รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ์ (คบส.)
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุม กปส. ชัน้ ๒ ห้อง ๒๐๓
***************
ผู้มาประชุม
๑. นายกฤษณพร เสริมพานิช
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒. นายธีระพงษ์ โสดาศรี
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๓. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔. นางดาหวัน สุวินัย
กรรมการ
นักวิเคราะห์งบประมาณชํานาญการพิเศษ
ผู้แทนสํานักงบประมาณ
๕. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
๖. นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
๗. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนนั ทิยกุล
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
๘. นางอุษณีย์ ศรีธัญรัตน์
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
๙. นางทัศนีย์ ผลชานิโก
กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
๑๐. นายอํานวย เลิศบังอร
กรรมการ
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์

/๑๑. นางทัศนีย์....

-๒–
๑๑. นางทัศนีย์ ไตรอรุณ
กรรมการ
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๑๒. นางรัชวัลค์ สืบแย้ม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
รักษาราชการแทน ผูอ้ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
๑๓. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผู้อาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑๔. นางจินตนา สิงห์สุรเมธ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑๕. นายเสรี จูบุญส่ง
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๖. นายประวิน พัฒนะพงษ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑๗. นายอารมณ์ คงสกูล
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๑๘. นายจําลอง สิงห์โตงาม
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
๑๙. นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
๒๐. นางวรรณา วุฒิอาภรณ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
๒๑. นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักข่าว
๒๒. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
๒๓. นางสินีนาถ วิมุกตานนท์
กรรมการ
ผู้อาํ นวยการส่วนประเมินผล สนผ.
รักษาราชการแทน ผู้อาํ นวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์

/๒๔. นายชุมพร....

-๓๒๔. นายชุมพร เครือขวัญ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
๒๕. นางทัศนีย์ ไตรอรุณ
กรรมการ
ผู้อาํ นวยการกองคลัง
๒๖. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
กรรมการ
ผู้อาํ นวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒๗. นายยุทธนา เทียมพงศ์
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
๒๘. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์
กรรมการ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
๒๙. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
แทน ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
๓๐. นายเสมอ นิ่มเงิน
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
๓๑. นายคณิต ติลกวรัญญู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการ หัวหน้ากลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา กกร.
๓๒. นางวีระนุช สาริกบุตร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี กคล.
๓๓. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นางเตือนใจ สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒. ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางศิรินทร อมรสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

/๒. นางสาวจุฑานันท์.....

-๔๒. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑
๔. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๒
๕. นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๓
๖. นายชูโชค ทองตาล่วง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔
๗. นายบุรี ดีชัยยะ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕
๘. นายดํารง เศวตพรหม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖
๙. นายธเนศ เธียรนันทน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๗
๑๐. นายมานพ อําพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘
๑๑. นายอภิชาญ ปานปรีชา
เลขานุการ รปส. (นายธีระพงษ์ฯ)
๑๒. นางสาวฐานิตา แจ้งชัด
เลขานุการ รปส. (นางลดาวัลย์ฯ)
๑๓. นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
เลขานุการ รปส. (นางเตือนใจฯ)
๑๔. นางอรไท นาโควงศ์
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สลก.
๑๕. นางสาวพริ้มเพรา อ้นเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สลก.

/เริ่มประชุม....

-๕เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานและรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
อปส. แจ้งที่ประชุม
- กล่า วขอบคุณ เจ้า หน้า ที ่สํ า นัก งบประมาณที ่เ ดิน ทางไป
ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของหน่วยงาน กปส. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสังเกตการณ์สภาพปัญหา
ต่าง ๆ และในโอกาสต่อไป กปส. จะได้เชิญไปในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อขอคําแนะนําและแนวทางปฏิบัติ
ที่ถูกต้องต่อไป
รปส. (นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งที่ประชุม
- เรื่องสถานการณ์น้ําท่วมที่ สวท.น่าน พบว่าน้ําท่วมสถานีฯ และ
บ้านพักเจ้าหน้าที่ จํานวน ๔ หลัง แต่สถานีฯ ยังสามารถออกอากาศได้ ซึ่งจังหวัดน่านได้ขอความ
ร่วมมือ สวท.น่าน เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเป็นเครือข่ายวิทยุชุมชนด้วย
นอกจากที่ สวท.น่านแล้วยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะสภาพบ้านพักของ
เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ทรุ ด โทรมมากเนื่ อ งจากก่ อ สร้ า งมานานปี โดยจะขอรั บ การสนั บ สนุ น จาก
กระทรวงการคลังในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป
อปส. เสนอความเห็น ว่า หากเกิด กรณีก ารเกิด น้ํ า ท่ว มในพื ้น ที ่ มีก ารตัด
กระแสไฟฟ้า ควรมีรถ Mobile เป็นสถานีเคลื่อนที่ ดึงสัญญาณมาออกอากาศ แต่ละเขตควรจะมี
รถ Mobile อย่างน้อย ๒ คันเพื่อใช้ดําเนินการในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ซึ่งวิธีการนี้จะคุ้มค่ามากกว่า
ที่จะไปตั้งสถานีฯ ที่สอง
รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า สถานการณ์น้ําท่วมปีที่ผ่านมาที่ภาคกลาง ในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี รถ Mobile มีความจําเป็น ช่วยลดความเสียหายได้
มาก ทําให้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัจจุบันและ
ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่อง กปส. เคยเสนอของบประมาณไปแล้ว แต่ไม่ได้
รับการจัดสรรฯ แต่อย่างใด
ผู้แทนสํานักงบประมาณ เสนอความเห็ นว่า ควรนําเสนอเรื่องดังกล่าวเสนอเข้า
ที่ประชุม ครม. ในภาพรวมของพื้นที่ที่เกิดน้ําท่ วมโดย ครม. จะประกาศเป็นเขตภัย พิบัติ และ
สํ า นั ก งบประมาณอาจจะสนั บ สนุ น ในความจํา เป็ น ของ กปส. เนื่ อ งจาก กปส. มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ

