รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ หองประชุม กปส. ชัน้ ๒ หอง ๒๐๓
*********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ
๒. นายรัตนบุรี
๓. นายไพฑูรย
๔. นายวีรพล
๕. นายจําลอง
๖. น.ส.พันธทิพย
๗. นางกุณฑลี
๘. นายวีระศักดิ์
๙. นางลดาวัลย
๑๐. นายศรศักดิ์
๑๑. นางอุษา
๑๒. นางเตือนใจ
๑๓. นายโยธิน
๑๔. นายธีระพงษ
๑๕. นายกิติ
๑๖. น.ส.สมใจ
๑๗. นายประวิน
๑๘. นางพิชญา

๑๙. นายอําพล
๒๐. นายเอนก
๒๑. นายสุรินทร

ขําโพธิ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ศรีรอด
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ดวงสูงเนิน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
สุนันทิยกุล นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เชิงเชาว
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยี
แทนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
บัวเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
ประสพทรัพย หัวหนากลุมงานผลิตรายการ
แทนผูอํานวยการสํานักขาว
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
สินธุวณิก
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
ไตรโกมุท
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
จันทรเสนา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
สะสมทรัพย ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
พัฒนะพงษ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
เมืองเนาว
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
/๒๒. นางกัญญา.........

-๒๒๒. นางกัญญา
พรปรีชา
ผูอํานวยการกองคลัง
๒๓. นายไพฑูรย
หิรัญประดิษฐ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
๒๔. นายจุมพล
ชุมกมล
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
๒๕. นายบวร
เตชะอินทร ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
๒๖. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
๒๗. นายสุทิติ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อการศึกษา
๒๘. นางพัชนี
รัฐกาญจน นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
แทนผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
๒๙. นางจิตติมา
จารุจินดา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
๓๐. น.ส.จุฑานันท เทศทวี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
๓๑. นางจุฑารัตน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
๓๒. นายเฉลิมชัย
จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
๓๓. นางปรัชญาภรณ สงครอด
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
๓๔. นายชูโชค
ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
๓๕. นายโสภณ
ศิริกุลพิพัฒน ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
๓๖. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
๓๗. นายจําลอง
สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
๓๘. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
๓๙. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายกฤษณพร
เสริมพานิช

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
/ผูเขารวมประชุม.........

-๓ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางนวิยา
อินทรมี
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
๑. ขอบคุณ รปส., ผอ.สํานัก/กอง และสวนภูมิภาค ที่ไปรวมงานวันวิทยุ
กระจายเสียงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ และขอบคุณ ผอ.สวท. ที่จัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย
สําหรับตนไมที่นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และ รมต.นร. (นายสาทิตย วงศหนองเตย)
ปลูก ขอใหดูแลรักษาและสรางรั้วลอมรอบดวย
๒. รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ประชุมกับ ผ.สทท. ภูมิภาค
เรื่องแนวทางการปรับปรุง สทท.ภูมิภาค โดยแบงเปน ๒ เครือขาย สวนกลางเปน Nation wide
และสวนภูมิภาคออกอากาศรายการเอง และรับสัญญาณจากสวนกลางคือ รายการที่สําคัญของชาติ
และรายการของสถาบันพระมหากษัตริย มอบให ผอ.สพท. และนายชุมพร เครือขวัญ สพท.
จัดทําแผนดานเทคนิค นําเสนอ รมต.นร. ตอไป
๓. รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย) มอบนโยบายเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ ขอใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติตามนโยบายและติดตามการดําเนินงาน สําหรับเรื่องการเปลีย่ น
โลโก ของ สทท. ผอ.สทท. เปนประธาน และมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิมาพิจารณาการจัดประกวด
๔. การจัดสัมมนาพัฒนาประชาสัมพันธจังหวัด ๗๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๔-๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมรอยัลฮิลสฯ จังหวัดนครนายก ซึ่ง รมต.นร.(นายสาทิตย
วงศหนองเตย) เปนประธานพิธีเปดและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ซึ่งสํานักงานเลขานุการกรม
จัดทํารายงานผลการสัมมนาและนําเสนอ รมต.นร. และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปแลว จึงขอให
ประชาสัมพันธจังหวัดไดนําความรูความเขาใจและบทบาทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไปพัฒนาระบบงาน
และตนเอง รวมทั้งนโยบายของ รมต.นร. ไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพตอไป
๕. ใหคณะทํางานจัดทําโครงสราง กปส. ซึ่งมี รปส.(นายกฤษณพรฯ)
เปนประธาน และ อกจ. เปนเลขานุการ จัดประชุมและรายงานสรุปใหทราบภายในกลางเดือน
มีนาคม ๒๕๕๒
๖. ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒ จะมีพิธีเปด สปข.๘ อยางเปนทางการ
โดยเชิญปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปด และจะมีการประชุมผูบริหารสัญจร
ณ สปข.๘ จึงขอให สปข.๘ และ สลก. เตรียมความพรอมใหเรียบรอย
๗. สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย เสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ ระหวางวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ประทับแรม ณ โรงแรม
แมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จึงขอให สวท., สทท., สนข. และ สพป. รับผิดชอบดําเนินการ
ประชาสัมพันธ ทั้งวิทยุโทรทัศน และภาพนิ่งใหเรียบรอย
/๘. รมต.นร..........
ระเบียบวาระที่ ๑

