการ

NNB

WORLD”

- ขอ ๕ จาก “ตัวอยางเว็บไซต http://hainews.prd.go.th” เปน
“ตัวอยางเว็บไซต http://thainews.prd.go.th”
- ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต http://hainews.prd.go.th” เปน
http://thainews.prd.go.th”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุม
ผูบริหารครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ตามที่ไดขอแกไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๑ และรายงาน
เงินคงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๑
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ทีป่ ระชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๑ และรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ๒๕๕๑
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๑
๐.๑๗ ลานบาท
เงินรายได
๑๗๔.๑๓ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๗.๗๘ ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๕๔ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.๕๓
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๓๔
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๗.๖๕ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๔๕.๐๙ ลานบาท
/๒. เงินงบประมาณ ..................

-๗–
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๓๔๔.๔๒ ลานบาท ไดรับงบบุคลากร
เพิ่มเติม ๓๑.๙๑ ลานบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๓๗๖.๓๓ ลานบาท กันไวเบิกเหลื่อมป ๑๙๙.๘๗ ลานบาท
เบิกจายทั้งสิ้น ๑,๑๗๖.๒๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๕.๔๗ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่กําหนดใหมีการเบิกจาย ไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๙๔
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๑ ตั้งไว ๗๔.๔๓ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ เบิกจาย
๑๐๖.๐๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๔๒.๖๗ สูงกวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๔๒.๖๗
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ งบลงทุนทั้งสิ้น
๒๖๒.๑๐ ลานบาท จํานวน ๗ โครงการ และมีงบลงทุนประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๐
ที่ยังอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑๑๐.๖๕ ลานบาท ความคืบหนาการ
ดําเนินงานงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สรุปไดดังนี้
๔.๑ โครงการของเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๔๙- ๒๕๕๐
จํานวน ๒ โครงการ
๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสงวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ วงเงิน ๙๗.๒๕ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการขอความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ
(งบประมาณป ๒๕๔๙ จํานวน ๑๔.๑๗ ลานบาท/งบประมาณป ๒๕๕๐ จํานวน ๘๓.๔๘ ลานบาท)
๒) โครงการยายสถานีเครื่องสงวิทยุ-โทรทัศน ของกรมประชาสัมพันธ ใน
พื้นที่จงั หวัดแมฮองสอน (งบกลาง) ลงนามในสัญญาเมือ่ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ เรียบรอยแลว
สัญญาเลขที่ ๖๔๓/๕๑/๒๕๕๑ วงเงิน ๑๔.๓๔ ลานบาท เบิกเงินลวงหนา ๑๕% จํานวน
๒,๑๕๑,๐๐๐ ลานบาท คงเหลือ จํานวน ๑๒,๑๘๙,๐๐๐ บาท
๔.๒ โครงการของเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๗ โครงการ
๑) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๑ โครงการ วงเงิน
๒๐.๙๐ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๑ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑
เรียบรอยแลว สัญญาเลขที่ ๖๒๐/๕๑/๒๕๕๑ วงเงินที่ประมูลได ๒๐.๗๖๕ ลานบาท ตรวจรับ
และเบิกจายแลวเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท.จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๒๒๙.๒๐ ลานบาท คือ
- โครงการลําดับที่ ๒ วงเงิน ๕๕.๒๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว
อยูระหวางดําเนินการ สัญญาเลขที่ ๖๔๘/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ วงเงิน ๕๔.๙๐
ลานบาท อยูร ะหวางดําเนินการตามสัญญา
/-โครงการ .....................

