รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒
ณ หองสัมมนา คําแสด ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
*********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ
๒. นายรัตนบุรี
๓. นายจําลอง
๔. นางกุณฑลี
๕. นายวีระศักดิ์
๖. นางลดาวัลย
๗. น.ส.อัมพวัน
๘. นางอุษา
๙. นางเตือนใจ
๑๐. นายชัยวัน
๑๑. นางรัชวัลค
๑๒. นายบัณฑิต
๑๓. นายยรรยง

๑๔. นายประวิน
๑๕. นางพิชญา

๑๖. นายอําพล
๑๗. นายเอนก
๑๘. นายสุรินทร
๑๙. นางกัญญา
๒๐. นายไพฑูรย

ขําโพธิ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เชิงเชาว
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยี
แทนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
บัวเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
เจริญกุล
ผูอํานวยการสํานักขาว
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
สินธุวณิก
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
เพชรจิระวรพงศ นายชางไฟฟาอาวุโส
แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
สืบแยม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดขอนแกน แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
สมจิตต
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
พัฒนะพงษ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
เมืองเนาว
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
พรปรีชา
ผูอํานวยการกองคลัง
หิรัญประดิษฐ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
/๒๑. นายจุมพล.........

-๒๒๑. นายจุมพล
๒๒. นายบวร
๒๓. นายสมโภชน
๒๔. นายสุทิติ
๒๕. นายสนธยา
๒๖. น.ส.สุนิษา
๒๗. น.ส.จุฑานันท
๒๘. นางจุฑารัตน
๒๙. นายเฉลิมชัย
๓๐. นายรังสรรค
๓๑. นายชูโชค
๓๒. น.ส.ชุติมา
๓๓. นางจินดา
๓๔. นายจําลอง
๓๕. นางสุกัญญา
๓๖. นางทัศนีย

ชุมกมล
เตชะอินทร

ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อการศึกษา
ศรีเวียงธวัช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
แทนผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
บุญรอด
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
เทศทวี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ขําแจง
ประชาสัมพันธจังหวัดแพร
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
แหละยุหีม ประชาสัมพันธจังหวัดพังงา
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
ไตรอรุณ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายกฤษณพร
เสริมพานิช
๒. นายไพฑูรย
ศรีรอด

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
/๓. นายวีรพล.........

-๓๓. นายวีรพล
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
๒. นางนวิยา

ดวงสูงเนิน

ที่ปรึกษาดานตางประเทศ

นิ่มเงิน
อินทรมี

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
กอนเขาวาระการประชุม
๑. ผอ.สปข.๘ กลาวตอนรับ อปส. และคณะผูบริหารของ กปส. พรอมทั้งบรรยาย
สรุปการดําเนินงานของ สปข.๘
๒. อปส. กลาวตอบขอบคุณ ผอ.สปข.๘ ขาราชการและเจาหนาที่ สปข.๘ ทุกทาน
๓. อปส. มอบประกาศเกียรติคุณใหแก วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย เกบุย ตําแหนงนายชาง
ไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากไดรับบาดเจ็บขณะปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ติดตามทําขาว รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เดินทางไปตรวจ
ราชการที่วิทยาลัยปกครองธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ และมีการ
ปาระเบิดปงปอง
เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
๑. รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย) ประชุม ผ.สทท. ทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดชี้แจงเรื่องการพัฒนา สทท. ดังนี้
๑.๑ ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐ ใหดํารงบทบาทสื่อเพือ่ ประโยชน
สาธารณะและสรางความสมานฉันทในชาติ
๑.๒ พัฒนาใหเปน “สถานีวิทยุโทรทัศนแหงชาติ” ทําหนาที่ใหความรู
การศึกษา เผยแพรขาวสารการประชาสัมพันธและสนับสนุนนโยบายของรัฐ
๑.๓ เปลี่ ยนโลโกใหม จะมีก ารตั ด สินการประกวดโลโก ใหมวันนี้
(๒๖ มี.ค.๕๒) และเปดตัวเริ่มใชโลโกใหม วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
๑.๔ พัฒนา สทท. เปนสถานีโทรทัศนแหงชาติสวนกลางและสถานีโทรทัศน
แหงชาติสวนภูมิภาค กําหนดเปาหมายออกอากาศเหมือนกันทั้งประเทศภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒
๒. การจัดงานวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๖ ซึ่งกําหนดจัดงานวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม
๒๕๕๒ และไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ ไปแลว โดยมีการจัดกิจกรรมสําคัญ ๆ
ประกอบดวย
๒.๑ การจัดนิทรรศการและประกวดพระเครื่อง ในวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม
๒๕๕๒ ซึ่ง รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนประธาน สําหรับผูชนะเลิศการประกวดจะไดรับพระราชทานถวย
รางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจะนํารายไดเขาเปนสวัสดิการของ
กปส. ไมต่ํากวา ๑ ลานบาท
/๒.๒ การจัดแสดงดนตรี.........