-๔๘. รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ให กปส. จัดทํารายละเอียด
เกี่ยวกับการดําเนินการของ กปส. ทั้งหมดประกอบดวย ทรัพยสิน/หนี้สิน/รวมทั้งบุคลากร
จึงขอให อกค. จัดทํารายละเอียดทรัพยสิน, อกร. จัดทํารายละเอียดหนี้สิน และ อกจ. จัดทํา
รายละเอียดเสนอลูกจางชั่วคราวใหเปนพนักงานราชการ
๙. ให อกจ. ประสานกับ สปน. จัดทําแผนการแตงตั้ง รปส. และ ผอ.สํานัก
ในตําแหนงที่วาง ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ใหแลวเสร็จกอนเดือนตุลาคม ๒๕๕๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมแมโขง รอยัล หนองคาย ไปแลวนั้น มีผูบริหารขอแกไขและ
เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้
อวศ. ขอแกไข หนาที่ ๑๘ ขอ ๒.๑๔ เปน “สวศ. จะเปนหนวยงานที่แยก
ตางหากจาก สวท. และเปนหนวยงานระดับกอง สวนจะเปนระดับสํานักไดหรือไม ใหพิจารณา
วิเคราะหจากการบริหารจัดการดานเนือ้ หางานทั้งของ สวศ.สํานักงานกลาง และ สวศ. ภูมิภาค
ทั้ง ๑๑ แหง
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ตามที่มีผูขอแกไข
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การบริหารงานดานการเงินของกรมประชาสัมพันธ
อกค. รายงานสถานะการเงินประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ การใชจาย
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ และการบริหารงบลงทุน
สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๒ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ การใชจายเงินเปนไป
ตามมติ ครม. และในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ มีความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒
๑,๑๓๑.๒๘
ลานบาท
เงินรายได
๑๕๗.๐๙
ลานบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
๗.๗๘
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๕
ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.๒๙
ลานบาท
/เงินกองทุน.........
ระเบียบวาระที่ ๓

-๕เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๓๖
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๘.๘๑
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๒๙.๔๖
ลานบาท
๒. เงิน งบประมาณที่ ได รับการจั ดสรร ๑,๔๘๖.๖๖ ลานบาท เบิกจ ายทั้ งสิ้ น
๓๕๕.๓๘ คิดเปนรอยละ ๒๓.๙๐ ของงบประมาณที่ไดรับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑๕๔.๗๙ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ เบิกจาย
๑๐๖.๐๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๑ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๓๑.๔๙ (งบลงทุน
ยังไมมีการเบิกจาย)
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ งบลงทุนรายการ
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๘ รายการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๕.๑๓ ลานบาท
มีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๓ โครงการ วงเงิน
๑๓.๓๓ ลานบาท คือ
๑.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต กปส. และจัดวางระบบ
บริหารความเสี่ยง จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๓.๑๙ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคา
เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘
มกราคม - ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มีผูเสนอแนะและวิจารณ ๑ ราย ขณะนี้อยูระหวางขออนุมัติราง
TOR ตามที่คณะกรรมการราง TOR ไดปรับปรุง
๑.๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสงขอมูลขาวและรายการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตนอกสถานที่ ๑๐๐ เครื่อง วงเงิน ๖.๕๐ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคา
เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา รับซองเอกสารประกวด
ราคาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กําหนดประมูลวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๑.๓ ระบบปรับอากาศภายในหองคอมพิวเตอรหลัก ๑ ชุด วงเงิน ๓.๖๔
ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคาเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ประกาศประกวดราคา รับซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กําหนดประมูล
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
- โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๑๖๑.๘๐ ลานบาท คือ
๑. เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต พรอมอุปกรณ
สวนควบสําหรับ สวท.แมสอด นครราชสีมา หนองคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุงสง ยะลา และ
ปตตานี (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๘ ชุด วงเงิน ๓๖.๘๐ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคา
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา รับซองเอกสาร
/ประกวดราคา.........

