รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 12/2551
วันศุกรที่ 26 ธันวาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นายไพฑูรย
ศรีรอด
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
5. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
6. นายสุริยงค
หุณฑสาร
ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
7. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
นักวิชาการประชาสัมพันธ 9 ชช
8 นายธีระพงษ
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
9. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
10. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย
ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. นายประวิน...

-211. นายประวิน
พัฒนะพงษ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
12. นางพิชญา
เมืองเนาว
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
13. นายอําพล
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
14. นายเอนก
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
15. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
16. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
ผูอ ํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตา งประเทศ
17. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
ผูอํานวยการสํานักขาว
18. นางอุษา
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
19. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
20. นายโยธิน
ไตรโกมุท
ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
21. นายกัญญา
พรปรีชา
ผูอํานวยการกองคลัง
22. นายไพฑูรย
หิรัญประดิษฐ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
23. นายจุมพล
ชุมกมล
ผูอ ํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/24. นายบวร....
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เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
25. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
26. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
27. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
28. นางสิริพร
วงศสวาง
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
29. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
30. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง

กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางจิตติมา
จารุจินดา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
2. ม.ล.พูนศักดิ์
เกษมศรี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
3. นางสาวจุฑานันท เทศทวี
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7 ว
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
/4. นางจุฑารัตน....
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4. นางจุฑารัตน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
5. นายศักดิด์ า
เชื้ออินทร
ประชาสัมพันธจังหวัดสุรินทร แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 2
6. นางธารทิพย
ทองงามขํา
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
7. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 4
8. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 6
9. นายจําลอง
สิงโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
10. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
11. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
12. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
13. นางศศิมน
กาญจนพิมาย
เจาพนักงานธุรการ 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงที่ประชุมวา เมื่อตอนบายวันนี้ (วันที่ 26 ธันวาคม
2551) อปส. พรอมดวย ผอ.สํานัก/ผอ.กอง ไดไปแสดงความยินดีกับ นายสาทิตย วงศหนองเตย
ในโอกาสที่ไดรับแตงตั้งเปน รมต.นร. ซึง่ รมต.นร. ไดมอบนโยบายให กปส. เรงดําเนินการ 2
เรื่อง คือ
/1. เรื่องการสราง...
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1. เรื่องการสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศชาติ
2. การแกไขปญหาความยากจนและฟนฟูเศรษฐกิจ
จากนโยบายดังกลาว ภารกิจที่ กปส. จะตองรีบดําเนินการคือการประชาสัมพันธ
เชิงรุก ในเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึง่ อยูในยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ประเทศชาติ ที่จะมีขนึ้ ในตนปหนา (กลางเดือนกุมภาพันธ 2552) แมวางบประมาณการประชุม
สุดยอดอาเซียนจะอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงการตางประเทศก็ตาม แตปญหาเรงดวนที่
รัฐบาลมอบหมายนี้ กปส. ในฐานะสื่อของรัฐจะตองทําประชาสัมพันธเชิงรุกไปกอน โดยใช
ศักยภาพและทรัพยากรทั้งอุปกรณและบุคคลากรที่มีอยู เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศ
โดยให สทท. ปรับเปลี่ยนเปนโทรทัศนอาเซียน ในชวงระหวางการประชุม ให สวท. สัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของแทรกในรายการตาง ๆ ให สนข. ผลิตเนื้อหาวาระสําคัญของชาติอยาง และให
ศสช. เผยแพรทาง Website ใหทราบโดยทั่วกัน โดยใหหนวยงานดังกลาวนี้ จัดทําแผนกิจกรรม/
งบประมาณในรูปแบบทีช่ ัดเจน และดําเนินการตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป โดยมี ผอ.สปต.เปน
ผูรับผิดชอบหลัก ภายใตการกํากับดูแลของ รปส.(นายรัตนบุรีฯ)
สําหรับเรื่องการแกไขปญหาความยากจนและฟน ฟูเศรษฐกิจ มอบให ผอ.สนผ.
จัดทําแผนประชาสัมพันธ และงบประมาณเกี่ยวกับการแกไขความยากจน และแผนกระตุน
เศรษฐกิจ
มติที่ประชุม
1. มอบ ผอ.สทท. , ผอ.สวท., ผอ.สนข. และ อสช.
จัดทําแผนประชาสัมพันธเรงดวนเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งอยูในยุทธศาสตร
การสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศชาติ โดยให ผอ.สปต.เปนผูรับผิดชอบหลัก ภายใต
การกํากับดูแลของ รปส.(นายรัตนบุรีฯ)
2. มอบ ผอ.สนผ. จัดทําแผนประชาสัมพันธการแกไข
ปญหาความยากจนและแผนกระตุนเศรษฐกิจ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2551
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 11/2551
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 2551 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.
สํานัก/ ผอ.กอง เรียบรอยแลว
/รปส.(นายกฤษณพรฯ)...