ระเบียบวาระที่ ๑

-๔๒.๒ การจัดแสดงดนตรีของวงกรมประชาสัมพันธ “เสียงสวรรควันประชา
ครั้งที่ ๙” ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม กปส. หารายได
เขาสวัสดิการ กปส.
๒.๓ การจัดจําหนายสินคาราคาถูกจากชุมชนทั่วประเทศ ในวันที่ ๒-๔
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ให ผอ.สปข.๑-๘ และ ส.ปชส. แจงการจําหนายสินคาที่ สลก.
๓. ใหระมัดระวังการเดินทางมารวมงาน จาก สปข. ๑ – ๘ โดยควรเดินทาง
กลางวันเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของขาราชการและเจาหนาที่
๔. การขอเชาเวลาถายทอดสด ทาง สทท., สวท. จะตองไดรับชําระเงินสด
ลวงหนากอนถึงจะออกปฏิบัติการถายทอดสดได
๕. มอบให สลก. ทําบัตรผานทําเนียบรัฐบาลและสภาของ อปส., รปส.
และ ผอ.สํานักกอง/สวนกลาง
๖. การสรรหาตําแหนง รปส. ซึ่ง อปส. ไดนําเรียน รมต.นร และ ปนร.
รับทราบแลว ขอให กกจ. เรงดําเนินการใหแลวเสร็จในเดือน ก.ค. ๕๒
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลวนั้น มีผูบริหารขอแกไขและ
เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้
ร.ผอ.สปข.๒ (นายกิติฯ) ขอแกไข หนาที่ ๕ ขอ ๑.๒ และ ๑.๓ หนาที่ ๖ บรรทัดที่ ๒
และขอ ๕ ใหเปลี่ยนคําวา “ประมูล” เปนถอยคําใหตรงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ
อวศ. ขอแกไข หนาที่ ๙
- ขอ ๒ บรรทัดที่ ๓ จาก “ความถี่ ๘๗๓ กฮ.” เปน “ความถี่ ๘๓๗ กฮ.”
- ความเห็นของที่ประชุม ขอ ๓ บรรทัดแรก จาก “ไมผานการพิจารณา” เปน
“ยังไมผานการพิจารณา”, บรรทัดที่ ๒ จาก “อาจใหการสนับสนุนในการ” เปน “ตองใหการ
สนับสนุนในการ” และบรรทัดที่ ๓ จาก “จัดทําเรื่องของการศึกษาดวย” เปน “จัดทําเรื่อง
ของการศึกษาในพื้นทีด่ วย”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ตามที่มีผูขอแกไข
/ระเบียบวาระที่ ๓.........

-๕เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การบริหารงานดานการเงินของกรมประชาสัมพันธ
อกค. รายงานสถานะการเงินประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๒ การใชจาย
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ และการบริหารงบลงทุน
สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ การใชจายเงินเปนไปตาม
มติ ครม. และในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ มีความคืบหนาเกี่ยวกับเรือ่ งดังกลาว ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
เงินงบประมาณ ป 2552
๑,๐๓๘.๓๔
ลานบาท
เงินรายได
๑๔๗.๗๑
ลานบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
๗.๗๖
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๕
ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๒.๑๓
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๔๘
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๑๐.๓๔
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๓๖.๓๗
ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๔๘๖.๖๖ ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๔๔๘.๓๒
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๐.๑๖ ของงบประมาณที่ไดรับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ประจําเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑๒๑.๖๓ ลานบาท ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ เบิกจายไป
๙๒.๙๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๔๑ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๒๓.๕๙ (งบลงทุน
ยังไมมีการเบิกจาย)
๔. ผลการดํ า เนิ น งานงบลงทุ น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ งบลงทุ น
รายการคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 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 อยูระหวางดําเนินการเสนอผลการ
เผยแพร TOR ครั้งที่ ๓ มีผูเสนอแนะและวิจารณ จํานวน ๑ ราย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
๑.๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสงขอมูลขาวและรายการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตนอกสถานที่ ๑๐๐ ชุด วงเงิน ๖.๕๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาที่
๖๑๖/๕๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ ครบกําหนด ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วงเงิน
๖,๒๗๕,๕๕๐.- บาท
/๑.๓ ระบบปรับอากาศ.........
ระเบียบวาระที่ ๓

-๖๑.๓ ระบบปรับอากาศภายในหองคอมพิวเตอรหลัก ๑ ชุด วงเงิน ๓.๖๔
ลานบาท นัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๓,๕๓๑,๐๐๐.- บาท
- โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๑๖๑.๘๐ ลานบาท คือ
๑. เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต พรอม
อุปกรณสวนควบสําหรับ สวท.แมสอด นครราชสีมา หนองคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุงสง ยะลา
และ
ปตตานี (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๘ ชุด วงเงิน ๓๖.๘๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
สัญญาที่ ๖๑๔/๕๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ครบกําหนด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
วงเงิน ๓๖,๔๘๙,๙๙๙.- บาท
๒. อุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม
อุปกรณผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม สทท.
พิษณุโลก (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๙.๐๐ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
ประกาศประกวดราคา (ป) ๑๓/๒๕๕๒ กําหนดยื่นเอกสารวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ กําหนด
เสนอราคาวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
๓. อุปกรณหอ งสงโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ สทท.นครศรีธรรมราช จํานวน
๑ ชุด วงเงิน ๒๔.๐๐ ลานบาท อยูร ะหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา (ป) ๑๑/๒๕๕๒
กําหนดยื่นเอกสารวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒ กําหนดเสนอราคาวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒
๔. เครื่องสงโทรทัศนระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สคท.ทุงสง
(เขาตาว) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว สัญญาที่ ๖๑๓/๕๒/
๒๕๕๒ ลว.๒ ก.พ.๕๒ ครบกําหนด ๓๑ ส.ค.๕๒ วงเงิน ๑๔,๗๒๕,๐๐๐.- บาท
๕. หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐ KVA พรอมชุดควบคุมระบบ
ไฟฟาแรงสูง (อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๗.๐๐ ลานบาท
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา(รายละเอียดดังเอกสารที่ได
แจกตอที่ประชุมแลว) ประธานฯ สอบถามเรื่องการโอนเงินงบพื้นฐานใหกับหนวยงานตาง ๆ
ผอ.สนผ. รายงานวา สนผ. ไดสงรายละเอียดตามยุทธศาสตรการประชาสัมพันธ
ให กคล. แลว และ กคล. อยูระหวางดําเนินการจัดสงงบพื้นฐานงวดที่ ๒ ไปใหแลว สําหรับ
งบประมาณของแตละโครงการที่ สปข.๑-๘ รับผิดชอบตามยุทธศาสตร ๕ ประเด็นและโครงการสราง
ความเชื่อมั่นใหประเทศไทย ใหใชเงินงบประมาณของ สปข. ดําเนินการ
อกค. รายงานวา เรื่องของการโอนเงินงบประมาณป ๕๒ ที่เปนโครงการประชาสัมพันธ
กับงบพื้นฐาน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณปนี้ มีอยู ๒ สวนที่มีความแตกตางกับปที่แลว
เดิมจะมีงบพื้นฐานที่ทุกหนวยงานจะไดรับ ในรอบแรก กคล. ไดโอนให ๓๐% สวนงบพื้นฐาน
รอบที่ ๒ ตองพิจารณา นอกจากงานประชาสัมพันธแลว จะตองตอบยุทธศาสตรอนื่ โครงการหลัก ๆ
/ใดบางที่ไมใช.........