-๘–
- โครงการลําดับที่ ๓ วงเงิน ๑๘ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว
สัญญาเลขที่ ๖๓๗/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๑๗.๙๙ ลานบาท เบิกเงิน
ลวงหนา ๑๕% จํานวน ๒.๗๐ ลานบาท คงเหลือจํานวน ๑๕.๓๐ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา
- โครงการลําดับที่ ๔ วงเงิน ๗๙ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว
สัญญาเลขที่ ๖๒๕/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๗๘.๗๑ ลานบาท อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา
- โครงการลําดับที่ ๕ วงเงิน ๗๙ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว
สัญญาเลขที่ ๖๓๐/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๑๖.๙๖ ลานบาท
เบิกเงินลวงหนา ๑๕% จํานวน ๒.๔๕ ลานบาท เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ อยูระหวาง
การดําเนินการตามสัญญา
- โครงการลําดับที่ ๖ วงเงิน ๖๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอย
แลว สัญญาเลขที่ ๖๒๖/๕๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม วงเงิน ๗๑.๖๙ ลานบาท (ใชเงิน
รายไดสมทบ ๑๑.๖๙ ลานบาท) ตรวจรับพัสดุและเบิกจายเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๓) โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สปข.๖ จํานวน ๑ โครงการ
วงเงิน ๑๒.๐๐ ลานบาท
- โครงการลําดับที่ ๗ ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาเลขที่
๗๐๑/๕๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ วงเงิน ๑๔.๐๕ ลานบาท (ใชเงินรายไดสมทบ)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมวา งบประมาณป ๒๕๕๒ ขณะนี้ พรบ. งบประมาณป
๒๕๕๒ ไดประกาศใชแลว สัปดาหหนาคาดวาจะมีเงินงวดมา กิจกรรมอะไรที่สามารถดําเนินการได
ขอใหเตรียมการไวใหพรอม เชน เรื่องของการจางเหมา กคล. ไดจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการ
จางเหมาเพื่อลงนามสัญญาจางเรียบรอยแลว
การเชารถยนตในปงบประมาณ ๒๕๕๒ กปส. ไมไดรับงบประมาณเชารถยนต
๑๓๑ คัน และเรื่องนี้ไดประสานกับสํานักงบประมาณวา กปส. สามารถดําเนินการได โดยใช
เงินรายไดของ กปส. ซึ่งมีความจําเปนจะตองพิจารณาวารถยนตในจํานวน ๑๓๑ คันนี้ มีความ
จําเปนใชรถยนตกี่คัน และเรงดวนกีค่ ัน ขณะนี้มจี ํานวนตัวเลขของรถยนตประมาณ ๖๐ กวาคัน
ที่จะตองใชเรงดวน โดยนําเงินรายไดมาดําเนินการกอน สวนในภาพรวม ๑๓๑ คัน ตองนําเสนอ
ครม. ใหความเห็นชอบ และ กปส. จะตองนําเงินงบประมาณของป ๒๕๕๒ ไปตัง้ เปนการเชา
รถยนตเงินงบประมาณในปลายปงบประมาณ ๒๕๕๒ เพื่อเปนฐานของการขอ
/งบประมาณ ..............

-๙งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ซึ่ง กคล. มีขอมูลการขอใชรถยนตของหนวยงานตาง ๆ แลว
เงินคาตอบแทนเต็มขั้น จะทําใหงบประมาณการดําเนินงานขาดหายไป ขอเรียน
ใหทราบวา คาตอบแทนแบบระบบใหมจะคิดเปนเปอรเซ็นต สวนรายละเอียดคงจะมีกฎหมาย
ลูกออกมาอีกครั้งหนึ่ง ตอไปทานที่ไดรับคาตอบแทนเต็มขั้น จะไดรับเงินเพิ่มเปนเปอรเซ็นต
คงจะแกไขปญหานี้ไปไดสวนหนึ่ง
สําหรับเรื่องงบดําเนินงานอื่น ๆ กคล. ไดจัดทําฐานขอมูลสําหรับงบประมาณป
๒๕๕๒ ที่จะจัดสรรใหกับหนวยงาน โดย กคล. ไดประสานขอความรวมมืออยางใกลชิดกับ สนผ.,
กพร.กปส. และ ศสช. รายการใดซึ่งเปนคาใชจายประจําที่จะตองจายอยูแลว ก็จะจัดสรรให
ตามรายการที่แจงไปใหทราบชัดเจนวาแตละรายการเปนคาอะไรบาง ดังนั้นในปนี้จะจัดทํารายการ
ใหชัดเจน วามีคาอะไร เทาไหร คาดวาประมาณตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ สามารถจัดสรร
ใหกับทุกหนวยปฏิบัติได
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) ใหขอสังเกตวา การใชจายเงินงบประมาณที่ผานมา
ไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ ต่ํากวามติ ครม.ทีก่ ําหนดไวทุกไตรมาส มีไตรมาสที่ ๔ สูงกวามติ
ครม. การใชจายไมเปนไปตามมติ ครม. จะมีผลเสีย สําหรับปนี้ควรใหความสําคัญเรื่องการติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนที่กาํ หนดไวดวย
ประธานฯ แจงให กคล. ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ และรายงานที่ประชุม
ผูบริหารทุกเดือน และใหประสานกับ สนผ. วิเคราะหการใชงบประมาณ ตามมติ ครม.
จากหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปตามแผนที่กําหนดไว และให ผอ.สํานัก/กอง
ติดตามการดําเนินงานตามแผนงบประมาณ เพื่อสมรรถนะในการบริหารจัดการใหอยูในระเบียบตอไป
ผอ.สนผ. แจงวา การดําเนินงานตามแผนในปนี้คงจะดีขึ้น เพราะวาไดปรับเปลี่ยน
ระบบใหมในการบริหารจัดการจากสวนกลาง โดยไดรับความรวมมือจาก กคล., กพร.กปส.,
สนผ. และ ศสช. ซึ่งจัดทําระบบกลางขึ้นมา ที่จะสามารถทําใหผูบริหารติดตามแผนการดําเนินงาน
ทั้งดานแผนการใชเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินพิเศษที่ไดมาจากหนวยงานภายนอกใน
ภาพรวม
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การดําเนินงานของคณะทํางานเตรียมความพรอมและกําหนด
แนวทางการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปส.
อกช. รายงานวา สืบเนื่องจากมติทปี่ ระชุมผูบริหาร เมื่อวันที่
/๒๙ สิงหาคม .................