-6รปส.(นายกฤษณพรฯ) ขอแกไขมติที่ประชุม วาระเพื่อพิจารณา 4.1
หนา 7 เรื่องการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ เปนดังนี้ “รับทราบ และใหทุก
หนวยงานตรวจสอบวา ประเด็นที่จะนําเสนอเกี่ยวของกับเนื้อหาประเด็นใดใน 6
ประเด็นดังกลาว และกอนนําเสนอหากประเด็นปญหานั้นเกี่ยวของกับหนวยงานอื่น
ใหมีการประชุมหรือประสานในรายละเอียดกอนนําเสนอที่ประชุม คบส. และการ
นําเสนอใหกําหนดประเด็นที่จะใหที่ประชุมพิจารณาใหชัดเจนดวย”
ร.ผอ.สนข.(นางศิรินทิพยฯ) ขอแกไขรายงานการประชุมหนา 18 วาระ
ที่ 6 เรื่องการปรับปรุง Website และสถานีโทรทัศนทาง Internet เปนดังนี้
“ ร.ผอ.สนข. รายงานวา ตามที่ อปส. มอบหมายให สนข. ปรับปรุง
Website โดยใหจัดทําสถานีโทรทัศนทาง Internet ภาคภาษาอังกฤษ นั้น สนข. ได
ดําเนินการแลว โดยรายงานเปน Power Point นําเสนอลักษณะโทรทัศนบน Internet ที่
คุณภาพอยูในระดับ High Definition เพื่อสามารถเผยแพรไปทั่วโลกไดอยางคมชัด ทั้งนี้ สนข.
จะเริ่มการผลิตและจัดหารายการเพื่อออกอากาศสดเปนวันละ 5 ชัว่ โมง และหมุนเวียน
ออกอากาศซ้ําตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ผูสนใจสามารถเขาถึงขอมูลที่
http://thainews.prd.go.th และคลิก TV on Internet บนหนาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
โอกาสนี้ สนข. ไดขอความรวมมือ ผอ.สปข.1-8 ใหสงขอมูลขาวสาร อาทิ รายการสงเสริมการ
ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนกิจกรรมสําคัญภายในจังหวัด เพื่อนํามาจัดทํา
เปนภาษาอังกฤษประชาสัมพันธเผยแพรใหทราบทั่วกันอยางกวางขวาง
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 11/2551 เมือ่
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ตามที่ไดมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหนาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และกรอบอัตรากําลังของ สทท.ยะลา
ผอ.สปข.6 รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่
11/2551 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 มีมติให สปข.6 ประสานกับ สนผ. และ กคล. ขอ
งบประมาณสนับสนุนคาจางเหมาลูกจาง วาจะใชจายเงินจากแหลงเงินใด และรายงานให รปส.
(นายไพฑูรยฯ) ทราบ
/ในการดําเนินการ...

-7ในการดําเนินการ สทท.ยะลา ไดรับการประสานจาก สนผ. เพื่อขอทราบจํานวนเงิน
ที่ขอรับการสนับสนุน ซึง่ สทท.ยะลา ยืนยันงบสนับสนุน ในวงเงิน 3,087,100 บาท ประกอบดวย
คาจางเหมาบุคลากร, คาจางเหมารถยนต และงบดําเนินการ พรอมกันนี้ สนผ.ให สทท.ยะลา
สรุปจํานวนอัตรากําลังบุคลากร, ระยะเวลาการออกอากาศ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ตั้งแตป
2541 จนถึงป 2551 ซึ่ง สทท.ยะลา ไดสรุปรายงานเรียบรอยแลว พรอมกับไดยืนยันถึงโครงสราง
กรอบอัตรากําลังที่ขอรับจัดสรร จํานวน 31 อัตรา โดย สนผ.จะดําเนินการนําเขาสูการพิจารณา
ของ กพร.กปส.ตอไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาดังนี้.1. จัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการจางเหมาบุคลากร จํานวน 17 อัตรา ตั้งแต
เดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 รวมเปนเงิน 1,674,500 บาท
2. จัดสรรงบประมาณจางเหมารถยนต 1 คัน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551- กันยายน
2552 เดือนละ 274,900 บาท
3. จัดสรรงบดําเนินการ 1,137,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,087,100 บาท (สามลานแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน)
อกค.ชี้แจงวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2551 เห็นชอบให กคล. เรงรัดสนับสนุนเกี่ยวกับคาจางเหมาบุคคลนัน้ กคล. ได
นําเสนอผูบริหารอนุมัติไปแลว 17 อัตรา
รปส.(นายไพฑูรยฯ)
ชี้แจงวา
คาจางเหมาบุคคลเปนเรื่องสําคัญที่
จําเปนตองรีบสนับสนุน และมีขอสังเกตในขอ 2 ขอให กปส. จัดสรรงบประมาณจางเหมารถยนต
1 คัน อัตราจาง เดือนละ 22,900 บาท รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 274,800 สําหรับการขอจัดสรรกรอบ
อัตรากําลัง 31 อัตรา ที่ สปข.6 แจงวา ไดเสนอกรอบตอ กพร.กปส. นัน้ นาจะเปนการเสนอเพือ่
กําหนดเปนโครงสรางใหม โดยเฉพาะเรื่องการขอจัดสรรกรอบอัตรากําลัง ควรให กกจ. ดําเนินการ
จะเหมาะสมกวา
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบอนุมัติตามขอ 1 - 3
2. ให กกจ. จัดทํากรอบอัตรากําลังของ สทท.ยะลา