/รปส. (นางลดาวัลย์ฯ)

-๖รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งที่ประชุม
- ตามที่ ป ลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ ม อบนโยบายเรื่ อ ง Digital
ซึ่ ง หารื อ กั บ ผอ.สพท. แล้ ว เป็ น เรื่ อ งทางด้ า นเทคนิ ค ในส่ ว นขององค์ ป ระกอบ หลั ก การและ
เหตุผลต่าง ๆ ต้องใช้แนวทางตามกระทรวง ICT
กําหนด ซึ่ง ผอ.สพท. รับทราบและจะเร่ง
ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่
๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุม ให้
คณะกรรมการฯ แล้วนั้น มีผู้ขอแก้ไขดังนี้
- รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) ขอแก้ไขหน้า ๗ ย่อหน้าที่ ๓ ตัดประโยค “...และขอแจ้ง
ทุกหน่วยงานทราบว่า ปีหน้าการจัดสรรงบประมาณจะเข้มงวดกว่าปีนี้เพราะจะพิจารณาไปถึง
Field Cost ด้วย...” ออก
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การเปลี่ยนระบบการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อค
เป็นระบบดิจิตอล
ผอ.สพท. รายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนระบบการส่งโทรทัศน์
จากระบบอนาล็อคเป็นระบบดิจิตอล ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. จัดทําแผนแม่บทการเปลี่ยนระบบการส่งโทรทัศน์จากระบบอนาล็อคเป็นระบบ
ดิจิตอล ตามที่ รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม โดยปรับเอกสารและจัดทํางบประมาณต่อ
หน่วยในส่วนที่จะต้องปรับปรุงหรือส่วนที่เพิ่มเติม ซึ่ง สพท. จะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จในคราว
ต่อไป
๒. สืบเนื่องจากมติ ที่ประชุม คบส. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ให้ สพท. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานที่ใช้ Infrastructure ของ Fiber optic มี

/หน่วยงานใด....

-๗หน่ ว ยงานใดดํ า เนิ น การแล้ ว ซึ่ ง สพท. ได้ จั ด ทํ า ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง สรุ ป ทะเบี ย น
ใบอนุญาตความถี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ของ กปส. แล้ว นอกจากนี้ในคราวประชุมร่วมกับท่าน รมต.นร (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) ได้สรุป
และทําหนังสือถึง กสทช. และ สนผ. ดําเนินการในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. ให้ความเห็นว่า ประเด็นแรก คือ เรื่องการเปลี่ยนระบบจากระบบอนาล็อค
เป็นระบบดิจิตอล มีผลกระทบสูง เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้เป็นไปตามมติ
ของอาเซี ย นที่ จ ะเป็ น ดิ จิ ตอลในปี ๒๐๑๕ การกํ าหนดนโยบาย การเตรี ยมการในเรื่ องต่ างๆ
ให้พิจารณาทั้งระบบ เนื่องจากมีกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ประเด็นที่สอง ให้ ผอ.สพท.
เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเรื่องของการใช้สาย Fiber optic
ในเรื่องของการทํางานด้านเทคนิคของสื่อและการให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ ๑) ระบบการส่งข่าว
ถ่ายทอดข่าว รายงานข่าว ๒) การทําวิทยุที่มีภาพ (Radio on TV) และ ๓) การเชื่อมต่อในกรณี
เกิ ด เหตุ ไ ม่ ป กติ โดยให้ ศึ ก ษาล่ ว งหน้ า ในการจั ด ทํ า แผนฯ ว่ า ปี ใ ดต้ อ งดํ า เนิ น การเรื่ อ งใดบ้ า ง
เครื่องมือที่ต้องใช้ ระบบที่รองรับ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) เสนอแนะว่า ให้ ผอ.สพท. นํานโยบายที่คณะกรรมการ
กสทช. ของกระทรวง ICT
มาพิจารณาประกอบและนํามาปรับใช้ในนาม กปส. ว่าจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร พร้อมทั้งศึกษาล่วงหน้าในเรื่องของ Mobile Online จากการศึกษาดูงานที่
ประเทศเวียดนาม กัมพูชาและลาว ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก
อปส. แจ้งว่า ให้เตรียมแผนไปศึกษาดูงานที่ลาวและเวียดนาม หากซื้อของจีน
จะเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของบริษัทใหญ่ ซึ่งมีหลายบริษัทอยู่ในจีน ขอให้ปรับตัว ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ
และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเรื่อง Infrastructure คือ ระบบรับส่ง ให้พิจารณา ๑) ตัวระบบที่เชื่อมโยง
เครื่องมือที่จะนํามาใช้ ๒) วิธีการจัดสรรพื้นที่รองรับระบบ ๓) เงื่อนไขของสัญญาเช่าและการบริหาร
จัด การ ซึ่ ง ในอีก ๓ ปี ข้ า งหน้ า จะเห็ น ภาพชั ด เจนขึ้ น และ Infrastructure จะมี ป ระโยชน์ ใ น
อนาคตและขอให้ สพท. รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ
มติที่ประชุม
๑. รับทราบ
๒. มอบ ผอ.สพท. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเรื่องของการใช้สาย Fiber optic ในเรื่องของการทํางานด้าน
เทคนิคของสื่อและการให้บริการอื่น ๆ และรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการต่อไป