- ๑๐ –
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ใหมกี ารจัดเตรียมความพรอมและรายงานสถานการณเกีย่ วกับพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และรางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....ที่เกี่ยวของกับ กปส. โดยมอบให รปส. (นายกฤษณพรฯ) เปนประธาน
คณะทํางาน และ อกช. เปนฝายเลขานุการ กปส. ไดมีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๑ โดยไดมกี ารพิจารณา รวม ๒ ประเด็น คือ
๑. การจัดทําความเห็นของ กปส. เกี่ยวกับราง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ..... เพื่อเสนอคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา
๒. ขอบเขตและความจําเปนในการดําเนินกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปส. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ และราง พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ......
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาทั้ง ๒ ประเด็นดังกลาว และมีมติดังนี้
๑. ใหคณะทํางานพิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติมเกีย่ วกับราง พ.ร.บ. องคกรจัดสรร
คลื่นความถี่ และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ........กอนนําเสนอคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา ทัง้ นี้ ใหสงขอมูลไปยังกองงาน
กกช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะทํางาน ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒. มอบฝายเลขานุการ จัดทําแบบฟอรมเพื่อใหหนวยงานของ กปส. ที่เกีย่ วของ
จัดทํารายละเอียด ขอมูล ขอบเขต ประเภท ลักษณะ ของการดําเนินการสื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ ในความรับผิดชอบของหนวยงาน โดยใหสงขอมูล
ดังกลาวกลับมายัง กองงาน กกช. ในฐานะคณะทํางานฯ ภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
การดําเนินการ
กองงาน กกช. ไดสรุปความเห็นและขอเสนอแนะของ กปส. เกี่ยวกับราง
พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ........ จากความเห็นของคณะทํางานฯ และไดสงคณะกรรมาธิการ
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภาแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ในสวนของขอบเขตและความจําเปนในการดําเนินกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปส. ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง
/และกิจการ ................

