รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
วันจันทรที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองประชุม กปส. ชัน้ ๒ หอง ๒๐๓
*********
ผูมาประชุม
๑. นายเผชิญ
๒. นายรัตนบุรี
๓. นายกฤษณพร
๔. นายไพฑูรย
๕. นายจําลอง
๖. นายวีรพล
๖. น.ส.พันธทิพย
๗. นางกุณฑลี
๘. นายสุริยงค
๙. นางอุษณีย
๑๐. น.ส.อัมพวัน
๑๑. นางอุษา
๑๒. นางนุสรา

๑๓. นายโยธิน
๑๔. นายธีระพงค
๑๕. นายบัณฑิต
๑๖. นายยรรยงค

๑๗. นางดวงมาลย
๑๘. น.ส.รัตนา
๑๙. นายอําพล
๒๐. นายเอนก
๒๑. นายสุรินทร

ขําโพธิ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ศรีรอด
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
อินทรกําแหง ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ดวงสูงเนิน ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
สุนันทิยกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประชาสัมพันธ
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
หุณฑสาร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ศรีธัญรัตน ผูอํานวยการสวนสื่อประชาสัมพันธตางประเทศ
แทนผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
เจริญกุล
ผูอํานวยการสํานักขาว
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
หัสรังค
ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนา
แทนผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
ไตรโกมุท
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ตั้งประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
สมจิตต
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม รักษาราชการแทนแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
ศรีกิจวิไลกุล ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
เจริญศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
แปลงประสพโชค ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
/๒๒. นางกัญญา.........

-๒๒๒. นางกัญญา
๒๓. นายไพฑูรย
๒๔. นายจุมพล
๒๕. นายบวร
๒๖. นายสมโภชน
๒๗. นายสุทิติ
๒๘. น.ส.รวงทอง
๒๙. นางจิตติมา
๓๐. น.ส.จุฑานันท
๓๑. นางจุฑารัตน
๓๒. นายเฉลิมชัย
๓๓. นายไมตรี
๓๔. นายชูโชค
๓๕. นายบุรี
๓๖. นายสําราญ
๓๗. นายจําลอง
๓๘. นางสุกัญญา
๓๙. นางทัศนีย
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
๒. นางนวิยา

พรปรีชา
หิรัญประดิษฐ
ชุมกมล
เตชะอินทร

ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
วิสุทธิแพทย ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อการศึกษา
ยศธํารง
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
จารุจินดา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
เทศทวี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
จันทรเสนา ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
เดชะศิริ
ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ทองตาลวง ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ดีชัยยะ
ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
วิจิตรพันธ ประชาสัมพันธจังหวัดสตูล
แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
สิงหโตงาม ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
ไตรอรุณ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
นิ่มเงิน
อินทรมี

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
/เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น. ........

-๓เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๕ น.
เรื่องที่ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบ
๑. รัฐบาลกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งจัดทั้งในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด ระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธ
ใหสมพระเกียรติดวย ทั้งนี้รายละเอียดการจัดงานไดเวียนแจงทาง Intranet ไปแลว
๒. รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) ประชุมมอบนโยบายใหแกประชาสัมพันธ
จังหวัดทั้ง ๘ ภาค ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จึงขอใหประชาสัมพันธจังหวัดรับนโยบายไปปฏิบัติให
เห็นผลเปนรูปธรรมตอไป ซึ่ง รปส.(นายไพฑูรยฯ) ไดสรุปและจะไดเวียนแจงทาง Intranet แลว
และขอให สวท. และ สทท.ในพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ โดยให ผอ.สปข.๑-๘ เปนผูรับผิดชอบ
และประสานงานอีกทางหนึ่งดวย
๓. รมต.นร.(นายสาทิตยฯ) สั่งการใหประชาสัมพันธการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน นําเสนอแนวคิดที่กาวหนาของภาคประชาชนที่รวมตัวกันเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยการนําชุมชนเขมแข็งที่ประสบความสําเร็จเปนชุมชนนํารองเผยแพรทางสื่อของ กปส. ในทุกพื้นที่
๔. รัฐบาลไดปฏิบัติงานครบ ๖ เดือน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ขอให
ทุกหนวยงานนํานโยบายตาง ๆ ไปขยายผลประชาสัมพันธ รวมทั้งใหสัมภาษณประชาชนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการตาง ๆ ในพื้นที่และออกอากาศในรายการตาง ๆ ทาง สวท. และ สทท.
สวนกลาง ดวย
๕. การประชาสัมพันธ “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”ไดเวียนแจง
ทาง Intranet ไปแลว ขอใหหนวยงานดานสื่อของ กปส. และประชาสัมพันธจังหวัด นําแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ไปประชาสัมพันธใหเหมาะสมดวย
๖. ในป ๒๕๕๓ กปส. ไดรับงบประมาณนอยลง ซึ่งไดจัดทําแผนสนับสนุน
เสนอไป ๖๐๐ ลานบาท ทั้งนี้ไดมอบให รปส.(นายกฤษณพรฯ) เสนอใหมโดยขอเปนงบกลาง
จํานวน ๑๐๐ ลานบาท
๗. การจัดหารายไดขอให สวท.ภูมิภาคที่ไมมีผูเชาเวลาเสนอรายละเอียดสงมาที่
กปส. และมอบหมายเปนนโยบายวา สวท.ใดมีรายไดใหชวยเหลือสนับสนุน สวท. ที่ไมมีรายไดดวย
และใหลดรายจายลงเทาที่จําเปน
ระเบียบวาระที่ ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองแสดง สทท. สปข.๗ ไปแลวนั้น มีผูบริหารขอแกไขและเพิ่มเติม
รายงานการประชุม ดังนี้
ร.ผอ.สปข.๒ (นายกิติฯ) ขอเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๕.๑๒ ขอความตอทาย ขอ ๕ ดังนี้
/ร.ผอ.สปข.๒.........

ระเบียบวาระที่ ๒

-๔ร.ผอ.สปข.๒ ไดรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบจากเหตุการณชุมนุม
ทางการเมืองของกลุมคนเสื้อแดง (นปช.) ในชวงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ซึ่งตามรายงานการประชุม
ผูบริหาร กปส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๒ มีการบันทึกเฉพาะเหตุการณของ
สปข.๑ และ สปข.๓ ดังนั้น จึงขอเสนอรายงานเพิ่มเติมในสวนของ สปข.๒ เพื่อใหการบันทึกทาง
ประวัติศาสตรของ กปส. เปนไปอยางครบถวน โดย สปข.๒ ไดจัดตั้ง War room ปฏิบัติการเฉพาะกิจ
และรักษาความปลอดภัยเชนเดียวกับ สปข.อื่น ๆ และมีการรายงานเหตุการณประจําวันเสนอ กปส.
อยางตอเนือ่ ง โดยลําดับมานั้น เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
มีกลุมคนเสื้อแดง จึงใชชื่อวา “เสรีชนอุบลราชธานี” ประมาณ ๕๐ คน มาชุมนุมประทวง สทท.อบ.
โดยโจมตีวา สถานีฯ เสนอขาวไมเปนกลาง เสนอฝายรัฐบาลดานเดียว จึงใหเสนอขาวทั้ง ๒ ดาน
แลวก็วางพวงหรีดเผาโลงศพเพื่อเนนการประทวง แลวเดินทางกลับในวันเดียวกัน เวลา ๑๗.๑๕ น.
โดยไมมีเหตุการณรุนแรง
หลังเหตุการณประทวง ผูบริหารสูงสุดของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบดวย
ฝายพลเรือนคือ นายชวน ศิรินันทพร ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ฝายทหาร พลตรี จีรศักดิ์
ชมประสพ ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ จังหวัดอุบลราชธานี และฝายตํารวจ พลตํารวจตรี
ศักดิ์ดา เตชะเกรียงไกร ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี ไดมาดูแลความสงบเรียบรอย
ของ สทท.อบ., สวท.อบ., สปข.๒ และประชุมวางแผนการดูแลความสงบเรียบรอย โดยผูว าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ไดใหเงินสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สปข.๒ ตํารวจ ทหาร ที่มา
ดูแลรักษาความปลอดภัยดวย จํานวน ๒๐,๐๐๐.- บาท
ในสวนของ สปข.๒ ไดเตรียมจัดทําคูมือการปฏิบัติในภาวะวิกฤต ใหหนวยงาน
ในสังกัดถือเปนแนวทางปฏิบัติในโอกาสตอไปแลว ทั้งนี้ ไดสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ สปข.๒
เปนรูปเลมพรอมกับ DVD บันทึกภาพเหตุการณเสนอ อปส., รปส. และ ผอ.สํานัก ที่เกี่ยวของ
ไดรับทราบและเปนหลักฐานการปฏิบัติงานดวยแลว
ร.ผอ.สปข.๓ (นายยรรยงคฯ) ขอแกไข ดังนี้
- หนาที่ ๑ ลําดับที่ ๑๓ จาก นายยรรยง เปน นายยรรยงค
- หนาที่ ๑๙ บรรทัดสุดทาย จาก วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม เปน วิทยาลัยนาฏศิลป
- หนาที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๑ จาก โรงละครกาดเธียรเตอร เปน โรงละครกาดเธียเตอร
ร.ผอ.สปต. (นางศศินันทฯ) ขอแกไข หนาที่ ๑ ลําดับที่ ๖ จาก ผูอํานวยการสวน
สื่อประชาสัมพันธตางประเทศ เปน ผูอํานวยการสวนการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามที่ไดขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามที่มีผูขอแกไขและเพิ่มเติมแลว
/ระเบียบวาระที่ ๓..........