-๖ประกวดราคาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ กําหนดประมูลวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ อยูระหวาง
คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาผล
๒. อุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม
อุปกรณผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม สทท.
พิษณุโลก (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๙.๐๐ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวด
ราคาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ ระหวาง
วันที่ ๒๑-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะ จํานวน ๒ ราย ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๖
มกราคม ๒๕๕๒ มีผูเสนอแนะ ๓ ราย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงราง TOR ครั้งที่ ๓
ระหวางวันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๓. อุปกรณหอ งสงโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ สทท.นครศรีธรรมราช จํานวน
๑ ชุด วงเงิน ๒๔.๐๐ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
๒๕๕๑ ประกาศราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะ จํานวน ๓ ราย ประกาศราง TOR ครัง้ ที่ ๒ ระหวางวันที่
๑๖-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ มีผูเสนอแนะ ๒ ราย ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงราง TOR
๔. เครื่องสงโทรทัศนระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สคท.ทุงสง
(เขาตาว) วงเงิน ๑๕ ลานบาท ตามแผนจะประกาศประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาเลขที่ ๖๑๓/๕๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ครบกําหนดสงมอบวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๑๔,๗๒๕,๐๐๐.- บาท
๕. หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐ KVA พรอมชุดควบคุมระบบไฟฟาแรงสูง
(อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๗.๐๐ ลานบาท ตามแผนจะ
ประกาศประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตาม
ประกาศประกวดราคา รับซองเอกสารประกวดราคาวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ กําหนดประมูล
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔)
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ กรมประชาสัมพันธ
ผอ.สนผ. รายงานวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๒ เห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดินฉบับดังกลาวไปใชประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ
/ประจําป.........
ระเบียบวาระที่ ๔

-๗ประจําป สํานักงบประมาณแจงเวียนปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
โดยกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และบูรณาการงบประมาณ
ในมิติพื้นที่ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรี
เจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอสํานักงบประมาณเพื่อใชประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปตอไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ สนผ. ไดดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร
“การพัฒนากระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔”
ซึ่งเปนตัวชี้วัดหนึ่งในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ระดับ
ความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยใชงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๒,๒๖๓,๐๒๔.-บาท ผลจากการ
ดําเนินงานสามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทําแผนใหมีแนวทางที่ชัดเจนอยางเปนระบบ
มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ และประการสําคัญเปนการดําเนินงานที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวม
ในการระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคจากบุคลากรทุกระดับ ประกอบดวย
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร สํานัก/กอง และผูปฏิบัตซิ ึ่งเปนผูแทนจากทุกสํานัก/กอง โดยมีขั้นตอน
การดําเนินงานรวม ๕ ขั้นตอน
สนผ. ขอเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
๑. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔) ของกรมประชาสัมพันธ
ที่ดําเนินการภายใตแผนปรับปรุงองคกรฯในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ไดผานกระบวนการ
ปรับปรุง/พัฒนาใหมีแนวทางที่ชัดเจนอยางเปนระบบ มีมาตรฐานตามหลักวิชาการ
๒. เปาหมายเชิงนโยบายของแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๕๔ (รัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี) และแผนการบริหารราชการแผนดิน ๔ ป
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ที่เชื่อมโยงสูภารกิจของ
กรมประชาสัมพันธ ยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลง คือ ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง
แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ กลยุทธ/วิธีการในการปฏิบัติ
๓. แผนปฏิบัติราชการ ๔ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ (ฉบับเดิม) ไดบรรจุประเด็นสําคัญ
ที่ กปส. ตองดําเนินงานดานการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว
บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร ๓ ประเด็น
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบ มอบหมาย สนผ. เปนหนวยงานหลัก
ดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ (รัฐบาล นายสมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี) เปนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี) และแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ คือ
/๑. ความเชื่อมโยง.........

-๘๑. ความเชื่อมโยงสอดคลองกับเปาหมายเชิงนโยบายของแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี)
๒. ความเชื่อมโยงสอดคลองกับตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของ
กรมประชาสัมพันธ
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และสามารถปฏิบัติได
จริ ง อย า งเป น รู ป ธรรม โดยยั ง คงสาระสํ า คั ญ ที่ บ รรจุ ไ ว ใ นแผนฯ (ฉบั บ เดิ ม ) ประกอบด ว ย
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ และโครงการหลัก ไวเชนเดิม
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมและที่นําเสนอโดย Power Point )
ที่ประชุมใหขอสังเกตวา การดําเนินงานเปนปปฏิทินหรือปงบประมาณ ตองมีความ
ชัดเจน เนื่องจากในการรวมจัดทําแผนกับจังหวัดเปนปงบประมาณ สําหรับในสวนของการเรงรัด
ควรใหมีแผนเงินเพื่อติดตามการใชจาย และตนเดือนตุลาคมงานควรจะสามารถดําเนินการได
ผอ.สนผ. ชี้แจงวา แผนการดําเนินงานจะเปนไปตามปงบประมาณ สําหรับเรื่อง
การติดตามประเมินผล สนผ. จัดทําแบบใหกรอกขอมูลเปนกรอบดําเนินการ อยูระหวางประสานกับ
ศสช. จัดทําระบบเชื่อมโยงทั้งแผนปฏิบัติงานตามโครงการ แผนเงิน และการใชเงินงบประมาณ
เงินรายได หรือเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากหนวยงานตาง ๆ ที่ให กปส. ดําเนินโครงการใชไปได
สามารถตรวจสอบการใชจายไดอยางชัดเจน
มติที่ประชุม
ไปดําเนินการตอไป