- ๑๑ และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น อยูระหวางการจัดทําสรุปขอมูลการดําเนินงานของ สวท.
และ สทท. ในสวนกลาง/สวนภูมิภาค และ ศสช. โดยฝายเลขานุการจะไดรายงานความคืบหนา
ตอที่ประชุมตอไป
ประธานฯ แจงวา พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ยังไมเกิด คณะกรรมการยัง
ไมไดกําหนดหลักเกณฑ หากคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑขึ้นมาเมื่อใด กปส. ก็จะเลิกโฆษณา
เมื่อนั้น สําหรับกองทุนสื่อตาง ๆ ตามมาตรา ๒๓ ที่ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการทางธุรกิจ
ที่จะตองสงเงินเขากองทุนไมนอยกวารอยละ ๒ ของรายไดกอนหักคาใชจาย สถานีวิทยุและ
โทรทัศนตาง ๆ สงเงินเขากองทุนเมื่อใด กปส. จะเลิกโฆษณา
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียง ประกาศใช
แลวเนนเกี่ยวกับผูปฏิบัติ แตกฎหมายที่จะมากํากับยังไมมี และราง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่ เปนผูออกกฎหมายหรือผูกํากับราง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงฯ ถาสามารถ
แยก ๒ พ.ร.บ. ออกจากกันได ก็สะดวกตอการพิจารณา พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่
กปส. ไมมอี าํ นาจ แตกอนมี กกช. กํากับดูแล ดังนั้นตอไปขางหนาสภาพของ กปส. ก็จะเปน
แตผูปฏิบัติ ที่จะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ ความเห็นสวนที่ ๑ พ.ร.บ.
ประกอบกิจการกระจายเสียงเปนอันยุติแลว สวน พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งกําลัง
จัดทํารางอยู กอนจะมีการประกาศใช พ.ร.บ.องคกรฉบับนี้ ควรนําเสนอใหมีการจัดทําประชา
พิจารณกอน
ประธานฯ แจงวา เลขาธิการ กทช. ไดมาพบขอให กกช. ไปปฏิบัติงานกับ
กทช. แต กกช. ยังไปไมได เนื่องจาก พ.ร.บ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ยังไมออก การจะขอ
ตัว อกช. และเจาหนาที่ของ กกช. ไปปฏิบัติงาน เลขาธิการ กทช. จะตองทําหนังสือยืมตัว
ขาราชการ ถึง รมต.นร. ที่กํากับดูแลนโยบาย แตการปฏิบัติงานของ กกช. คงอยูที่เดิม จนกวา
จะมีกฎหมายออกมา และหาก กกช. มีความตองการจะใชอุปกรณในการปฏิบัติงานขอใหทํา
หนังสือถึงเลขาธิการ กทช. เพื่อขอรับการสนันสนุนตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ การทําบุญทอดผาปาสามัคคีวัดปาบานระไซร-สวาย
ร.ผอ.สปข.๒ (นายกิตติ จันทรเสนา) รายงานวา ในการประชุม
ผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบ เรื่อง การทําบุญ
ทอดผาปาสามัคคีวัดปาบานระไซต-สวาย เพื่อรวบรวมปจจัยทอดผาปาสามัคคีเปนกองทุนจัดซื้อ
ที่ดินและสรางวัดและสมทบเปนกองทุนสรางศาลาอเนกประสงค ไดกําหนดใหมีการทอดผาปาใน
วันอาทิตยที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
/การดําเนินการ.................

- ๑๒ การดําเนินการ
๑. สปข. ๒ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการเปนเจาภาพผาปาสามัคคี
และไดเปดบัญชีเงินฝาก เพื่อรวบรวมเงินทําบุญในนาม “กองทุนผาปาวัดปาบานระไซร-สวาย”
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนชยางกูร บัญชีเลขที่ ๓๒๑-๐-๒๓๕๒๘-๗
๒. เนื่องจาก ในวันอาทิตยที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ จังหวัดสุรินทรไดจัดงาน
ชาง ไมสะดวกเรื่องที่พักและการเดินทาง ดังนั้น ทางวัดปาบานระไซร-สวาย จึงเสนอใหเลื่อน
การทอดผาปาสามัคคี เปนวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๑ เปนการสมโภชองคผาปา ณ สวท. จังหวัดสุรินทร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เปลี่ยนคํายอชื่อภาษาอังกฤษของสํานักขาวแหงชาติ
ร.ผอ.สนข. (นางศิรินทิพย สีตบุตร) รายงานวา ในการประชุม
ผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบโครงการ
สํานักขาวแหงชาติ และขอใหหนวยงานสนับสนุนงานของสํานักขาวแหงชาติ โดย อปส. อนุมัติให
สนข. ปรับโครงสรางเปนสํานักขาวแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีภารกิจเปน
แหลงขอมูลขาวสารที่เปนทางการในนามของประเทศไทย เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดี
ของประเทศ และ สนข. ไดดําเนินการตามภารกิจใหม โดยใชงบประมาณประจําป ๒๕๕๑
จํานวน ๑๒ ลานบาท ที่ไดรับจัดสรรเปนงบเริ่มตนจัดตั้งสํานักขาวแหงชาติ และเริ่มการแพร
ภาพโทรทัศนภาษาอังกฤษทางอินเตอรเน็ต (TV Online) โดยใชชื่อสํานักขาวแหงชาติเปน
ภาษาอังกฤษวา National News Bureau of Thailand คํายอ NNB
การดําเนินการ
ในการประชุมหารือภารกิจและความคืบหนาการดําเนินงานของสํานักขาวแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ อปส. มีดําริใหปรับคํายอชื่อภาษาอังกฤษของสํานักขาวแหงชาติ
จาก NNB เปน NNT เพื่อใหมีอกั ษร T (Thailand) อยูใ นคํายอดวย เพื่อใหชี้ชัดวาเปน
หนวยงานตัวแทนของประเทศไทย
ขอเสนอ
สนข. เห็นควรปรับหนาเว็บภาษาอังกฤษของ http://thainews.prd.go.th. รวมทั้ง
หนาจอ TV Online โดยใชคํายอ NNT แทน NNB ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
/ ๔.๑ รายงาน ..............