-๕เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การบริหารงานดานการเงินของกรมประชาสัมพันธ
อกค. รายงานสถานะการเงินประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๒ การใชจายเงิน
งบประมาณประจําป ๒๕๕๒ และการบริหารงบการเงิน
สําหรับงบประมาณป ๒๕๕๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ การใชจายเงินเปนไป
ตามมติ ครม. และในเดือนเมษายน ๒๕๕๒ มีความคืบหนาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๒
๗๓๖.๖๑
ลานบาท
เงินรายได
๑๖๐.๐๑
ลานบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
๒.๕๖
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๕
ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๑.๐๖
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๔๗
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๑๒.๐๐
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๓๐.๘๕
ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑,๔๘๖.๖๖ ลานบาท เบิกจายทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๕
ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๐.๔๕ ของงบประมาณที่ไดรับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ตั้งไว ๑๔๖.๑๖ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เบิกจาย
ไป ๑๒๑.๕๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๓.๑๖ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๑๖.๘๔ (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 ยกเลิกการประกาศ อยูระหวาง
คณะกรรมการราง TOR และดําเนินการปรับปรุง TOR
๑.๒ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรับสงขอมูลขาวและรายการผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตนอกสถานที่ ๑๐๐ ชุด วงเงิน ๖.๕๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ครบ
กําหนด ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๖,๒๗๕,๕๕๐.- บาท
๑.๓ ระบบปรับอากาศภายในหองคอมพิวเตอรหลัก ๑ ชุด วงเงิน ๓.๖๔
ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ครบกําหนด ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ วงเงิน ๓,๕๓๑,๐๐๐.- บาท
/๒. โครงการที่อยู.........
ระเบียบวาระที่ ๓

-๖๒. 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 และ
ปตตานี (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๘ ชุด วงเงิน ๓๖.๘๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอย
แลว ครบกําหนด ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๓๖,๔๘๙,๙๙๙.- บาท
๒.๒ อุปกรณหองสงขนาดเล็กและขนาดกลางพรอมอุปกรณสวนควบ อุปกรณ
ผลิตรายการ ชุดผลิตขาว และระบบแสงเสียง อุปกรณสวนควบทดแทนของเดิม สทท.พิษณุโลก
(ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๗๙.๐๐ ลานบาท ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๕๒ อยูระหวางดําเนินการรอการจัดทําสัญญา
๒.๓ อุปกรณหองสงโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ สทท.นครศรีธรรมราช
จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๒๔.๐๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ครบกําหนด ๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๒ วงเงิน ๒๓,๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๒.๔ เครื่องสงโทรทัศนระบบ UHF ขนาด ๕ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สคท.
ทุงสง (เขาตาว) จํานวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๕ ลานบาท ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ครบกําหนด
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๑๔,๗๒๕,๐๐๐.- บาท
๒.๕ หมอแปลงไฟฟาแรงสูง ขนาด ๑๕๐๐ KVA พรอมชุดควบคุมระบบ
ไฟฟาแรงสูง (อาคาร สวท. และ สทท.) (ทดแทนของเดิม) จํานวน ๑ ระบบ วงเงิน ๗.๐๐ ลานบาท
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ครบกําหนด ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ วงเงิน ๖,๙๒๓,๙๗๐.- บาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การบริหารจัดการ สวศ.
อวศ. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร กปส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ มติที่ประชุมเห็นชอบให ผอ.สปข.๘ เปนประธาน คณะกรรมการ
ประกอบดวย ผอ.สวท., ผอ.สนผ., อกค., อกจ., อวศ. และนายชัยวันฯ รับไปพิจารณาเรื่อง
การผลิตรายการของ สวศ.ในสวนภูมิภาค ตลอดจนปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา
โดยใหรายงาน อปส. ทราบภายใน ๑ สัปดาห ผอ.สปข.๘ ประธานคณะทํางาน ไดมอบหมายให
อวศ. เปนเลขานุการ และเชิญคณะทํางานดังกลาวขางตนเขารวมประชุมเพื่อหาขอสรุป เมื่อวัน
อังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และไดเชิญ อวศ. และ นวศ. ทั้ง ๑๑ แหง เขารวมประชุมชี้แจงและ
แสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งไดขอสรุปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันในรูปแบบของเครือขาย
ทั่วประเทศ โดยมีสวนกลางเปนศูนยผลิตรายการกลาง และแหลงประสานงานระหวางสถาบันการศึกษา
และหนวยงานภายนอกกับ สวศ.ภูมิภาค
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
/ผอ.สปข.๘.........

-๗ผอ.สปข.๘ รายงานวา ไดเดินทางไปสํารวจขอมูลการผลิตรายการของ สวศ.
ในสวนภูมิภาค ตลอดจนปญหา/อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา โดยสุมตัวอยางไปยัง สวศ.
ขอนแกน และ สวศ.ปทุมธานี (รังสิต) ปรากฏวา สวศ.ขอนแกน มีศักยภาพในการผลิตรายการไดเอง
ในเบื้องตน ๓๘% สวศ.ปทุมธานี (รังสิต) ๔๒% ปญหาอุปสรรคของทั้งสองแหงคือการขาดแคลน
เครื่องมืออุปกรณ ซึ่งไดใหคําแนะนําแนวทางการแกไขจนสามารถที่จะพัฒนางานไปไดดวยดี โดยเฉพาะ
ทั้ง ๒ แหง ไดมีการตั้งคณะกรรมการผลิตรายการรวมกัน และจะใชวิธีของการจัดตั้งงบประมาณของ
แตละหนวยงานเขามาสนับสนุนในดานการผลิตรายการใหเปนไปตามเปาหมาย แนวโนมสามารถที่
จะพัฒนา สวศ. ทั้ง ๑๑ แหง ใหเปนเครือขายหลักเพื่อการพัฒนาศักยภาพตลอดชีวิตเปนผลสําเร็จ
อปส. แจงวา ทั้ง สวศ.ขอนแกนและ สวศ.รังสิต มีศักยภาพในการผลิตรายการ
สวนปญหาคือเรื่องเครื่องมืออุปกรณซึ่งใชมาเปนเวลานานแลว ซึ่งไดนําเรียน รมต.นร. ทราบแลว
และขอใหนําเรื่องนี้เขาคณะกรรมการโครงสรางไดพิจารณาแนวทางที่จะทําให สวศ. จัดอยูในกลุมโครงสราง
สําหรับเรื่องเครื่องมืออุปกรณนั้น มอบให สพท. เสนอของบประมาณในป ๒๕๕๔ ตอไป
ผอ.สพท. เสนอความเห็นวา ในระยะสั้นแตละสถานีควรจะสนับสนุนเครื่องมือ
อุปกรณเกาที่ซอมแซมไดไปให สวศ. สําหรับงบประมาณจะไดนําเสนอขอในป ๒๕๕๔ ตอไป
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงวา ในการจัดทําแผนหากดําเนินการไมไดภายใน ๑ ป
ขอใหทําเปนแผน ๓ ป และขอใหทําผานสภาพัฒนฯ เพื่อพิจารณาดวย
อปส. แจงวา ในระหวางที่ให สพท. จัดทําแผน ๓ ป ในการพัฒนา สวศ. และยัง
ไมไดรับงบประมาณ มอบเปนนโยบายให สปข.๑-๘ ดูแล สวศ. ในพื้นที่ดวย โดยเฉพาะเรื่อง
เครื่องมืออุปกรณ
มติที่ประชุม ๑. มอบ อวศ. เสนอแนวทางโครงสรางตอคณะกรรมการโครงสราง กปส.
๒. มอบให ผอ.สพท.และ อวศ. จัดทําแผน ๓ ป ในการพัฒนาศักยภาพ
เครื่องมืออุปกรณ และนําเสนอของบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๔
๓. มอบ ผอ.สปข.๑-๘ รับไปดูแล สวศ.ภูมิภาค
๓.๓ การเสนอชื่อวัดเพื่อเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๒
กรมประชาสัมพันธ
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให สปข.๑-๘ พิจารณาเสนอชื่อวัดเพื่อ กปส. จะเปน
เจาภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําป ๒๕๕๒ มี สปข. ตาง ๆ เสนอชื่อวัดเพื่อใหที่ประชุมคัดเลือก ดังนี้
๑. สปข.๑ เสนอชื่อ “วัดอุตสาหะ”ที่ตั้งติดกับบานขุนดาน ต.บานดง อ.อุบลรัตน
จ.ขอนแกน หางจาก อ.เมือง จ.ขอนแกน ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร
๒. สปข.๓ เสนอชื่อ “วัดดอยปาตาล”ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลําปาง ขณะนี้ทางวัด
ไดจัดสรางมณฑปครูบาศรีวิชัย เพื่อประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ใหพุทธศาสนิกชนไดกราบ
ไหวบูชา ในวงเงินงบประมาณการกอไปแลวบางสวน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
/อปส. แจงวา.........