ตามโครงสรางใหม
/ระเบียบวาระที่ 4....

-8ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ
4.1.1 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
ประจําเดือนตุลาคม 2551 ประกอบดวย เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
จํานวน 171.16 ลานบาท รายรับ 48.59 ลานบาท รายจาย 40.12 ลานบาท ฐานะการเงิน
เงินรายได กปส. มียอดคงเหลือ 166.49 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
รปส.(นายไพฑูรยฯ) เสนอความเห็นวา กคล.จะมีแนวทางอยางไร
เพื่อแสดงใหผูบริหารไดทราบยอดเงินที่แทจริงทีเ่ ปนปจจุบนั
อกค. ชีแ้ จงวา ตามยอดเงินคงเหลือจาก สปข.ตาง ๆ ที่ปรากฏใน
รายงานยังไมชัดเจน เนือ่ งจาก สปข.1-8 ยังไมไดจัดสงใบสําคัญให กคล. จึงทําใหปรากฏตัว
เลขที่ยงั ไมเปนปจจุบัน จึงอาจทําใหการบริหารงานการเงินของ กปส. ไมชัดเจน ถูกตองกับความ
เปนจริงและเปนปจจุบัน จึงขอความรวมมือใหทุก สปข. เรงรัดตรวจสอบและจัดทํารายรับ-รายจาย
เงินคงเหลือ และหนี้สนิ ผูกพันใหตรงตามความเปนจริงและเปนปจจุบันใหมากที่สุด กอนเสนอ
กคล. เพื่อรายงาน คบส.ทุกเดือนตอไป
อปส. แจงวา ปจจุบนั มีผูเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงบสํารอง
ผูบริหาร วาใชสําหรับผูบริหารโดยเฉพาะนั้นไมถูกตอง ซึ่งตามขอเท็จจริงเปนงบสํารองสวนกลาง
มีลักษณะเชนเดียวกับงบกลางของรัฐบาล ใชสํารองจายในกรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ หรือมี
ภารกิจเรงดวนฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเพื่อประโยชนราชการเรงดวนอื่น ๆ
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางเกีย่ วกับการเรียกขาน งบ
สํารองผูบริหาร และมีความเห็นพองตองกันวา ควรเปลี่ยนเปน งบสํารอง จะทําใหชัดเจนและ
ถูกตองมากกวา
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ให สปข.1-8 เรงรัดตรวจสอบและจัดทํารายรับรายจาย เงินคงเหลือ และหนี้สินผูกพันใหตรงตามความเปนจริงและเปนปจจุบันใหมาก
ที่สุด กอนเสนอ กคล.
/3. ใหเปลี่ยนชื่อ...

