รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองแสดง สทท. สํานักประชาสัมพันธเขต ๗ จังหวัดจันทบุรี
*********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ
๒. นายกฤษณพร
๓. นายจําลอง
๔. นางกุณฑลี
๕. นายวีระศักดิ์
๖. นางศศินันท
๗. นายศรศักดิ์
๘. นางอุษา
๙. นายจรูญ

๑๐. นายชัยวัน
๑๑. นางรัชวัลค
๑๒. นายกิติ
๑๓. นายยรรยง
๑๔. นายประวิน
๑๕. นางสาวรัตนา
๑๖. นายอําพล
๑๗. นายเอนก
๑๘. นายสุรินทร

ขําโพธิ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เชิงเชาว
ผูอํานวยการสวนเทคโนโลยี
แทนผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จามรมาน
ผูอํานวยการสวนสื่อประชาสัมพันธตางประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
ประสพทรัพย หัวหนากลุมงานผลิตรายการ
แทนผูอํานวยการสํานักขาว
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
ไชยศร
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
แทนผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
เพชรจิระวรพงศ นายชางไฟฟาอาวุโส
แทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
สืบแยม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดขอนแกน แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
จันทรเสนา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
สมจิตต
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม แทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
พัฒนะพงษ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
เจริญศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
/๑๙. นางกัญญา.........

-๒๑๙. นางกัญญา
๒๐. นายไพฑูรย
๒๑. นายจุมพล
๒๒. นางดวงเดือน

๒๓. นายสมโภชน
๒๔. นายสุทิติ
๒๕. นางมาลี
๒๖. น.ส.จุฑานันท
๒๗. นางจุฑารัตน
๒๘. นายเฉลิมชัย
๒๙. นายธารทิพย
๓๐. นายชูโชค
๓๑. นายโสภณ
๓๒. นางจินดา
๓๓. นายจําลอง
๓๔. นางสุกัญญา
๓๕. นางทัศนีย

พรปรีชา
หิรัญประดิษฐ
ชุมกมล
รังสิกุล

ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
แทนผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อการศึกษา
เกตุมุต
นักประชาสัมพันธชํานาญการ
แทนผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
เทศทวี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ทองขามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ศิริกุลพิพัฒน ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
ไตรอรุณ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
/ผูไมมาประชุม.........

-๓ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายรัตนบุรี
อติศัพท
๒. นายไพฑูรย
ศรีรอด
๓. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๔. นางจิตติมา
จารุจินดา

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
๒. นางนวิยา

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

นิ่มเงิน
อินทรมี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
กอนเขาวาระการประชุม
๑. ผอ.สปข.๗ กลา วตอ นรับ อปส. และคณะผูบ ริห ารของ กปส. พรอ มทั้ง
บรรยายสรุปการดําเนินงานของ สปข.๘ และมอบของที่ระลึกแก อปส.
๒. อปส. กลาวตอบขอบคุณ ผอ.สปข.๘ ขาราชการและเจาหนาที่ สปข.๘ ทุกทาน
๓. อปส. มอบของขวัญเนื่องในวันคลายวันเกิดผูบริหารประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
จํานวน ๒ ทานคือ ผอ.สนข. และ ผอ.สปข.๑
๔. ชมวีดิทัศนสรุปการจัดงานวันกอตั้งกรมประชาสัมพันธปที่ ๗๖ และภาพถาย
การมอบเงินการจัดงานคอนเสิรตเสียงสวรรควันประชา ครั้งที่ ๙ เพื่อนําเขาสวัสดิการ กปส.
เปนเงิน ๒๐๙,๙๙๙.- บาท
เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
๑. ขอขอบคุณผูบริหาร ขาราชการและเจาหนาที่ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ที่สนับสนุนการจัดงานวันกอตั้งกรมประชาสัมพันธครบรอบปที่ ๗๖ จนสําเร็จลุลวงเรียบรอยไปดวยดี
๒. ขอขอบคุณผูบริหารทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ที่ไดใหการสนับสนุน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเขาสูปที่ ๖๐ แหงการบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่รัฐบาลจัดขึ้น ทั้งในดานการประชาสัมพันธ การถายทอด
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และการประสานสื่อมวลชนที่ตึกไทยคูฟาทําเนียบรัฐบาล และบริเวณ
พิธีลานพระบรมรูปทรงมา สนามหลวง เปนไปดวยความเรียบรอยสมพระเกียรติ
๓. รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) มอบหมายให กปส. เชิญผูเขารวมประชุมเพื่อรับฟง
ความคิดเห็นตอแนวทางการปฏิรูป สทท.๑๑ ในวันเสารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุม กปส. จึงมอบให รปส.(นายกฤษณพรฯ) เปนผูกํากับดูแลในเรื่องนี้ และ
มอบให สนผ., สพป., สลก. และ กคล. รับไปดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของเพื่อใหการรับฟงความ
คิดเห็นดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย
/๔. รมต.นร. .........
ระเบียบวาระที่ ๑

-๔๔. รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) ไดมีนโยบายให กปส. ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
- เรื่องการวางแผนงานดานการประชาสัมพันธเชิงรุก และการบริหารสื่อ
ในภาวะวิกฤต เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในดานการประชาสัมพันธ ไดมอบหมายให รปส.(นายกฤษณพรฯ)
รับไปดําเนินการแลว จึงขอใหผูบริหารใหความสนใจและติดตามรายละเอียดเพื่อดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของตอไป
- รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
จะบริหารราชการแผนดินครบ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ มอบหมายใหทุกหนวยงาน
สรุปผลงานของรัฐบาลทั้งในดานการประชาสัมพันธ งานโครงการและกิจกรรม และงานดานสื่อที่
กรมประชาสัมพันธรับผิดชอบ และใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของรายงานผลให อปส., รปส. ภายในวันที่
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมอบหมายให สนผ. รับผิดชอบรวบรวมวิเคราะหงานในภาพรวมของ
กปส. เสนอ สปน. นโยบายสําคัญ ๆ ไดนํานโยบายไปขยายผล การบริหารสื่อในภาวะวิกฤต
- การจัดตั้งสถานีขาวสารแหงชาติ รมต.นร. (นายสาทิตยฯ) ประชุม
ผูบริหารสื่อ และบรรณาธิการขาวมอบนโยบาย ให กปส. จัดตั้งสถานีขาวสารแหงชาติ เพื่อกําหนด
แนวทางประชาสัมพันธ ทั้งในยามปกติและเมื่อเกิดภาวะวิกฤต และใหมีการจัดประชุมโตะขาว
เพื่อกําหนดประเด็นขาวทุกวันจันทร เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. โดยมีทีมงานของ รมต.นร.
รวมกําหนดประเด็นขาวดวย รวมทั้งใหมีการติดตามการนําเสนอขาวและรายการที่ออกอากาศวา
ออกทางสื่อใด จํานวนเทาไร โดยใหเริ่มตนที่สื่อของ กปส. กอน มอบให รปส.(นายกฤษณพรฯ)
เปนผูรับผิดชอบ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานและวิธีปฏิบัติใหหนวยสื่อรับไปดําเนินการ
๕. การออกอากาศรายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์” เมื่อวันอาทิตยที่
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เกิดเหตุขัดของทางเทคนิค ทําใหการออกอากาศลาชาไปประมาณ ๕๐ นาที
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รมต.นร. ไดมาตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมทั้งใหสัมภาษณขาว
แกสื่อมวลชน เรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่สําคัญ อาจกระทบตอภารกิจและภาพลักษณของ กปส. จึงขอให
ผูบริหารหนวยสื่อไดใหความสําคัญ การวางแผนตรวจสอบอุปกรณและเตรียมแผนสํารองเพื่อแกไข
ปญหาดวย ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
๖. เรื่อ งการจัด ทําโครงสรา ง กปส. อยูระหว างดําเนินการ มอบ รปส.
(นายกฤษณพรฯ) เปนประธานฯ ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) เปนที่ปรึกษา ประสานงานกับสํานักงาน
ก.พ., ก.พ.ร.
๗. เรื่อง Early Retire กปส. ไดทําหนังสือแจงไปยัง ก.พ. แลว ขอให ผอ.
สํานัก/กอง กรุณาแจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบดวย
๘. การคืนเงินประกันผลงานของที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) ขอให กคล. ตรวจสอบ
สัญญาโดยละเอียด และสงคืนเงินใหที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) สําหรับการลงนามปฏิบัติราชการ
แทน อปส. หากจะสงหนังสือหรือขอความใด ๆ ไปยังผูที่เกี่ยวของในนาม อปส. ขอใหระมัดระวังดวย
๙. กปส. จะประกาศรับสมัครตําแหนงรองอธิบดี จํานวน ๒ ตําแหนง ขณะนี้
ไดทําหนังสือถึงทานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อนําเสนอ รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) เพื่อพิจารณาแลว
๑๐. ในปงบประมาณ.........