/๓.๒

-๘๓.๒ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง
จากการศึกษาดูงานที่ สปข. ๑, ๒ และหน่วยงานในสังกัด
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม คบส.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ป ระชุม มีม ติรับ ทราบและเห็น ชอบให้
สนผ. ตั้ง งบประมาณรายจ่ายโดยไม่นําเงินรายได้รวมอยู่ในคําขอตั้งงบประมาณ, เห็นชอบให้ กคล.
จัดทําระบบบัญชีเงินรายได้ในระบบเกณฑ์คงค้างซึ่งได้ดําเนินการแล้ว และมอบหมายให้ กคล.
จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนรองรับการหาเงินรายได้ในอนาคต โดย รปส. (นายธีระพงษ์ฯ)
เป็นประธาน คณะทํางานประกอบด้วย ผอ.สทท., ผอ.สนข., ผอ.สปข. ๒, ผอ.สปข. ๕, อกร., อสช.,
ผู้แทนจาก สนผ. และ กคล. เป็นเลขานุการ
อกค. รายงานว่า กคล. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการหาเงินรายได้ของ กปส. (คําสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๕๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔)
โดยมี รปส. (นายธี ร ะพงษ์ ฯ ) เป็ น ประธาน คณะทํา งานประกอบด้ ว ย ผอ.สทท., ผอ.สวท.,
ผอ.สนผ., ผอ.สปข.๒, ผอ.สปข.๕, อกร., อสช. โดย อกค. เป็นเลขานุการ และ ห.ฝบช. เป็น
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร คณะทํ า งานฯ ได้ จั ด ประชุ ม เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ โดยมี
รปส. (นายธีระพงษ์ฯ) เป็นประธาน
รปส. (นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า จากการประชุมคณะทํางานฯ พบว่าสถานการณ์
เงินรายได้ของ กปส. อยู่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะในปีต่อไป ที่ประชุมจึงมีมติในการจัดทําแผนการหา
เงินรายได้และมอบหมายทุกหน่วยงานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการสําคัญ คือ
๑) ลดรายจ่าย ให้ทุกหน่วยงานสํารวจค่าใช้จ่ายว่าสามารถลดในส่วนใด เช่น ค่าสาธารณูปโภค
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และนํามาเปรียบเทียบว่าหลัง จากที่ป ฏิบัติอ ย่า งจริง จัง แล้ว สามารถลด
รายจ่ายลงได้มากน้อยเพียงใด ๒) เพิ่มรายได้ คือ เพิ่มรายได้อย่างไรโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบี ย บ สํ า หรั บ หน่ ว ยงานภายนอกที่ ข อถ่ า ยทอดหรื อ ใช้ เ วลาของสถานี ให้ มี ก ารคิ ดมู ลค่ า
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนและรายงานให้ทราบและรวบรวมเป็นข้อมูล เพื่อประกอบการ
พิจารณาชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการต่อไป ๓) ขยายโอกาส เน้นการสร้างเครือข่าย
โดยออกไปพบปะติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
อปส. เน้นย้ําในเรื่องการหาเงินรายได้และมีข้อสังเกตว่าแต่ละหน่วยงานมีเครื่องมือ
และอุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ สปข. ทุกแห่งสํารวจแต่ละสถานีว่า มีสถานีใดหารายได้เพิ่มเติม
ได้ หรื อไม่ ได้อย่ างไร หากไม่ส ามารถหารายได้เ พิ่ ม เติ ม ต้องหาเหตุ ผลว่า เป็น เพราะเหตุ ใ ดและ

/จะแก้ไข....

