รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 9/๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน ๒๕๕๔ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายกฤษณพร

เสริมพานิช

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
2. นายธีระพงษ์
โสดาศรี
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
5. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
6. นางสาวรัตนา
เจริญศักดิ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
7. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
9. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
10. นายอํานวย
เลิศบังอร
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
11. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
12. นายเอนก
เกตุเอม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
13. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑4. นางจินตนา
สิงห์สุรเมธ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑5. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑6. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑7. นายอารมณ์
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๑8. นายจําลอง
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
19. นายเจริญชัย
เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
20. นางวรรณา
วุฒิอาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
21. นายวีระศักดิ์
เชิงเชาว์
วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ แทนผู้อํานวยการสํานักข่าว
22. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
23. นางธารทิพย์
ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
24. นายชุมพร
เครือขวัญ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
25. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
26. นายกิตติศักดิ์
หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
27. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
28. นายสมโภชน์
วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
/29. นางจิตติมา………

29. นางจิตติมา
30. นางศิรินทร

จารุจินดา
อมรสิงห์

31. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
32. นายเสมอ
33. นางจุฑารัตน์

นิ่มเงิน
โสดาศรี

34. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

35. นายเริงณรงค์

ณียวัฒน์

36. นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

37. นายบุรี

ดีชัยยะ

38. นายดํารง

เศวตพรหม

39. นายธเนศ

เธียรนันทน์

40. นายมานพ

อําพันธุ์

-2ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนันทิยกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
เลขานุการ รปส.(นายธีระพงษ์ฯ)
2. นางสาวจุฑามณี ศรีเจริญวนกิจ เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)
3. นางปรีห์กมล
ถนอมศักดิ์ชัย เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ)
4. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
5. นางนวิยา
อินทร์มี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ อปส. แจ้งต่อที่ประชุม
- วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. รมต.นร.(นางสาวกฤษณา
สีหลักษณ์) จะไปมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร กปส. และประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ
ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ขอให้ผู้บริหาร และประชาสัมพันธ์จังหวัดไปรับมอบนโยบายและต้อนรับ
รมต.นร. และคณะโดยพร้อมเพรียงกัน
/- วันที่ 29.........

-3- วันที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. จะส่งมอบงานในตําแหน่ง
อปส. ณ ห้อง 211 A ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์จังหวัด ตลอดจน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
- งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ วันพรุ่งนี้ (23 กันยายน 2554) ขอให้
ทุกท่านร่วมงานเลี้ยงโดยพร้อมเพรียงกัน
๑.๒ รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- กรณีน้ําท่วม รัฐบาลให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้งนายกรัฐมนตรีจะสั่งการให้รัฐมนตรีลงไปตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ และ
นําปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนเข้ามารายงานให้รัฐบาลได้รับทราบ ในส่วนของ กปส. ขอให้นําข่าว
การไปตรวจเยี่ยมของ รมต. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้ส่วนกลางเพื่อออกอากาศทั้งทางวิทยุและ
โทรทัศน์ด้วย ในส่วนของศูนย์ IOC ได้ตรวจสอบสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ได้
นําเสนอข่าวการประสบอุทกภัยของประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ และที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทาง
ราชการ สรุปเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบ ได้ประสานงานสั่งการทุกวันอังคาร และขอให้รายงานภายใน
วั น ที่ กํ า หนดด้ ว ย เนื่ อ งจาก รมต.นร. ต้ อ งการข้ อ มู ล เพื่ อ นํ า เรี ย นท่ า นนายกรั ฐ มนตรี ว่ า กปส.
ได้ดําเนินการอะไรบ้าง ในส่วนของหน่วยงาน กปส. ที่ประสบภัยให้รายงานรายละเอียดทรัพ ย์สิ น
ที่เสียหาย ทั้งของทางราชการและของส่วนตัว โดยเฉพาะของส่วนราชการหากคิดเป็นจํ านวนเงิ น
ที่ชัดเจนได้จะง่ายต่อการนําเสนอรัฐบาลได้รับทราบเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ต่อไป
- วันที่ 1๙ - 2๐ กันยายน 2554 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท ฝ่ายเลขาฯ
จะจัดส่งรายละเอียด เอกสาร แบบฟอร์ม ให้หน่วยปฏิบัติ แจ้งเวียนทาง Intranet ภายในวันจันทร์ที่
26 กันยายน 2554 ขอให้หน่วยปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เขียนรายละเอียดโครงการ
กิจกรรม รวมทั้งโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดของ สปข.6 ส่งให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
ภายในวันที่ 1๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ และขอให้ ผอ.สํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้องดําเนินการอย่างเคร่งครัดด้วย
- ในวันพรุ่งนี้ (23 กันยายน 2554) จะมีการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม กปส. ขอให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๓ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- การประชุมในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ได้จัดทํารายงานการดําเนินงาน
ตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ กปส. นําเสนอ รมต.นร. ไปแล้ว
- งบประมาณได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอให้แต่ละหน่วยงาน
ที่ อปส. แต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบเตรียมข้อมูลรายละเอียดในการไปชี้แจงกับสํานักงบประมาณต่อไป
- ผลการประเมินตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
2554 ที่ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก ๓ ท่าน ได้ประเมิน ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีหนึ่งตัวที่ต้องปรับปรุง
คือ ความพึงพอใจของหน่วยงานเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษ ซึ่งต้องนําไปพิจารณาทบทวน
วิธีการทํางาน กระบวนงาน การรายงานต่อไป
/- วันนี้.........