-๕๑๐. ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ รัฐบาลปรับงบประมาณทุกกระทรวง/ทบวง/
กรม กปส. จําเปนตองหารายไดมาสนับสนุนงบประมาณที่หายไป และ รตม.นร.(นายสาทิตยฯ)
มีดําริวาจะปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหเชาเวลาของ สทท. ใหม พรอมกับเสนอโครงการซึ่งคาดวา
จะเปนประโยชนและกอใหเกิดรายไดกับ กปส. โดยเฉพาะ สวท.ภูมิภาค โครงการ “Radio SMS”
มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลวนั้น มีผูบริหารขอแกไขและ
เพิ่มเติมรายงานการประชุม ดังนี้
อวศ. ขอแกไขหนาที่ ๗ ดังนี้
- บรรทัดที่ ๒๔ จาก สวศ. จะพยายาม เปน สวศ. จะตอง
- บรรทัดที่ ๒๗ ขอแกไขเปน “สรุปไดวาจะตองพัฒนาดานเทคนิคของ สวศ.
ทั้ง ๑๑ แหง โดยขออนุมัติจัดตั้งระบบ เอ็ฟ.เอ็ม. ขึ้นใหม ๑ ระบบ ที่ สวศ. สวนกลาง”
- บรรทัดที่ ๒๘ ขอแกไขเปน “ เพื่อเปนแมขายแก สวศ.ภูมิภาคใชงบประมาณ
ทั้งสิ้นประมาณ ๔๐๖ ลานบาท
- บรรทัดที่ ๓๐ ขอแกไขเปน การเผยแพรประชาสัมพันธไมใชภารกิจหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น กปส. ควรรีบดําเนินการกอนที่
- บรรทัดที่ ๓๑ ขอแกไขเปน จะมี กสทช. โดยเฉพาะระบบ เอ็ฟ.เอ็ม. ที่ขอ
จัดตั้งขึ้นใหม โดยดูตัวอยางไดจาก สวท.กาญจนบุรี ที่ดําเนินการทดลองออกอากาศระบบ
เอ็ฟ.เอ็ม. แลว และขอใหผูบริหาร
- บรรทัดสุดทาย มติที่ประชุม ขอเพิ่มเติมจาก อวศ. นําเสนอ เปน และ
อนึ่ง ตามที่ ผอ.สวท. ขอตัดขอความคําวา “ความถี่ ๘๓๗ กิโลเฮิรตซ”
ในเอกสารที่แจกตอที่ประชุม หนา ๒๐ บรรทัดที่ ๑๕ นั้น อวศ. ไดรับไปดําเนินการแลว
ระเบียบวาระที่ ๒

จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ตามที่มีผูขอแกไข
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การบริหารเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ของกรมประชาสัมพันธ
อกค. รายงานสถานะการเงินประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ การใชจาย
เงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๒ และการบริหารงบลงทุน
/สําหรับงบประมาณป.........
ระเบียบวาระที่ ๓

-๖สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ การใชจายเงินเปนไปตามมติ
ครม. และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ มีความคืบหนาเกี่ยวกับเรือ่ งดังกลาว ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒
๘๕๘.๑๕
ลานบาท
เงินรายได
๑๕๙.๐๒
ลานบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
๒.๕๖
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๕
ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๑.๗๔
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๔๗
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๙.๖๖
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๓๒.๖๙
ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๔๘๖.๖๖ ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๖๒๘.๕๑
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๒.๒๘ ของงบประมาณที่ไดรับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑๓๒.๕๑ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เบิกจายไป
๘๑.๔๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๑.๔๔ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๓๘.๕๖ (งบลงทุน
เบิกจายเพียงบางสวน)
๔. ผลการดํ า เนิ น งานงบลงทุ น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ งบลงทุ น
รายการคาครุภัณฑ 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 อยูระหวางดําเนินการประกาศ
ประกวดราคา กําหนดยื่นเอกสารวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ กําหนดเสนอราคาวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑.๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสงขอมูลขาวและรายการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตนอกสถานที่ ๑๐๐ เครื่อง วงเงิน ๖.๕๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
๑.๓ ระบบปรับอากาศภายในหองคอมพิวเตอรหลัก ๑ ชุด วงเงิน ๓.๖๔ ลานบาท
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
๒. โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ วงเงิน
๑๖๑.๘๐ ลานบาท คือ
๒.๑ เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต พรอมอุปกรณ
สวนควบสําหรับ สวท.แมสอด นครราชสีมา หนองคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุงสง ยะลา และปตตานี
(ทดแทนของเดิม) จํานวน ๘ ชุด วงเงิน ๓๖.๘๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
/๒.๒ อุปกรณหองสง.........

-๗๒.๒ อุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ อุปกรณ
ผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม สทท.พิษณุโลก
(ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๙.๐๐ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการนําเสนอปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลการประกวดราคา
๒.๓ อุปกรณหองสงโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ สทท.นครศรีธรรมราช
จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๔.๐๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
๒.๔ เครื่องสงโทรทัศนระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สคท.
ทุงสง (เขาตาว) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
๒.๕ หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐ KVA พรอมชุดควบคุมระบบ
ไฟฟาแรงสูง (อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๗.๐๐ ลานบาท
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม)
อกค. รายงานเพิ่มเติมวา งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร ซึ่งเปนงวดสุดทาย
ที่จะจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๕๒ จะมีโครงการตามยุทธศาสตรที่จะโอนเงินใหสวนหนึ่ง ทั้งนี้
ใชเงินรายไดซึ่ง อปส. ไดอนุมัติแลว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สําหรับการจัดสรร
งบประมาณรถยนตในโครงการที่ ๓ ป ๒๕๕๓-๒๕๕๗ ไดรับแจงจากสํานักงบประมาณวาในป
๒๕๕๓ กปส. ไดรับจัดสรรเพื่อเชารถในโครงการ ๓ นี้ เปนเงิน ๑๓๘ ลาน คิดจากจํานวนรถที่มีอายุ
เกิน ๑๐ ป ขอไปจํานวน ๑๔๗ คัน ไดรับอนุมัติ ๑๒๕ คัน หนวยงานใดจะไดรับการจัดสรรตอง
พิจารณาจากอายุการใชงานและพื้นที่ประกอบกัน
รปส.(นายกฤษณพรฯ) แจงวา เรื่องการขอรถยนตเพื่อใชในราชการมีปญหาเปน
ประจําทุกป เชน รถเกาเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจากอายุการใชงาน หรืออายุเกิดการใชงานแลว แตยัง
ไมไดรับจัดสรร จึงขอให กคล. วางแผนการใชรถยนต และจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรให
แตละหนวยงานไดทราบรายละเอียด และจัดทําทะเบียนจัดลําดับการซื้อ อายุการใชงานใหชัดเจน
เพื่อเปนขอมูลในการเสนอแผนกับสํานักงบประมาณ สําหรับหนวยงานใดที่ไดรับการจัดสรรรถยนต
ใหม ควรรีบขายรถยนตเกาทันที
ประธานฯ แจงเพิ่มเติมวา สํานักงบประมาณมีหนังสือแจงมาแลววา รถที่เลิกใชแลว
ตองรีบขายและนําสงเปนรายไดแผนดิน จึงขอใหผูบริหาร ปชส.จังหวัดผูแทนภาค ไดแจงให ปชส.
ในพื้นที่ทราบดวย
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ มอบหมายให กคล. วางแผนและจัดทําหลักเกณฑ
การพิจารณาจัดสรรรถยนต และแจงใหหนวยงานตาง ๆ ทราบรายละเอียดอยางชัดเจน
๒. ใหทุกหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรรถยนตใหม ใหขาย
รถยนตเกาและนําสงเปนรายไดแผนดิน
/๓.๒ การบริหารจัดการ.........