เห็นชอบตามที่ ผอ.สนผ. เสนอ และรับขอสังเกตของที่ประชุม

๔.๒ การเจรจากับกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
สวศ. ปจจุบัน และโครงสรางกับการพัฒนา สวศ. ในอนาคต
อวศ. รายงานวา มติที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ มอบ รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนประธานคณะทํางานในการเจรจาเพื่อหารือ
อยางเปนทางการกับกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานทางดานการศึกษา
อื่น ๆ ที่มีขอผูกพันดานผลิตรายการตามสัญญาเงินยืมในโครงการพัฒนาการศึกษา โดยมี อวศ.
เปนเลขานุการ
การเจรจาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อขอทบทวนขอปฏิบัติ ดังนี้
๑. กปส. ขอรับหนาที่เปนผูดูแลโครงการใชสื่อวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาการศึกษา
แทนกระทรวงศึกษาธิการ
๒. ขอเพิ่มบทบาท กปส. ในฐานะหนวยงานที่จะเปนผูเสนอขอหรือไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงเพื่อบริการสาธารณะ (ประเภทที่หนึง่ หรือประเภทที่สาม แลวแตกรณี)
ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑
/๓. เพิ่มบทบาท.........

-๙๓. เพิ่มบทบาทของ กปส. ในการผลิตรายการเอง
๔. ขอทบทวนการกําหนดสัดสวนและการจัดสรรเวลารายการออกอากาศที่ใหแก
หนวยงานตาง ๆ ใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ที่คาดหมายได
อวศ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางาน ไดประสานงานและประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ
สภาการศึกษาแหงชาติ และหนวยงานทางดานการศึกษาอื่นที่มีขอผูกพันดานผลิตรายการตามสัญญา
เงินยืมในโครงการพัฒนาการศึกษาแลว ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรุปไดวา
๑. ผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการไดยืนยันวา กระทรวงศึกษาธิการมีความพรอม
และประสงคจะกํากับดูแลคลื่นวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของ กปส. ทั้ง ๑๑ แหงได ในกรณี
ที่ กปส. ไมพรอมหรือไมสามารถดําเนินการพัฒนา สวศ. ทั้งนี้ขอให กปส. โอนเครื่องสง-หองสง
บุคลากร และทะเบียนคลื่นวิทยุกระจายเสียงทั้งหมด
๒. กระทรวงศึกษาธิการขอให สวศ. ดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการ สวศ.
ที่กําลังดําเนินการอยูในปจจุบันไปพลางกอนจนกวาจะไดขอยุติ กลาวคือ สวศ.สวนกลางปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการเปนคลื่นแหงการเรียนรูตามอัธยาศัย ในระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๘๗๓ กฮ.
สวน สวศ.ภูมิภาคทั้ง ๑๑ แหง ใหอยูในความรับผิดชอบกํากับดูแลของ สปข.๑-๘ และให
สวศ.ภูมิภาค เลือกรับสัญญาณเสียงจาก สวศ.สวนกลาง ในกรณีที่ยังไมพรอมที่จะผลิตรายการเอง
๕๐% และอีก ๕๐% เปนรายการของ มสธ. และรายการของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ยังคงออกอากาศทาง สวศ.ภูมภิ าค ทั้ง ๑๑ แหง เชนเดิม ทั้งนี้ การเชื่อมโยง
สัญญาณการถายทอดรายการระหวาง มสธ. และศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาผานดาวเทียม
ที่ สวท.ถนนวิภาวดีรังสิตเหมือนเดิมโดยไมตองผานความถี่ เอ.เอ็ม.๘๓๗ กฮ.
๓. ให กปส. เรงดําเนินการหารือกับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเปนตนสังกัด
เพื่อหาขอสรุปใหไดความชัดเจนและความเปนไปไดวาหนวยงานใดสมควรเปนผูกํากับดูแลคลื่น
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ซึ่งมีเครือขาย สวศ.ภูมิภาค จํานวน ๑๑ แหง
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยใหความเห็นดังนี้
๑. เห็นชอบใหคง สวศ. ไวในภารกิจของ กปส. และดําเนินการพัฒนาตอไป
๒. ทําแผนปรับปรุงพัฒนา สวศ. ทางดาน Hardware และ Software รวมทั้ง
คุณภาพรายการ ศักยภาพของ สวศ. ในสวนภูมิภาค
๓. กรณีงบประมาณเพื่อพัฒนา Hardware ในป ๕๓, ๕๔ กปส. ไมผานการพิจารณา
อาจตองขอให สวศ.ภูมิภาค ดําเนินการเทาที่ศักยภาพมีอยู และ สปข. อาจใหการสนับสนุนในการ
นําคลื่นความถี่ที่มีอยูไปจัดทําเรื่องของการศึกษาดวย
/๕. ควรเรงดําเนินการ.........