-4- วันนี้ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๔) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการเปิดศูนย์
ข้ อมู ล ข่ าวสารเฉลิ มพระเกี ยรติ ฯ จากการประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการจั ด งานฯ ครั้ ง ที่ ผ่ า นมา
ท่านนายกรัฐมนตรีแจ้งในที่ประชุมว่าต้องการให้มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะภาคประชาชน
ว่ามีส่วนร่วมอะไรบ้าง โดยให้ทําปฏิทินงานซึ่ง กปส. มีในลักษณะเว็บไซต์ แต่คงต้องทําเป็นโบชัวร์ข้อมูล
ข่าวสารอีก ขอให้ ผอ.สปข. รวบรวมปฏิทินกิจกรรมตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีว่าภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
มีกิจกรรมอะไรบ้าง สรุปส่งให้ส่วนกลางเพื่อนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแจ้งว่าจะมีการประชุมเดือนละ
2 ครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑.๔ รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- รายงานการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2554
ขอขอบคุณ ผอ.สํานัก/กอง เมื่อมีการติดตามการใช้จ่ายเงินทําให้ผลงานของ กปส. ดีขึ้น และในเดือน
สุ ด ท้ า ยของไตรมาสนี้ มี ก ารรายงานภาพรวมของการเบิ ก จ่ า ยซึ่ ง จะต้ อ งเบิ ก ให้ ไ ด้ ร้ อ ยละ 88.45
แต่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 82.71 ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 5.74 ซึ่งเป็นเรื่องของงบลงทุนที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ
3.31 และงบรายจ่ายอื่นเบิกจ่ายได้ร้อยละ 16.68
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
29 สิงหาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้
ผู้แทน ผอ.สปข.5 (นางพิชญาฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 1 ลําดับที่ 17
เพิ่มคําว่า แทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 5
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามที่ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕๔ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 8/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒9 สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔ และรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๔
กคล. ขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้
/๑. รายงานเงินคงเหลือ………
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เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
323.35 ล้านบาท
เงินรายได้
209.35 ล้านบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
- ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
เงินโครงการอาเซียน
1.01 ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
5.57 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
๑0.96 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๒7.05 ล้านบาท
๒. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๔๓๗.๖๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,114.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.51 ของงบประมาณที่ได้รับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งไว้ 1,348.54 ล้านบาท ณ วันที่ ๓1 สิงหาคม ๒๕๕๔ เบิกจ่ายไป
1,114.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘2.30 ต่ํากว่าแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑7.70
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบลงทุนรายการ
ครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๙๐.๐๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์
และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม สําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และ สทท.จันทบุรี จํานวน
๒ ชุด วงเงิน 54 ล้านบาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ผู้ชนะการประกวดราคาได้มาลงนามในสัญญาแล้ว
- โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข่ า วโทรทั ศ น์ ภู มิ ภ าคพร้ อ มชุ ด ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ แ ละ
ชุด Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา วงเงิน ๑๖.๐๙ ล้านบาท ครบกําหนดส่งมอบของ
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. (ทดแทน
ของเดิม) สวท. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, สวท.นครพนม, สวท.เชียงราย และ สวท.อุตรดิตถ์ จํานวน ๔ ชุด
วงเงิน ๒๐ ล้านบาท ครบกําหนดส่งมอบของในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 อยู่ระหว่างดําเนินการ
ตามสัญญา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่าย
เงินงบประมาณปี 2554 ประจําเดือนกรกฎาคม 2554
อกค. รายงานว่า กปส. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2554 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของ กปส.
/ประธานคณะกรรมการ………
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สั่งการให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15