-๘๓.๒ การบริหารจัดการ สวศ. ในลักษณะเดิม
อวศ. รายงานวา ไดหารือกับ อปส. และ รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เพื่อให
ความเห็นชอบในการบริหารจัดการ สวศ. ในลักษณะเดิม โดยที่ สวศ.สวนกลาง เปนศูนยกลางในการ
ผลิตรายการ และสงสัญญาณเสียงผานดาวเทียมที่ สวท. ให สวศ. ภูมิภาคทั้ง ๑๑ แหง รับสัญญาณ
ออกอากาศในลักษณะเครือขายที่มี สวศ. สวนกลางเปนแมขาย
ขณะนี้แผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวศ. ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร กปส.
เรียบรอยแลว สวศ. จําเปนตองเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรฯ ที่กําหนด เพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายของ กปส. และ รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) ขณะนี้อยูระหวางการนําเสนอแผนยุทธศาสตรฯ
ดังกลาวให รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) เพื่อพิจารณาตอไป สําหรับแนวทางของแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา สวศ. เนนการปรับปรุงพัฒนา สวศ. ทางดาน Hardware และ Software รวมทั้งคุณภาพ
รายการ และศักยภาพของ สวศ. ในสวนภูมิภาค โดยมี สวศ. เปนศูนยกลางการดําเนินงาน
ในลักษณะเครือขายทั่วประเทศ โดยให สวศ. ในภูมิภาค ซึ่งปจจุบันอยูภายใตการบริหารงานของ
สปข.๑-๘ กลับมาสังกัด สวศ. ตามเดิม
เพื่อใหการดําเนินงานของ สวศ. สอดคลองกับภารกิจหลักที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา สวศ. และสอดรับกับนโยบายของ รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) จึงขอเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการหนวยงาน สวศ. กลับมาในลักษณะเดิม คือ
- กําหนดให สวศ.สวนกลาง ซอยอารียสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ เปนศูนยกลาง
(Center) ในการบริหารงาน การผลิตรายการ และควบคุมดูแล สวศ. ทั้ง ๑๑ แหง ในภูมิภาค
ทั่วประเทศ ใหกระจายเสียงเปนไปตามผังรายการหลักของ สวศ. สวนกลาง
- กําหนดให สวศ. สวนภูมิภาค ทั้ง ๑๑ แหง ในภูมิภาค รับสัญญาณการ
ออกอากาศจาก สวศ. ซอยอารียสัมพันธ ตามความเห็นชอบของมติที่ประชุมตามแผนยุทธศาสตร
ในสัดสวน ๗๐ : ๓๐
- การบริหารจัดการดานบุคลากรและงบประมาณยังอยูภายใตความรับผิดชอบ
กํากับดูแลของ สปข.๑-๘ ดังเดิม ในระหวางที่ กกจ. ดําเนินการออกคําสั่งและจัดตั้งเปนกองภายใน
๒. ใหจัดตั้ง สวศ. สวนกลาง และ สวศ. ในสวนภูมิภาค ทั้ง ๑๑ แหง เปนกอง
ภายใน เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงาน ทั้งในดานการผลิตรายการ ดานเทคนิค และ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา สวศ. พ.ศ.๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
อวศ. รายงานวา เมื่อตนเดือนเมษายน ๒๕๕๒ มสธ. กระทรวงศึกษาธิการ ไดหารือกับ
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) และมีหนังสือ รมต.ศึกษาธิการ ถึง รมต.นร. เพื่อขอโอนบุคลากร คลื่นความถี่
ไปไวในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหากอยูกับ กปส. เหมือนเดิมขอใหพัฒนาหรือ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหมีแมขายอยูในสวนกลาง พรอมกับลูกขาย ๑๑ แหงเหมือนเดิม
/สวศ. จึงไดทําบันทึก.........

-๙สวศ. จึงไดทําบันทึกนําเสนอ อปส. ผาน ผอ.สวท. และขอใหที่ประชุมพิจารณาให สวศ.สวนกลาง
เปนศูนยกลางในการบริหาร การผลิตรายการ และควบคุมดูแล สวศ. ทั้ง ๑๑ แหงในภูมิภาค
ทั่วประเทศ โดยที่ยึดผังหลักของ สวศ.สวนกลาง เนื่องจากวาจะตองใช มสธ. กับกระทรวงศึกษาธิการ
เขามาเกี่ยวของเหมือนเดิม สัดสวน ๗๐ : ๓๐ สําหรับการบริหารจัดการดานบุคลากรและงบประมาณนั้น
หาก กกจ. ยังไมสามารถออกคําสั่งให สวศ. กลับมาเปนกองภายในได ควรใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเขตตาง ๆ ไปกอน หรืออาจจะจัดตั้ง สวศ.สวนกลาง และ สวศ.สวนภูมิภาค เปนกองภายใน
เพื่อสอดคลองกับการบริหารงาน การผลิตรายการ เทคนิค หรือยุทธศาสตรที่นําเสนอ รมต.นร.
(นายสาทิตยฯ) ไปแลว
อกจ. รายงานวา การกําหนด สวศ. เปนกองภายในเปนอํานาจของ อปส. และ
ใหขอสังเกตวา กปส. ไดมีคําสั่งชัดเจนในเรื่องของการโอนบุคลากร งบประมาณไปยัง สปข. แลว
หาก สวศ. จะรับผิดชอบเฉพาะคลื่นความถี่อยางเดียว และให สปข. รับผิดชอบบุคลากรและ
งบประมาณนั้นควรจะไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
อวศ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันคลื่น ๘๓๗ ไดถายโอนไปยัง สวท. แลว สวศ.
ยังขาดแมขายซึ่งคลื่น ๑๔๖๗ เปนลูกขาย เปนศูนยผลิตรายการโดยที่สงสัญญาณไปยัง สวท. ผาน
ดาวเทียมไปยัง ๑๑ สถานี วันนี้จุดบอดเกิดขึ้นเนื่องจากวา กปส. นํารายการ มสธ. กับ
กระทรวงศึกษาธิการ ไปฝากไวที่ มสธ. เปนศูนยผลิตรายการและสงสัญญาณจาก มสธ. ไปยัง สวท.
จุดนี้ทําใหมองวา กปส. ยังขาดคุณภาพ เขายินดีจะรับเองทั้งหมด ควรให สวศ.สวนกลาง เปนแมขาย
หรือถาไมมีคลื่นใหก็ทําหนาที่เปนศูนยกลางผลิตรายการสงไปยัง สวท. ลักษณะเดิมให สวศ. ๑๑ แหง
รวมคลื่น ๑๔๖๗ รับไปเผยแพรทั่วประเทศเหมือนเดิม
ประธานฯ แจงวา เห็นดวยที่ สวศ. จะเปนศูนยกลางในการผลิตรายการ แตความเปน
สัดสวน ๕๐ : ๕๐ คือ ผลิตรายการเอง ๕๐% และรับสัญญาณจากสวนกลาง ๕๐% และขอใหแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาความเปนไปได แนวทางการแกปญหา โดยมอบหมายให ผอ.สปข.๘
เปนประธาน กรรมการประกอบดวย ผอ.สวท., ผอ.สนผ., อกค., อกจ., อวศ. และนายชัยวันฯ
(สพท.) ดําเนินการตามขอเสนอของ อวศ. และสรุปผลให อปส. ทราบภายใน ๑ สัปดาห
มติที่ประชุม
มอบ ผอ.สปข.๘ เปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวย
ผอ.สวท., ผอ.สนผ., อกค., อกจ., สวศ. และนายชัยวันฯ รับไปพิจารณาเรื่องการผลิตรายการ
ของ สวศ. ในสวนภูมิภาค ตลอดจนปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา โดยให
รายงาน อปส. ทราบภายใน ๑ สัปดาห
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเปนเจาภาพทอดกฐินประจําป ๒๕๕๒ (บานระไซร-สวาย จ.สุรินทร)
ลนก. รายงานวา วัดปาบานระไซร-สวาย เคยไดรับความชวยเหลือจาก
กปส. เมื่อป ๒๕๕๑ โดย อปส. รับเปนประธานเจาภาพทอดผาปาสามัคคีสมทบทุนซื้อที่ดิน ๒,๔๐๐
ตารางวา ซึ่ ง อปส. มอบหมายให ผอ.สปข.๒ รั บ ไปดํา เนิ น การ และทางคณะกรรมการวั ด
/ขอขอบคุณ.........