-93. ใหเปลี่ยนชื่อเรียกงบสํารองผูบริหาร เปนงบสํารอง
4.1.2 สภาพปญหาของสถานีโทรทัศนทองถิ่นของรัฐในเมืองนานาชาติ
ผอ.สปข.5 รายงานวา สทท.ภูเก็ต สปข. 5 กอตั้งมาเมื่อป พ.ศ.
2515 เปนอาคารที่ดัดแปลงมาจากสถานีวทิ ยุทองถิ่น สงผลใหอาคารหองสงโทรทัศนไมได
มาตรฐาน ไมมีระบบปองกันอุปกรณจากความเสียหายฟาผาที่ไดมาตรฐาน ปจจุบันอาคารที่ทาํ
การและหองสงอยูในสภาพชํารุด สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ไดเสนอใหระงับ
การใชงานตั้งแตเดือนกันยายน 2550 ซึ่งผูบังคับบัญชาไดอนุมัติเงินซอมเสาอาคารที่ชํารุดเพื่อให
พนจากสภาพอันตรายไปไดระดับหนึ่ง ขณะนี้พนื้ หลังคา (ดาดฟา) เริ่มเปอยยุยมีน้ํารั่วซึม
ในการดําเนินการ ผอ.สพท. และคณะ ไดลงพืน้ ที่และเสนอแนะใหจัดทํา
โครงการจัดสรางสถานีใหม พรอมที่ทําการชั่วคราวเมื่อเดือนมีนาคม 2551 และ กปส. ไดนําเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนในการจัดสรางสถานีใหมในปงบประมาณ 2552 แตไมไดรับการจัดสรร
แตอยางใด
สําหรับในปงบประมาณ 2551 สทท.ภูเก็ต ไดรับจัดสรรงบประมาณหมวด
ภารกิจพื้นฐานเปนเงินทัง้ สิ้น 659,080 บาท ลดลงจากปงบประมาณ 2550 เปนเงิน 800,000 บาท
และ ผอ.สปข.5 (นางกุณฑลี บัวสุวรรณ) จัดสรรเงินรายไดเพิ่มเติม 200,000 บาท รวมเปนเงิน
589,080 บาท ทั้งหมดตองอาศัยการบริหารจัดการ วางแผนรายวัน ทามกลางความขาดแคลน
และการแกไขปญหาเทคนิคเนื่องจากอุปกรณชํารุดทรุดโทรม ดานอุปกรณ ตลอดจนดานบุคลากร
ร.ผอ.สปข.5 รายงานเพิ่มเติมวา เพื่อให สทท.ภูเก็ต สามารถผลิตสื่อ
ใหบริการทองถิ่นในเมืองที่มีลักษณะเปนชุมชนนานาชาติที่ตองแขงขันกันดานคุณภาพ เนื้อหา/
รูปแบบการนําเสนอ และชองทางการเผยแพร สรางความนาเชื่อถือศรัทธาแกกลุม เปาหมายทั้ง
ไทยและตางชาติ อันจะเปนชองทางสําคัญในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารภาครัฐ สราง
ความรูความเขาใจ และประชาสัมพันธการทองเที่ยว ภาพลักษณของประเทศไทย จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณาดังนี้
1. ระยะเรงดวนที่สุด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อและจัด
ซอมอุปกรณผลิตขาวและอุปกรณดานเทคนิค ในวงเงินทั้งสิ้น 519,833 บาท
2. ระยะตอไป (ปงบประมาณ 2553) รวมทั้งสิ้น 191,650,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
/รปส.(นายไพฑูรยฯ)

- 10 รปส.(นายไพฑูรยฯ) ชี้แจงวา มีการหารือเชิงลึกทราบวา มีเงินจากโครงการ
กอสรางพระตําหนัก 1 ลานบาท และไดมีการนําเงินจากโครงการดังกลาวไปใชแลวประมาณ 5-6
แสนบาท คงเหลือกวา 4 แสนบาท หากมีความจําเปนจริง ๆ ก็นาที่จะนําเงินจํานวนนี้ไปใชกอนได
และ สปข.5 จะตองจัดทํารายงานใหชัดเจนวาไดนําเงินไปใชเพื่อการใดบาง
อปส. แจงวา ตามที่ สปข.5 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
และจัดซอมอุปกรณผลิตขาวและอุปกรณดานเทคนิค ขอใหใชเงินของ สปข.5 ไปกอน หากไมพอ
ใหนําเสนอเรื่องเขามาเพื่อขอรับการจัดสรร สําหรับเรื่องของการจัดสรางอาคารใหมในปงบประมาณ
2553 จะไดพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และให สปข.5 ใชงบประมาณของ สปข.5
สนับสนุนในการจัดซื้อและจัดซอมอุปกรณผลิตขาวและอุปกรณดานเทคนิค ในวงเงิน
519,833 บาทไปกอน สวนระยะตอไป วงเงิน 191,650,000 บาท มอบหมายให สนผ.,
สพท. ดําเนินการตั้งงบประมาณประจําป 2553 ตอไป
4.1.3 สทท.นครศรีธรรมราช ของบประมาณเพิ่มเติม
ร.ผอ.สปข.5 รายงานวา เนื่องจากในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551
ไดเกิดภาวะฝนตกหนักในพื้นที่จงั หวัดนครศรีธรรมราช ทําใหน้ําทวมขังบริเวณหมอแปลงไฟฟา
แรงสูง และเปนเหตุใหสายไฟฟาที่ฝงใตดินชํารุดใชการไมได การจายกระแสไฟฟาผิดพลาด ทําให
เครื่องสง และชุดควบคุมไฟชํารุด ปจจุบันการแกปญหาเพื่อใหเครื่องสงออกอากาศไดโดยการตอ
สายตรง ที่ไมไดผานอุปกรณควบคุม และชุดปองกันกระแสไฟฟาเกิน ซึ่งเปนการเสี่ยงตอความชํารุด
เสียหายตอเครื่องสง ระบบสายไฟฟาจากหมอแปลงไปยังเครื่องสง และหองสงติดตั้งฝงดินใชงาน
มานานรวม 20 ป มีสภาพชํารุดอาจเกิดความเสียหายได หากไมไดรับการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
สทท.นครศรีธรรมราช มีเครื่องสงโทรทัศนในการสงออกอากาศเพียงเครื่องเดียว ไมมีเครื่องสํารอง
เมื่อเครื่องสงขัดของ การออกอากาศเผยแพรประชาสัมพันธตอ งหยุดชะงัก ประกอบกับสถานีฯไมมี
กรอบอัตรากําลังสําหรับชางเทคนิคประจําเครื่องสง ปจจุบันไดอาศัยนักการภารโรงเปนผูดแู ล เมือ่
เครื่องสงขัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ไมสามารถแกไขหรือซอมแซมได เปนเหตุใหการสงออกอากาศตอง
หยุดชะงัก การเผยแพรประชาสัมพันธไมตอเนื่อง
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาดังนี้
/1. จัดงบประมาณ....