-๙จะแก้ไขด้วยวิธีการใด ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ความสําคัญในเรื่องนี้ด้วย
และรายงานให้ อปส. ทราบ
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. ขอให้ สปข. ๑-๘ สํารวจแต่ละสถานีว่า มีสถานีใด
หารายได้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ อ ย่ า งไร หากไม่ ส ามารถหารายได้ ไ ด้ ให้ ร ายงานเหตุ ผ ล
แนวทางแก้ไขปัญหาและรายงานให้ อปส. ทราบต่อไป
๓.๓ รายงานมูลค่าที่สูญเสียการออกอากาศของหน่วยงานด้านสื่อ
ของ กปส.
ฝ่ายเลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่
๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ มอบให้ทุกหน่วยงานด้านสื่อรายงานอัตราค่าสูญเสีย
การออกอากาศในแต่ละเดือน ส่งให้ กคล. และรายงานที่ประชุม คบส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานว่า กคล. ได้รับรายงานมูลค่าที่สูญเสียการออกอากาศของหน่วยงาน
ด้านสื่อจากทุกหน่วยงาน สําหรับ สวท. แจ้งว่าไม่มีอัตราการสูญเสีย
อปส. มีข้อซักถามเกี่ยวกับความหมายของคําว่ามูลค่าที่สูญเสียการออกอากาศ คือ
อย่างไร
ผอ.สทท. ชี้แจงว่า มูลค่าสูญเสียการออกอากาศ กรณีที่ ๑ หมายถึง การถ่ายทอด
ให้แก่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีที่ ๒ หมายถึง รายการที่ สทท. ผลิตเองเพื่อตอบสนอง
แก่ส่ว นราชการ ซึ่ง ถือเป็ นมู ล ค่า แต่ ไม่ ได้สูญเสี ย คํ าว่าสูญเสี ย คือ หน่วยงานอื่ น ๆ ขอให้ กปส.
สนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
อปส. แจ้งว่า ควรใช้คําว่า การสนับสนุนรายการราชการที่ไม่มีการสนับสนุนรายได้
จะถูกต้องมากกว่าเพราะมูลค่าที่สูญเสียการออกอากาศ คือ ออกอากาศไม่ได้ เช่น เครื่องเสีย หรือ
ไฟฟ้าดับ
รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) เสนอแนะว่า ควรใช้คําว่ามูลค่าการให้บริการหน่วยงานที่ไม่
คิดค่าตอบแทน และมีข้อสังเกตว่าตามเอกสารที่รายงานมาไม่สะท้อนความจริงและอธิบายไม่ชัดเจน
รปส. (นายธีระพงษ์ฯ)
ชี้แจงว่า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม
๒๕๕๓–๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ส่วนข้อมูลในช่องหมายเหตุ หมายถึง หน่วยงานในพื้นที่ของสื่อ เช่น
สปข. ๑ มี ๑๖ หน่วยงาน คือ สวท. ๑๕ แห่ง และ สทท. ๑ แห่ง

/รปส. ....

- ๑๐ รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) เสนอแนะว่า ในช่องหมายเหตุ ควรแยกสื่อแต่ละประเภทว่า
เป็นวิทยุ..... โทรทัศน์ ......
อปส. แจ้งว่า ให้ อกค. รับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปแก้ไข โดยปรับในเรื่องของการใช้
คําให้ถูกต้องและลงรายละเอียดตามความเป็นจริง จะทําให้ข้อมูลน่าเชื่อถือและชัดเจนมากขึ้น
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ อกค. รับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปแก้ไข โดยปรับ
ในเรื่องของการใช้คําให้ถูกต้องและลงรายละเอียดตามความเป็นจริง
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
อกค. รายงานว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๕๓ เห็นชอบให้มีการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ
โดยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งนี้ กปส. จะต้อง
มีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้ และ กกจ. ได้ต รวจสอบข้อ มูล อัต ราค่า จ้า งลูก จ้า ง
ชั่ว คราวเงิน นอกงบประมาณ มีทั้ง สิ้น จํา นวน ๔๙๒ ราย ซึ่ง ในปีง บประมาณ ๒๕๕๔ กปส.
ยังคงจ้างลูก จ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างอัตราเดิม ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ดังนั้น จึงได้จัดทําประมาณการ
รายละเอียดอัตราค่าจ้างที่เ พิ่ม ขึ้น ของลูก จ้า งชั่ว คราวเป็น ๒ ช่ว ง คือ ช่ว ง ๑๒ เดือ นปรับ ตาม
คุณวุฒิ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) และช่วง ๖ เดือนหลังปรับ ๕% (๑ เมษายน
๒๕๕๔-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔,๕๑๒,๔๘๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
สองพัน สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยที่สถานะเงิน
รายได้ กปส. (ส่วนกลาง) มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวนเงิน ๗๗.๐๙ ล้านบาท
ซึ่งฐานะการเงินเงินรายได้ของส่วนกลางในขณะนี้มีค่าใช้จ่ายที่ได้ผูกพันและอนุมัติในหลักการไว้
จํานวน ๑๙๖.๙๐ ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุม เพื่อพิจ ารณาให้ค วามเห็นชอบการปรับอัตรา
ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๔๙๒ ราย รวมเป็นเงิน ๔,๕๑๒,๔๘๐ บาท
(สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้ว น) จากเงินรายได้ส่วนกลาง เพื่อเป็นขวัญ
และกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ กกจ. เสนอ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกจ. รายงานว่า กปส. ใช้เงินรายได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งเงินประกันสังคมใน
ส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่าย รวมทั้งปีเป็นเงิน ๔๔,๘๗๕,๐๓๒ บาท นอกจากนี้ ยังมีค่าครองชีพชั่วคราว

/เพิ่มเติม....