- ๑๓ –
๔.๑ รายงานสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ผอ.สปต.รายงานวา ตามที่ อปส. มอบหมายให รปส.
(นายรัตนบุรีฯ) เปนหัวหนาคณะผูแทนเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี พรอมคณะผูบริหาร กปส.
เพื่อรวมกิจกรรมครบรอบ ๕๐ ป การสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางไทย-สาธารณรัฐ
เกาหลี ที่จัดโดยกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และเยือนหนวยงานดานสื่อสารมวลชน
ของสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๒๙ กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ นัน้
การดําเนินการ
สปต. ขอสงสรุปรายงานการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหวางวันที่ ๒๙
กันยายน – ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ มานําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๑
ผอ.สนผ. รายงานวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ กปส. ไดรับ
จัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๔,๔๒๑,๐๐๐ บาท ประกอบดวย งบบุคลากร, งบดําเนินงาน,
งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ขณะนี้หนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัติงานตามภารกิจ
พื้นฐานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
การดําเนินงาน
สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส.
จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน
๒๐ หนวยงาน ไดแก สนผ., สลก., สพป., กกจ. กกช., ศสช., สปต., กพร.กปส., นตส.,
สวท., สทท., กกร., สปข. ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗,๘ คิดเปนรอยละ ๘๖.๙ และหนวยงานที่
ไมไดจัดสง จํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก สพท., สนข., สปช. คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ และที่เสนอ
เอกสารเขาที่ประชุมผูบริหารโดยตรง คือ กคล. โดยมีโครงการตาง ๆ ประกอบดวย
๑. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๑
๓. โครงการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ
กกจ., กกร., สลก., นตส., สพป.,
/๔.การประชา ...............

- ๑๔ –
๔. การประชาสัมพันธเผยแพรตามภารกิจยุทธศาสตร
๔.๑ โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๔.๒ โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
๔.๓ โครงการสรางและพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธในตางประเทศ
๔.๔ โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๔.๕ โครงการพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล
๔.๖ โครงการเสนอแนะนโยบายการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรระดับชาติ
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล
๔.๗ โครงการนิเทศงานการพัฒนาระบบราชการระดับสํานัก/กอง
๔.๘ โครงการสงเสริมการพัฒนาระบบราชการกรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๑
๕. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรและนโยบายสําคัญรัฐบาลทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๖. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาลทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
๗. การประชาสัมพันธเผยแพรทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตาม
นโยบายรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช
๘. ผลการดําเนินงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการวิจัยเบื้องตน “โครงการสํารวจความคาดหวัง
และความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder) ของ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑”
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. กลุมวิจัยและพัฒนา
ขออนุมตั ิดําเนินงานตามแผนปรับปรุงวิธีการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ของ กปส. อยางเปนระบบ โดยไดใชงบประมาณดําเนินการ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สอง
ลานบาทถวน) โดยไดจดั จางที่ปรึกษาดําเนินการโครงการสํารวจความคาดหวังและความตองการ
ของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ของ กปส. ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๑ ไดในวงเงินเพียง ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) นั้น
การดําเนินการ
/ ๑. การดําเนินงาน ...........