- 11 1. จัดงบประมาณเพื่อปรับปรุงซอมแซมสายไฟฟา ชุดควบคุมไฟ และชุดปองกัน
กระแสไฟฟาเกิน ใชงบประมาณ 150,000 บาท
2. ปรับเปลี่ยนสายไฟฟาจากหมอแปลงไปยังเครือ่ งสงใหมทั้งหมด ใชงบประมาณ
600,000 บาท
3. จัดหาเครื่องสงโทรทัศนสํารอง เพื่อสับเปลี่ยนการสงออกอากาศ และทดแทน
เมื่อเครื่องสงเครื่องหนึ่งเครื่องใดขัดของ
4. จัดกรอบอัตรากําลังชางเทคนิค หรือจัดจางลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา
ปฏิบัติงานเครื่องสง ณ เขาตาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
อปส. ขอให สปข.5 ใชเงินของ สปข. 5 ในขอ 1 เพื่อปรับปรุง
ซอมแซมสายไฟฟา ชุดควบคุมไฟ และชุดปองกันกระแสไฟฟาเกินไปกอน ในขอ 2 การ
ปรับเปลี่ยนสายไฟฟาใหชะลอไวกอน, ขอ 3 การจัดหาเครื่องสงโทรทัศนสาํ รอง ให สพท. บรรจุ
ในแผน และขอ 4 ให กกจ.พิจารณารับไปดําเนินการในการจัดกรอบอัตรากําลังตอไป
มติที่ประชุม
150,000 บาท

1. ใหใชเงิน ของ สปข.5 สนับสนุนในขอ 1 จํานวน

2. ใหชะลอการเปลี่ยนสายไฟฟา จํานวน 6 แสนไวกอน
3. มอบ สพท.บรรจุการจัดหาเครื่องสงโทรทัศนไวในแผน
4. มอบ กกจ. พิจารณาดําเนินการในการจัดกรอบ
อัตรากําลังชางเทคนิคหรือจางลูกจางชั่วคราวตอไป
4.1.4 โครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส.
ป 2552
ผอ.สปต.รายงานวา ดวยในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส. ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2551 โดย รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนประธาน มีมติเห็นชอบใหดําเนินการจัดประกวดรายการ
วิทยุ-โทรทัศนของ กปส. ประจําป 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการและ
ความสามารถของผูปฏิบตั ิงานและเพือ่ สงรายการเขาประกวดในระดับนานาชาติ
การประกวดสงผลงานมีรายละเอียดดังนี้
/1. รายการวิทยุ....