-๗ใดบางที่ไมใชงานประชาสัมพันธที่เราตองทําเพื่อไปตอบตัวชี้วัด สําหรับประเด็นที่เกิดความลาชา
หนวยงานเขียนกิจกรรมเขามามียอดเงินสูง เมื่อพิจารณาแลวมีการปรับยอดเงินจึงทําใหชา ฉะนั้น
วิธีการดําเนินการป ๕๓ จะเปนลักษณะของการตั้งกรอบใหเจาภาพตั้งแตตนวาในภารกิจของ ๔
ยุทธศาสตร ทาง สนผ. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของนําเสนอ อปส. วา ในกรอบ ๑๐๐% ของเงิน
ทั้งหมด ทานผูบริหารใหความสําคัญของประเด็นไหนเทาไหร คณะทํางานชุดนี้จะไดแจกลงไป
ในภารกิจเรื่องการประชาสัมพันธ
ผอ.สนผ. รายงานวา ในการกําหนดกรอบ กคล. และ สนผ. ไดมีการประชุม
รวมกัน โดยแจงรายละเอียดทุกโครงการ งบประมาณแลว โดยขออนุมัติ อปส. ในภาพรวมแลว
สรุปไดวางบพื้นฐานการประชาสัมพันธ ๕ ประเด็นของป ๕๒ ใหแตละยุทธศาสตรเปนเงินจํานวนเทาไร
อกค. รายงานเพิ่มเติมวา ในเรื่องการเชารถยนต ๖๓ คัน ยังติดขัดกับปญหาหลาย
ประการ จึงขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของสงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับรถยนตให กคล. เพื่อจัดสง
ใหสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรในป ๒๕๕๓ ตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา สวศ.
อวศ. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ มติที่ประชุมเห็นชอบให กปส. พัฒนา สวศ. ตอไปเหมือนเดิม และ
จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนา สวศ. ทั้งดาน Hardware และ Software รวมทั้งคุณภาพรายการ
และศักยภาพของ สวศ.ในสวนภูมิภาค และมอบให อวศ. ทําหนังสือนําเสนอขอสรุปจากที่ประชุม
ผูบริหารเพื่อหารือ รมต.นร. ตอไป
อปส. ไดมีคําสั่ง กปส. ที่ ๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา โดยมีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารงานเครือขาย การพัฒนาดานรายการ การกําหนดสัดสวน
การออกอากาศ การจัดทําผังรายการภาคบังคับ และรายการทองถิน่ รวมทั้งการพัฒนาดานเทคนิค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสงกระจายเสียงและจัดทําโครงการนําเสนอขออนุมัติบรรจุในแผนบริหาร
ราชการ ๔ ป กรมประชาสัมพันธ ประจําป ๒๕๕๑-๒๕๕๔
อวศ. ในฐานะประธานคณะทํางาน ไดกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น ระหวางวันที่
๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุม สวศ. ซอยอารียสัมพันธ โดยมี ดร.ปทมา สุขสันต
วิทยากรจาก ก.พ. มาเปนวิทยากรใหคําแนะนํา พรอมดวยนายชุมพร เครือขวัญ และ
น.ส.ศุภวรรณ สัจจพงศ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
/สวศ. ขอเสนอความเห็น.........
ระเบียบวาระที่ ๔

-๘สวศ. ขอเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
๑. สวศ. จําเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาท หนาที่ และภารกิจ ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ.๒๕๔๐ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของกรมประชาสัมพันธ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔
โดยมีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง ดวยการนําเสนอ
ขอมูลขาวสารในการบริการใหมีความโปรงใสและติดตามตรวจสอบได ซึ่งเปนหลักการของการ
ปฏิบัติงานของ กปส.
๒. สวศ. ไมอาจขยายฐานะเปนกองหรือสํานักได เนื่องจากมติของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๓. สวศ. สามารถขยายฐานะเปนกองในลักษณะ “กองภายใน” ของกรมประชาสัมพันธได
ซึ่งเปนการจัดสวนราชการภายในอยางไมเปนทางการ
๔. สวศ. ยังควรจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนา สวศ. ทั้งดาน Hardware และ
Software รวมทั้งคุณภาพรายการ และศักยภาพของ สวศ. ในสวนภูมิภาค แมวา สวศ. จะ
ไมไดขยายฐานะเปน “กอง” หรือ “กองภายใน” เนื่องจากเครื่องสง หองสง และวัสดุอุปกรณใช
งานมานานและชํารุดมาก
๕. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา สวศ. ในครั้งนี้ จําเปนตองใชกลยุทธการพัฒนา
๒ ลักษณะคือ กลยุทธเชิงถอย (WT- Strategies) และกลยุทธเชิงรุก (ST-Strategies)
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา สวศ. ไดรวมกันวิเคราะหและพิจารณาจัดทําแผนพัฒนา
สวศ. สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
๑) บทบาท หนาที่ และภารกิจหลัก จะเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงคเดิม จาก
“เพื่อการศึกษา” มาเปน “เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน” โดยกําหนดอํานาจหนาที่เฉพาะ
ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการนั้น ๆ ซึ่งถือวาไดผานการพิจารณา
จากสํานักงาน ก.พ. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว กลาวคือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนเปนพื้นฐาน
ของการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ โดยอาศัยสื่อวิทยุกระจายเสียง
ดวยกระบวนการนําเสนอขอมูลขาวสารในการพัฒนาใหมีความโปรงใส และติดตามตรวจสอบได
ซึ่งอาจเปนงานใหบริการโดยตรงหรืองานปฏิบัติการกึ่งวิชาการก็ได
๒) ชื่อเรียกจะเปลี่ยนไปเปน “สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการพัฒนา
เด็กและเยาวชน” โดยใชอักษรยอวา “สวย.” ทั้งเครือขายทุกแหงของ สวศ. ทั่วประเทศ
๓) เพื่อจะสามารถขยายฐานะเปน “กอง” ในอนาคต การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่และภารกิจหลักจะตองเบ็ดเสร็จและสิ้นสุดตามขั้นตอนตาง ๆ อยูภายในหนวยงานเดียวกัน
ในรูปแบบของ One Stop Service ในลักษณะของการดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร
และหลากหลาย ที่ไมจําเปนตองพึ่งพอหนวยงานอื่น
/๔) แนวคิดการพัฒนา.........