- ๑๐ ขอขอบพระคุณที่ชวยเหลือวัดไดสวนหนึ่ง แตยังไมประสบผลสําเร็จตามที่วัดตองการ ในปนี้จึงขอ
ความอนุเคราะหจาก อปส. พิจารณาเปนประธานทอดกฐิน กปส. ประจําป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา จุดประสงคของการทอดกฐิน เพื่อนําปจจัยรวมบริจาคใหกับวัด
ที่ขาดแคลนทุนทรัพยในการทํานุบํารุงพระศาสนา วัดใดขาดแคลนสวนไหนอยางไร กรณีของวัดปา
บานระไซร-สวาย ซึ่ง กปส. ไดสนองตอบไประดับหนึ่งแลว กปส. อาจจะรับโดยทอดผาปาสามัคคี
ตามกําลังศรัทธา สวนกฐินประจําป ขอให สปข.๑-๘ ไดพิจารณานําเสนอเขตละ ๑ แหง
เพื่อพิจารณาวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพยจริง ๆ และรับเปนเจาภาพทอดกฐินประจําปตอไป
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ ผอ.สปข.๑-๘ พิจารณาเสนอชื่อวัด สปข. ละ ๑ แหง สงให
สลก. เพื่อพิจารณารับเปนเจาภาพทอดกฐินประจําปตอไป
๔.๒ การจัดสราง “องคบรมครูพระพิฆเนศปางมุขติคณปติ”
เพื่อประดิษฐาน ณ กรมประชาสัมพันธ
ร.ผอ.สนผ.(นายจรูญฯ)รายงานวา ในฐานะที่ กปส. เปนหนวยงาน
ประชาสัมพันธภาครัฐ อันประกอบดวยสื่อทั้งดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
สื่อบุคคล และสื่อกิจกรรม ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการทํางานโดยอาศัยความรูทั้งดาน “ศาสตร”
และ “ศิลป” ไดเสนอใหมีการจัดสรางและประดิษฐาน “องคบรมครูพระพิฆเนศ” ขึ้น ณ บริเวณ
กรมประชาสัมพันธ เพื่อสักการบูชาใหเกิดความเปนศิริมงคลแกขาราชการ/เจาหนาที่ กปส. และ
สนผ. ขอเรียนเชิญขาราชการ ลูกจางกรมประชาสัมพันธทุกทานทั่วประเทศ พรอมเครือขายสื่อมวลชน
และพันธมิตรจากหนวยงานตาง ๆ ไดรวมบริจาคเงินตามกําลังศรัทธาในการรวมสราง “องคบรมครู
พระพิฆเนศ ปางมุขติคณปติ” เพื่อประดิษฐานบริเวณหนาหอประชุมกรมประชาสัมพันธ โดยประมาณ
การใชงบประมาณ คาใชจายรวมทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
กําหนดการจัดสรางและทําพิธีประดิษฐานใหเสร็จสิน้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๒ และไดรับการ
ประสานจากผูอํานวยการโรงเรียนดนตรีวาทินี (นายบุญมาศ ทองสุข) และสถานปฏิบัติธรรมพร
พระพิฆเนศ ขอมีสวนรวมในการใหความรวมมือในการดําเนินการจัดสราง และหางบประมาณสมทบ
เพื่อจัดสรางองคพระบรมครูพระพิฆเนศปางมุขติคณปติ ดวย
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. อนุมัติการจัดสรางและประดิษฐาน “องคบรมครูพระพิฆเนศ ปางมุขติคณปติ”
ณ กรมประชาสัมพันธ ซอยอารียสัมพันธ
๒. อนุมัติในหลักการใชงบประมาณงบใดงบหนึ่ง สํารองจายเปนคาจัดสรางและ
ประดิษฐานฯ เปนการลวงหนา จํานวนทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน)
โดยจะมีการนําเงินที่ไดรับบริจาครวมทําบุญจากผูมีจิตศรัทธา ทั้งในสวนจากกรมประชาสัมพันธ
/เครือขายสื่อมวลชน/.........

- ๑๑ เครือขายสื่อมวลชน/พันธมิตร โรงเรียนดนตรีวาทินี และสถานปฏิบัติธรรมพรพระพิฆเนศ นํามาหัก
ใชคืนงบประมาณสํารองจายตามจํานวนที่ไดรับบริจาคจริงตอไป
๓. อนุมัติให สนผ. เปนเจาภาพในการแจงเชิญชวนเกี่ยวกับการจัดสรางองคบรม
ครูพระพิฆเนศฯ โดยขอความอนุเคราะห สพป. ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานสิ่งพิมพและ
ปาย Cut Out, สทท., สวท., สนข. ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธแกบุคคลภายนอก, ลนก.,
สปข.๑-๘, ศสช. ดําเนินการประชาสัมพันธในหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค กคล. เปน
ผูรับผิดชอบดานการเงินและการรับบริจาค โดยการเปดบัญชีพิเศษเพื่อการจัดสรางองคบรมครู
พระพิฆเนศฯ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
ผูเขารวมประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง สรุปไดวา เปนความเชื่อสวนบุคคล
และปจจุบัน กปส. มีสิ่งสักการบูชาอยู ๓ แหง โดยที่ยายพระอินทรมาประดิษฐานขางสระน้ํา
การเคารพบูชาคอนขางนอย หากจะอัญเชิญพระพิฆเนศมาประดิษฐานที่หอประชุม นาจะไมเหมาะสม
เนื่องจากมีพื้นที่จํากัด และ กปส. มีการจัดงานกิจกรรมพิเศษในพื้นที่ตาง ๆ บอยครั้ง ประกอบกับ
องคพระพิฆเนศเปนสัญลักษณของกรมศิลปากร และเห็นวาหากจะสรางเปนเหรียญบูชาองคเล็ก ๆ
เพื่อใหผูมีจิตศรัทธารวมทําบุญจะเหมาะสมกวาการสรางองคประดิษฐานเปนการถาวร และเห็นชอบ
รวมกันวาใหชะลอโครงการนี้ไปกอน
มติที่ประชุม