- 12 1. รายการวิทยุ ประกวดใน 2 หัวขอ ไดแก รายการวิทยุดีเดนดานการ
สงเสริมความสมานฉันทและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และรายการวิทยุเพื่อการศึกษาดีเดน
ดานสาธารณสุข
2. รายการโทรทัศน ประกวดใน 2 หัวขอ ไดแก รายการสารคดีโทรทัศน
ดีเดนประเด็นเกี่ยวกับน้ํา และรายการโทรทัศนเด็กดีเดน
สปต. จะจัดสงรายการวิทยุ-โทรทัศนที่ไดรับรางวัลที่ 1 และ 2 เขา
ประกวดกับ AIBD และองคกรอื่น ๆ ในระดับนานาชาติตอไป ทั้งนี้ ฝายเลขานุการจะประกาศเชิญ
ชวนผูส นใจสงผลงานเขาประกวดทั้งในนามหนวยงาน กปส. และสวนบุคคล ตนเดือนมกราคม
2552 โดยกําหนดสงผลงานระหวางวันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 มีนาคม 2552 เพือ่
คณะกรรมการดําเนินการตัดสินและประกาศผลในเดือนพฤษภาคม 2552 ตอไป และจะประกาศ
เกียรติคุณแกผูที่ไดรับรางวัลในงานครบรอบการกอตั้ง กปส. ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2552
พรอมนี้ สปต. ไดนําเสนอประมาณการงบประมาณโครงการ
ประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส. ประจําป 2552 รวมเปนเงินทั้งสิน้ 350,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุเปาหมาย
และเปนการสงเสริม
ภาพลักษณ กปส.ในระดับประเทศและนานาชาติ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให สนผ. บรรจุ
งบประมาณโครงการประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส. จํานวน 350,000 บาท ไวใน
โครงการสรางภาพลักษณ กปส.ป 2552
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงวา จะพยายามหางบประมาณมาสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, ปตท.สผ. และสํานักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล ซึ่งจะสามารถเพิ่มรางวัลใหมากขึ้น ประเด็นสําคัญของการจัดประกวดนี้ เปนเรื่องการ
สรางภาพลักษณของ กปส. จึงควรมีการบรรจุไวในแผนการประชาสัมพันธ และสั่งการใหทกุ
สปข. เตรียมการประชาสัมพันธตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติให สนผ. บรรจุงบประมาณโครงการ
ประกวดรายการวิทยุ-โทรทัศนของ กปส. จํานวน 350,000 บาท ไวในโครงการสราง
ภาพลักษณ กปส. ป 2552
/ระเบียบวาระที่ 5...
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เรื่องเพือ่ ทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.กทม.
ผอ.สวท. สรุปรายงานการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
เผยแพรผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ สวท. ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนี้.1. ประเภทของสื่อของ สวท. ประกอบดวย สื่อวิทยุกระจายเสียง และ
สื่ออินเตอรเน็ต :http;//nbt.prd.go.th
2. สรุปการดําเนินงานการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ/รวมการเผยแพร
คิดเปน 100% ประกอบดวย การดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรชาติ, การดําเนินงาน
ประชาสัมพันธเผยแพรยทุ ธศาสตรงบประมาณ,
การดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรนโยบาย
เรงดวน และการดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายสําคัญของรัฐบาล
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท. NBT
ผอ.สทท. NBT รายงานวาไดดาํ เนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
ทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ประกอบดวย รายงานมูลคาการออกอากาศ
รายการประจํา, รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา, รายงานการดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา,
ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงาน
ราชการ และเอกชน, สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได, รายการรวมผลิต 10
รายการ คิดเปนเงินที่มีรายได 250,000 บาท และคิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 4,364,530 บาท
รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 12,552,661 บาท และรายไดทคี่ วรไดแตตองสูญเสียไป
25,452,480 บาท และรายละเอียดลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักขาวแหงชาติ
ผอ.สนข. รายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการขยายผลมติ ครม.
/โดยเปด...

- 14 โดยเปด Website คอลัมภมติ ครม. เพื่อใหสื่อตาง ๆ สามารถดึงขอมูลไปใชประโยชนอยางถูกตอง
ตามขอเท็จจริง ซึ่งมีหลายหนวยงานเปด Website ของ สนข. และนําขอมูลไปขยายผลบางแลว
ในสวนของ TV บน Internet สนข.ไดจัดทํา Website เปน 2
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดคอลัมภตาง ๆ มากขึ้น ทั้ง 2 ภาษา จะมีเรื่องของ
การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่ง สนข.จะไดทําประชาสัมพันธเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาล และจะ
เพิ่มความถี่ดานการประชาสัมพันธใหมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูส นใจสามารถคลิกเขาไปดูใน Website
ของ สนข.ได ซึ่งจะมีประวัติความเปนมาของประเทศตาง ๆ สารคดี เปนภาษาอังกฤษ TV บน
Internet นี้ สนข.ไดเริ่มผลิตและออกอากาศมาตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2551 วันละ 5 ชั่วโมง และ
ออกอากาศซ้ํา ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีรายการประกอบดวย รายการขาว, การทองเทีย่ ว การเสนอ
ภาพลักษณของประเทศ รวมทั้งผลิตสปอตอาเซียน และรายการที่เกี่ยวกับอาเซียนแทรกอยูตลอด
เปนระยะ ๆ
ผอ.สปต. เสนอความเห็นวา Website ของ กปส.ควรมีหนาเดียว
ในแตละ Website ใหหนวยงานตาง ๆ แบงความรับผิดชอบรวมกัน อยางไรก็ดี จะไดมีการประชุม
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดรูปแบบ โปรแกรม เทคนิค ตลอดจนทิศทางการนําเสนอ
ใหเปนเอกสารเพื่อสะทอนนโยบายรัฐบาลที่ตองการนําเสนอใหเปนรูปแบบเดียวกันตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช. รายงานวา ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ศสช. ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ และดานเทคนิคและ
เครือขาย ประกอบดวย
- การรายงานนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด 743 ขาว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 10,504 เว็บไซต
อันดับที่ 160
- หนวยงานราชการ, องคกร 989 เว็บไซต
อันดับที่ 1
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
/หมายเหตุ...