-๘อปส. แจงวา รมต.นร. ขอให กปส. จัดทอดกฐินที่ จ.ตรัง ซึ่งพนเวลารับราชการของ
อปส., รปส.(นายรัตนบุรีฯ) และ รปส.(นายไพฑูรยฯ) ไปแลว และไดประสานขอชื่อวัดมาแลวคือ
วัดสวน ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง ซึ่งมีโบสถที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงออกแบบไวเชนเดียวกับโบสถวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และมอบ สปข.๖ ประสานรายละเอียด
กําหนดวันทอดกฐิน และมอบ สลก. ดําเนินการจัดพิมพใบฎีกาและรายชื่อคณะกรรมการ โดย
อปส. รับเปนที่ปรึกษา หรือกรรมการ รวมทั้งขอความรวมมือ ผอ.สํานัก/กอง และ ปชส.จังหวัด
เปนกรรมการดวย
มติที่ประชุม
ต.วังคีรี อ.หวยยอด จ.ตรัง

๑. เห็นชอบการทอดกฐิน กปส. ประจําป ๒๕๕๒ ณ วัดสวน

๒. มอบ สปข.๖ และ สลก. ดําเนินการในรายละเอียดกับทางวัด
กําหนดวันทอดกฐิน และนําเขาที่ประชุมผูบริหาร
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต กปส. พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔
ผอ.สปข.๖ รายงานวา จากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไดแก ยะลา ปตตานี นราธิวาส และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี
เทพา สะบายอย) ตั้งแตวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๗ จนกระทั่งปจจุบัน ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
มีระดับความรุนแรงสูงในอัตราคงที่ ไมมีความเปลี่ยนแปลงในทางลดลงแตอยางใด รัฐบาลชุดปจจุบัน
ภายใตการนําของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดเปนนโยบายเรงดวนที่ตอง
ดําเนินการในระยะเวลา ๑ ป มุงเนนการยุติเหตุการณความรุนแรง และชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชนโยบาย “การเมือง
นําการทหาร”มีมาตรการในการดําเนินการหลายมาตรการ และมีหนวยงานรับผิดชอบ ๒ สวน คือ
ดานยุทธการเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ มอบหมายให กอ.รมน. ภาค ๔ สวนหนา
เปนผูรับผิดชอบ และดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มอบหมายใหศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งเรื่องนี้ รมต.นร.(นายสาทิตยฯ)
ไดใหความสําคัญตอการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณฯ โดยเดินทางไปติดตามผลการดําเนินงานดานการใหความชวยเหลือ
เยียวยาฯ จากผูปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการในพื้นที่
นอกจากนี้ยังพบปะสื่อมวลชนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะของการดําเนินงาน และรับฟงเสียงสะทอนจากสื่อมวลชนที่มีตอนโยบายการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล เพื่อประมวลสรุปประเด็นเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
รัฐมนตรีภาคใต ปรับแนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ตอไป
/กปส. ในฐานะ.........

ระเบียบวาระที่ ๔

-๙กปส. ในฐานะหนวยงานดานการประชาสัมพันธของรัฐ ไดใหความสําคัญตอการ
ประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการ
จัดสรรงบประมาณประจําปตามภารกิจยุทธศาสตร และเสนอของบกลางเพื่อการประชาสัมพันธ
การเยียวยาฯ มาโดยตลอด แตการดําเนินงานตลอดระยะ ๕ ปที่ผานมา การประชาสัมพันธจะมี
ลักษณะเปนไปตามสถานการณและงบประมาณที่ไดรับจากแหลงงบประมาณตาง ๆ จึงทําให
บางโครงการไมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องและไมเกิดผลลัพธที่พึงประสงค จึงไดแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรใชเปนคูมือในการดําเนินการประชาสัมพันธ
และกําหนดโครงสรางการประสานงานใหแกหนวยปฏิบัติของ กปส. ทุกหนวยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
รปส.(นายไพฑูรยฯ) แจงวา เกี่ยวกับปญหาภาคใต กปส. มีหนวยงานรับผิดชอบ
หลายหนวยงาน วิธีปฏิบัติก็แตกตางกัน อปส. ไดมอบหมายใหเปนประธาน โดยมี ผอ.สปข.๖
เปนรองประธาน และ อกจ. เปนเลขานุการ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธเพื่อ
สนับสนุนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ซึ่ง อปส. ไดหารือกับ
รมต.นร. และแผนดังกลาวสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลดวย ในป ๒๕๕๓ กปส. ไดงบประมาณ
๒๐ ลานบาท ขณะนี้ไดทําแผนเสร็จเรียบรอยแลว
ผอ.สปข.๖ รายงานวา สืบเนื่องจาก อปส. ไดใหความหวงใยในเรื่องของภาพรวม
การประชาสัมพันธการเกิดเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต โดยสรุปคณะกรรมการ
ไดรวมกันสรางวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะทําสื่อประชาสัมพันธและสามารถ
ใชรว มกัน ได คือ สื่อสาร สร างความเขาใจ สู ใ ตสัน ติสุ ข พัน ธกิจ ของแผนยุ ทธศาสตรคือ
ประชาสัมพันธใหประชาชนทุกภาคสวนรับรูและเขาใจในนโยบายและการดําเนินงานของภาครัฐ
และรวมมือกันสรางความสมานฉันทและสันติสุขอยางยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต กลุมเปาหมาย
เนน ๓ กลุม คือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต กลุมสื่อมวลชนทั้งในและตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ประเด็นหลัก ๆ คือ
สงเสริมการแกไขปญหากันโดยสันติวิธีใชยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
ที่ประชุมสัมมนาสื่อมวลชนซึ่งมี รมต.นร. เปนประธาน ที่ จ.ปตตานี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
ไดเนนเรื่องนี้และหยิบยกความหลากหลายของวัฒนธรรมเขามาเพื่อสรางความเรียนรูความเขาใจ
กับคนในพื้นที่ สําหรับยุทธศาสตรการเสริมสรางความสัมพันธความเขาใจในเรื่องของความรวมมือ
กับประชาคมโลก กปส. ทั้งในพื้นที่และในสวนกลาง โดยเฉพาะ สวท., สทท., สนข., สปต. มีสวน
สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหประชาคมโลกไดรับรูสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ในป ๒๕๕๓ กปส. ไดรับงบประมาณ ๒๐ ลาน ในแตละกิจกรรมจะแยกไปตาม
ภารกิจทั้ง ๓ ยุทธศาสตร ระยะเวลาการดําเนินการของกลยุทธ แผนยุทธศาสตร ตัง้ แตป ๒๕๕๒-๒๕๕๔
/ผอ.สปข.๑.........

- ๑๐ ผอ.สปข.๑ รายงานวา ขอใหที่ประชุมพิจารณาเปาหมายนอกพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตดวย เนื่องจากสวนใหญกิจกรรมไมมีในตางจังหวัดซึ่งเปนจุดแข็งของ กปส. ถามี
เขตตาง ๆ มารวมกิจกรรมดวยจะเกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
อกค. รายงานวา โครงการนี้ เดิมขอตั้งงบประมาณไว ๕๐ ลานบาท แตมีงบสวนหนึ่ง
มาจากงบไทยเขมแข็ง จึงขอใหพิจารณากิจกรรมที่สามารถจะปรับลดลงดวย การดําเนินการของ
สปข. อยูในกิจกรรมที่ ๑ เรื่องของการผลิตสื่อวิทยุและโทรทัศน หากไดรับงบไทยเขมแข็งมา
บางกิจกรรมอาจปรับไปใชงบเดิมคือเรื่องของการดูแลเรื่องของขอมูลขาวสารที่สามารถจะเชื่อมตอ
ใหขอมูลเปนปจจุบันใหกับเขตตาง ๆ ไดดวย
ผอ.สปข.๖ รายงานเพิ่มเติมวา เรื่องการเยียวยาเปนเรื่องสําคัญซึ่ง สปข.๖ ไดรับ
งบประมาณเปนงบกลางปที่ผานมา ๒ ลานบาทเศษ ป ๒๕๕๒ ไดประมาณ ๑.๖ ลานบาท
ไดวางแผนการทํากิจกรรม และในแผนยุทธศาสตรเรื่องของการเยียวยานั้น เนนโครงการตอเนื่อง
และไดรับการแจงวางบกลางในปตอไปจะถูกตัดออก สปข.๖ ไดทําเว็บไซตโดยเฉพาะชื่อวา
prdcc.com ซึ่งเปนเรื่องของการประชาสัมพันธการเยียวยาใหกับประชาชน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบตามแผนฯ ที่ ผอ.สปข.๖ นําเสนอ

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
ลนก. รายงานวา ตามที่ รปส.(นายไพฑูรยฯ) เปนผูแทน อปส. เขารวม
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผลการประชุมมีดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ กําหนดชื่องาน
เฉลิมพระเกียรติฯ วา “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ๗๗ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒”
๒. เห็นสมควรใหหนวยงานภาครัฐ และขอความรวมมือหนวยงานภาคเอกชน รวมทั้ง
ประชาชนประดับธงชาติไทยคูกับอักษรพระนามาภิไธย “สก”ลายเสนสีขาว ผืนผาสีฟา พรอมทั้ง
ตั้งเครื่องสักการะและพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตามสถานที่ของหนวยงาน
และอาคารบานเรือน ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ เปนตนไป โดยมอบใหกรมประชาสัมพันธ
และโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุโทรทัศน
ตอไป
๓. สําหรับการจัดพิธีและการแสดงมหรสพเฉลิมพระเกียรติฯ เห็นสมควรดําเนินการ
ดังนี้
/- ใหมีเวทีรวม ๗ เวที.........