ใหชะลอโครงการนี้ไปกอน

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ สรุปการจัดงานวันคลายวันกอตั้ง กปส. ปที่ ๗๖
ลนก. รายงานวา คําขวัญของการจัดงานวันคลายวันกอตั้งกรมประชาสัมพันธ
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คือ“รวมกันวาดฝน สรางสรรคอนาคต ๗๖ ป กรมประชาสัมพันธ” ในวันนี้
ของทุกป ขาราชการและเจาหนาที่จากสวนภูมิภาคทัว่ ประเทศ จะเดินทางมารวมงานและแขงขันกีฬา
ภายใน เพื่อความสมัครสมานสามัคคี และรอบบริเวณกรมประชาสัมพันธมีรานจําหนายสินคา ๔ ภูมิภาค
วันอาทิตยที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตรงกับวันคลายวันกอตั้ง กปส. มีพิธีบวงสรวง
พระอินทร พระพรหม และพระภูมิเจาที่ โดย อปส. เปนประธาน ที่พิเศษกวาทุกปคือ การจัด
นิทรรศการการประกวดอนุรักษพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย โดย รมต.นร. (นายสาทิตย
วงศหนองเตย) เปนประธานเปดงาน ณ บริเวณหองโถงอาคาร กปส. ผูไดรับรางวัลชนะเลิศคะแนน
รวมสูงสุด จะไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีสงฆ
โดยนิมนตพระสงฆ จํานวน ๙ รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา และปะพรมน้ํามนตเพื่อเปนสิริมงคล
ในชวงบาย ชมรมอดีตขาราชการ กปส. จัดกิจกรรมพิเศษ การแสดงคอนเสิรต “เสียงสวรรค
วันประชา ครั้งที่ ๙” ณ อาคารหอประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

/วันจันทรที่ ๔.........

- ๑๒ วันจันทรที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หนวยงานตาง ๆ เดินทางมารวมแสดงความยินดี
และบริเ วณหองอเนกประสงค อาคารหอประชุ ม กปส. ไดมีพิธีมอบประกาศเกีย รติคุณ แกผู
ทําคุณประโยชนให กปส. และมอบรางวัลใหแกขาราชการ และลูกจางดีเดนประจําป จากนั้น
เปนพิธีเปดการเสวนา เรือ่ ง “๗๖ ป กรมประชาสัมพันธ ทิศทาง/บทบาทที่คาดหวัง” โดยนักวิชาการ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม)
อกจ. รายงานวา ไดรับมอบหมายจาก รปส.รัตนบุรีฯ ประธานอนุกรรมการจัดงาน
นิทรรศการการประกวดการอนุรักษพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย มอบหมายใหมา
รายงานเกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยดี ไดรับคําชมเชย ทั้งนี้เนื่องจากมีการ
ประชาสัมพันธหลายชองทาง ปญหาอุปสรรคในการจัดงานคือ ระบบเครื่องปรับอากาศไมเพียงพอ
กับผูมารวมงาน มีผูสนับสนุนนอย ทีจ่ อดรถไมเพียงพอ แตไดรับความอนุเคราะหจากหนวยงาน
ใกลเคียง สําหรับการจําหนายหนังสือยังคางอยูประมาณ ๑,๕๐๐ เลม ราคาเลมละ ๕๐๐.- บาท
อยูระหวางการจําหนาย และเสนอแนะวาควรติดตั้งระบบปรับอากาศในหองโถงชั้น ๑ และหอง
เอนกประสงค ๑, ๒ เพิ่มเติมในกรณีที่มีการจัดงาน สรุปรายรับรายจาย มีรายรับจากการจําหนายบัตร
๑ ลานบาทเศษ คาเชาแผงพระ ๒ แสนบาทเศษ คาเชาตูนิทรรศการ ๒ หมื่นบาท คารับบริจาค
ในวันงาน ๕ หมื่นบาทเศษ เงินสนับสนุน ๓๗ ราย ๙ แสนบาทเศษ หากรวมกับการจําหนายหนังสือ
จํานวน ๑,๕๐๐ เลม ถาจําหนายในราคาเลมละ ๕๐๐.- บาท จะมีเงินเขาสวัสดิการประมาณ ๑ ลาน
บาทเศษ หากจะจําหนายในราคาเลมละ ๔๐๐.- บาท จะมีเงินเขาสวัสดิการ ๘.๘ แสนบาทเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒
ผอ.สพท. รายงานวา สพท. ไดดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑, ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ ที่ไดรับอนุมัติมีรายละเอียด ดังนี้
๑. โครงการงบลงทุนประจําป ๒๕๕๐ (โครงการที่ดําเนินการตรวจรับและเบิกจาย
เรียบรอยแลว) จํานวน ๔ โครงการ ประกอบดวย โครงการจัดซื้อเครื่องสง F.M. ขนาด ๑๐
กิโลวัตต, โครงการจัดซื้อเครื่องสง F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต, โครงการจัดซื้ออุปกรณผลิตรายการ
โทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ, โครงการจัดซื้ออุปกรณตัดตอและผลิตขาว พรอมชุดควบคุม
การออกอากาศ (Server System)
๒. โครงการงบลงทุนประจําป ๒๕๕๐ (โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน
๒ โครงการ ประกอบดวย โครงการยายและจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. พรอม
อาคารสถานี, โครงการยายเครื่องสงวิทยุ-โทรทัศน ของ กปส. ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
๓. โครงการงบลงทุนประจําป ๒๕๕๑ (โครงการดําเนินการตรวจรับและเบิกจาย
เรียบรอยแลว จํานวน ๓ โครงการ ประกอบดวย โครงการจัดหาอุปกรณหองสงขนาดเล็กและ
ขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ อุปกรณชุดผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบเสียง อุปกรณ
/สวนควบ.........

- ๑๓ สวนควบ (ทดแทนของเดิม สทท.เชียงใหม), โครงการจัดหาอุปกรณผลิตรายการโทรทัศนนอก
สถานที่ พรอมอุปกรณสว นควบ (ทดแทนของเดิมสําหรับ สทท.ขอนแกน, เชียงใหม, สุราษฎร
ธานี และสงขลา), โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ A.M. ขนาด ๑๐
กิโลวัตต พรอมอุปกรณสว นควบ (ทดแทนของเดิมสําหรับ สวท.สังขละบุรี, ลําปาง และภูเก็ต)
๔. โครงการงบลงทุนประจําป ๒๕๕๑ (โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน
๒ โครงการ ประกอบดวย โครงการจัดหาอุปกรณเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ F.M. ขนาด
๑ กิโลวัตต พรอมอุปกรณสวนควบ สายสงกําลัง (ทดแทนของเดิม สําหรับ สวท.อุบลราชธานี
ยโสธร นาน ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สตูล พังงา จันทบุรี และ
กระบี่), โครงการจัดหาอุปกรณผลิตรายการโทรทัศนพรอมอุปกรณสวนควบ (ทดแทนของเดิม
สําหรับ สทท.ยะลา)
๕. โครงการงบลงทุนประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๕ โครงการ ประกอบดวย โครงการ
จัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต พรอมอุปกรณสวนควบสําหรับ
สวท.แมสอด นครราชสีมา หนองคาย ชัยนาท สุพรรณบุรี ทุงสง ยะลา และปตตานี (ทดแทน
ของเดิม), โครงการจัดหาอุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลาง พรอมอุปกรณสวนควบ
ทดแทนของเดิม อุปกรณผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบ ทดแทน
ของเดิม สทท.พิษณุโลก (ทดแทนของเดิม), โครงการจัดหาอุปกรณหองสงโทรทัศน พรอมอุปกรณ
สวนควบ สทท.นครศรีธรรมราช, โครงการจัดหาเครื่องสงโทรทัศน ระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต
ทดแทนของเดิม สคท.ทุงสง (เขาตาว), โครงการจัดหาหมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐
KVA พรอมชุดควบคุมระบบไฟฟาแรงสูง (อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม)
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการประชุม APT Wireless Forum (AWF-๖) ครั้งที่ ๖
ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานวา อปส. ไดอนุมัติให ผอ.สพท.
เปนผูแทนเขารวมประชุม APT Wireless Forum (AWF-๖) ครั้งที่ ๖ ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม –
๓ เมษายน ๒๕๕๒ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม
การประชุมดังกลาวมีคณะผูแทนไทยประกอบดวย ผูแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (หัวหนาคณะ), ผูแทน กปส., ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม,
ผูแทน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และผูแทนบริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) เดินทางเขารวม
ประชุม APT Wireless Forum (AWF-๖) ครั้งที่ ๖ เปนผูเขารวมเดินทาง และขอสรุปสาระสําคัญ
ของการประชุมฯ ดังนี้
๑. องคประกอบและหนาที่ของคณะทํางาน/กลุมงานภายใตการประชุม AWF
แบงออกเปน ๓ คณะ และ ๑ กลุม เพื่อทําการศึกษาในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคณะทํางาน
ด านความถี่ (WG-Spec), คณะทํา งานด าน IMF (IMF Working Group : WG-IMF) และ
/คณะทํางานดาน.........