- ๑๑ เพิ่มเติมรายเดือน ๆ ละ ๘๐๐ บาทต่อคน สําหรับในปี ๒๕๕๔ ขออนุมัติวงเงินไว้เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาทเศษ และตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กปส. ยั งไม่ได้ ปรับเงิ นค่าจ้า ง
ชั่วคราวตามวุฒิ ซึ่งตามความเป็นจริง ก.พ. กําหนดวุฒิในการจ้างและปรับเงินเดือนตามวุฒิใหม่แล้ว
สําหรับการปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๕ เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้
กปส. จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้
ผอ.สทท. มีข้อซักถามว่า เหตุ ใดจํานวนลูกจ้างชั่วคราวยังคงเหลือ ๔๙๒ อัตรา
เพราะที่ผ่านมา กปส. ได้อัตราพนักงานราชการมาค่อนข้างมาก
อกจ. ชี้แจงว่า กรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวเดิมทั้งหมด ๖๙๒ อัตรา ปี ๒๕๕๔ ลดลง
ไป ๒๐๐ อัตรา คงเหลืออยู่ในกรอบที่จ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ๔๙๒ อัตรา
อปส. แจ้งว่า ตามหลักการแล้วจํานวนลูกจ้างชั่วคราวจะต้องลดลงเรื่อย ๆ เพราะ
หากมีตําแหน่งว่าง ลูกจ้างชั่วคราวสอบพนักงานราชการหรือสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ จํานวน
ต้องลดลง และยุบเลิกตําแหน่งนั้นไป และไม่เห็นด้วยเมื่อตําแหน่งว่างแล้วจ้างคนใหม่ทดแทน
รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) เสนอความเห็นว่า สํานัก/กอง ต้องสํารวจจํานวนพนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ว่าขณะนี้มีภารกิจหน้าที่ในความรับผิดชอบเพียงพอและเหมาะสมกับ
ตําแหน่งหรือไม่ คุ้มค่ากับค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้แต่ละเดือนหรือไม่ เพราะในปีต่อไปอาจจะไม่มีเงิน
พอที่จะจ่ายค่าจ้างและควรมีแผนฝึกให้ข้าราชการทํางานได้หลายๆ ด้านด้วย
ลนก. เสนอความเห็ น ว่ า ควรอนุ มั ติ ใ นจํ า นวนที่ กกจ. เสนอไปก่ อน เนื่ อ งจาก
เป็นการปรับตามกฎหมาย สําหรับเรื่องของการดําเนินการจัดกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวใหม่
เห็นสมควรให้คณะทํางานจัดทําแผนรองรับการหาเงินรายได้ในอนาคต ซึ่งมี รปส.(นายธีระพงษ์ฯ)
เป็นประธาน พิจารณาจัดกรอบอีกครั้ง
อกค. เสนอความเห็นว่า ตามมติ ครม. เห็นชอบให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตรา
ร้อยละ ๕ ทั้งนี้ กปส. จะต้องมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้
ปชส.จังหวัดผู้แทนภาค ๓ เสนอความเห็นว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าว หาก กปส.
เปิดสอบพนักงานราชการและให้ลูกจ้างชั่วคราวเหล่านี้มาสอบเพื่อขึ้นบัญชีสําหรับการเป็นพนักงาน
ราชการในรอบปีต่อไป หากลูกจ้างชั่วคราวสอบไม่ได้จะให้รับใบลาออกไปโดยอัตโนมัติ เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การลดจํานวนลูกจ้างชั่วคราว
รปส. (นางลดาวั ลย์ฯ) แจ้งว่า สํา นัก /กอง ต้องสํารวจจํานวนพนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่คณะทํางานจัดทําแผนรองรับการหาเงินรายได้ในอนาคต ซึ่งมี

/รปส. (นายธีระพงษ์ฯ)...

- ๑๒ รปส. (นายธีระพงษ์ฯ) เป็นประธาน นําไปพิจารณาร่วมกับวิธีการของ ปชส.จังหวัดผู้แทนภาค ๓
ที่ได้เสนอมา จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า ทุกหน่วยงานควรปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน ในเรื่อง
ลูกจ้างชั่วคราว หน่วยงานใดที่มีเงินก็ไม่สมควรที่จะจ้างลูกจ้างชั่วคราวเข้ามาใหม่ เพราะต้องดู
ภาพรวมด้วย
อกค. แจ้งว่า ให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลด้านการเงินตามเอกสารแนบในระเบียบ
วาระที่ ๕.๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ มีรายรับ ๒๗.๓๕ ล้านบาท รายจ่าย ๓๐.๘๙ ล้านบาท
ติด ลบ ๓.๕๔ ล้ า นบาท ยอดเงิ น คงเหลื อ (ภาพรวม) ณ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จํ า นวน
๑๙๔.๗๑ ล้านบาท เงินรายได้ของ กคล. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๗๙.๙๖
ล้านบาท เงินรับฝากซึ่งใช้ไม่ได้ จํานวน ๙.๘๖ ล้านบาท รายจ่ายผูกพันไว้แล้ว จํานวน ๑๑๑.๑๖
ล้านบาท อนุมัติในหลักการ ๗๕.๓๓ ล้านบาท ในส่วนของ กคล. ติดลบอยู่ ๑๑๖ ล้านบาท
ผู้แทนสํานักงบประมาณ เสนอความเห็นว่า ตามหนังสือกระทรวงการคลังการปรับ
ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งตามวุ ฒิ ต้ อ งปรั บ ให้ ต ามกฎหมาย ส่ ว นปรั บ ๕% หมายถึ ง ส่ ว นราชการต้ อ งมี
เงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได้ กปส. ควรเปลี่ยนจากการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เป็นการจ้างเหมาบริการ เนื่องจากการจ้างเหมาไม่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.พ. อัตราค่าจ้าง
ขึ้นอยู่กับส่วนราชการทําความตกลงกับผู้รับจ้าง
อปส. แจ้งว่า อนุมัติเพิ่มเงินตามวุฒิ (วุฒิเดิมตามที่กฎหมายกําหนด) ส่วน ๕%
มอบ รปส. (นายธี ร ะพงษ์ ฯ ) ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งรายจ่ า ยที่ ต้ อ งจ่ า ยกั บ แผนรายรั บ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น
และให้ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอหรือไม่อย่างไร สําหรับการลดจํานวนคนให้กลับไปทบทวน เพราะมี
รายละเอียดค่อนข้างมาก
มติทปี่ ระชุม