- ๑๕ –
๑. การดําเนินงานตามแผนปรับปรุงวิธีการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสียของ กปส. อยางเปนระบบ อยูภายใตการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ กปส. ซึง่ กพร.กปส.เปนผูรับผิดชอบ
๒. คณะทํางานฯ ดังกลาวขางตนตามขอ ๑ รับทราบรายงานความกาวหนาแผน
ปรับปรุงฯในสวน “โครงการสํารวจความคาดหวังและความตองการของกลุมผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ของ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑” แลวในคราวประชุม
เชิงปฏิบัติการ คณะทํางาน PMQA ของ กปส. ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๑ วา การดําเนินงานวิจัยในโครงการ
สํารวจฯ ดังกลาว จะเสร็จสิ้นตามแผนปรับปรุงวิธกี ารจําแนกกลุมผูรับบริการฯ ในราวเดือนธันวาคม ๒๕๕๑
๓. ดวยความรวมมือของทีมวิจัยและการเรงรัดของคณะทํางานฯ สนผ. ทําให กวพ.
ไดขอสรุปผลการวิจัยเบื้องตน เร็วกวาที่กําหนดไวตามแผนฯ คือไดรับขอสรุปผลการวิจัยเบื้องตน
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยเบื้องตนนี้ไปใชในแผนปรับปรุงองคกร:แผน
ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร กปส. พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ (สผค.สนผ. รับผิดชอบ)
และการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลของผูรับบริการหลักแตละกลุมเปาหมาย (ศสช.รับผิดชอบ)
๔. เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ กปส. ใหความสนใจผลการวิจัยใน “โครงการสํารวจ
ความคาดหวังและความตองการของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder)
ของ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑” เปนอยางมาก เห็นควรนําขอสรุปผลการวิจัยเบื้องตนใน
โครงการสํารวจฯ ดังกลาว เขาที่ประชุมผูบริหารประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบและที่จัดทําเปนรูปเลมแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สปต. แจงวา โครงการนี้เปนโครงการที่ดี เพราะวากําลังทําเรื่อง PMQA
และสิ่งที่เรามุงหวังคือ ความคาดหวัง และความตองการของกลุมผูรับบริการผูที่มีสวนไดสวนเสีย
เพื่อปรับปรุงงานของเรา ขอตั้งขอสังเกตวา เวลาสํารวจ เนื่องดวย กปส. มีงานอยู ๒ ดาน งาน
ดานหนึ่งคืองานดานนโยบายและปฏิบัติภายในประเทศ อีกดานหนึ่งคือนโยบายกับการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธตางประเทศ ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู อยากใหสํารวจกลุมเปาหมาย และ Stakeholder
ทั้งหลายที่เปนสวนความสัมพันธ ความรวมมือระหวางประเทศในแตละปไดรับงบประมาณไม
นอยกวา ๑๗-๑๘ ลานบาท ขอหารือกับ ผอ.สนผ.วา จะสามารถสํารวจจากการที่ กปส. ไปเปน
ตัวแทนของประเทศไทย ไมวาจะเปนงานประชุมหรืองานที่เปนสมาชิกองคกรระหวางประเทศตาง ๆ
และทําให ไดรับผลประโยชนในนามของ กปส.
ผอ.สนผ. แจงวา งานที่ สปต. ดําเนินการหรือทํางานประสานกับสื่อวิทยุ/โทรทัศน
หรือสื่อสิ่งพิมพ และไดมีการจัดทํา MOU รวมทั้งในสวนที่มีความสัมพันธดวย ขอให สปต.
/เก็บขอมูล..............