กันยายน 2554 โดยจําแนกตามหมวดรายจ่ายและจําแนกตามสํานัก/กอง ปรากฏว่าในภาพรวมมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ จํานวน 1,๑89,147,664.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.71 ซึ่งตามมติ
ครม. จะต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 88.45 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.74
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2554 พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรดําเนินการเร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ถึงร้อยละ 88.45 ให้เร่งดําเนินการเบิกจ่าย
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเร่งรัดหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ํากว่าร้อยละ 88.45
ให้เร่งดําเนินการเบิกจ่าย เพื่อมิให้กระทบกับผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายของมติ ครม. ในไตรมาสที่ 4
ต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า ขอบคุณ ผอ.สํานัก/กอง ที่ให้ความร่วมมือ ทําให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปได้ด้วยดีกว่าทุกปีที่ผ่านมา ขณะนี้เหลือเวลาประมาณ 15 วัน ขอให้ทุก
หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย
อกค. รายงานว่ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี 2555 ประกาศใช้ ไ ม่ ทั น วั น ที่
1 ตุลาคม 2554 สํา นักงบประมาณคาดว่ าจะประกาศใช้งบประมาณปี 2555 ได้ ในปลายเดือ น
มกราคม 2555 ตามรัฐธรรมนูญกําหนดให้ใช้งบประมาณของปีที่ผ่านมาไปก่อน เดือนตุลาคม – มกราคม
จํานวน 4 เดือน จะจัดสรรเงินงบดําเนินงานมาให้ทํางานโดยปกติ ได้หารือกับสํานักงบประมาณแล้ว
แจ้งว่าเงินงบลงทุนของ กปส. รอบแรกที่ ครม. อนุมัติมา ซึ่งได้แจ้งเวียนไปแล้วควรจะมีการเตรียมการ
ในเรื่องของงบลงทุน ถ้ารอให้ประกาศใช้ก่อนจะทําให้ล่าช้า ขอให้ ผอ.สพท. เตรียมเรื่อง TOR เรื่องที่
จะส่งมาประกาศประกวดราคาส่งที่ กคล. ได้เลย สําหรับเรื่องการลงนามในสัญญา หากเงินงบประมาณ
ยังไม่ตกลงมาไม่ควรลงนามในสัญญาเพราะเป็น พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ แต่ดําเนินการไปก่อนได้
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนการใช้เงินรายได้
ไว้ด้วย เนื่องจากในการไปชี้แจงของบประมาณจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งเงินงบประมาณและ
เงินรายได้
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า อปส. สั่งการว่าให้ใช้เงินงบประมาณให้หมดก่อนจึงจะใช้
เงินรายได้ ขอให้ สวท., สทท.และ ส.ปชส. เตรียมข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถมีรายได้ได้
(บริการฟรี) เพื่อเป็นข้อมูลในการของบประมาณว่า กปส. มีการดําเนินการมากกว่างบประมาณที่ขอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.3 การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ
๗ รอบ ๕ ธันวาคม 2554
ผอ.สพป. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ อปส. มอบให้ สพป. รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของหน่วยงาน กปส. สรุปนําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องประจําทุกเดือน
/สพป. .........
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(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สพป. รายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ (ระหว่างวันที่
๒๐ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔) สําหรับการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โครงการประดับไฟและธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
ลนก. รายงานว่ า ตามที่ สลก. ได้ จั ด ทํ า โครงการประดั บ ไฟและธง
ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ด้วยการประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ รอบอาคาร
ประดับไฟ ธงตราสัญลักษณ์ฯ บริเวณรั้วด้านหน้าและประตูทางเข้าอาคาร กปส. เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
กว้างขวาง นั้น
สลก. ขอรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังนี้
1. จัดทําพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, พานพุ่ม, ธงชาติไทย
และธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ติดตั้งบนฐานชนิดกล่องโครงไม้
ติดคิ้วบัว ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้า กปส.
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับชนิด LED
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
5 ธันวาคม 2554 บริเวณป้อมประตูทางเข้าด้านหน้า และบริเวณรั้วด้านหน้า กปส.
3. ประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 รอบพื้นที่
รวมทั้งรั้วด้านหน้าของ กปส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สรุปผลการประชุมเตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน
ครั้งที่ 30
ผอ.สทท. รายงานว่ า อปส. อนุ มั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการ กปส. รวม 4 คน
ประกอบด้ วย อปส., ผอ.สทท., นายสื บพงศ์ นุ ต ริ ย ทั ศ น์ นายช่ า งไฟฟ้ า อาวุ โ ส, และนายสุ ร ศั ก ดิ์
หรรษาชลีกร นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 – 30 กรกฎาคม 2554
/สทท. ได้สรุป………