๑. รับทราบ
๒. อนุมั ติ ก ารปรับ เพิ่มอั ต ราค่ า จ้างของลูกจ้ างชั่ ว คราว
ตามวุฒิ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
๓. การปรับอัตราค่าจ้าง ๕% ของอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา
ของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว มอบ รปส. (นายธี ร ะพงษ์ ฯ ) ศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งรายรั บ รายจ่ า ย
โดยพิจารณาจากรายจ่ายที่จะต้องจ่ายกับแผนรายรับที่จะเกิดขึ้น

/ระเบียบวาระที่ ๕

- ๑๓ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ข้อมูลด้านการเงิน
อกค. รายงานสรุปเงินรายได้ กปส. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ประกอบด้วย รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ กปส. (ภาพรวม) รายรับ ๒๗.๓๕ ล้านบาท รายจ่าย
๓๐.๘๙ ล้านบาท รายรับ (ต่ํากว่า) รายจ่าย (๓.๕๔) ล้านบาท ยอดเงินคงเหลือ (ภาพรวม) ณ วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๑๙๔.๗๑ ล้านบาท เงินรายได้ของกองคลัง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มียอดคงเหลือ จํานวน ๗๙.๙๖ ล้านบาท มีภาระผูกพัน คือ เงินรับฝาก ๙.๘๖ ล้านบาท รายจ่าย
ผูกพันไว้แล้ว จํานวน ๑๑๑.๑๖ ล้านบาท และอนุมัติหลักการ ๗๕.๓๓ ล้านบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานสรุปรายงานการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ของ สทท. ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนี้
- งานด้านผลิตและเผยแพร่รายการ
๑. การผลิ ต รายการตามประเด็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ต ามยุ ท ธศาสตร์ :
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การประกวดยุวชนประชาธิปไตย
สัมพันธ์
๒. ผลิตรายการตามโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษ : สปอตเชิญชวนประดับ
ตราสัญลักษณ์การประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
และผลิตสปอตความหมายตราสัญลักษณ์ฯ
๓. ผลิ ตรายการตามนโยบายเร่ งด่ วนของรั ฐบาล :
การเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายหลังจากที่ได้มีพระราชกฤษฎีกา
ประกาศยุบสภา
๔. งานด้านต่างประเทศ : ต้อนรับคณะเยี่ยมชมผู้แทนโทรทัศน์ภูฏาน และ
ทีมผลิตสารคดีโทรทัศน์บรูไน
๕. การพัฒนาบุคลากร : ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
และปรับปรุงระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม สวท.
- รายงานมู ล ค่ า การออกอากาศ รายการประจํ า รวมเป็ น เงิ น ทั ้ ง สิ ้ น
๑๖,๙๓๕,๕๖๔.๖๒ บาท

/- รายงาน....

- ๑๔ - รายงานมู ล ค่ า สู ญ เสี ย การออกอากาศ รายการประจํ า รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๖,๕๙๔,๔๖๓.๕๐ บาท
- รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถ่ายทอดสด) ที่มีรายได้แต่
ต้องสูญเสียรายได้จากรายการประจํา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๔๐,๑๑๘.๑๕ บาท และไม่มีรายได้
และต้องสูญเสียรายได้จากรายการประจําด้วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๘,๘๙๕.๓๕ บาท
- สารคดี เฉพาะกิจ เช่าเวลา : หน่วยงานราชการ มีรายได้มูลค่า ๒๖๖,๙๖๕ บาท
เอกชน มีรายได้มูลค่า ๒๕๘,๔๘๕.๒๕ บาท
- สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีรายได้มูลค่า ๕๕๕,๔๕๐ บาท
- อักษรวิ่ง ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๓ รายงานผลการดําเนินงานของ สวท. กทม.
ผอ.สวท. รายงาน สรุปรายงานการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ สวท. ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. สื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบด้วย คลื่นความถี่แห่งชาติ, คลื่นข่าววิทยุ,
คลื่น สาระบัน เทิง , คลื่น วิท ยุเ พื่อ เด็ก และครอบครัว , คลื่น ภาษาต่า งประเทศ, ระบบคลื่นสั้น
๑๐ ภาษา และสื่ออินเตอร์เน็ต http;//nbt.prd.go.th
๒. รายงานความคื บ หน้ า ดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านโครงการ/กิ จ กรรม
ประชาสัมพันธ์ภารกิจพื้นฐานและโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ประเด็นของ กปส. ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
๓. รายงานการดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วนและ
นโยบายอื่น ๆ)
๔. สรุปการเผยแพร่รายการข่าวและประเด็นข่าวตามนโยบายรัฐบาล
๕. สรุปจํานวนเงินรายได้จากการเช่าเวลาในคลื่นปกติและคลื่นอื่น ๆ ของ สวท.
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๑๙,๓๖๙ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

/๕.๔ .....