- ๑๔ คณะทํางานดาน Convergence (WG-Con) ทั้งนี้ ภายใตคณะทํางานตาง ๆ จะแบงออกเปน
กลุมงานยอยเพื่อศึกษาหารายละเอียดแตละประเด็น
๒. ผลการประชุมที่สําคัญของการประชุม AWF ครั้งที่ ๖ จะมีรูปแบบประชุมเต็มคณะ
(Plenary) และการประชุมคณะทํางาน (Working Group) ตาง ๆ เปนการประชุมคูขนานกัน
จากการประชุม APT Wireless Forum (AWF-๖) ครั้งที่ ๖ มีประเด็นเกี่ยวกับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมที่จะมีการรวมเทคโนโลยีทั้งสองควบคูกัน ซึ่งจะกลาวถึง
คลื่นความถี่กจิ การโทรคมนาคมในสวนภูมิภาคเอเชียแปซิฟก และการประชุม APT ครั้งตอไปจัดขึ้น
ที่ประเทศไทย โดยมีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหลัก
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๒
ร.ผอ.สนผ.(นายจรูญฯ) รายงานวา ไดรับรายงานผลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๑๙ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร., นตส., สลก.,
สนผ., สทท., สพป., สปข.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ กพร.กปส. และ สปต. คิดเปนรอยละ ๘๖.๓๖
และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก สพท., สนข., 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
๖. รายงานผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรของกรมประชาสัมพันธ ๕ โครงการ
ในรอบ ๖ เดือน (ตั้งแตตุลาคม ๒๕๕๑ – มีนาคม ๒๕๕๒)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๕ รายงานผลการประเมิน.........

- ๑๕ ๕.๕ รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร “การพูดเพื่อสราง
ภาพลักษณสําหรับผูบ ริหาร” รุนที่ ๗ และหลักสูตร “นักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง” รุนที่ ๑๑
ร.ผอ.สปช.(นางมาลีฯ) รายงานวา สถาบันการประชาสัมพันธ ไดดําเนินการ
จัดฝกอบรมหลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ใหสามารถนําหลักการ
ประชาสัมพันธมาใชเพื่อประโยชนของหนวยงาน ซึ่งในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ มีการอบรมหลักสูตร ดังนี้
๑. หลั ก สู ต ร “การพู ด เพื่ อ สร า งภาพลั ก ษณ สํ า หรั บ ผู บ ริ ห าร” รุ น ที่ ๗ อบรม
ระหวางวันที่ ๘ - ๙ เมษายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. หลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ” รุนที่ ๑๑ อบรมระหวางวันที่ ๑๘
- ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
สถาบันการประชาสัมพันธ มีขอสรุปผลการประเมินทายหลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตร
ประกอบดวย ดานเนื้อหาวิชา, ดานโสตทัศนูปกรณและเอกสารประกอบการฝกอบรม ดานวิทยากร
และดานการจัดการ ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคนิครวมระหวาง
กรมประชาสัมพันธกับสํานักขาวเวียดนาม ครั้งที่ ๖
ณ กรุงเทพมหานคร
ร.ผอ.สปต.(นางศศินันทฯ) รายงานวา การประชุมคณะกรรมการเทคนิค
รวมไทย-เวียดนาม ตามบันทึกความเขาใจระหวางสํานักขาวเวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และกรมประชาสัมพันธ ประเทศไทย วาดวยความรวมมือดานขอมูลและการแลกเปลี่ยนขาว ที่ไดลงนาม
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยการประชุมครั้งนี้จัดเปนครั้งที่ ๖ จัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (นายรัตนบุรี อติศัพท) กลาวตอนรับ
ผูแทนของสํานักขาวเวียดนาม ในการเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อเขารวมการประชุมคณะกรรมการ
เทคนิครวมฯ ครั้งที่ ๖ และขอบคุณในการตอนรับผูแทน กปส. ในคราวเยือนเวียดนามเพื่อรวมการ
ประชุมเทคนิครวมฯ ครั้งที่ ๕ สําหรับการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในป ๒๕๕๒
ประกอบดวย การแลกเปลี่ยนทีมผูผลิตขาว, การแลกเปลี่ยนขาว, การฝกอบรมดานภาษา ดาน
ภาษาไทยใหกับเจาหนาที่เวียดนาม, การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารของอินเทอรเน็ต, สําหรับการพิจารณา
โครงการใหม ใหสํานักขาวกรมประชาสัมพันธและสํานักขาวเวียดนาม เพิ่มชองทางในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารโดยเปดเชื่อมเว็บเพจเพื่อชวยใหการสงผานและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว โดยจะเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ในสวนของการแลกเปลี่ยนสือ่ โสตทัศน (Audio Visual Materials)
ทั้งสองฝายตกลงที่จะแลกเปลี่ยนขาวโทรทัศนเดือนละครั้ง โดยจะเริ่มดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒
/และรวมกัน.........

- ๑๖ และรวมกันในการจัดการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ ๒๕ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ และการกําหนดวันและสถานที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิครวม
ระหวางกรมประชาสัมพันธและสํานักขาวเวียดนาม ครั้งที่ ๗ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในป ๒๕๕๓
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานผลการดําเนินงานของ สนข. ประจําเดือนพฤษภาคม

๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รายงานผลการดําเนินงานผลิต/เผยแพรทางเว็บไซต http://thainews.prd.go.th
(ไทย-อังกฤษ) ประกอบดวย การจัดทําขาว/บทความ/รายการพิเศษ/บทวิเคราะห ดําเนินการ
ขยายผลมติ ครม.
๒. ปญหาอุปสรรคเรื่องการหยุดออกอากาศบนหนาจออินเตอรเน็ท สาเหตุเกิดจาก
การขนยาย SERVER จาก สนข. แหงชาติ ไปตั้งคูขนานอยูที่ CAT
๓. สรุปผลการรับชมเว็บไซต เฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ ครั้ง/วัน มีผูเขาชมเว็บไซตเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ๒๒๔,๑๑๐ ครั้ง, สถิติผูเขาชมเว็บไซตดานขาวทั่วไป สนข. จัดอยูในลําดับที่
๑๖ การเขาชมหนวยงานราชการทั่วประเทศ สนข. อยูในลําดับที่ ๒๐
๔. การขยายผลนโยบายโครงการสําคัญของรัฐบาล ดําเนินการจัดทําบทวิเคราะห
ในประเด็นและสถานการณปจจุบัน นําเสนอผาน สวท. และ สทท. โดยขยายผลและนําประเด็น
จากการประชุม ครม. ทุกสัปดาห และประเด็นสําคัญ ๆ จากคณะทํางานศูนยประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเฉพาะกิจ เปนประจําทุกวัน นํามาดําเนินการขยายผลในเชิงลึก และนําเสนอประเด็นที่
แตกตางกันในรูปแบบรายงานพิเศษขาวเชิงลึก เผยแพรทาง สทท. และ สวท. เปนประจําทุกวัน
เสาร-อาทิตย ซึ่งเริ่มรายงานขาวในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป
๕. งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ ไดรั บจัดสรร รวม ๕๘,๘๒๓,๘๖๖.- บาท
(หาสิบแปดลานแปดแสนสองหมื่นสามพันแปดรอยหกสิบหกบาทถวน)
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
กพร.กปส. สงสรุปผลการประเมินฯ วา กปส. ไดจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑
ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
เพื่อตรวจสอบความถูกตองในการประเมินผลงาน
/สํานักงาน ก.พ.ร. .........