-๙๔) แนวคิดการพัฒนา สวศ. ดังกลาวนี้ ถาไดนําเสนอตอ รมต.นร. เพื่อนําเขาที่ประชุม
ครม. เพื่อเห็นชอบหลักการในกรณีของการจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงานเพื่อรับผิดชอบ
งานตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีอาจสั่งการใหดําเนินการไดทันทีภายใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ทั้งนี้โดยอางหนังสือดวนมากของสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๐๐๘
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ จะทําให สวศ. ยกฐานะเปนกองไดทันที
๕) สวศ. สามารถขยายฐานะเปนกอง “ภายใน” ไดทันทีตั้งแตบัดนี้ เมื่อกรมประชาสัมพันธ
พิจารณาแตงตั้งและออกคําสั่งเปนการภายใน โดยมอบหมายใหขาราชการตําแหนงไมต่ํากวา
ผูชํานาญการพิเศษทําหนาที่เปนผูกํากับดูแลในฐานะเปนผูอํานวยการ
๖. มอบให อวศ. ทําหนังสือนําเสนอแผนพัฒนา สวศ. ฉบับสมบูรณ หลังจากที่
ไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหารแลว เสนอ รมต.นร. ตามขั้นตอนของผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาตอไป
ผอ.สวท. รายงานวา คลื่นที่ สวศ. ใชอยูเดิมคือ คลื่น A.M. ๑๔๗๖ เปนคลื่นที่
มีเรื่องเงินกูที่กระทรวงศึกษาธิการผูกพันอยูดวย แตคลื่น A.M. ๘๓๗ เคยอยูในความดูแลของ
สวท. มากอน ขณะนี้หาก สวศ. จะไปพัฒนานาจะแบงเปน ๒ สวนคือ คลื่น A.M. ๑๔๗๖
ที่พัฒนาเปนสวนของ สวศ. สวนคลื่น A.M. ๘๓๗ ตองขอความชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร
ตอไป ถาจะพัฒนา สวศ. ควรเปนคลืน่ ๑๔๖๗ และคลื่นในเครือขายของ สวศ. ๑๑ แหง สวนคลืน่
A.M. ๘๓๗ ควรจะกลับมาอยูกับ สวท. เพื่อที่จะพัฒนาตอไป
อวศ. รายงานวา ไดจัดทําแผนฉบับสมบูรณไวแลว โดยมีประเด็น ๔ ประเด็นสําคัญ
คือมีการปรับบทบาทภารกิจยุทธศาสตรความรับผิดชอบใหมเปนเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน
และปรับเลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาดานรายการ กลุมเปาหมายจะเปลี่ยนไป เด็กและเยาวชน
อายุไมเกิน ๒๕ ป พอแมและผูปกครอง หนวยงานที่ดําเนินการสนับสนุนเด็กเล็กและเยาวชน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ไมจํากัดเพศ ศาสนา และการศึกษา ครอบคลุมตัวเมืองและชนบท
สวนรายการจะแบงสัดสวนเกี่ยวกับเด็กมากที่สุด
ประธานฯ แจงวา ขอให อวศ. เสนอแผนพัฒนา สวศ. ฉบับยอใหผูบริหาร
กอนการประชุมในเดือนหนา เพื่อจะไดศึกษาทําความเขาใจลวงหนา สวนคลื่น ๘๓๗ คืนให สวท.
รับไปดําเนินการ
อกจ. รายงานวา การตั้งกองภายในเปนอํานาจของ อปส. ขณะนี้ กปส. อยูระหวาง
การปรับโครงสราง ฉะนั้นโครงสราง สวศ. ยังอยูภายใต สวท. เหมือน สปช. ที่โครงสรางก็อยู
ภายใต สพป. ยังไมสามารถแยกออกมา เพราะ กพร. ไดกําหนดไปแลววา ป ๕๒ จะไมมีการ
เพิ่มหนวยงานใหม
อวศ. ชี้แจงวา ขณะนี้มีบุคลากรจํานวน ๒๐ คน ดูแลคลื่น A.M. ๘๓๗ ถาคืนให
สวท. รับผิดชอบบุคคลเหลานั้นจะดําเนินการอยางไร หรือใหยุบเจาหนาที่ทั้งหมดไปอยูตามสวนตาง ๆ
ของ สวท.
/ประธานฯ แจงวา.........

- ๑๐ ประธานฯ แจงวา เรื่องการจัดตั้งกองภายในหรือกองใหม มอบ อกจ. และ อวศ.
หารือรวมกัน โดยเชิญ กพร. มาใหคําปรึกษาดวย เพื่อที่จะใหทานไดขอมูลทั้ง ๒ ฝายวาเปนอยางไร
มติที่ประชุม