- ๑๕ ๕.๔ ผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน
๒๕๕๔ ดังนี้
๑. แก้ไข/ปรับปรุงระบบฯ และจัดทําคู่มือการใช้งานระบบ PRD News Data Center
๒. กําหนดการชี้แจงทําความเข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลข่าวกลางทั่วประเทศ
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สปข. ๑-๘ รวม ๘ ครั้ง
๓. ให้คําปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับการใช้งานระบบ “PRD
News Data Center” เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามนโยบายของรัฐ
ทางสถานีโ ทรทัศ น์ภูมิภ าคผ่า นระบบดาวเทีย ม ณ สปข. ๗ จัน ทบุรี ระหว่า งวัน ที่ ๑๒-๑๓
มิถุนายน ๒๕๕๔
๕. เพิ่ม Banner เกาะติดเลือกตั้ง ๒๕๕๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนข. รายงานว่า จากการที่ สนข. ได้ไปชี้แจงเรื่องการใช้ระบบถังข่าวกับระบบ
บริหารจัดการข้อมูลของ IOC คือ PRD News Data Center ตามเขตต่างๆ ขอขอบคุณ ผอ.สปข.
๑-๘ และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาร่วมรับฟังคําชี้แจง ซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถเข้าใจ
การใช้ระบบ ซึ่งหลังจากการชี้แจงได้มีการส่งข่าวกลับเข้ามามากมาย สําหรับในส่วนกลาง จะขอ
ความร่วมมือทุกสํานัก/กอง จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามารับฟังการชี้แจง คาดว่าประมาณวันที่
๑๐ หรือ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง สนข. จะให้เจ้าหน้าที่ประสานมาอีกครั้งว่าจะเป็นวันเวลาใด
อปส. ชี้แจงว่า ขอให้ทุกคนใช้ประโยชน์จากถังข้อมูลกลางให้มากที่สุด
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

๕.๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช. รายงานสรุ ป การดํ า เนิ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ด้านบริหารจัดการ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านเทคนิคและเครือข่าย ประกอบด้วย
- การรายงานนําเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด
๑,๑๑๘ ข่าว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดของเว็บไซต์ กปส. (http://www.prd.go.th)

/- จํานวน....

- ๑๖ - จํานวนเว็บไซต์ทั้งหมด
๑๑,๕๓๒ เว็บไซต์ อันดับที่ ๒๓๖
- หน่วยงานราชการ, องค์กร ๑,๐๓๗ เว็บไซต์ อันดับที่
๕
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๒๓ เว็ปไซต์ อันดับที่
๑
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต์ ทรูฮิต (http://truehits.net)
- รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ กปส. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
๕.๖ ผลการดําเนินงานของ สพป.
ผอ.สพป. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิ ถุน ายน

๒๕๕๔ ดังนี้
๑. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน จัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ ผู้ที่ทํางานด้านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์และหน่วยงานสื่อของ กปส. จํานวน ๕๐ คน
๒. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าฝึกอบรมได้แก่
ผู้นําชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
จํานวน ๑๐๐ คน
๓. ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ชั่วคราว ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
๔. จัดทําเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ชื่อเว็บไซต์ www.king84.th หรือ www.ในหลวง๘๔.ไทย และเปิดให้บริการแก่
บุคคลภายนอกแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สพป. รายงานว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์งาน ๘๔ พรรษา กคล. ได้จัดสรร
งบประมาณไปให้หน่วยงานต่าง ๆ และ สพป. จัดส่งแผนการดําเนินงานไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้

/ทุกหน่วยงาน....

- ๑๗ ทุก หน่ว ยงานดําเนินการตามแผนรวมทั้ ง การใช้งบประมาณด้ว ย ในเรื่องของเว็บไซต์ใ นหลวง
สามารถ link และนําไปใช้ได้เพราะในเว็บไซต์จะมีทั้งบทความ ปฏิทินกิจกรรมงาน รวมทั้งระเบียบ
ของการใช้ตราสัญลักษณ์
อปส. ชี้ แ จงว่ า ขอให้ สพป. เร่ ง ดํ า เนิ น การรวบรวมเรื่ อ งเครื อ ข่ า ย ซึ่ ง การ
ดําเนินงานจะมี ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวม โดยให้
จัดระบบเครือข่ายว่ามีกลุ่มใดบ้าง ซ้ําซ้อนกันหรือไม่และแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่ม และ
ขั้นตอนที่สอง คือ จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเครือข่ายในภาพรวม และกําหนดเรื่องการอบรมว่า
จะเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกันทุกจุด โดยเชิญเจ้าของเครือข่ายเข้าร่วมประชุม
หารือด้วย ทั้งนี้ สพป. จะเป็นองค์กรกลางในการบริหารเครือข่าย
ผอ.สวท. เสนอความเห็ น ว่ า ควรเชิ ญ ผชช. ด้ า นการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการ
ประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย
รปส. (นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า สพป. ได้จัดประชุมเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็น
ผู้แทนชุม ชนต่ า ง ๆ ในกรุงเทพฯ ๒๗ แห่ ง จํ า นวนประมาณ ๙๐ คน ปรากฏว่า ผู้เ ข้า มาร่ว ม
กิ จ กรรมให้ ค วามสนใจมากที่ กปส. จั ด กิ จ กรรมลั ก ษณะนี้ ซึ่ ง กปส. ควรจะมี กิ จ กรรมกั บ
ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งของ กปส. ว่า กปส. มีภาคประชาชน
เข้ามาร่วมมากน้อยเพียงใด
มติทปี่ ระชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ ผอ.สพป. เร่งดําเนินการรวบรวมเรื่องของเครือข่าย
จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาเครือข่ายในภาพรวม และกําหนดเรื่องการอบรมว่าจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้ใดโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกันทุกจุด โดย สพป. จะเป็นองค์กรกลางในการบริหารเครือข่าย
และมอบ ผชช.ด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร่วมดําเนินการด้วย
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ สปข. ๑-๘
ฝ่ายเลขานุการ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน
๒๕๕๔ ของ สปข. ๑-๘ ดังนี้
สปข. ๑
- สรุปการดําเนินงานด้านสื่อของหน่วยงานในสังกัด สปข. ๑ ได้แก่ สทท.ขอนแก่น,
สวท.มหาสารคาม, สวท.กาฬสินธุ์, สวท.อุดรธานี, สวท.สกลนคร, สวท.ชุมแพ และ สวท.ขอนแก่น