- ๑๗ สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของกรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ คาคะแนนที่ไดเทากับ ๔.๐๖๓๑
และแจ ง กรอบวงเงิ น เบื้ อ งต น สํา หรั บ จั ด สรรเงิ น รางวั ล ประจํา ป พ.ศ.๒๕๕๑ จํา นวนเงิ น
๗,๔๑๘,๙๓๘.๘๕ บาท
กรมประชาสัมพันธไดตรวจผลคะแนน และยื่นประเด็นอุทธรณผลการประเมิน
ตัวชี้วัด ๒ ตัว คือ ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ : ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทาง/มาตรการ/
แผนงาน/โครงการหรือแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดที่ ๑๒.๓.๒ : ความครบถวนของหลักฐาน
ประกอบผลการประเมินองคกรดวยตนเองเนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา กปส. มีผลการดําเนินงาน
ที่สมบูรณกวาคะแนนประเมินที่ไดรับ ขณะนี้อยูในระหวางรอผลการพิจารณาตอบกลับจากสํานักงานก.พ.ร.
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ การติดตามผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
(รอบ ๖ เดือน)
กพร.กปส. สงสรุปผลการติดตามการควบคุมภายในฯ วา กปส. มีภารกิจ
ที่ตองดําเนินการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ที่กําหนดใหฝา ยบริหาร
ตองจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยกําหนดวัตถุประสงค วางกลไกการควบคุม กําหนด
กิจกรรมการควบคุม และติดตามผลการควบคุมภายในอยางตอเนือ่ ง และจัดทํารายงานผลการควบคุม
ภายในเสนอตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูกํากับดูแลอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (ภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกป) ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตรในประเด็น SP๗ กําหนดวา “สวนราชการตองมีการ
วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งตองครอบคลุมถึง ความเสีย่ งเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และดานกระบวนการ”
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กําหนดใหหนวยงาน
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ โดยจัดทํารายงานระหวางป (รอบ ๖ เดือน
และรายงานประจําป รอบ ๑๒ เดือน) โดยในการสอบทานเรื่องการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงรอบ ๖ เดือน นั้น หนวยงานตองจัดสงเอกสาร แบบติดตาม ปอ.๓ ณ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๒ และแบบ ปส.
กพร.กปส. ไดรับมอบหมายใหเปนฝายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง กปส. ไดรวบรวมแบบติดตาม ปย.๓ จากสํานัก/กอง และ
นํามาวิเคราะหประมวลจัดทําเปนรายงานแบบติดตาม ปอ.๓ รอบ ๖ เดือน ในภาพรวมของ กปส.
/และนําเขาที่ประชุม.........

- ๑๘ และนําเขาที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง กปส.
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ รายงานความกาวหนาแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพ
PMQA ระดับพื้นฐาน ประจําป ๒๕๕๒
กพร.กปส. สงสรุปรายงานความกาวหนาฯ วาสํานักงาน ก.พ.ร.
ไดกําหนดประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ แยกเปน ๓ ประเด็น คือ ตัวชี้วัดที่
๑๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร (น้ําหนักรอยละ ๑๒) ตัวชี้วัดที่
๑๓.๒ ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
การดําเนินการของสวนราชการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗)
(น้ําหนัก : รอยละ ๔) ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการจัดทําแผนพัฒนา
องคการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ (น้ําหนัก : รอยละ ๔)
ในสวนการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑ ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการตามแผนพัฒนาองคกร (น้ําหนัก รอยละ ๑๒) ตามกรอบแนวทางที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนด กปส. เปนกรมดานการบริหาร ซึ่งจะตองจัดทําแผนพัฒนาองคการ และ
ดําเนินการปรับปรุงองคกรใน ๒ หมวดสําคัญ ประกอบดวย ภาคบังคับ : แผนพัฒนาองคการ
หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน ๑ แผน และภาคสมัครใจ
: พิจารณาเลือก หมวด ๑ : การนําองคกร หรือ หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ จํานวน ๑ แผน
โดยผูบ ริหารไดพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการ ประจําป ๒๕๕๒ จํานวน ๒ แผนงาน
และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามกําหนดเวลาเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
คณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับกรม และ
คณะทํางานประสานการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับสํานัก/กอง
ไดดําเนินการปรับปรุงองคกรตามแผนพัฒนาองคการ หมวด ๑ และหมวด ๓ รวมถึงการ
เชื่อมโยงการพัฒนาองคการไปยังหมวดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยมีผลความกาวหนา สรุปไดดังนี้
๑. แผนพัฒนาองคการ หมวด ๑ การนําองคกร
๒. แผนพัฒนาองคการ หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ ผลการดําเนินงานของ สปข.๑
ร.ผอ.สปข.๑ (นางรัชวัลคฯ) รายงานวา สปข.๑ ไดดําเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
/๑. โครงการประชาสัมพันธ.........

- ๑๙ ๑. โครงการประชาสัมพันธภาวะโลกรอน
๒. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน สื่อมวลชนตามรอยพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเลย
๓. การประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ ผลการดําเนินงานของ สปข.๒
ร.ผอ.สปข.๒ (นายกิติฯ) รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รวมงานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒. การอั ญเชิ ญพระบรมสารีริก ธาตุ และพระอรหันตธาตุ จํานวน ๙ องค
ไปประดิษฐานบนรถบุษบก เพื่อนําไปประดิษฐานที่วิหารพุทธโลกนาถสุโขทัย วัดบานยางนอย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
๓. รวมรณรงค “หยุดทํารายประเทศไทย”
๔. ใหการตอนรับ ดอกเตอรจาบ สุทาฤทธิ์ ผูอํานวยการวิทยาลัยการศึกษาและ
ปกครองแหงราชอาณาจักรกัมพูชา พรอมคณะ
๕. การจัดงานวันเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๓ ผลการดําเนินงานของ สปข.๓
ร.ผอ.สปข.๓ (นายยรรยงฯ) รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การสัมมนา “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ กปส. โดย สปข.๓
รวมกับสํานักราชเลขาธิการ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ (SIPA) สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และกรมชลประทาน
จัดการสัมมนา “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม โดย รปส.(นายกฤษณพรฯ)
เปนประธานเปดการสัมมนา โดยมีการถายทอดเสียงทาง สวท.เชียงใหม และบันทึกเทปโทรทัศน
เพื่อออกอากาศทาง สทท.เชียงใหม และเผยแพรในรายการ มองเมืองเหนือ ทาง สทท.เชียงใหม
๒. จัดการแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง “เฉลิมพระเกียรติราชวงศจักรี
สานสายใยพัทธสีมา ๕๐๐ ป ศรีสุพรรณอาราม” สปข.๓ รวมกับ วัดศรีสุพรรณ และวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม จัดการแสดงละครเวที ประกอบแสง สี เสียง “สานสายใยพัทธสีมา ๕๐๐ ป
/ศรีสุพรรณอาราม.........