๑. มอบ อวศ. จัดทําแผนพัฒนา สวศ. นําเสนอที่ประชุมผูบริหารครั้งตอไป
๒. ใหคืนคลื่นความถี่ A.M. ๘๓๗ ให สวท.กลับไปดูแลตามเดิม
๓. ในการจัดตั้งกองภายใน หรือกองใหม มอบ อกจ. และ อวศ.
หารือรวมกัน โดยเชิญ กพร. มาใหคําปรึกษา
๔.๒ ขออนุมัติยื่นจดทะเบียนเว็บไซต สนข. แหงชาติ พรอมคาใชจาย
ผอ.สนข. รายงานวา สํานักขาวแหงชาติไดเสนอขอจดทะเบียนโดเมนเนม
ในชื่อ thainews.go.th ซึ่ง ศสช. ไดพิจารณาแลว มีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. การขอยื่นจดทะเบียนในชื่อ www.thainews.go.th โดยไมอยูภายใต
โดเมนเนม www.prd.go.th ถือวาเปนการแยกขอจดทะเบียนตางหากจากหนวยงานแม
๒. กรณีถูกฟองรองเรื่องกระทําละเมิดกับบุคคลภายนอก อปส. ในฐานะหัวหนา
หนวยงานที่เปนนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดชอบหรือไม
๓. องคการตาง ๆ ถึงแมจะมีหนวยงานยอย วามีการดําเนินการที่โดดเดนแตกตาง
ออกมาจากองคกรหลักแตก็ยังใชชื่อเว็บไซตภายใตขององคการหลัก
๔. ปจจุบันขาวของ กปส. เผยแพรผานสื่อวิทยุ โทรทัศน และเว็บไซตของ สวท.,
สทท. อยูแลว ถึงแมวาขาวของ สนข. จะมีความแตกตางจากที่นําเสนอทางวิทยุ โทรทัศน ซึ่งขาวของ
สนข. นําเสนอทางเว็บไซตของ สนข. เทานั้น ในกรณีนี้ สนข. จําเปนตองเปลี่ยนชื่อ website
ตามที่ สนข. เสนอมาหรือไม
๕. หนวยงานตาง ๆ ภายใต กปส. และใชงบประมาณของ กปส. ในการดําเนินการ
ถาหากจะมีเว็บไซตของหนวยงานสมควรที่จะอยูภ ายใต .prd.go.th เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน แตหากจะมีหนวยงานใดตองการแยกเปนหนวยงานอิสระที่ไมตองอยูภายใตการ
กํากับของกปส. และไมตองใชงบประมาณที่จัดสรรจาก กปส. จึงจะมีเว็บไซตที่แสดงความเปนตัวตนของ
หนวยงานนั้นได(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นสรุปได ดังนี้
๑. เห็นชอบใหใช thainews.prd.go.th ตามเดิม และใหจดทะเบียนโดเมนเนม
thainews.go.th ไวกอนเพื่อปองกันบุคคลอื่นนําไปใช
๒. การเก็บขอมูลขาวเห็นสมควรให กปส. เก็บรักษาเอง
๓. การจดทะเบียนโดเมนเนม thainews.go.th มีคาใชจายเดือนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท
๔. ความผิดทางละเมิดไมวาจะใชนามสกุลใด อปส. ตองรับผิดชอบทั้งหมด
๕. ควรประชาสัมพันธภารกิจของ กปส. ใหคนทั่วไปรูจักเว็บไซตของ prd.go.th
๖. ขอใหทดลองใช thainews.prd.go.th ไป ๓ เดือน แลวนํามา
เปรียบเทียบกับ thainews.go.th แลวใหนําเขาที่ประชุมอีกครั้ง
/มติที่ประชุม.........

- ๑๑ มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบใหใช thainews.prd.go.th ตามเดิม โดย
ทดลองใช ๓ เดือนกอน แลวนํามาเปรียบเทียบกับ thainews.go.th แลวนําเขาที่ประชุม
ใหมอีกครั้ง
๒. มอบ สนข. จดทะเบียนโดเมนเนม thainews.go.th ไวดวย
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การประชุมผูบริหารสัญจร
ลนก. รายงานวา ตามมติที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมไดกําหนดการประชุมผูบริหารสัญจร ในพื้นที่ สปข. ตาง ๆ
ตลอดทั้ง (มี.ค. – ส.ค.๒๕๕๒) ไปแลว นั้น
เนื่องจากมีบาง สปข. จัดกิจกรรมในพื้นที่ทําใหไมสะดวกกับการจัดประชุม
ผูบริหารสัญจร ทั้งดานการจัดเตรียมสถานที่พัก, การเดินทาง และสภาพแวดลอมในพื้นที่ ซึ่ง อปส.
สั่งการใหนําเขาที่ประชุมเพื่อทราบ และกําหนดวันประชุมใหม
สลก. ขอเสนอการจัดประชุมผูบริหารสัญจร ณ สปข. ตาง ๆ ตั้งแตเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สปข.๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๒
๒. สปข.๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๒
๓. สปข.๗ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
๔. สปข.๕
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
๕. สปข.๔
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒
๖. สปข.๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๒

ระเบียบวาระที่ ๕

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานความคืบหนาการปฏิบัติงาน สพป.
ผอ.สพป. รายงานวา สพป. ไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจกรรมและ
โครงการตาง ๆ ตามงบยุทธศาสตรและงานที่ไดรับการขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ
ระหวางเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาคัดกรองรายชื่อสื่อมวลชนดีเดน
และสื่อสารมวลชนดีเดน
๒. โครงการคายเยาวชนรอยดวงใจ สานรัก สามัคคี
๓. งานเสวนาและนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ศาสตราจารยนายแพทยประสพ รัตนากร
๔. การประชาสัมพันธงานประชุมสุดยอดอาเซียน
๕. การบันทึกภาพสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแหงมาเลเซีย
เสด็จเยือนประเทศไทย
๖. การจัดงาน “มุทิตาจิตสื่อมวลชนอาวุโสและขอบคุณสื่อ”
/๗. การจัดงานวัน.........

- ๑๒ ๗. การจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย PowerPoint แลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
ผอ.สนผ. รายงานวา สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ
จากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน) จํานวน ๑๙ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., นตส., สลก., สวท., สนผ.,
สทท., สพป., สปข.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ กพร.กปส., สปต. คิดเปนรอยละ ๘๖.๓๖
และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก สพท., สนข. และ ศสช. คิดเปนรอยละ
๑๓.๖๔
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

๕.๔ รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงาน
ประชาสัมพันธ” รุนที่ ๔๙
ผอ.สปช. รายงานวา สถาบันการประชาสัมพันธ ไดดําเนินการฝกอบรม
หลักสูตรดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว การฝกอบรมเปนรูปแบบการบรรยาย การสาธิต การฝก
ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ (ในประเทศดูงานที่ บริษัท กรีนสปอต
จํากัด, นสพ.ไทยรัฐ และบริษัท เปรียว จํากัด สวนตางประเทศดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี
สาธารณรัฐเชค และประเทศออสเตรีย) ซึ่งผลจากการประเมินทายหลักสูตร สรุปไดวา ดานเนื้อหาวิชา,
ดานโสตทัศนูปกรณและเอกสารประกอบการฝกอบรม, ดานวิทยากร, ดานการจัด อยูในระดับ
/มากถึงมากที่สุด.........