- 15 หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 รายงานผลการบริหารแผนประชาสัมพันธประจําปงบประมาณ 2552
ผอ.สนผ. รายงานวา คณะทํางานจัดทําแผนประชาสัมพันธ กปส.
ประจําปงบประมาณ 2552 (สนผ.) ไดประมวล/วิเคราะหแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
ประชาสัมพันธตามทีห่ นวยงานตาง ๆ ในความรับผิดชอบของ Regional War Room เสนอ สนผ.
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําป 2552 ซึง่ คณะทํางานฯ ไดจดั หมวดตามประเด็นการประชาสัมพันธ
ตามนโยบายผูบริหาร กปส.ไว 3 ประเด็น ประกอบดวย
1. การประชาสัมพันธของ กปส. ปงบประมาณ 2552 จํานวน 5 ประเด็น
2. การประชาสัมพันธทสี่ อดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลดําเนินการในป 2552 ใน 16 เรื่องหลัก
3. การประชาสัมพันธทตี่ อบสนองยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุมจังหวัด
สําหรับโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก “โครงการ
ประชาสัมพันธพิเศษ” สนผ. ไดรับมอบหมายใหจัดทําแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธดังนี.้ - โครงการประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 6,600,000 บาท
- โครงการประชาสัมพันธปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ป
2551-2552 อยูระหวางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนสงทางบก จํานวน
8,656,000 บาท
- โครงการประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 3 สัญชาติ
(พมา ลาว และกัมพูชา) ประจําปงบประมาณ 2552 กปส. ไดรับการจัดสรรเงินกองทุนจาก
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการสงคนออกนอกราชอาณาจักรของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เปนเงิน 3,200,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.6 โครงการจัดตั้ง...
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5.6 โครงการจัดตัง้ ศูนยอํานวยการประสานความชวยเหลือผูไ ดรับ
ผลกระทบจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
ผอ.สปข. 2 รายงานวา ตามทีไ่ ดเกิดเหตุการณกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ปดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งสงผลกระทบใหประชาชน
ทั่วไป รวมทั้งนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไมสามารถใชบริการเดินทางเขาออกได
ในการดําเนินการ สปข.2 รวมกับ จังหวัดอุบลราชธานี ไดจัดตั้ง
ศูนยอํานวยการประสานความชวยเหลือผูไดรบั ผลกระทบจากการปดสนามบินสุวรรณภูมิและดอน
เมืองของกลุม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขึ้น
โดยเชิญสื่อมวลชนทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคในพืน้ ที่จงั หวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนหลัก วิทยุ
ชุมชน เคเบิลทีวี และสื่อสิง่ พิมพ เขารวมประชุมเพือ่ รับฟงแนวทางการดําเนินการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารเชิงสมานฉันทของคนในชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมมิตร
ไมตรี 1 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสื่อมวลชนในพืน้ ทีจ่ ังหวัดอุบลราชธานี ทํา
หนาที่นําเสนอขอมูลขาวสารและดําเนินการติดตามความเคลือ่ นไหวการชุมนุมของกลุม มวลชนอยาง
ใกลชิด และขยายผลดานการประชาสัมพันธ ปองกันมิใหผูที่ไมหวังดีฉวยโอกาสสรางสถานการณ ที่
อาจจะสงผลกระทบตอความสงบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้งเพือ่ เปนฐานขอมูลขาวสารทีถ่ ูกตองในการ
ชี้แจงทําความเขาใจและประชาสัมพันธผา นสื่อตาง ๆ ในพื้นที่ โดยเนนการเผยแพรขอ มูลขาวสารที่
เปนกลาง ไมสรางความแตกแยก สรางสรรคและสมานฉันทของคนในชาติ
มติที่ประชุม
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5.7 โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ ศึกษาดูงานกองโรงไฟฟา
เขือ่ นสิรินธร
ผอ.สปข.2 รายงานวา สปข.2 ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือ
(MOU) ดานการประชาสัมพันธกับ
กองโรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ในโครงการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณกองโรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร
โดยดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธใน
รูปแบบตาง ๆ ผานสื่อวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่น ๆ ของ สปข. 2 ประกอบดวย การ
ผลิตรายการ สปอต บทความ สารคดี เว็บไซต และกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ
/ในการดําเนินงาน....