- ๒๐ ศรีสุพรรณอาราม จังหวัดเชียงใหม” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงละครกาดเธียรเตอร
อุทยานการคากาดสวนแกว จังหวัดเชียงใหม โดยมีการบันทึกเทปเพื่อเผยแพรทาง สทท.เชียงใหม
กิจกรรมประกอบดวย พิธีเทิดพระเกียรติพระบูรพกษัตริยแหงราชวงศจักรี พระบูรพกษัตริยแหง
ราชวงศลานนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา
นุวงศทุกพระองค เพือ่ ถวายเปนพระราชกุศล และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกร
ชาวไทยทุกหมูเหลา
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๑๔ ผลการดําเนินงานของ สปข.๔
ผอ.สปข.๔ รายงานวา สปข.๔ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สรุปผลสํารวจการรับรูร ับทราบขาวสารทางราชการของจังหวัดพิษณุโลก โดยไดรับ
การสนับสนุนจากสํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจผลการรับรู รับทราบ
ขาวสารทางราชการของจังหวัดพิษณุโลกจากสื่อวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งหอกระจายขาว
และวิทยุชุมชน โดย สวท.พิษณุโลก มีประชาชนใชบริการรับรูขาวสารและสาระบันเทิง ๔๔.๖%
หอกระจายขาว ๖๗.๓% และชวงเวลาที่ประชาชนรับฟงวิทยุ ๐๕.๐๑-๐๗.๐๐ น. เปนชวงเวลาที่
สวท.พิษณุโลก ผลิตรายการเชานี้ที่พิษณุโลก ซึ่งมีหอกระจายขาวและสถานีวิทยุชุมชนบางแหง
รวมถายทอดดวย
๒. สรุปประเมินผลการเสวนาโครงการ “เกษตรกรไทยหัวใจสีเขียว” จังหวัดกําแพงเพชร
ตามแผนประชาสัมพันธเพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเพชร จังหวัด
กําแพงเพชร โดยมีเกษตรกรชาวไรออย ผูนําทองถิ่น สื่อมวลชน (วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/
เสียงตามสาย) เขารวมเสวนาฯ จํานวน ๕๐ คน เพื่อคนหาสาเหตุความจําเปนที่ตองเผาไรออย วัชพืช
และตอซัง พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเสวนาฯ
๓. สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการสัมมนาสือ่ มวลชนสืบสานโครงการพระราชดําริ
ภาคเหนือตอนลาง (สัญจร) ครั้งที่ ๑ โดยสวนขาวและรายการภูมิภาค ในชื่อ “ตามรอยน้ําพระทัย
สูปวงชน โครงการเขื่อนสิริกิติ์ถึงเขื่อนแควนอย” เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งการสัมมนา
ในครั้งนี้มีสื่อมวลชนในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๘ เขารวมสัมมนา จํานวน ๖๐ คน และเนน
กิจกรรมเปนลักษณะการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ และโครงการที่เกี่ยวของในพื้นที่ของเขื่อน
สิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ และโครงการเขื่อนแควนอยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พิษณุโลก โดยมุงเนน
ใหสื่อมวลชนผูเขารวมสัมมนาไดเห็นสภาพการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง
ซึ่งสื่อมวลชนที่เขารวมโครงการฯ ไดนําไปขยายผลการประชาสัมพันธสูประชาชนในพื้นที่ใหกวางขวางขึ้น
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๑๕ ผลการดําเนินงาน.........

- ๒๑ ๕.๑๕ ผลการดําเนินงานของ สปข.๕
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รายงานความกาวหนางานติดตั้งเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง สวท.พังงา,
สวท.นครศรีธรรมราช
๒. การจัดสัมมนาเครือขายประชาสัมพันธ “สมานใจไทยหนึ่งเดียว” ภายใตโครงการ
ประชาสัมพันธสรางคนในชาติ ประจําป ๒๕๕๒
๓. การจัดเสวนาสรางเครือขายประชาสัมพันธกับสื่อมวลชนทองถิน่ ๗ จังหวัดภาคใต
ตอนบน “สมุย Green Island เกาะสีเขียว กิน เที่ยว ปลอดยาเสพติด”
๔. การจัดปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ผาวิกฤตการเมือง...ทางรอดประเทศไทย” โดย
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน และจัดเสวนาการเมือง เรื่อง “ประชาธิปไตย...ทางเลือก ! ทางรอด”
ภายใตโครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจําป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๖ ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและการเยียวยาฯ
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการใหนําสรุปผลการ
ดําเนินงานดานการประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบ ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
๒๕๔๙ นั้น
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงระยะเวลา
ระหวางวันที่ ๑๖ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๗ ผลการดําเนินงานของ สปข.๖
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สปข.๖ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สรุปผลการดําเนินงานและความคืบหนาการกอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา
สปข.๖ ไดรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๑ เปนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และเงินรายไดสมทบของ
กปส. อีก ๒,๐๔๙,๐๐๐.- บาท รวมเปนเงินคากอสรางฯ ทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๙,๐๐๐.- บาท การกอสรางฯ
ไดดําเนินไปไดประมาณ ๔๐% คาดวาผูรับจางจะสงงานงวดที่ ๒ ประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
/๒. ภารกิจของรัฐมนตรี.........

- ๒๒ ๒. ภารกิจของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย วงศหนองเตย)
ในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยเผยแพรขอมูลใหสื่อในพื้นที่ และ
www.trang.go.th และสงเขา ndc.prd.go.th
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๘ ผลการดําเนินงานของ สปข.๗
ผอ.สปข.๗ รายงานวา สปข.๗ ไดจัดใหมีกิจกรรม “ปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ ลดภาวะโลกรอน” และกิจกรรม “การสรางเครือขายผูนําชุมชน” ขึ้น กิจกรรม
ดังกลาวจัดขึ้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ สืบเนื่องจากทั้งสองพระองคทรงหวงใยปาไมของประเทศไทยที่เหลือนอยลงทุก
วัน และทรงหวงเรื่องสภาวะโลกรอน และทรงเนนย้ําใหทุกหนวยงานรวมกันทํางานแบบบูรณาการ
แกไขสภาวะผันผวนของอากาศ ดวยการทําใหมีพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาล
ที่ผานมาไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินที่สําคัญคือ เรงรัดมาตรการและโครงการ
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณโลกรอน เพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
ในการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๙ ผลการดําเนินงานของ สพป.
ผอ.สพป. รายงานวา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ สพป. ไดดําเนิน
กิจกรรมเดนตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดรับมอบหมายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. บันทึกภาพประธานประเทศแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทาง
เยือนประเทศไทย โดย กปส. ไดประมวลภาพ ฯพณฯ จุมมาลี ไชยะสอน ประธานประเทศแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และภริยา เดือน
ทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. การแถลงขาวจัดโครงการ “ประกวดบทเพลงสานรักสามัคคี” เมื่อวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๒ โดยมี รปส.(นายกฤษณพรฯ) เปนประธาน โดยจัดประกวดเพลงไทยลูกทุง
และเพลงลูกกรุง ทั้งนี้ไดผลิตสปอตวิทยุ โทรทัศน และขอความรวมมือ สปข.๑-๘ ประชาสัมพันธ
เผยแพร และจะประกาศผลในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒
๓. รางวัลดีเดนผูสงเสริมดานอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนประเภทสื่อวิทยุ
Thailand Energy Awards ๒๐๐๙ โดย กปส. ไดดําเนินการประชาสัมพันธดานการอนุรักษพลังงาน
และพลังงานทดแทนทาง สวท. และ สทท. ซึ่งผลปรากฏวา กปส. ไดรับรางวัลดีเดนประเภทสื่อวิทยุ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย Power Point )
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๖.........