- ๑๓ มากถึงมากที่สุด นอกจากนี้ผูเขารับการอบรมไดใหความเห็นและขอเสนแนะที่เปนประโยชนตอการ
จัดอบรมของ สปช. ในครั้งตอ ๆ ไปอีกหลายประเด็น
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๕ ผลการดําเนินงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. ความคืบหนาการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมือง ๓ สัญชาติ
๒. โครงการ สปข.๑ รักสุขภาพ สงเสริมกีฬาและนันทนาการ รวมกับโรงพยาบาล
ขอนแกน จัดทีมแพทย พยาบาลมารวมตรวจสุขภาพตามนโยบายหลักมุงสงเสริมใหผูปฏิบัติงานมี
สุขภาพชีวิตที่ดี
๓. การประชาสัมพันธพิธีเปดการเดินรถไฟปฐมฤกษระหวางประเทศไทย-สปป.ลาว
จากสถานีรถไฟหนองคาย-ทานาแลว สปป.ลาว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จทรงเปนองคประธาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ ผลการดําเนินงานของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปน
องคประธานในพิธีวางศิลาฤกษสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ ๓ (นครพนม-คํามวน)
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมผูวาราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน เพื่อกระชับ
ความสัมพันธระหวางผูว าราชการจังหวัดกับสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๒
๓. สํานักประชาสัมพันธเขต ๒ อุบลราชธานี อัญเชิญรูปพระอินทรเปาสังขรวมพิธี
มหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ณ พระอุโบสถ วัดหลวงสุมังคลาราม จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
๔. นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุนที่ ๕๑ และนักศึกษาหลักสูตรปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ รวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ ๒๑
กวา ๑๐๐ คน นําโดย พลตรีประศาสตร สุขเกษตร รองผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
ไดเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒
/๕. พิธีลงนามคํารับรอง.........

- ๑๔ ๕. พิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี และพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ PMQA ครัง้ ที่ ๑/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ ผลการดําเนินงานของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาในภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด
โดยประชาสัมพันธทางสื่อโทรทัศน, สื่อวิทยุ และสื่ออื่น ๆ ในสังกัด สปข.๓
๒. โครงการประกวดรายการวิทยุ – โทรทัศน ป ๒๕๕๒ โดยแบงเปนประเภท
หนวยงาน ๙ หนวยงาน และประเภทบุคคล ๕ ราย
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ ผลการดําเนินงานของ สปข.๔
ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข.๔ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน โดยจัดโครงการสัมมนา “จนเงิน ไมจนใจ
แกไขดานเศรษฐกิจพอเพียง” ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
๒. การประชาสัมพันธการแกไขปญหาความยากจน
๓. การประชาสัมพันธสรางความสามัคคีของคนในชาติ โดยจัดโครงการอบรม
“เยาวชนไทย รวมใจเปนหนึ่ง” ณ เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ ผลการดําเนินงานของ สปข.๕
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ไดลงนามในขอตกลงดําเนินงานตาม
โครงการประชาสัมพันธกับ สปสช.สาขาพื้นที่สุราษฎรธานี ประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๒ โครงการ
ในวงเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท ประกอบดวย โครงการสรางเครือขายการประชาสัมพันธดีเจเยาวชน
เสริมสรางสุขภาพและปองกันโรค และโครงการเผยแพรประชาสัมพันธเสริมสรางสุขภาพและ
ปองกันโรค ประจําป ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ รณรงคสรางจิตสํานึกใหประชาชนใน ๗ จังหวัด
ภาคใตตอนบนเห็นความสําคัญถึงวิธีการปองกันโรค และคํานึงถึงสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง โดยใชสื่อ
/วิทยุกระจายเสียง.........

- ๑๕ วิทยุกระจายเสียงทั้ง ๑๐ แหง ของสํานักประชาสัมพันธเขต ๕, อสมท ตลอดจนดีเจเยาวชน
ตามโรงเรียนตาง ๆ เปนเครือขายการประชาสัมพันธ
สปสช.สาขาพื้นที่สุราษฎรธานี สนับสนุนงบประมาณดานการประชาสัมพันธใหกับ
สปข.๕ ปนี้เปนปที่ ๒ เมื่อปที่แลวไดมีการลงนามในขอตกลงดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ
ใน ๓ โครงการ วงเงิน ๑.๑ ลานบาท ภายใตแนวคิดการประชาสัมพันธ “รูจักสิทธิบัตรทอง รูจัก
สายดวน ๑๑๓๓”
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและการเยียวยาฯ
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการใหนาํ สรุปผล
การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบ ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
ผอ.สปข.๖ รายงานผลการดําเนินการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและการเยียวยาฯ
ระหวางวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกอบดวย การจัดรายการวิทยุเครือขาย
เพื่อความมั่นคง ๓ รายการ คือ รายการ “ใตสันติสุข” รายการ “รอบรั้วชายแดนใต” และ
รายการ “สีสันกอนวันใหม” รวมทั้งการประชาสัมพันธทาง Website ของ สปข.๖ ทาง สวท.
และ ส.ปชส. ในสังกัด สปข.๖
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ ผลการดําเนินงานของ สปข.๖
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การประชุมหารือแนวทางจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ โดยมีมติให สปข.๖ รางแผนฯ และมอบ อกจ.
รางโครงสรางการบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน กปส. ในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๒. โครงการอบรมนักประชาสัมพันธภาครัฐ/เอกชน ระหวางวันที่ ๑๘-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๒ ผลการดําเนินงานของ สปข.๗
ผอ.สปข.๗ รายงานวา สปข.๗ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
/๑. รายงานผล.........