- ๑๐ ๔. ควรเรงดําเนินการจัดทําขอมูลเสนอ รมต.นร. เพื่อนําเรื่อง พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่
เขาที่ประชุมสภา
๕. ทําหนังสือนําเสนอขอสรุปจากที่ประชุมเพื่อหารือ รมต.นร. เกี่ยวกับแนวคิดของ
กปส. ในการแกไขปญหาโดยการทํางาน ๕๐ /๕๐
๖. เพิ่มวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เปนสถานีเพื่อการศึกษาและการประชาสัมพันธ
ของรัฐ
มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบให กปส. พัฒนา สวศ. ตอไปเหมือนเดิม
๒. มอบ อวศ. ทําหนังสือนําเสนอขอสรุปจากที่ประชุมผูบริหาร
เพื่อหารือ รมต.นร ตอไป
๔.๓ การจัดตั้งสถานีบริการปมน้ํามัน ปตท. ในพื้นที่ของ สปข.
ลนก. รายงานวา ในคราวประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให ผอ.สปข.๖ เปนผูประสานงานรวบรวม
ขอมูลสถานที่และความเหมาะสมในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สปข.๑-๘ เพื่อดําเนินการพิจารณา
จัดตั้งสถานที่บริการปมน้ํามัน ปตท. เพื่อหารายไดเขากองทุนสวัสดิการ กปส. และนําเสนอที่ประชุม
ผูบริหารพิจารณา ซึ่งมีหนวยงานที่สงรายละเอียดขอมูลสถานที่เขารวมโครงการดําเนินการจัดตั้ง
สถานีบริการน้ํามัน ปตท. จํานวน ๕ หนวยงาน ไดแก สปข.๑, สปข.๔, สปข.๕, สปข.๖ และ สปข.๗
สลก. ไดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ และระเบียบ
สวัสดิการ กปส. แลว สามารถดําเนินกิจการไดตามระเบียบ ดังนี้
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ
พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔ แบงไดเปน ๒ ประเภท คือการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ และการจัด
สวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ในระเบียบขอ ๔ “การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินการ
กิจการหรือกิจการสวัสดิการ ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
หมวด ๑ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ เพื่อประโยชนของสวนราชการ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด
๒. ระเบียบสวัสดิการ กปส. พ.ศ.๒๕๕๐
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการ
สวัสดิการ ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๒) ในขอ ๙
แหงระเบียบสวัสดิการ กปส. พ.ศ.๒๕๕๑ “(๑๒) การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได
เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ เพื่อประโยชนของสวนราชการ ตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด”
/๓. ประกาศคณะกรรมการ.........

- ๑๑ ๓. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ขอ ๒ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการ
เพื่อประโยชนของ กปส. และเปนโครงการที่คณะกรรมการสวัสดิการไดจัดใหมีขึ้น หรือมอบหมาย
ใหบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการ หรือผูที่มิใชขาราชการเปนผูดําเนินการ
โดยผูไดรับมอบหมายดังกลาวจะตองทําโครงการและขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการสวัสดิการกอน
๔. การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ และการ
จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๑ เสนอ ๒ แหง ที่ สวท.หนองคาย ระบบ เอ.เอ็ม.
และ สวท.ขอนแกน สถานีเครื่องสงวิทยุระบบ เอ.เอ็ม. สปข.๔ เสนอ ๒ พื้นที่คือ สวท.ตาก
ติดถนนสายเอเชียตาก-ลําปาง และ สวท.กําแพงเพชร หางตัวเมือง ๔ กม. ผานศูนยราชการของ
จังหวัดกําแพงเพชร สปข.๕ เสนอ ๒ แหงคือที่ สทท.สุราษฎรธานี ติดถนนสุราษฎร-นาสาร และ
สวท.ระนอง ติดถนนเพชรเกษมขนาด ๔ ชองทางจราจร สปข.๖ เสนอ ๑ แหงคือ สวศ.สงขลา
ติดถนนหาดใหญ-สงขลา สปข.๗ เสนอ ๑ แหง บริเวณหนาสํานักประชาสัมพันธเขต ๗ ติดถนน
สุขุมวิท ซึ่ง ปตท. ไดไปสํารวจแลวไมผานเกณฑ จึงเสนอเพื่อขออนุมัติในหลักการดําเนินงาน
ทั้ง ๕ หนวยงาน จึงขอใหคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. จัดทําโครงการเสนอ ปตท. หากผล
เปนประการใด กปส. จะไดทําหนังสือขออนุญาตทําธุรกิจกับกรมธนารักษตอไป
อปส. แจงวา จะนําเงินไดเขาเปนสวัสดิการ ๒ สวนคือ สวนหนึ่งนําเขาสวัสดิการ
กปส. และอีกสวนหนึ่งนําเขาเปนสวัสดิการของหนวยงานนั้น ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบใหคณะกรรมการสวัสดิการดําเนินการใน
รายละเอียด และนําผลความคืบหนาการดําเนินการรายงานใหที่ประชุมทราบตอไป
๔.๔ ลูกหนี้เงินยืมสงใบสําคัญและคืนเงินเหลือจายลาชา
อกค. รายงานวา กคล. จะทําหนังสือทวงหนี้เงินยืม ๓ ครั้ง หากครั้งที่ ๓
ลูกหนี้ไมสงใบสําคัญและเงินยืมเหลือจายภายในกําหนด จะดําเนินการตัดเงินเดือนเพื่อสงคืนเงินยืม
ที่คางชําระอยู ซึ่งตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ.๒๕๕๑ ไดกําหนดไว ดังนี้
ขอ ๖๐ ใหผูยืมสงหลักฐานการจายเงินและเงินเหลือจายที่ยืมไป (ถามี) ภายใน
กําหนดระยะเวลา ดังนี้
(๑) กรณีเดินทางไปประจําตางสํานักงาน หรือการเดินทางไปราชการประจําใน
ตางประเทศ หรือ กรณีเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมโดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือธนาณัติแลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ไดรับเงิน
(๒) กรณีเดินทางไปราชการอื่น รวมทั้งการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ใหสงแกสวนราชการผูใหยืมภายในสิบหาวันนับจากวันกลับมาถึง
/(๓) การยืมเงิน.........