/สปข.๒ ....

- ๑๘ สปข. ๒
- สรุปการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ของ สปข. ๒ : (๑) จัดทําระบบ Radio on tv
online (๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และ
การใช้ ง านระบบปฏิบั ติ ก ารฐานข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นระบบสารสนเทศ ณ ห้อ งประชุ ม สิน เจิม ศิ ริ
(๓) ผลิตรายการวิทยุชายแดน ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย
ทาง สวท.ศรีสะเกษ, สวท.สุรินทร์, สวท.มุกดาหาร และ สวท.นครพนม (๔) ดําเนินโครงการ
“เชื่อมสัญญาณกระจายเสียงวิทยุรายการข่าวท้องถิ่น (Twin Radio)” ชื่อรายการ “เลาะริมโขง”
ทาง สวท.นครพนม และ สวท.มุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสองจังหวัด เป็นการ
เพิ่มจํานวนผู้ฟังรายการข่าวท้องถิ่นและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชายแดนที่ติดกับจังหวัดมุกดาหาร
และนครพนม
- สรุปการดําเนินงานด้านสื่อของหน่วยงานในสังกัด สปข. ๒ ได้แก่ สทท.อุบลราชธานี,
สวท.อุบลราชธานี, สวท.มุกดาหาร, สวท.ยโสธร, สวท.ร้อยเอ็ด, สวท.สุรินทร์ และสวท.อํานาจเจริญ
สปข. ๓
- ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยการและประสานงานการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ และจัดรายการพิเศษ นับถอยหลังเลือกตั้ง ๕๔ เชื่อมโยง
สัญญาณ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทาง สวท. และ สวศ. ในสังกัด สปข. ๓ จํานวน ๑๒ สถานี
- จัดสัมมนาสื่อมวลชน “เปิดบ้านล้านนา เปิดประตูสู่อาเซียน” ปี ๒๕๕๔ ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- สวท.ลําปาง ได้รับการคัดเลือกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัด
ลําปาง (กฟผ.แม่เมาะ) เป็นหน่วยงานนําร่องเพื่อส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงาน
สปข. ๕
- สรุปผลการดําเนินงานของ สทท.สุราษฎร์ธานี, สทท.ภูเก็ต, สทท.นครศรีธรรมราช,
สวท.สุราษฎร์ธานี, สวท.ทุ่งสง, สวท.สมุย, สวท.พังงา, สวท.ระนอง, สวท.นครศรีธรรมราช, สวท.กระบี่,
สวท.ตะกั่วป่า, สวท.ภูเก็ต และ สวศ.สุราษฎร์ธานี
สปข. ๖
- อบรมพัฒนาบุคลากรด้านข่าว-รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในจังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่นักสื่อสารมวลชน นักประชาสัมพันธ์
และนายช่างไฟฟ้าที่ปฏิบัติงานด้านข่าวและรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของ สปข. ๖

/ระหว่าง....

- ๑๙ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมวีแอล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และศึกษา
ดูงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ RTM กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
- รายงานการประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญที่เดินทางมาปฏิบัติ
ภารกิจในพื้นที่ สปข. ๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม-๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
สปข. ๗
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนสื่อวิทยุชุมชนท้องถิ่นภาคตะวันออกใน
การรณรงค์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ จ้าวหลาวทอแสงบีช หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
- จัดประกวดสื่อพื้นบ้าน (เท่งตุ๊ก) ระดับภาค รอบตัดสิน ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ รายการสําหรับเด็ก
ผอ.สวท. ขอให้ สปข. ๑-๘ จัดส่ ง รายชื่ อผู้ ป ระสานงานของ
สวท. ที่ผลิตรายการสําหรับเด็กให้กับ สวท. ด้วย ส่วนทาง สวท. ได้จัดผู้ประสานงานไว้แล้วเพื่อให้
คํ า แนะนํ า ในการจั ด อบรมผู้ จั ด รายการสํ า หรั บ เด็ ก และพร้ อ มที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น วิ ท ยากร
โดยประสานได้ที่หัว หน้า ฝ่ายบริหาร สวท. (คุณพิสมัย ) และส่วนช่ วยอํ านวยการ (คุ ณ วลีรั ตน์ )
คาดว่าประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๔ จะเขียนโครงการใหม่ และขยายจังหวัดเพิ่มขึ้น
มติทปี่ ระชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ สปข. ๑-๘ จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานรายการ

สําหรับเด็กของทุกสถานีให้ สวท.
๖.๒ การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
รปส. (นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย และให้กําชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานต่อไปด้วย

/อปส. .....