- ๑๖ ๑. รายงานผลการจัดซื้อเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณสวนควบ สวท.ชลบุรี
จํานวน ๑,๙๙๙,๘๓๐.- บาท
๒. รายงานผลการซอมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทําการและบานพัก สวท.จันทบุรี
จํานวน ๒,๒๑๕,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการประชาสัมพันธเพื่อแกไขปญหาแรงงานตางดาว ประจําป ๒๕๕๒
จํานวน ๑๐๑,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการประชาสัมพันธกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจําป ๒๕๕๒
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. การปรับเปลี่ยนผังรายการและรูปแบบรายการ สทท.จันทบุรี อยูระหวางการ
ออกแบบสํารวจ
๖. รายงานความคืบหนาการสํารวจการรับฟงฯ ในพื้นที่ อ.เกาะกูด จ.ตราด
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๓ การจัดโครงการ ASEAN Family Rally ๒๐๐๙
ปชส.พิษณุโลก รายงานวา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม
เฉลิมฉลองในวาระที่ประเทศไทยดํารงตําแหนงประธานอาเซียน โดยจัดโครงการ ASEAN
Family Rally ๒๐๐๙ เพื่อประชาสัมพันธสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของประเทศไทย และ
ภาพลักษณที่ดีดานการทองเที่ยวของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน โดยจัดโครงการ ๒ เสนทาง คือ
๑. เสนทางที่ ๑ โครงการศึกษาเสนทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
เชื่อมโยงเสนทาง ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร-อินโดนีเซีย จุดนัดพบ ณ อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ดําเนินการระหวางวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๒. เสนทางที่ ๒ โครงการศึกษาเสนทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรการทองเที่ยว
เชื่อมโยงตามกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) และระเบียงเศรษฐกิจ
เสนทาง EAST-WEST Economics Corridor ไดแก ไทย-ลาว-เวียดนามกัมพูชา จุดนัดพบ ณ จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการระหวางวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๑๔ การใหบริการขอมูลขาวสารบน Website ของสํานักขาวแหงชาติ
ผอ.สนข. รายงานวา อปส. มอบนโยบาย ใหสํานักขาวแหงชาติ
ดําเนินการขอความรวมมือสถานีวิทยุ/โทรทัศน ทุกสถานี ประชาสัมพันธเผยแพร website
http://thainews.prd.go.th และการใหบริการขอมูลขาวสารบน website http://thainews.prd.go.th
ของสํานักขาวแหงชาติ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริการขาวสารของสื่อ IT ภาครัฐ ตอกลุมเปาหมาย
/ทั้งภาครัฐและเอกชน.........

- ๑๗ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทําใหไดใชทรัพยากรรวมกันได (Resources Sharing) นอกจากนั้น
เพื่อแสดงขีดสมรรถนะของบุคลากรผูผลิต/การนําเสนอขาวที่มีความนาเชื่อถือและรวดเร็ว คลอบคลุม
ครบถวน ถูกตอง ซึ่งประชาชนกลุมเปาหมายสามารถเขามาใชบริการขอมูลขาวสารทุกประเภท
ของ สนข. ได และสามารถเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายของรัฐบาล บทบาทและศักยภาพของ
ประเทศไทยตามพันธกิจไดอยางทันสมัย มีการสนองตอบตอการมีสวนรวมอยางทันการณ สามารถ
นําไปใชอางอิงไดทั้งในประเทศ และระดับนานาอารยประเทศ เพื่อเผยแพรขยายผลใหกวางไกลตอไป
ขณะนี้การดําเนินการอยูระหวาง อปส. พิจารณา/อนุมัติ หนังสือขอความรวมมือ
ทุกสถานีฯ และภายหลังไดรับการอนุมัติ สนข. จักไดนําไปปฏิบัติโดยเรงดวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๕ สถิติผูรับขาวและขอมูลขาวสาร เปดเขาชมเว็บไซต ของสํานักขาวแหงชาติ
ผอ.สนข. รายงานวา ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๑ – ๒๑ มี.ค.๕๒ มีผูเขาชม
๒,๐๔๒,๓๖๐ ครั้ง จํานวน ๓๙๐,๙๙๖ Unique IP โดยมียอดผูชมสูงสุดในเดือน พ.ย.๕๑
จํานวน ๕๑๙,๘๕๒ ครั้ง หรือ ๘๒,๘๘๖ Unique IP แตมาลดลงเรื่อยๆ ตั้งแตเดือน ธ.ค.๕๑
เนื่องจาก
ไดเริ่มทดลองออกอากาศสถานีโทรทัศนบนอินเทอรเน็ต ซึ่งตองแบง Bandwidth ไปใชใน
การออกอากาศประกอบกับมีการผลิตขอมูลเปน Video Clip และภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการเขา
ชมมากขึ้น ผูชมลดนอยลงบาง แตกลับมีผูชมหนาใหม (Unique IP) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผูเขา
ชมจากตางประเทศที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถึง ๑๕๐ ประเทศจากประมาณ ๒๑๕ ประเทศทั่วโลก โดย
๗ ประเทศที่มีผูเขาชมสูงสุดไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เยอรมันนี สิงคโปร ญี่ปุน และจีน
สําหรับผูชมในประเทศ สวนใหญเปนผูชมจากสถาบันการศึกษาและหนวยราชการ
เรียงลําดับการเขาชมสูงสุด ๗ อันดับไดแก กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สํานัก
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูที่เขาชมเว็บไซตของสํานักขาวแหงชาติสวนใหญจะทํา Bookmark ไวเพื่อไม
ตองจําชื่อเว็บไซต แสดงใหเห็นวา นาจะเปนผูที่เขาชมเปนประจํา รองลงมาจะเขาชมเว็บไซตดวย
การคนหาจาก Google และ Sanook ตามลําดับ
หนาเว็บที่มีผูเขาชมมากที่สุด ๗ ลําดับแรก ไดแก หนาหลัก รายละเอียดของขาว
ภาษาไทย ขาวประกวดราคา ขาวตามหมวดตางๆ การคนหาขาวยอนหลัง ขาวภาษาอังกฤษ และ
การประชุม ASEAN SUMMIT (หนาภาษาไทย)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย PowerPoint)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๑๖ การขยายผลมติ.........