- ๑๑ - ใหมีเวทีรวม ๗ เวที เพื่อจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล และการแสดงมหรสพ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
- ตั้งเวทีที่ถนนราชดําเนินตลอดสาย ระหวางแยกพระบรมรูปทรงมาถึงแยก
ผานพิภพลีลา กรุงเทพมหานคร และเชิญชวนประชาชนเขารวมพิธี
- พิธีเริ่มตั้งแตเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
๔. ที่ประชุมไดรับทราบ “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๗๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒”และการจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ โดยมูลนิธิ
๕ ธันวามหาราช ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันที่ ๙ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ทองสนามหลวง โดยในงานนี้
นายกรัฐมนตรีไดตอบรับการเชิญเปนประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๑๙ น. แลว ซึ่งในแตละวันจะมีกิจกรรมตาง ๆ
โดยสรุป วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีปลงผมนาค และพิธีทําขวัญนาค เพื่ออุปสมบท วันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีแหนาคและอุปสมบทที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๒ พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช และสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา พิธีมหาชะตา
บารมีสิทธิ พิธีเปดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พิธีเจริญพระพุทธมนตร วันที่ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน ๒๗๙ รูป (กรุงเทพมหานครดําเนินการ)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยทานนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
จุดเทียนชัย ในเวลา ๑๙.๑๙ น. วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะโดยจัด
ริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากทองสนามหลวงไปยังพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน สวนจิตรลดา
เพื่อนอมเกลาฯ ถวาย ซึ่งระหวางวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ จะมีการแสดงมหรสพตลอดงานดวย
นอกจากนี้ ใหทุกสวนราชการพิจารณาจัดทําโครงการและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับ
พระราชกรณียกิจ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน และสาธารณกุศล พรอมทั้งใหมีการเผยแพร
การสอนมารยาท และวัฒนธรรมไทยใหแกเยาวชน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานระบบฐานขอมูลขาวกลาง News Data Center ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๒
อสช. รายงานความกาวหนาการดูแลระบบฐานขอมูลขาวกลาง News Data
Center ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ ตามรายละเอียด ดังนี้
๑. สถิติการกรอกขอมูลขาวสารสวนภูมภิ าค สปข.๑-๘
๒. กราฟแผนภูมิแสดงสถิติการกรอกขอมูลสวนภูมภิ าค สปข.๒ มีสัดสวนมากที่สุด
๓. การสงขาวระบบฐานขอมูลขาวกลางของหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
๓.๑ สํานักประชาสัมพันธเขต
/๓.๒ สถานีวิทยุโทรทัศน.........

- ๑๒ ๓.๒ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
๓.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
๓.๓ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ ซักซอมความเขาใจและระมัดระวังการเผยแพรขอมูลในเว็บไซต
อสช. รายงานวา ศสช. ไดตรวจพบวา มีเว็บไซตภายใตโดเมนเนม
PRD.GO.TH เผยแพรขอมูลไมเหมาะสม และอาจเขาขายความผิดตาม พ.ร.บ. วาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งผลการกระทําดังกลาวอาจตองรับผิดทั้งทาง
แพงและอาญา
ปญหาดังกลาวเกิดจากผูที่มีหนาที่ดูแลเว็บนั้น ๆ อาจไมทราบวาการเผยแพร
ขอมูลประเภทใดที่ในปจจุบันนี้ถือวาเปนความผิด ดังนั้น ศสช. จึงใครขอทบทวนใหระมัดระวังมิให
มีการเผยแพรในเว็บไซตของหนวยงานคือ
๑. สื่อลามกอนาจาร (ภาพและคลิปลามก, ขายวีซีดีและอุปกรณทางเพศ, เรือ่ งเลา/
เว็บบอรด/เกมสลามก)
๒. การพนัน (สวนใหญเปนการพนันบอล)
๓. หมิ่นประมาท (หมิ่นสถาบัน, หมิ่นบุคคล, วิจารณการเมือง)
๔. ละเมิดสิทธิสวนบุคคล (คลิปหลุด, แอบถายภาพ)
๕. ขัดตอศีลธรรม (ขายบริการทางเพศ, ทําแทง, ภาพไมเหมาะสม)
๖. เปนอันตรายตอสังคมและความมั่นคงของประเทศ (วิจารณการเมือง, สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย, ภาพไมเหมาะสม, ประกาศขายยาสลบ,
ยาปลุกเซ็กส, ยานอนหลับ, เครือ่ งโคลนซิมการด)
๗. สแปมเมล (สงเมลรบกวนผูอื่น)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
จากกรณีตัวอยางนี้ ไดมีการแจงและตรวจจับแลวในเว็บไซตอื่น ๆ เพื่อเปนการ
ปองกันมิใหเกิดขึ้นกับเว็บไซตในหนวยงานของ กปส. จึงเห็นสมควรสั่งการใหแตละหนวยงาน
แจงรายชื่อผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานตนเองใหกับ ศสช. และใหระมัดระวังกํากับดูแลมิใหมีการ
กระทําที่เขาขายผิดกฎหมายดังกลาว ทั้งนี้หากเกิดกรณีเสียหายขึน้ จะตองมีผูรับผิดชอบตามลําดับ
ชั้นดวย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๔ สรุปรายงาน.........

- ๑๓ ๕.๔ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเทคนิครวมไทย-กวางสี
ครั้งที่ ๑ ระหวางกรมประชาสัมพันธกับสํานักกิจการวิทยุ ภาพยนตร
และโทรทัศน มณฑลกวางสี ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ร.ผอ.สปต.(นางอุษณียฯ) รายงานวา กปส. และสํานักกิจการวิทยุ
ภาพยนตรและโทรทัศน มณฑลกวางสี ไดลงนามบันทึกความเขาใจ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจระหวาง
ประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งความรวมมือดานการกระจายเสียง สารสนเทศระหวาง
หนวยงานทั้งสอง โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (นางภัทรียา สุมะโน) และนายหยาง เจียน กู
(Mr.Yang Jianguo) อธิบดีสํานักกิจการวิทยุ ภาพยนตรและโทรทัศน มณฑลกวางสี (Guangxi
Administration of Radio, Film and Television - GARFT) ลงนามรวมกัน ทั้งนี้ ไดกําหนดใหจัด
ประชุมคณะกรรมการเทคนิครวมไทย-กวางสี ปละครั้ง โดยผลัดกันเปนเจาภาพ ครั้งนี้เปนการ
ประชุมครั้งแรก จัดขึ้นระหวางวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เปนหัวหนาคณะเขารวมประชุมฝายไทย โดยมีคณะผูรวมเดินทาง
ประกอบดวย ผอ.สวท., ผอ.สนข., ผอ.สทท. และเจาหนาที่ สปต. รวมเดินทาง ผลการประชุม
ในเบื้องตนทั้งสองฝายเห็นชอบใหจัดคอนเสิรตรวมภายใตชื่อ “Songs of Friendship ๒๐๐๙ China
Thailand Concert in Bangkok” ในระหวางวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ณ อาคาร กปส. โดยทั้งสองฝายใหความรวมมือดานวิทยุ ดานโทรทัศน และดานขาว
สําหรับการกําหนดวันประชุมคณะกรรมการเทคนิครวมระหวาง กปส. และสํานักกิจการ
วิทยุ ภาพยนตรและโทรทัศน มณฑลกวางสี ครั้งที่ ๒ ณ กทม. ในป ๒๕๕๓ จะไดแจงใหทราบ
ในภายหลัง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ กปส.
ห.กพร.กปส. รายงานวา สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ สรุปคา
คะแนนที่ กปส. ไดเทากับ ๔.๐๖๔๑ ภายใตกรอบวงเงินสําหรับจัดสรรเงินรางวัลประจําป พ.ศ.
๒๕๕๑ แกขาราชการและลูกจางประจํา จํานวนเงิน ๗,๑๐๕,๙๐๔.๖๙ บาท ทั้งนี้ ใหดําเนินการ
จัดสรรเงินรางวัลใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
กพร.กปส. ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑ กปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ หองประชุม ๒๐๓ กปส. เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล สรุปไดดังนี้
/๑. หลักเกณฑและ.........