- ๑๒ (๓) การยืมเงินเพื่อปฏิบัติราชการนอกจาก (๑) หรือ (๒) ใหสงแกสวนราชการ
ผูใหยืมภายในสามสิบวันนับจากวันไดรับเงิน
ในกรณีที่ผูยืมไดสงหลักฐานการจายเพื่อสงใชคืนเงินยืมแลวมีเหตุตองทักทวงให
สวนราชการผูใหยืมแจงขอทักทวงใหผูยืมทราบโดยดวน แลวใหผูยืมปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน
สิบหาวันนับจากวันที่ไดรับคําทักทวง หากผูย ืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและไมไดชี้แจงเหตุผล
ใหสวนราชการผูใหยืมทราบ ใหสวนราชการผูใหยืมดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงิน
โดยถือวาผูยมื ยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
ขอ ๖๓ ในกรณีที่ผูยืมมิไดชําระคืนเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหผูอํานวยการ
กองคลัง เรียกใหชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อยางชาไมเกิน
สามสิบวัน นับแตวันครบกําหนด
ปจจุบันมีลูกหนี้สงใบสําคัญและชําระคืนเงินเหลือจายลาชา ตองทําหนังสือทวงถาม
ถึง ๓ ครั้งเปนจํานวนมาก จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมรวมกันอภิปราย สรุปไดวา กคล. สามารถดําเนินการไดตามระเบียบ หาก
มีเหตุสุดวิสัยตองรายงานผูบังคับบัญชา ซึ่ง ผอ.สํานัก/กอง ตองบริหารจัดการใหเจาหนาที่
การเงินของฝายบริหารรับผิดชอบรวมกับภารกิจของผูไปปฏิบัติงาน และขอให อกค. ไปศึกษา
หารือกับกระทรวงการคลังวาอํานาจการผอนปรนเปนอํานาจของ อปส. หรือกระทรวงการคลัง
รปส.(นายไพฑูรยฯ) แจงวา กคล. ขอยืมเงินทดรองราชการเต็ม ๑๐๐% ซึ่งงบ
การเดินทางไปราชการใหแค ๗๐% เทานั้น ผูที่ยืมเงินจะไดรีบเบิกเงินสวนที่เหลือ
มติที่ประชุม

ให กคล. ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเครงครัด

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการประชุม Asia-Pacific Regulatory Round Roundtable
ครั้งที่ ๑๓
อกช. รายงานวา อปส. อนุมัติให นายตรี บุญเจือ เปนผูแทนเขารวม
ประชุมโตะกลมวาดวยการกํากับดูแลแหงเอเชียและแปซิฟก ครั้งที่ ๑๓ (๑๓th Asia-Pacific Regulatory
Roundtable) ระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ตามคําเชิญของคณะกรรมการกิจการสื่อและการสื่อสารแหงมาเลเซีย (Malaysian Communications
and Multimedia Commission)
การประชุมโตะกลมฯ ดังกลาว มีผูแทนหนวยงานกํากับดูแลดานกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนจากประเทศตาง ๆ เขารวมประชุม จํานวน ๖ ประเทศ ๘ หนวยงาน
(รวมประเทศไทย) ไดแก บรูไนดารุสซาราม อินโดนีเซีย (๒ หนวยงาน) สาธารณรัฐเกาหลี
(๒ หนวยงาน) มาเลเซีย สิงคโปร นอกจากนี้ ประเทศฟลิปปนส และสหภาพพมา ไดสงผูแทนเขา
รวมสังเกตการณ
/นายตรี .........
ระเบียบวาระที่ ๕