-8สทท. ได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นสําคัญ คือ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 (The London Organising Committee of the Olympic Games
– LOCOG) และ Olympic Broadcasting Services (OBS) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบผลิตสัญญาณ
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30 ได้วางกําหนดวันหมดเขตการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จําเป็นสําหรับการส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์นานาชาติ (International
Broadcast Centre – IBC) ซึ่งประเทศผู้ถือลิขสิทธิ์จะต้องปฏิบัติตามกําหนดเวลาอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. กปส. ได้รับการจัดสรรโควตาบัตรประจําตัวสื่อมวลชน (AD Cards) เพื่อเข้าไปปฏิบัติงาน
ถ่ายทอดสดและรายงานข่าว จํานวนทั้งสิ้น 20 คน โดยเจ้าภาพจะส่งใบสมัคร มาให้ภายในเดือน
ธันวาคม 2554 และ กปส. จะต้องส่งใบสมัครกลับไปให้เจ้าภาพภายในเดือนมีนาคม 2554 เป็นอย่างช้า
2. ผู้ แ ทน กปส. ได้ สํ า รวจที่ พั ก ที่ เ จ้ า ภาพจั ด เตรี ย มไว้ สํ า หรั บ สื่ อ มวลชน ซึ่ ง กปส.
ต้องยืนยันห้องพัก และมัดจําห้องพัก 60% ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ หรือภายในเดือน
กั น ยายน 2554 และสํ า เนาที่ เ หลื อ จะต้ อ งชํ า ระภายในเดื อ นมี น าคม 2555 รวมถึ ง ต้ อ งวางเงิ น
ค้ําประกันการเสียหายประมาณ 2,550 บาท โดยส่งเงินให้เจ้าภาพก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2555
เนื่องจากเจ้าภาพจะผลิตสัญญาณภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งหมดในระบบ HDTV
(High Definition TV) หรือระบบที่ให้สัญญาณภาพที่มีความคมชัดสูง ซึ่งมีอัตราส่วนของภาพ
บนหน้าจอ 16 : 9 แตกต่างจากระบบที่ สทท. ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น สทท. จะต้องหาวิธีการในการ
แปลงสัญญาณภาพการถ่ายทอดครั้งนี้ให้ผู้ชมชาวไทยซึ่งมีเครื่องรับในระบบ SDTV (อัตราส่วนหน้าจอ
4 : 3) สามารถรับชมรายการได้โดยไม่เสียอรรถรส และจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องการสูญเสียข้อมูลกราฟิก
ที่อยู่บริเวณขอบจอ เช่น ข้อมูลสถิติ คะแนน ข้อมูลที่แสดงผลการแข่งขัน เวลา ชื่อนักกีฬา ให้ได้ หากต้อง
แปลงสัญญาณภาพมาเป็นระบบ SDTV
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า จะต้องเตรียมความพร้อมด้านเอกชน โดยการขายโฆษณา ภาครัฐจะต้อง
ทํารายงานเสนอไปยัง ครม. หรือ รมต.นร. ในเบื้องต้นชี้แจงความจําเป็นในเรื่องของโอลิมปิคจํานวน
150 ล้านบาท ว่าจะของบกลางได้หรือไม่ โดยชี้แจงว่า กปส. จะมีการดําเนินการถ่ายทอดสด 2 งานคือ
ซีเกมส์และโอลิมปิก
อกค. รายงานว่า กปส. ได้ตั้งคณะกรรมการด้านการตลาดส่วนกลาง และเรื่องกีฬาที่จะ
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย เห็นสมควรให้ สทท. นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านการตลาดส่วนกลาง
ซึ่งมี รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) เป็นประธานฯ
รปส.(นายธี ร ะพงษ์ ฯ ) เสนอว่ า เรื่ อ งกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก ขอให้ เ ป็ น เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งรายงาน
ที่ประชุมทุกเดื อน จะได้รู้วิธี การ แนวทาง จะได้คิดร่ว มกันว่าจะของบจากรัฐบาลหรื อไม่ ให้บริษั ท
รับจัดหาโฆษณา ซึ่งหากคณะกรรมการฯ เห็นชอบต้องเสนอขอจากบริษัทต่าง ๆ ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม
และ กปส. ดําเนินการเอง มอบให้ สทท. เป็นเจ้าของเรื่องในการที่จะนําเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ มอบ ผอ.สทท. ดําเนินการต่อไป
/4.3 ผลการตัดสิน………

-94.3 ผลการตัดสินโครงการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ของ กปส. ประจําปี 2554
ผอ.สปต. รายงานว่า อปส. ลงนามในคําสั่ง กปส. ที่ 71/2554 ลงวันที่
18 มกราคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ของ กปส. ประจําปี 2554 โดยมี รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นประธานการดําเนินงานฯ
และนายสมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นประธานกรรมการตัดสิน
สปต. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554
เพื่อพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยสรุปผลการตัดสิน ดังนี้
สารคดีวิทยุ ส่งเข้าประกวด ๙ รายการ
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “บันทึกเรื่องราวแห่งกาลเวลา...ร้านน้ําชาเมืองนคร”
จาก สวท.นครศรีธรรมราช
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ทําบุญให้ได้บุญ ค้ําจุนศาสนา” จาก สวท.ตราด
- รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “เสียงสะท้อนผ่านน้ําตาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ”
จาก สวท.สงขลา
สารคดีโทรทัศน์ ส่งเข้าประกวด ๔ รายการ
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ทุ่งตึก” เมืองท่าโบราณ เส้นทางสายไหมทางทะเล
จาก สวท.ภูเก็ต
- รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “ส่องกล้องมองเมือง” ตอน โรงเรียนเพื่อเด็กออทิสติก
จาก สทท.ขอนแก่น
เรื่อง “เรื่องราวชาวเหนือ” ตอนกลองหลวง จาก สวท.เชียงใหม่
เรื่อง “ใต้สันติสุข” ตอน ลิงสันติสุข สื่อกลางสร้างความสัมพันธ์
จาก สทท.สงขลา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่ า ได้ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจําเดือนสิงหาคม
2554 ดังนี้
1. ประเภทของสื่อของ สวท. ประกอบด้วย สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่ออินเตอร์เน็ต
2. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ภารกิจพื้นฐานฯ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น
3. การดําเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล
4. รายการข่าว/ช่วงเวลาเผยแพร่
5. จํานวนตอนและจํานวนข่าวที่เผยแพร่/เดือน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.5 รายงานผล.........