- ๑๔ ๑. หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ ของ
ขาราชการและลูกจางประจํา โดยแบงรางวัลเปน ๒ สวน ในอัตรา ๖๐ : ๔๐
๒. หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร สมทบเพื่อจายใหผูปฏิบัติ
แบงเปน ๒ สวน ในอัตรา ๕๐ : ๕๐
๓. การจัดสรรเงินรางวัลใหลูกจางชั่วคราว คนละ ๑,๐๐๐.- บาท โดยใชเงินสวัสดิการ
กปส. นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๖ ผลการคัดเลือกสํานัก/กอง นํารองที่ดําเนินงานตามระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน
ห.กพร.กปส. รายงานวา พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๔ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๗๖ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา เพื่อใช
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งและเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนด
ซึ่งหลักเกณฑและวีการที่ ก.พ. กําหนดคือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการ โดยไดนําระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาเปนเครื่องมือในการแปลงระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการจากระดับองคการสูร ะดับบุคคล และ ก.พ. จะใชระบบ
การประเมินผลรูปแบบดังกลาว ในรอบที่ ๑ ของการประเมินผลการปฏิบัติการประจําป ๒๕๕๓
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒-มีนาคม ๒๕๕๓)
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร SP ๕ : กําหนดให “สวนราชการมีการถายทอด (Cascading) ตัวชี้วัด
และเปาหมายระดับองคการลงสูระดับหนวยงาน (ทุกหนวยงาน) และระดับบุคคลอยางนอย ๑
สํานัก/กอง
รวมทั้งมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
เพื่อใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน” ซึ่งการถายทอดตัวชี้วัดและคาเปาหมายระดับองคการสูระดับ
หนวยงานและระดับบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) ระดับ
องคการการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคการ มีการจัดทําขอตกลงอยางเปน
ลายลักษณอักษรในทุกระดับ และมีการจัดทําระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของแตละบุคคลเพื่อติดตาม
ผลเปาหมายความสําเร็จโดยรวมขององคการ
กพร.กปส. ไดจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อจัดทําระบบประเมินผลบุคคล ๓ ระดับ (ผูบริหารระดับสูง/ผูบริหารระดับสํานัก/กอง และ
ผอ.สวน/กลุม /ฝาย พรอมจัดอบรมเรื่องการถายทอดตัวชี้วัด/เปาหมายผลการปฏิบัติงานจากระดับ
องคการลงสูหนวยงานและระดับบุคคลใหกับประชาสัมพันธจังหวัด ๗๕ จังหวัด เพื่อสรางความรู
/ความเขาใจ.........

- ๑๕ ความเขาใจเรื่องแนวคิดและวิธีการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายการปฏิบัติงานจากระดับองคการ
ลงสูหนวยงานและระดับบุคคล
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ รายงานผลการปฏิบตั ิงานของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานวา สถาบันการประชาสัมพันธ ไดดําเนินการจัดฝกอบรม
หลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ ใหสามารถนําหลักการประชาสัมพันธ
มาใชเพื่อประโยชนของหนวยงาน ซึ่งในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ มีการอบรมหลักสูตรดังนี้
๑. หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ” รุนที่ ๓๕ อบรมระหวางวันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. หลักสูตร “การผลิตขาวทางวิทยุกระจายเสียง” อบรมระหวางวันที่ ๒๒ – ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓. หลักสูตร “เทคนิคการพูดและประกาศเสียงตามสาย” รุนที่ ๕ อบรมระหวางวันที่
๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๔. หลักสูตร “การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ” รุนที่ ๑ อบรมระหวางวันที่ ๙ - ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๒
๕. หลักสูตร “เทคนิคการเปนพิธีกร ” รุนที่ ๑๑ บรมระหวางวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
สถาบันการประชาสัมพันธ มีขอสรุปผลการประเมินทายหลักสูตร ทั้ง ๒ หลักสูตร
ประกอบดวย ดานเนื้อหาวิชา, ดานโสตทัศนูปกรณและเอกสารประกอบการฝกอบรม ดานวิทยากร
และดานการจัดการ ซึ่งหลักสูตรที่ ๑, ๒, ๓, ๕ ไดคะแนนอยูในระดับมากที่สุด และหลักสูตรที่ ๒
ไดคะแนนอยูในระดับมาก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒
ร.ผอ.สนผ.(นางนุสราฯ) รายงานวา สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หนวยงาน ซึ่งสงมาในระยะเวลา
ที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๒๐ หนวยงาน ไดแก กกจ., กกช., กกร.,
นตส., สลก., สนผ., สทท., สพป., สปข.๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, กพร.กปส. สปต. และ สนข.
คิดเปนรอยละ ๙๐.๙๑ และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๒ หนวยงาน ไดแก สพท. และ ศสช.
คิดเปนรอยละ ๙.๐๙
/หนวยงานที่นําเสนอ.........

- ๑๖ 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
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๙ การเขารวมโครงการจัดหาอาวุธปนสั้น
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) รายงานวา กรมการปกครอง ไดจัดโครงการจัดหา
อาวุธปนสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการกรมการปกครอง ขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
และไดพิจารณาเห็นวาโครงการดังกลาวจะเปนประโยชนกับขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการของ กปส. จึงขอเขารวมโครงการดังกลาวกับกรมการปกครอง
กรมการปกครองไดพิจารณาอนุมัติใหขยายโครงการดังกลาวมายังหนวยงาน กปส. และ
สามารถสั่งจองอาวุธปนตามรุน ชนิด ขนาด ที่ตองการ โดยโครงการดังกลาวจะเสนอกําหนดเงื่อนไข
“หามโอนภายใน ๕ ป นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (แบบ ป.๔)”ซึ่งหากวางมัดจํา
งวดแรก ๑๐% ของราคาอาวุธปนแลว จะเลือกผอนชําระเปนรายเดือนไมเกิน ๑๒ เดือน ตามกําลังเงิน
หรือถามีเงินมากพอ เมื่อวางมัดจํางวดแรกแลวจะเลือกผอนชําระไมเกิน ๔ งวดก็ได หรือจะชําระ
ราคาครั้งเดียวทั้งหมดโดยวางเงินมัดจํางวดแรกจะไดลดราคา ๔% ทุกรุน ทุกขนาดฯ ผูสนใจจอง
ใหกรอกขอมูลลงในใบจองที่แนบมาพรอมนี้ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ แลวสงใบจองไปยังสํานักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง วังไชยา นางเลิ้ง
ถนนนครสวรรค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สวนการ
ทําสัญญาซื้อขาย วิธีการชําระเงินจะแจงมาใหทราบโดยเร็วอีกครั้งหนึ่ง และหากมีขอสงสัยประการใด
สอบถามไดที่สวนรักษาความสงบเรียบรอย ๑ สํานักการสอบสวนและนิติการ โทร ๐-๒๓๕๖-๙๕๕๒,
๐-๒๓๕๖-๙๕๖๘ หรือ www.dopa.go.th หัวขอ “ขาวประชาสัมพันธ” และ “หนังสือสั่งการ”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
/รปส.(นายรัตนบุรีฯ).........

- ๑๗ รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมวา กรมการปกครองไดมีหนังสือแจงขยาย
เวลาการสั่งจองไปจนถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผูสนใจจองรวบรวมสงไดที่ นางรัชนีวรรณฯ
หรือสงโดยตรงไดที่กรมการปกครอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๐ สรุปผลการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ
ลนก. รายงานวา สลก. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานรับผิดชอบ
กํากับตัวชี้วัดที่ ๗ : ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตา,คํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยสวนราชการตองดําเนินการใหเปนไป
ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และในขั้นตอนที่ ๔ ไดกําหนดใหจัดอบรม
ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสาร และการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการขอมูล
ขาวสารตามบทบัญญัติของกฎหมายใหแกบุคลากรในสวนราชการอยางทั่วถึง ปละไมนอยกวารอยละ
๑๐ ของจํานวนเจาหนาที่ในสวนราชการนั้น และไมต่ํากวา ครั้งละ ๓ ชั่วโมง จึงไดคะแนนเต็มตามที่
กําหนด
รปส.(นายไพฑูรยฯ) ไดอนุมัติในหลักการใหจัดโครงการอบรมขาราชการ/เจาหนาที่
ผูปฏิบัติหนาที่ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
โดยเรียนเชิญวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารฯ เมื่อวันที่ ๑๑
มิถุนายน ๒๕๕๒
สลก. ไดดําเนินการจัดโครงการอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ เสร็จเรียบรอยแลว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของ สลก. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
ลนก. รายงานว า ไดจัด ทํารายงานผลการดําเนิน งานของ สลก.
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนําไปใชประโยชนในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในปตอไป และเสนอใหผูบริหาร กปส. ไดรับทราบผลการดําเนินงานที่ผานมา เชน อัตรากําลัง
ของสํานักงานเลขานุการกรม การบริหารเงินงบประมาณในป ๒๕๕๑ งานประชุมของ ลนก. งานของ
ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ งานของฝายประชาสัมพันธและสวัสดิการ งานของฝาย
สาธารณูปโภค อาคารและสถานที่
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๑๒ ผลการดําเนินงาน.........