- ๑๓ นายตรี บุญเจือ ไดรับมอบหมายจากทีป่ ระชุมใหเปนประธานการประชุมในชวงการ
รายงานผลการดําเนิน งานของหนวยงานกํากั บดู แลของประเทศตา ง ๆ และนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของประเทศไทย นอกจากนี้ไดนําเสนอเรื่องความทาทายใหมของการกํากับดูแลดาน
เนื้อหารายการ
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการสัมมนาประชาสัมพันธจังหวัด
“ผูนําวิสัยทัศน บริหารการประชาสัมพันธยุคใหม”
ลนก. รายงานวา กรมประชาสัมพันธไดจัดสัมมนาประชาสัมพันธ
จังหวัด “ผูนําวิสัยทัศนบริหารงานประชาสัมพันธยุคใหม” เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ณ โรงแรมรอยัลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนดสปา จังหวัดนครนายก โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) เปนประธานพิธีเปดการสัมมนา และไดกลาว
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแกผูเขาสัมมนา
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานความคืบหนาการปฏิบัติงาน สนข.
ผอ.สนข. รายงานวา สํานักขาวแหงชาติ ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ระดับสูงของ กปส. ใหจดทะเบียน โดเมนเนม ในชื่อ thainews.go.th ซึ่งในขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการ และ สนข. ไดเสนอ อปส. ขออนุมัติเปดชองขาว ๒๔ ชั่วโมง ภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ผานทางระบบโทรทัศนดาวเทียม โดยใชงบประมาณไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบลานบาท) ซึ่งเรื่องนี้ไดนําเสนอ รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ทราบแลว และในขณะ
นี้อยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติดําเนินการ
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๒
ผอ.สนผ. รายงานวา สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๑๖ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., นตส., สลก.,
สวท., สนผ., สทท., สพป., สปข.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ กพร.กปส. คิดเปนรอยละ
๘๑.๘๑ และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๔ หนวยงาน ไดแก สพท., สนข., สปต. และ ศสช.
คิดเปนรอยละ ๑๘.๑๙
/หนวยงานที่นําเสนอ.........

- ๑๔ หนวยงานที่นําเสนอเอกสารเขาที่ประชุมผูบริหารโดยตรงคือ กคล. และ สปช.
โดยมีโครงการตาง ๆ ประกอบดวย
๑. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเคเบิ้ลทีวีและ
วิทยุชุมชน ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการสนับสนุนหนวยปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ กกจ., กกร., สลก.,
นตส. และ กพร.กปส.
๓. การประชาสัมพันธเผยแพรตามภารกิจยุทธศาสตร
๔. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาล
ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๕. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญรัฐบาล
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ ผลการดําเนินงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การจัดทําแผนพัฒนากลุมยุทธศาสตรจังหวัด ประจําป ๒๕๕๓
๒. ความคืบหนาโครงการประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนี
เขาเมือง ๓ สัญชาติ
๓. การพัฒนา ปรับปรุงหองสงกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ ๗๒๙ กฮ.
๔. การรักษาเครือขายเกาและเครือขายใหมดานการประชาสัมพันธ
๕. การจัดตั้งศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ สปข.๑
๖. สรุปประเด็นรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์”
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ ผลการดําเนินงานของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรง
เปดหองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ
๒. การประชาสัมพันธพิธีวางศิลาฤกษสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๓
(นครพนม-คํามวน)
/๓. มหาวิทยาลัย.........

- ๑๕ ๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รวมกับมหาวิทยาลัยกวางนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ
๔. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการบริหารการจัดการ
การศึกษาใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ ผลการดําเนินงานของ สปข.๔
ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข.๔ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สรุปผลการดําเนินงานติดตั้งเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงพรอมอุปกรณสวนควบ
ของ สวท.พิษณุโลก
๒. รายงานความคืบหนาการเวนคืนที่ดินของ สวท.แมสอด
๓. รายงานการจัดซื้อเครื่องสง เอฟ.เอ็ม. ของ สวท.แมสอด
๔. รายงานการจัดทําราง TOR สทท.พิษณุโลก
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ ผลการดําเนินงานของ สปข.๕
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเปนองคประธาน
เปดศูนยเพื่อใจวัยรุน TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER
๒. การประชาสัมพันธ “การประชุมสุดยอดอาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ ๑๔”
๓. การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอาเซียนบวก ๓ วาระพิเศษ
ที่จังหวัดภูเก็ต
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอรายงานที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและการเยียวยาฯ
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการใหนํา
สรุปผลการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระ
เพื่อทราบ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
/สปข.๖.........