- 17 ในการดําเนินการ สปข.2 ไดนาํ สื่อมวลชนในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อสิง่ พิมพ จํานวน 40 คน เยี่ยมชมการดําเนินงานตามโครงการ
ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพลักษณกองโรงไฟฟาเขือ่ นสิรนิ ธร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยรวม
ปลอยพันธุกงุ กามกราม ณ บานตุงลุง /ศึกษาแหลงเพาะพันธุกุง /เยี่ยมชมโครงการเขือ่ นปากมูล
และฟงบรรยายสรุปที่กองโรงไฟฟาเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
สื่อมวลชนมีความรู ความเขาใจและสามารถมีขอมูลขาวสารเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธภารกิจ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟา แนวทางการแกไขภาวะวิกฤตและความปลอดภัยในสุขภาวะและ
สิ่งแวดลอมของเขื่อนปากมูลและเขื่อนสิรินธร ใหประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง อันจะนํา
ประโยชนมายังประชาชนในพื้นที่ใหมากที่สดุ
มติที่ประชุม
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5.8 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (2553-2556) และแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัด ประจําปงบประมาณ 2553
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 ไดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป
(พ.ศ. 2553-2556) และแผนปฏิบตั ิราชการจังหวัด (คําของบประมาณ) ประจําปงบประมาณ
2553 ของจังหวัดตาง ๆ ในพื้นที่ ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2551
สปข.3 ไดมกี ารดําเนินการดังนี้.จังหวัดเชียงใหม ผอ.สปข.3 และเจาหนาที่ไดรับเชิญเขารวมประชุมพิจารณา
ทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ.2553-2556) โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2550-2554) มาทบทวน นอกจากนั้น ยังรวมประชุม เพื่อจัดทํา
แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 4 ป ของกลุมภารกิจ 3 ดาน
คือ ดานความมั่นคง ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และดานสังคม รวม 12 โครงการ
จังหวัดแพร สวท.แพรนําเสนอโครงการประชาสัมพันธเพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ป พ.ศ.2553 - 2556 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร 5 ประเด็นยุทธศาสตร
รวม 6 โครงการ
จังหวัดแมฮองสอน สวท.แมฮองสอน ไดนําเสนอโครงการประชาสัมพันธเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ป พ.ศ.2553-2556 ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
แมฮองสอน 4 ประเด็นยุทธศาสตร รวม 4 โครงการ
/มติที่ประชุม...

- 18 มติที่ประชุม
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5.9 การจัดเสวนา เรื่อง “แนวทางการดําเนินการวิทยุชุมชนใน
ระหวางการเตรียมการออกใบอนุญาตชั่วคราว”
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 ไดเตรียมการจัดการเสวนาเพื่อ
ชี้แจงทําความเขาใจกับผูป ระกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน เรื่อง “แนวทางการดําเนินการ
วิทยุชุมชนในระหวางการเตรียมการออกใบอนุญาตชั่วคราว” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ หอง
เชียงใหม ศูนยการประชุมนานาชาติ
โรงแรมดิเอ็มเพรส ถนนชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม
ในการนี้ สปข.3 ไดประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูประกอบการ
วิทยุชุมชนและผูส นใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงเขารวมเสวนา ทางสื่อ สทท.,
สวท. สวศ. ในสังกัด และ Website ของ สปข.3 และแจงไปยังวิทยุชมุ ชนในพื้นที่ เปาหมาย
จํานวน 300 คน โดย สวท.เชียงใหม เปนแมขายถายทอดเสียงทาง สวท. สปข.3 และ Internet
มติที่ประชุม
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5.10 การรับสัญญาณถายทอดการประกอบพิธีวูกุฟและพิธีฮัจยจาก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ทาง สทท.ยะลา สปข.6
ผอ.สปข.6 รายงานวา สทท.ยะลา ไดรับมอบหมายให
ดําเนินการถายทอดสดการประกอบพิธีวูกุฟและพิธีฮัจยจากประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อใหพี่นอ ง
ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับชมพิธีการ ทีส่ าํ คัญทางศาสนาอิสลามอยางใกลชิด
โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาเขตปตตานี สงบุคลากรผูทรงคุณวุฒิ
รวมบรรยายการถายทอดสดกับเจาหนาที่ สทท.ยะลา เปนประจําทุกป
ในป 2551 ศอ.บต. ไดจัดสรรงบประมาณให กปส. เปน
คาใชจายในการถายทอดสัญญาณการประกอบพิธีวูกุฟและพิธีฮัจยจากประเทศซาอุดิอาระเบีย
สทท.ยะลา จึงไดปรับรูปแบบรายการใหมีความนาสนใจมากขึน้ ผลการตอบรับจากผูชม ไดรับ
ความสนใจชมการถายทอดฯ เปนจํานวนมาก ทั้งประชาชนในรัฐกลันตันทางเหนือของประเทศ
มาเลเซีย รวมทั้งมีประชาชนในจังหวัดสงขลาไดแจงมายังสถานีเสนอใหมีการถายทอดครอบคลุม
5 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลไดรับชมดวย (เขตบริการ
/ของ สทท.ยะลา...