- ๑๘ ๕.๑๒ ผลการดําเนินงานของ สลก. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒
ลนก. รายงานวา ไดดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๒ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเทคนิคการทํางานเปนทีม และการประชาสัมพันธในองคกร เมื่อวันที่
๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ โรงแรมสวนบวกหาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. โครงการจัดอบรมปองกันและระงับอัคคีภัยเบื้องตน ภายในอาคาร กปส.
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ เอนกประสงค ๓ ชั้น ๒ อาคาร
หอประชุม กปส.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๑๓ รายงานการเขารวมเพื่อชี้แจงรางหลักเกณฑการอนุญาตประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และขั้นตอนการลงทะเบียนแจงความ
ประสงคประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
อกช. รายงานวา ตามที่คณะทํางานดานกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ไดจัดประชุมเพื่อชี้แจงรางหลักเกณฑการ
อนุญาตประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและชั้นตอนเตรียมการเพื่อลงทะเบียนแจงความประสงค
ประกอบกิจการฯ ในวันจันทรที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หองแกรนด
ไดมอนด บอลรูม อาคาร ๙ ศูนยการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ในการประชุม นางฉันทนา เปรมประเสริฐ ห.กตส.๔ (วิทยุชุมชน) ไดรับมอบหมาย
เปนผูแทน กปส. เขารวมประชุม พรอมกับเจาหนาที่กองงาน กกช. สรุปไดดังนี้
พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน ประธานคณะทํางานดานกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ชี้แจงรางประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑและวิธีการประกอบ
กิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) และรางมาตรฐานเทคนิคกิจการบริการชุมชน
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว คือ
๑. คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต เปนสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล หรือกลุมคน และ
ไมมีลักษณะตองหาม
๒. มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการกระจายเสียงชุมชน
๓. เครื่องสงวิทยุกระจายเสียงชุมชนตองไดรับการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจาก
สํานักงาน กทช. หรือหนวยงานอื่นที่สํานักงาน กทช. รับรอง
๔. ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
๕. สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบานจะตอง
ไมกอใหเกิดการรบกวนกับประเทศเพื่อนบาน หากตรวจสอบพบวามีการรบกวนจะตองระงับการสง
กระจายเสียงทันที
/๖. โครงสรางการบริหาร.........

- ๑๙ ๖. โครงสรางการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
๗. ผังรายการ สัดสวนรายการ การบริหารจัดการสถานีฯ ขอบเขตเงื่อนไขของผูรับ
ใบอนุญาต เปนไปตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.๒๕๕๑
๘. ผูดําเนินการวิทยุกระจายเสียงชุมชนกอนวันประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑและ
วิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริหารชุมชนชั่วคราวใชบังคับ และมีคุณสมบัติและประสงคจะเปนผูรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตามประกาศ แจงความประสงคตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน นับแต
วันที่ประกาศมีผลใชบังคับ และเมื่อแจงความประสงคแลว ตองยื่นเอกสารใหคณะกรรมการพิจารณา
ออกใบอนุญาตภายใน ๓๐๐ วัน นับแตวันแจงความประสงค
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๔ ผลการดําเนินงานของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. โครงการเวทีชาวบานเสวนา “ทําอยางไรจึงจะหายจน”
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม เอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติค อ.เมือง จ.สกลนคร
๒. โครงการเสวนา “สภาเยาวชนสงเสริมระบอบประชาธิปไตย”เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน
๒๕๕๒ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐-๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทพศิรินทร ขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน
๓. โครงการอบรม DJ เพื่อความสมานฉันท ระหวางวันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ อิมภูฮิลล อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
๔. โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ”
ตามโครงการประชุมหารือเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยแกสื่อมวลชนในสวน
ภูมิภาค วังอังคารที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หองออคิดบอลรูม โรงแรม
พูลแมน ขอนแกน ราชา ออคิด อ.เมือง จ.ขอนแกน
๕. โครงการเสวนาสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในสถานประกอบการ
๖. การจัดกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร กปส.
ป ๒๕๕๒ ของ สปข.๑” ระหวางวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคาร
อเนกประสงค สปข.๑
๗. การจัดอบรมถวายความรูแดพระสงฆเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วัดศรีนวล อ.เมือง จ.ขอนแกน
๘. การจัดประชุมผูบริหาร สปข.๑ สัญจร และเสวนา “สื่อมวลชนสัญจร” ที่จังหวัดชัยภูมิ
ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมรีสอรทเจษฎา บานตอไม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๕.๑๕ ผลการดําเนินงาน.........

- ๒๐ ๕.๑๕ ผลการดําเนินงานของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รวมกิจกรรมโครงการขาราชการธรรม นอมนําพุทธศาสนเพื่อสรางความสามัคคี
ทําความดีถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ วัดทาวังหิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๒. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู คํารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสินเจิมสิริ
๓. จัดโครงการปลูกตนไม ตามโครงการ “ปลูกไมยางนา พัฒนาเมืองอุบล หนึ่งลานตน
เพื่อลนเกลาฯ ๗๖ พรรษา มหาราชินี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สวศ.อุบลราชธานี
๔. รวมพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แตงตั้งเจาคณะจังหวัดและตราตั้ง
เจาอาวาสวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ วัดปานอย อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
๕. รวมกิจกรรมปลูกไมยางนา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตน เนือ่ งในวันสิ่งแวดลอมโลก เพือ่ ถวาย
เปนพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๖ พรรษา ในวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๒ ณ คายลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
๖. ผอ.สปข.๒ เปนประธานพิธีเปดเวทีเสวนาประชาสัมพันธสงเสริมการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ
๗. อปส. เปนประธานในการเปดนิทรรศการภาพถาย “ฮูปงามยามเทียน”หนึ่งใน
กิจกรรมงานประเพณีแหเทียนพรรษา ประจําป ๒๕๕๒ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม
๒๕๕๒ ที่ทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี และประชาสัมพันธการทองเที่ยว ในวันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ ที่ทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
๘. จัดสัมมนาเรื่อง การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตามโครงการประชุม
หารือเพื่อเผยแพรขอมูลเกีย่ วกับสถาบันพระมหากษัตริยแกสอื่ มวลชน ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ โรงแรมสุนียแกรนด แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดอุบลราชธานี
๙. อปส. เดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติราชการแกผูบริหาร ขาราชการ และ
เจาหนาที่ ในสังกัด สปข.๒ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หองประชุมสินเจิมสิริ สปข.๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๖ ผลการดําเนินงานของ สปข.๓
ร.ผอ.สปข.๓ (นายยรรยงคฯ) รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
/๑. การประชาสัมพันธ.........

- ๒๑ ๑. การประชาสัมพันธไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ ทางสื่อโทรทัศน สื่อวิทยุ
และสื่ออื่น/กิจกรรมอื่น
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการ
สนับสนุนขององคกร เพื่อสนองตอบการใหบริการแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามเกณฑ
PMQA ระดับพื้นฐาน หมวด ๖ เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ
หองประชุม สปข.๓
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๗ ผลการดําเนินงานของ สปข.๔
ร.ผอ.สปข.๔ (นางดวงมาลยฯ) รายงานวา สปข.๔ ไดดําเนินการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การดําเนินงานตามโครงการสัมมนาประชาสัมพันธสงเสริมความรูความเขาใจ
เรื่อง ประชาคมอาเซียนสัญจร ณ โรงแรมลีลาวดีปารค แอนด โฮเต็ล จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒. การดําเนินงานตามโครงการแกไขปญหาความยากจน สปข.๔ จัดสัมมนา “จนเงิน
ไมจนใจ แกไขไดดวยเศรษฐกิจพอเพียง”ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรม
ชากังราว จ.กําแพงเพชร
๓. การเผยแพรขอมูลเกีย่ วกับพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
ณ โรงแรมท็อปแลนด จ.พิษณุโลก
๔. รายงานการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ เขตตรวจราชการ
ที่ ๑๗ และเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ป ๒๕๕๒
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๘ ผลการดําเนินงานของ สปข.๕
ผอ.สปข.๕ รายงานวา สปข.๕ ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. รายงานความกาวหนางานติดตั้งอุปกรณหองสงโทรทัศนพรอมอุปกรณสวนควบ
ของ สทท.นครศรีธรรมราช โดยบริษทั สตองบราเดอรส ๑๙๖๑ จํากัด การดําเนินการปรับปรุงหอง
สงโทรทัศน อยูระหวางการปรับปรุงหองควบคุมภาพ หองขาว หองควบคุมเสียง หองเทคนิค หอง
อีควิปเมนต หองแสดงเล็ก หองแสดงใหญ ติดตั้งโครงผามานหองแสดงเล็กและหองแสดงใหญ
๒. โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจําป ๒๕๕๒
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประกายเพชร โรงแรมไดมอนด
พลาซา อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
/๓. โครงการประชาสัมพันธ.........