- ๑๖ เก็บขอมูลตาง ๆ รวบรวม สงให สนผ. เพื่อจะไดนําไปเก็บไวในระบบ ไอที ที่ สนผ. จัดทําขึ้น ก็
จะทําใหงานดานตางประเทศของเรามีน้ําหนักขึ้น
ผอ.สปต. แจงวา งานที่ปฏิบัติคงจะประเมินโดยหนวยปฏิบัติเองไมได แตก็จะแจง
วาไดจัดทํากิจกรรมไหนบาง เมื่อ สปต. เปนจุดเริ่มตนของการไปทํา MOU และมีการประชุม
รวมระหวางหนวยปฏิบัติกับหนวยปฏิบัติของประเทศที่ไดไปลงนาม MOU แลว มีแผนปฏิบัติ
การรวมกันแลว หนวยปฏิบัติคือ สนข., สวท., สทท. และ สปข. ไดรับประโยชนจากเรื่องนั้น ๆ
ก็เปนกิจกรรมหนึ่ง หนวยที่รับจางประเมินผลก็จะตองมาหารือกับหนวยปฏิบัติ เพื่อไปทอดแบบ
อาจไมตอ งเดินทางไปถึงตางประเทศ ซึ่งรายละเอียดหนวยประเมินผลคงจะตองมาหารือกับหนวย
ปฏิบัติทั้งหมด เพื่อสรางแบบประเมิน
ผอ.สนผ. แจงวา งานดานตางประเทศทั้งหมดของ กปส. ไมวาจะเปนสื่อวิทยุ/
โทรทัศน หรือสื่อบุคคลตาง ๆ ที่ดําเนินการมีความเกี่ยวพันกับ สปต. เปนอยางยิ่ง เพราะวารับผิดชอบ
ภาพรวมของการประชาสัมพันธตางประเทศ และเรื่องของการไปทอดแบบตาง ๆ ผูที่ไมไดเขาไปมี
สวนเกี่ยวของจะไมทราบ จึงขอใหเจาหนาที่ของ สปต. ที่ไปทํางานแตละครั้งเปนผูเก็บขอมูลรวบรวม
สงให สนผ. เพราะวาฝายที่ประเมินจะไมมีโอกาสไปเห็นวาสื่อมวลชนเผยแพรประชาสัมพันธชื่อเสียงที่
เปนภาพลักษณของ กปส. อยางไร
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ รายงานผลสรุปการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร
ร.ผอ.สนข. (นางศิรินทิพยฯ) รายงานวา ตามที่สํานักขาว
แหงชาติ ไดรับอนุมัติจาก อปส. ใหคณะทีมงานพัฒนาระบบฐานขอมูล (Interactive Broadcast)
นําโดย รปส. (นายกฤษณพรฯ) และ ผอ.สนข. พรอมเจาหนาที่ สนข. ออกเดินทางศึกษาดูงาน
ณ ประเทศสิงคโปร ในชวงระหวางวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๑ นั้น
การดําเนินการ
สนข. ขอรายงานผลสรุปการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร ในชวงระหวางวันที่
๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะขั้นสูง ของการวิเคราะหและ
สังเคราะหระบบสาระขอมูลขาวไดอยางครบวงจร บูรณาการงานสื่อไฮเทคโนโลยีในอนาคตที่
เกี่ยวของกับดานงานประชาสัมพันธ โดยเฉพาะมุง ความสําคัญดานพัฒนาระบบฐานขอมูลขาว
การผลิต/นําเสนอขาว และระบบจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวเว็ปไซต ตลอดจนระบบจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลหองสมุด ภาพ เสียง ทั้งนี้ เพือ่ พัฒนาบุคลากร มีความเขาใจขั้นสูง มีความสามารถบริหาร
จัดการขอมูลขาวอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และแขงขันไดกับนานาอารยประเทศ โดยได
เลือกศึกษาดูงาน ณ ๒ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก National Archives of Singapore/ NAS และ............

- ๑๗ NAS

และ Singapore Press Holdings/หนังสือพิมพ The Straits Times บัดนี้รายงาน
ผลสรุปการเดินทางศึกษาดูงานฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ สปข.๑
ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบดวย
๑. จัดประชุมชี้แจงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
๒. กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานการใชกระแสไฟฟา
๓. จัดประชุมชี้แจงการจัดทํารายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑
๔. จัดสัมมนา “การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่เกี่ยวเนื่อง
กับงานพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
๕. สปข.๑ รวมกับสํานักงานประกันสังคมจัดสัมมนา “เผยแพรประชาสัมพันธ
งานประกันสังคมตอผูประกันตน”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานของ สปข.๒
ร.ผอ.สปข.๒ (นายกิตติฯ) รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. ผูบริหาร สปข.๒ และทีมผูสื่อขาวติดตามการปฏิบัติภารกิจรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุพล ฟองงาม)
๒. สปข.๒ รวมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
จัดสัมมนา เรื่อง “สื่อเสรีและกระบวนการประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดาํ เนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
/๑. การประชาสัมพันธ ..........