- ๑๖ สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงระยะเวลา
ระหวางวันที่ ๑๖ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ ผลการดําเนินงานของ สปข.๖
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สรุปการตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของ รปส.
(นายไพฑูรย ศรีรอด) ณ สวท.ตรัง และ สวท.พัทลุง
๒. สรุปการประชาสัมพันธกิจกรรมสําคัญในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจําป ๒๕๕๒
๓. สรุปความคืบหนาการกอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ รายงานการประเมินการฝกอบรม หลักสูตร
“นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” รุนที่ ๑๐
ผอ.สปช. รายงานวา สถาบันการประชาสัมพันธ ไดดําเนินการจัด
ฝกอบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง“ รุนที่ ๑๐ ระหวางวันที่ ๗-๑๖ กุมภาพันธ๒๕๕๒
จํ า นวน ๑๐ วั น ให กั บ ข า ราชการพลเรื อ น ทหาร ตํ า รวจ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และประชาชนทั่ ว ไปที่
ปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธเสร็จเรียบรอยแลว
การฝกอบรมเปนรู ปแบบการบรรยาย การสาธิ ต และการฝกภาคปฏิบั ติ ซึ่ง มี
ขอสรุปผลการประเมินทายหลักสูตร สรุปไดวาผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอเนื้อหา
วิชาการ โสตทัศนูปกรณและเอกสารประกอบการฝกอบรม วิทยากร รวมทั้งการดําเนินการของ
สถาบันฯ และใหขอเสนอแนะใหเพิ่มจํานวนวันอบรมใหมากขึ้น เพิ่มชั่วโมงในการฝกภาคปฏิบัติ
และขอใหจัดหลักสูตรดังกลาวอยางตอเนื่องในปตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๒ สรุปผลการจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียน
ในโอกาสที่ประเทศไทยเปนประธานอาเซียนและเปนเจาภาพจัดประชุม
สุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ ๑๔
ผอ.สปต. รายงานวา สปต. รวมกับ สปข.๗ จัดโครงการสัมมนาเพื่อ
สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในโอกาสที่ไทยเปนประธานอาเซียนและเปนเจาภาพ
/จัดประชุม.........

- ๑๗ จัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ โรงแรมมณีจันทรรีสอรท
จังหวัดจันทบุรี
การสัมมนาประกอบดวย หนวยงานในความรับผิดชอบของ สปข.๗ จังหวัดจันทบุรี
สื่อสารมวลชนทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ จํานวน ๘๕ คน โดยการสัมมนาฯ
มีรูปแบบการดําเนินการ ประกอบดวย การบรรยาย เรื่อง “ประเทศไทยกับการเปนเจาภาพการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน”โดย นายวทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ
การอภิปราย เรื่อง “ศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในยุทธศาสตรเกี่ยวกับอาเซียน”
และการระดมสมองในหัวขอ “บทบาทของสื่อมวลชนกับการประชาสัมพันธ ความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาในกรอบอาเซียน” ผูเขารวมสัมมนาและวิทยากรไดแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และ
สรุปประเด็นจากเวทีแสดงความคิดเห็นดวย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ การจัดงานวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๖ ป
รปส.(นายไพฑูรยฯ) แจงวา อปส. มอบหมายใหเปนประธาน และมี
นโยบายใหคณะกรรมการจัดงานวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๖ จัดงานอยางสมเกียรติ สมบูรณ และ
สนุกสนาน กําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยแบงการจัดงานเปน ๓ สวนคือ
- การจัดงานดานพิธีการ พิธีสงฆ มอบประกาศเกียรติคุณแกผูทําคุณประโยชน
- การจัดประกวดพระเครื่อง ในวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมี
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนเจาภาพจัดงานเพื่อหารายไดเขาสวัสดิการ กปส.
- การจัดแสดงคอนเสิรตในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อหารายได
เขาสวัสดิการ กปส.
นอกจากนีจ้ ะจัดใหมีการจําหนายสินคาจากสวนภูมิภาค โดย ผอ.สปข.๑-๘
นําสินคาจากพื้นที่มาจําหนายเพื่อหมุนเวียนทางดานเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

ระเบียบวาระที่ ๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ การประชุม ปชส.ผูแทนภาค ๑-๘
นางปรัชญาภรณฯ ผูแทนประชาสัมพันธผูแทนภาค ๓ รายงานวา
สคบ. ใหงบจังหวัดทั่วประเทศจังหวัดละ ๒-๓ แสนบาท โดยใหตั้งชมรมประชาชนคุมครอง
ผูบริโภคประจําจังหวัดขึ้น โดยมีนายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่เปนสมาชิก
ปรากฏวา ๒ ปที่ผานมา สคบ. ไมพึงพอใจ เนื่องจากผลงานไมปรากฏ ปชส.บางจังหวัด ไดเสนอ
ของบจากจังหวัดตั้งชมรมในลักษณะเดียวกับชมรมของ สคบ. เนื่องจากเราดูแลเรื่องสื่ออยูแลวก็ตั้ง
ชมรมสื่อมวลชนและประชาชนคุมครองผูบริโภคขึ้น จังหวัดจึงใหงบประมาณมาสวนหนึ่งในการ
/ติตามงาน.........