- ๒๒ ๓. โครงการประชาสัมพันธเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน เมื่อวันที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ สะพานนริศ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๑๙ สรุปผลการดําเนินงานและความคืบหนาการกอสรางอาคารที่ทําการ
สทท.ยะลา
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณป ๒๕๕๑ เปนคา
กอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา เปนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองลานบาทถวน) และ
ไดรับอนุมัติเงินรายไดสมทบของ กปส. เปนเงิน ๒,๐๔๙,๐๐๐.- บาท (สองลานสีห่ มื่นเกาพันบาทถวน)
รวมเปนเงินคากอสรางฯ ทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๙,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ลานสี่หมืน่ เกาพันบาทถวน) และ
ไดดําเนินการจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ และไดจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ่ ง มาตรการใหความชวยเหลือฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษไดดําเนินการจัดหาผูรับจางฯ รวม ๔ ครั้ง ผูรับจางคือ
หางหุนสวนจํากัด ธีรีภัส สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แบงงวดงาน ๕ งวด ระยะเวลา
กอสราง ๓๙๐ วัน ซึ่งไดสงมอบงานกอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา งวดที่ ๑ และคณะกรรมการ
ตรวจการจาง งวดที่ ๑ แลว เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ และไดทําการเบิกจายเงินใหผูรับจาง
เรียบรอยแลว โดยหักเงินคาสวนตางของเสาเข็มเปนเงิน ๓๐๐,๘๖๖.๙๗ บาท (สามแสนแปดรอยหกสิบหกบาทเกาสิบเจ็ดสตางค) ไดแกไขสัญญาครั้งที่ ๑ นําเงินปรับลดความยาวเสาเข็ม เปนเงิน
๓๐๐,๘๖๖.๙๗ บาท ของงานงวดที่ ๑ ไปเพิ่มเติมงานกอสรางถนน พื้นที่ ๓๗๓.๔๖๙ ตารางเมตร
ในงวดที่ ๕ ขณะนี้การกอสรางอาคารที่ทําการ สทท.ยะลา ดําเนินการถึงงวดที่ ๒ ภาพรวมผลงาน
การกอสรางแลวเสร็จ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ คิดเห็นประมาณ ๕๐%
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒๐ รายงานผลการปฏิบัติงานของ สพป.
ผอ.สพป. รายงานวา ไดดําเนินการกิจกรรมเดนตามยุทธศาสตร
และภารกิจที่ไดรับมอบหมายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. การจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมรัช พระบารมีจักรีวงศ”เนื่องใน
โอกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๓ ป ระหวางวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๒ ณ บริเวณอาคารหอประชุม กปส.
๒. การจัดโครงการวัยใส ใสใจประชาธิปไตย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ หองอเนกประสงค อาคารหอประชุม กปส. เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๓. นิทรรศการภาพประชาธิปไตยยุคแรกของไทย ระหวางวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารมณียา เขตปทุมวัน กทม.
/๔. โครงการประชาสัมพันธ.........

- ๒๓ ๔. โครงการประชาสัมพันธเพื่อบรรเทาลดโลกรอน ระหวางวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
รวม ๓ แหง คือ โครงการธนาคารฟนอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่บานปาปุ ต.ผาบอง อ.เมือง
จ.แมฮองสอน โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ที่ ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน และชุมชนรักอากาศดี
ที่ ต.ดอนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม
๕. โครงการ “ใตรมธงไทย ใตสันติสขุ ”ระหวางวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปตตานี จ.ปตตานี
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย PowerPoint แลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานวา ไดดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ ดังนี้
๑. สรุปผลการรับชมเว็บไซต เฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ ครั้ง/วัน สถิติการเขาชมเว็บไซต
เดือนมิถุนายน ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ จํานวนรวม ๒๖๖,๑๗๕ ครั้ง ๕๐,๒๘๒ Unique IPs
สถิติของผูเขาชมเว็บไซตหนวยงานดานขาวทั่วประเทศ สนข. จัดอยูในอันดับที่ ๔๕ จาก ๑๗๕
เว็บ สถิติของผูเขาชมเว็บไซตหนวยงานราชการทั่วประเทศ สนข. จัดอยูในอันดับที่ ๑๒ จาก ๓๘
เว็บ
๒. รายงานผลการดําเนินงานผลิต/เผยแพรทางเว็บไซต http://thainews.prd.go.th ผลิตขาว/
บทความ และรายการภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนประจําทุกวัน จัดทําเว็บไซตใหม ดังนี้
ปรับเปลี่ยน Logo ใหม ปรับโทนสีหนาเว็บไซต (Theme) น้ําเงิน-ขาว ปรับตัวอักษร (Font) ใสใน
ระบบเพื่อใหสามารถ update ขอมูลไดงายและรวดเร็ว จัดลําดับหัวขอ ประเด็นสําคัญ ๆ ใหเปน
หมวดหมู
๓. การดําเนินการออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศนฯ ภาคภาษาอังกฤษ ๒๔ ชั่วโมง
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ประกอบดวย ขาวภาคหลัก ๓ ภาค (เชา กลางวัน เย็น)
ขาวตนชั่วโมง และขาวในพระราชสํานัก
๔. งบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ จํานวน ๒๐,๑๓๐,๐๐๐.- บาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุม และนําเสนอโดย PowerPoint แลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒๒ การจัดโครงการ “เชียรไทยไปกับ NBT” และการจัดงานครบรอบ
๒๑ ป สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ผอ.สทท. รายงานวา สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย กําหนด
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ประกอบดวย ๒ กิจกรรม ดังนี้
/๑. สทท. ร ว มกั บ .........

- ๒๔ ๑. สทท. ร ว มกั บ บริ ษั ท อิ น ดิ เ พนเด น ท นิ ว ส เซ็ น เตอร บริ ษั ท ร ว มผลิ ต ข า ว
จัดโครงการ “เชียรไทยไปกับ NBT” โดยการเปดพื้นที่เกาะติด นําเสนอขาวความเคลื่อนไหวของ
นักกีฬาไทยที่มีศักยภาพทีมชาติ ทั้งระดับสมัครเลนและระดับชาติ โดยไมจํากัดชนิดกีฬา โดยจะมี
การจัดแถลงขาวเปดตัวโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารสันติไมตรี
ทําเนียบรัฐบาล โดยเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
๒. สทท. กําหนดจัดงานครบรอบ ๒๑ ป ระหวางวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ภายใตชื่องาน “๒๑ ป สทท.สานตองานอาชีพ”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒๓ โครงการพัฒนาระบบการสรางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการ
และการวางแผนสืบทอดตําแหนงในตําแหนงสําคัญของ กปส.
อกจ. รายงานวา กกจ. รับผิดชอบดําเนินโครงการพัฒนาระบบการ
สรางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการและการวางแผนสืบทอดตําแหนงในตําแหนงสําคัญของ
กปส. ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๒๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑ : ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจากปงบประมาณ ๒๕๕๐ ดําเนินการจัดทําแผนความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career paths) ของขาราชการในสายงานหลักและสายงานรอง ไดแก ตําแหนงนัก
ประชาสัมพันธ และตําแหนงนักสื่อสารมวลชน โดยไดกําหนดสมรรถนะเพิ่มเติมสําหรับสายงาน
ดังกลาว คือ สมรรถนะการประชาสัมพันธมืออาชีพ (Public Relations Professional) ตอมา
ปงบประมาณ ๒๕๕๑ ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินสมรรถนะการประชาสัมพันธมืออาชีพ และ
สมรรถนะสภาวะผูนํา เพื่อใชเปนเครื่องมือประเมินสมรรถนะของขาราชการในสายงานหลักและสาย
งานรอง ไดแก ตําแหนงนักประชาสัมพันธ และตําแหนงนักสื่อสารมวลชน ตั้งแตระดับ ๓ จนถึง
ระดั บ ๙ ตามระบบความก าวหนา ในอาชีพและพัฒ นาสมรรถนะของบุค ลากรใหมี ความพรอ ม
ทดแทนในตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนและอํานวยการระดับสูง รวมถึงการชี้แจงสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามแนวทาง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑
สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๒ ไดกําหนดมาตรวัดสมรรถนะใชเปนเกณฑประเมิน
สมรรถนะการประชาสัมพันธมืออาชีพ (Public Relations Professional) และสภาวะผูนํา
(Leadership) ตามแผนสืบทอดตําแหนงอํานวยการระดับสูง (ผูอํานวยการสํานัก) และตําแหนง
อํ า นวยการระดั บ ต น (ประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด ), ดํ า เนิ น การประเมิ น สมรรถนะข า ราชการที่ มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑของแผนสืบทอดตําแหนงสําคัญ, จัดทําแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
ผลการประเมินในภาพรวมและรายบุคคล และจัดทําเสนทางความกาวหนาในอาชีพ จํานวน ๒๖
สายงาน ตลอดจนชี้แจง สรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แกบุคลากรของ กปส. ดวย
/ตามคําสั่ง.........