- ๑๘ ๕.๑๖ การขยายผลมติ ครม. และการรายงานผล เพื่อการนําไปใชประโยชนและการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการขยายผลมติ ครมของหนวยงานใน กปส.
ผอ.สนข. รายงานวา ไดดําเนินการขยายผลมติ ครม. เปนประจํา
ในวันอังคารทุกสัปดาห ภายหลังการประชุม ครม. สิ้นสุดลง เพื่อนําประเด็นสรุปของมติ ครม.
สงผานเว็บไซตใหหนวยงานตาง ๆ ของ กปส. ขยายประเด็นเพื่อนําไปประชาสัมพันธเผยแพร
นอกจากนี้ สนข. ไดขยายผลมติ ครม. เผยแพรขึ้นสูเว็บไซต http://thainews.prd.go.th
และ Tv on-internet fh;p กปส. สําหรับการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอ อปส.
เปนภาพรวมทั้งประเทศนั้นขอความอนุเคราะหทุกหนวยงานรายงานกลับทุกเดือนโดยสงที่
sirinthip.sitabutr@gmail.com หรือ ratchada_11@yahoo.com กอนวันที่
๒๐ เปนประจําทุกเดือน เพื่อนํารายงานผูบริหารตอไป
จากการที่ อปส. ไดประชุมหารือ และมอบนโยบายใหสํานักขาวแหงชาติ เมื่อวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๕๒ นั้น อปส. ไดมีบัญชาใหระบุชื่อ สนข. ทุกครั้งที่นําขาว สนข. ไปใชตอ
นอกจากนี้ การขยายผลมติ ครม. ไดมอบหมายให สนข. ตั้งคําสั่งแตงตั้ง สถานีวิทยุ/โทรทัศน
โดยการพิจารณาแตงตั้งผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของกับการขยายผลมติ ครม. ของหนวยงานใน กปส.
ซึ่งคําสั่งอยูระหวางรอ อปส. ลงนาม และจะไดถือปฏิบัติโดยเร็ว สําหรับประเด็นมติ ครม. ที่ สนข.
จัดทําใหทุกหนวยงานนําไปขยายผลนัน้ ขอใหทุกหนวยงานเรงขยายผลประเด็นตาง ๆ อยางจริงจัง
เนื่องจาก สนข. นํามารวบรวมให อปส. นําเขาที่ประชุม ครม. ทุกวันอังคาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๖.๑ การประชุมรวม ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาค ๑-๘
ปชส.ผูแทนภาค ๔ รายงานวา สืบเนื่องจากการสัมมนาประชาสัมพันธ
จังหวัด ๗๕ จังหวัด ณ จังหวัดนครนายก (๔-๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๒) สรุปผลการสัมมนา ดังนี้
๑. การเชื่อมโยงในการจัดทําแผนและคําของบประมาณจังหวัด/กลุม จังหวัดป ๒๕๕๓
ของ สปข. และ ส.ปชส.
- สปข. รับผิดชอบในการจัดทําแผนและคําของบประมาณกลุมจังหวัด โดยประสาน
ปชส. เสนอคําของบประมาณผานจังหวัด
- ปชส. รับผิดชอบการจัดทําแผนและคําของบประมาณจังหวัด
- ทุกหนวยที่จัดทําแผนและคําของบประมาณทั้งงบจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดสง
Regional war room สปข. และสง Central war room กปส.
- ขอให สนผ. เรงแจงกรอบแผนงาน/โครงการ ประจําป เพื่อ สปข./ส.ปชส.
ใชเปนขอมูลและกรอบแนวทางตามแผน ๔ ป และคําของบประมาณที่สอดคลองกันระหวาง กปส.
และจังหวัด/กลุมจังหวัด
/๒. ให กปส. แจงแนวทาง.........

ระเบียบวาระที่ ๖

- ๑๙ ๒. ให กปส. แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งโฆษกจังหวัด ตามนโยบาย
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย) ไปยังผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด โดยปรับใชตามรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งคณะทํางานโฆษกของจังหวัดเชียงใหม
เปนแนวทางในการดําเนินการ ประกอบดวย
รองผูวาราชการจังหวัดที่กํากับงานประชาสัมพันธจังหวัด หัวหนาคณะทํางาน
ผอ.สปข.
รองหัวหนาคณะทํางาน
ปชส.
คณะทํางานและเลขานุการ
ทําหนาที่โฆษกจังหวัด
ใหคณะทํางาน กําหนดแนวทางการดําเนินการตามความเหมาะสมแตละพื้นที่
โดยใหผูวาราชการจังหวัดลงนามแตงตั้ง ใหคณะทํางานโฆษกจังหวัด ทําหนาที่ในภาวะปกติ แต
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต ใหปรับคณะทํางานโฆษกจังหวัดเปนชุดประชาสัมพันธเฉพาะกิจ และทําหนาที่
เปนโฆษกเหตุการณ
๓. การเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัด
สืบเนื่องจาก ปชส.เชียงราย ไดรับงบประมาณจากคณะอนุกรรมการคุมครองผูบริโภค
ประจําจังหวัดเชียงราย ในการจัดทําโครงการจัดตั้งชมรมสื่อมวลชนและประชาชนคุมครองผูบริโภค
จังหวัดเชียงราย ไดนําเสนอตอที่ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เพื่อทราบแลว
โดยมติที่ประชุมรวมของ ผอ.สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาค ๑-๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒
ขอให ปชส.ผูแทนภาค ๔ ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดตั้งชมรมสื่อมวลชนและประชาชน
คุมครองผูบริโภคนําเสนอ รปส.(นายไพฑูรยฯ) เพื่อสั่งการและมอบหมายให ปชส.ทุกจังหวัด
นําเสนอโครงการเพื่อ ขอรับการสนับ สนุนงบประมาณดําเนินโครงการจากคณะอนุก รรมการ
คุมครองผูบริโภคประจําจังหวัดตอไป
การจัดทําแผนจัดการความรูของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
ขอให ปชส.ผูแทนภาค ๑-๘ จัดทําแผนจัดการความรูของสํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดในภาพรวมของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค และจัดสงแผนจัดการความรูให
กกจ. ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยจัดทําใหครอบคลุม ๓ ประเด็นยุทธศาสตรคือ
การทํางานเปนทีม, การสื่อสารและการประชาสัมพันธในองคกร, และการจัดการองคกรที่ทันสมัย
๔. โครงการสรางองคความรูดานระบบเตือนภัยของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ปชส.พิษณุโลก แจงวา จากการเขารวมสัมมนาตามโครงการสรางองคความรู
ดานระบบเตือนภัยของศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ มีนาคม
๒๕๕๒ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ มีแผนที่จะดําเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยในป ๒๕๕๒ ใหกับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจําจังหวัด (สวท.จังหวัด) เพือ่ เปนเครือขายในการสือ่ สารและการประชาสัมพันธ
การแจงเตือนภัยพิบัติตาง ๆ ในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๖.๒ การมอบนโยบาย.........