- ๑๘ –
๑. การประชาสัมพันธโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ ๑๑๖ วัน สรางสามัคคี”
๒. จัดสัมมนา “การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่เกี่ยวเนื่อง
กับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาที่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวารการประชุมทีไ่ ดแจกตอทีป่ ระชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ รายงานผลการปฎิบัติงานของ สปข. ๕
ผอ.สปข. ๕ รายงานวา สปข.๕ ไดดําเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้
๑. โครงการประชุมผูบริหารสัญจรและนิเทศงานติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
๒. โครงการพุมผาปางานประเพณีชักพระทอดผาปาป ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (วาระจรเพื่อทราบ)
๕.๑ การจัดทําแผนบริหารราชกรแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ผอ.สนผ. รายงานวา นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดประชุมชีแ้ จงนโยบายของรัฐบาลและการจัดทําแผนบริหารราชการ
แผนดินตอผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐ ในการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๕ ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดิน
มีหนาที่พิจารณารางแผนการบริหารราชการแผนดินใหแลวเสร็จและเสนอนายกรัฐมนตรีภายใน
๖๐ วัน นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ให
เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตอไป และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานและกรอบในการจัดสรร
งบประมาณตามนโยบายรัฐบาลใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
การประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการจัดทําแผนบริหารราชการ
แผนดิน ไดมีการแถลงนโยบายรัฐบาลตอรัฐสภาเรียบรอยแลวและไดมีการนํานโยบายทั้ง ๘ มาใช
ในการบริหารราชการแผนดินแลว โดยนโยบายทั้ง ๘ ไดแก
/นโยบายที่ ๑ ............

- ๑๙ นโยบายที่ ๑ นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก ความเรงดวนในการ
ที่จะเขาแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับบานเมือง ซึง่ ในประเด็นและในนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มในปแรกคือ
๑. สรางความปรองดองและความสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย
๒. การแกไขความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
๓. สงเสริมความรวมมือในการพัฒนาและสรางความสัมพันธไมตรีที่ดีระหวาง
ประเทศในภูมิภาค
นโยบายที่ ๒ นโยบายความมั่นคงของรัฐ
นโยบายที่ ๓ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๔ นโยบายเศรษฐกิจ
นโยบายที่ ๕ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยนวัตกรรม
นโยบายที่ ๗ นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
นโยบายที่ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมและแผน ซีดี.ที่แนบมาพรอมนี้)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ การจัดงานประเพณีลอยกระทงป ๒๕๕๑
ประธานฯ แจงวา การจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย และเปนการประชาสัมพันธและกระตุนใหคนไทยมีจิตสํานึกของ
ความเปนไทย ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดีกับประชาชนทีอ่ ยูอาศัยบริเวณโดยรอบ กปส. โดย
กําหนดใหมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๕๑ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๑ ในการนี้ จึงขอให สลก. จัดเตรียมการดําเนินงานดังกลาว โดยมอบให รปส. (นายรัตนบุรีฯ)
เปนประธานกรรมการจัดงาน และ รปส. ทั้ง ๒ ทาน เปนที่ปรึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําป ๒๕๕๑
ระหวางวันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยมอบ สลก. เปนเจาภาพ และ รปส. (นายรัตนบุรีฯ)
เปนประธานกรรมการจัดงาน
๕.๓ การจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ ๓๗
ปชส. ผูแทนภาค ๔ (นายชูโชค ทองตาลวง) รายงานวา
ระหวางวันที่ ๑๔-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ จังหวัดพิษณุโลกจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครั้งที่ ๓๗ พิษณุโลกเกมส สวน กปส. ที่จะตองสนับสนุนคือ
๑. การประชาสัมพันธระดับจังหวัด ทาง ส.ปชส.จะเปนผูรับผิดชอบ
๒. Press Center ทาง ผอ.สปข.๔ เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน
/๓. การถายทอด...............