- ๒๕ ตามคํ า สั่ ง กปส.ที่ ๓๑/๒๕๕๒ ลงวั น ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะทํางานดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบการสรางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการและ
การวางแผนการสืบทอดตําแหนงในตําแหนงสําคัญของกรมประชาสัมพันธ โดย รปส.ไพฑูรยฯ
เป น ประธาน อกจ. เป น คณะทํ า งานและเลขานุ ก ารฯ คณะทํ า งานประกอบด ว ย ผอ.สพป.,
ผ.สปช., ห.กพร.กปส., ผ.สผค. (สนผ)., ผ.สนต. (สปต.), ผ.สทท.เชียงใหม, ปชส.กาญจนบุรี,
น.ส.กันยรัตน เที่ยงนอย (กกจ.) และนางวนิดา ชัยประภา (กกจ.) และนางบุญรัตน กองทอง
(กกจ.) เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการฯ ซึ่ง กกจ. ไดจางที่ปรึกษาดําเนินงานโครงการรวมกับ
คณะทํ า งานฯ เพื่ อ กํ า หนดแนวทาง ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกแบบระบบ
เสนทางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการทุกสายงาน การดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหนง
สําคัญ สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบและสื่อสารสรางความรูความเขาใจ
ใหแกบุคลากรของกรมฯ โดยมีการประชุมคณะทํางานฯ ไปแลวจํานวน ๓ ครั้ง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกตอที่ประชุมแลว)
อกจ. รายงานวา สําหรับการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคกร เรื่องความกาวหนา
ในอาชีพของขาราชการ และการวางแผนสืบทอดตําแหนง ไดดําเนินการมาตั้งแตป ๒๕๕๐ ตําแหนง
ที่กําหนดไวคือนักประชาสัมพันธกับนักสื่อสารมวลชน ถือวาเปนตําแหนงสายหลัก โดยการสืบทอด
ตําแหนงพิจารณาจากตําแหนงสูงคือผูอาํ นวยการระดับสํานักกับประชาสัมพันธจังหวัดซึ่งถือวาเปน
ผูอํานวยการระดับกลาง และมีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกประเมินสมรรถนะเพื่อจะดําเนิน
เขามารับตําแหนงดังกลาวทั้ง ๒ ตําแหนงนี้ สมรรถนะตองมีอะไรบาง ความกาวหนาในอาชีพ
เปนอยางไร ซึ่งวางระบบไวแลว ในปนี้ประเมินขาราชการไวแลว ๓๓๔ ราย เปนระดับผูอํานวยการ
สํานักระดับชํานาญการพิเศษ ๑๕๘ ราย ระดับตําแหนงประชาสัมพันธจังหวัด ผูที่จะเลื่อนขึ้นเปน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูที่อยูในระดับ ๗ เดิม ๑๗๗ ราย และวางระบบเสนทางเดินของสายงานตาง ๆ
ในปจจุบันมีอยู ๒๖ สายงาน ซึ่งรายละเอียดขอให ดร.ปทมาฯ ทีมงานที่ปรึกษาโครงการ นําเสนอ
ตอที่ประชุม
ดร.ปทมาฯ ชี้แจงวา เปนการนําเสนอความกาวหนาในอาชีพขาราชการ และการ
วางแผน กปส. ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องเมื่อป ๒๕๕๐ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดดําเนินการคนหา
สมรรถนะเฉพาะของ กปส. พบวาสมรรถนะการประชาสัมพันธมืออาชีพและกําหนดสมรรถนะนี้ไว
ยังมิไดมีแบบประเมิน ในป ๒๕๕๑ ก็ไดมีการดําเนินโครงการแผนความกาวหนาโดยนําสมรรถนะนี้
มาดําเนินการตอโดยสรางเครื่องมือขึ้นมาทดสอบเพื่อสรรหาผูจะเขาสูเสนทางเปนผูบริหารมืออาชีพ
ของ กปส. เพื่อใหสอดคลองกับ พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงกําหนด
สมรรถนะนี้ไว แลวสรางเครือ่ งมือวัด การวัดครั้งนี้พิจารณาตําแหนงหลักของ กปส. ในตําแหนง
นักประชาสัมพันธและนักสื่อสารมวลชน ซึ่งการดําเนินการนี้สอดคลองกับพ.ร.บ.ระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนั้นในแผนเสนทางความกาวหนาซึ่งพิจารณาตามแผนความกาวหนาทั้งหมด
ใน กปส. จํานวน ๒๖ สายงาน เพื่อจะขึ้นไปสูตําแหนงระดับบริหารคือตําแหนงประเภทอํานวยการสูง
/อํานวยการตน.........

- ๒๖ อํานวยการตน และอํานวยการเฉพาะดาน โดยกอนที่จะเขาสูตําแหนงใดก็ตามจะตองมีการประเมิน
สมรรถนะ เมื่อไดประเมินสมรรถนะตามเครือ่ งมือที่ไดสรางขึ้นไวพบวาขาราชการที่พรอมเขาสูเสนทาง
ความกาวหนาทันที ในตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษมี ๒๑ ราย ในตําแหนงระดับชํานาญการมี
ขาราชการที่พรอมทันที ๒๘ ราย ขาราชการที่ยังไมพรอมในทันทีควรไดรับการพัฒนา จึงจัดเรื่อง
การพัฒนาไวเปนลําดับแรก เพื่อพัฒนาขาราชการใหเขาสูเสนทางความกาวหนาในอาชีพของผูบริหาร
ตอไป ดังนั้นการพัฒนาจึงสามารถจัดหลักสูตรผันแปรตามคะแนนและระดับตําแหนงของผูเขารวม
การประเมินไดถึง ๒๐ หลักสูตร ซึ่ง สปช. จะรับเรื่องนี้ไปบูรณาการเพื่อที่จะสรางสมรรถนะ
ใหเกิดขึ้นในตัวของขาราชการ กปส. ทั้ง ๒๖ สายงานตอไป หลักสูตรที่ ๒ เปนระดับพื้นฐาน เพื่อจะ
เตรียมความพรอมในการเปนหัวหนาฝาย หัวหนางาน หลักสูตรนี้ ระดับกลางจะเปนการเตรียมพรอม
สําหรับการเปนนักประชาสัมพันธ ถาเปนแบบเดิมจะเปนนักประชาสัมพันธระดับ ๘ หรือนักประชาสัมพันธ
ชํานาญการพิเศษ ถาระดับสูงจะตองเตรียมความพรอมในการเปนผูอํานวยการระดับสูงนั่นเอง ดังนั้น
แผนการพัฒนารายบุคคลจึงจัดทําออกมาตามผูเขารวมรับการประเมิน ๓๓๔ คน กปส. จะมีแผนพัฒนา
ที่วาแตละคนอยูในระดับใดซึ่งดําเนินการเสร็จแลว ดังนั้นเมื่อบูรณาการในเรื่องของแผนความกาวหนา
และเรื่องของการสั่งสมประสบการณงานอาชีพและเสนทางความกาวหนาทําให กปส. สามารถสราง
เกณฑจะวัดคนเขาสูกระบวนการความกาวหนาโดยถากรอบสั่งสมประสบการณ ๑๕ กรอบดวยกัน
หลักในการนําไปใชจะตองไปตรวจสอบกอนการเขาสูแผนสืบทอดนี้จะตองมีแผนตางพื้นที่ ตางสํานักงาน
ตางกอง หรือตางลักษณะงาน อยางนอย ๑ ลักษณะงาน มีประสบการณรวมอยางนอย ๓ ลักษณะงาน
หรือ ๓ พื้นที่ หรือ ๓ หนวยงาน ทุกลักษณะงานมีประสบการณทํางานไมนอยกวา ๑ ป จึงจะนับไว
เปนกรอบสั่งสมประสบการณนี้ได ดังนั้นการนําสมรรถนะมาใชเปนปจจัยหนึง่ ในการคัดเลือกบุคคล
เขารับการประเมินตนเองตามแผนการวางแผนการสืบทอดตําแหนงสําคัญ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล นอกจากนี้ควรพัฒนาระบบการหมุนเวียนในการทํางานและ
ประกาศการใชระบบรองรับการสรางประสบการณที่หลากหลายในการทํางานตามมาตรฐานการกําหนด
ตําแหนงประเภทอํานวยการ
รปส.(นายกฤษณพรฯ) มีขอซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกําหนดหลักเกณฑ
ใชเรื่องของการพิจารณาเปนขั้นบันได เรื่องของประสบการณตามกรอบที่เขียนมานี้ระบุวาความกาวหนา
ของขาราชการจะตองกําหนดทั้งหมด ๓ ลักษณะ มีประสบการณในการทํางานในทุกลักษณะงาน
อยางนอย ๓ ลักษณะงาน หรือ ๓ พื้นที่ หมายความอยางไร เรื่องการใชลักษณะของการฝกอบรม
หรือการพัฒนาบุคลากรเปนเงื่อนไขของความกาวหนาหรือการเลื่อนระดับตําแหนง ซึ่งอาจมีปญหา
อยู ๒ ประการคือ ถาบางคนไดเขาอบรม บางคนไมไดเขาอบรม เนื่องจากงบประมาณจํากัด หรือวา
คนมีสิทธิ์อบรม ๑๐๐ คน เราอบรมไดแค ๕๐ คน อีก ๕๐ คน จะทําอยางไร จะมีผลทางดาน
กฎหมาย อาจจะมีการฟองรอง รองเรียน หรือตองกําหนดทางดานกฎหมายอยางไร สําหรับคนที่
คัดเลือก และ ๓๓๔ อัตราที่นํามาคิดนี้หมายถึงตีกรอบแค ๓๓๔ อัตราใชหรือไม อยางอื่นเขาไมได
ใชหรือไม ในลักษณะกฎเกณฑอยางนี้ หรือวาจะนํา ๓๓๔ เปนตัวอยางแลวไปใชกับทั่วไปทุกสายงาน
/ดร.ปทมาฯ.........