- 10 4.5 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายน 2554 ดังนี้
๑. โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กปส. ปีงบประมาณ 2554
ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “PRD” ผูกพัน และกิจกรรมการประกวดโครงการสร้างความ
ผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กปส.
2. การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง รอบที่ 2/2554
3. การจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554
4. การสรรหาและเลือกพนักงานราชการ จํานวน 36 อัตรา เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 19
กันยายน 2554
5. การประกวดผลงานการจัดการความรู้ ประจําปี 2554 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่
1, 2 และ 3
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 รายงานการสํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ กปส. (ประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล)
ผอ.สนข. รายงานว่ า สนข. ได้ จั ด ทํ า โครงการสํ า รวจความคิ ด เห็ น
ประชาชนต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2554 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายรั ฐ บาล จํ า นวน ๑๒ เรื่ อ ง) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้ ว น) ภายใต้
งบดําเนินการโครงการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร กปส. ประจําปีงบประมาณ 2554 นั้น
สนข. ร่วมกับ สนผ. ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ กปส. จํานวน ๒ เรื่องคือ การประกันผลผลิตทางการเกษตร และแรงงานต่างด้าว โดยได้
สํารวจความคิดเห็นประชาชนในเดือนสิงหาคม 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ได้ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเด่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายน 2554 ดังนี้
๑. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทําประเด็นตามนโยบายประจําสัปดาห์ และรายงานผลการดําเนินการขยายผล
ประเด็นตามนโยบาย
2. สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ ศตส.กอ.รมน. โดยจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล และรายงาน
ผลการดําเนินการของ กปส. โดยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทุกวันอังคาร เวลา ๑5.๐๐ น. เพื่อร่วม
กําหนดประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ นําประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสาร
มาขยายผลต่ อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กปส. และเผยแพร่ อั ก ษรวิ่ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง บวก
ต่อ ศตส.กอ.รมน. ทางเว็บไซต์ สนข.
/3. จัดการประชุม.........
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ในภาวะวิกฤต กปส. ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
4. จัดส่งข้อมูลเชิงลึกในประเด็นตามนโยบายประจําสัปดาห์ของศูนย์ IOC และประเด็น
ตามกระแสที่สําคัญในระบบฐานข้อมูลข่าวสารกลางของ กปส. เพื่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ไปใช้ประโยชน์
5. คณะผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ยูนานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 คน
เดินทางเยือนประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2554 เพื่อแลกเปลี่ยนการเดินทางผลิตสารคดีและ
ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยสู่ประชาชนสาธารณรัฐประชาชนจีน
6. รายงานสรุปผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
7. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔ (จากสถิติ True hits)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 รายงานสรุปผลการจัดทํา (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2555 (มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล)
ห.กพร.กปส. รายงานว่ า กพร.กปส. ได้ ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ระดั บ
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปี
งบประมาณ 2555 ในมิติที่ 1 : มิติด้านประสิทธิผล ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ กปส. ตามยุทธศาสตร์ กปส. (พ.ศ.2555 – 2559) เมื่อวันศุกร์ที่ 2
กันยายน 2554 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป กรุงเทพฯ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และหน่วยงาน
กํากับ หน่วยงานร่วมรับผิดชอบผลงาน และมีมติเลือกตัวชี้วัดเพื่อนํามาจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งหมดจํานวน 12 ตัวชี้วัด สามารถสรุปจํานวน
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและ
กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จํานวน 1 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการ
ดําเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ จํานวน 9 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน จํานวน 2 ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ ขั้นตอนการดําเนินงานต่อไปคือการเจรจาต่อรองตัวชี้วัดกับสํานักงาน ก.พ.ร.
ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการภายในเดือนตุลาคม 2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.9 รายงานสรุปผล………

- 12 4.9 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ประจําปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
ห.กพร.กปส. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการ
จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อแสดงถึงมาตรฐานจริยธรรม และธรรมาภิบาลในระดับ
องค์การ เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวดที่ 1 การนําองค์กร : LD 5) ในการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยส่วนราชการต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่
สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด และนําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและประกาศเจตนารมณ์นําไปปฏิบัติ
ตามลําดับ และให้มีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันทุกปี
1. อปส. ได้มีคําสั่ง กปส. ที่ 1007/2553 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 แต่งตั้ง
คณะทํ า งานด้ า นการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี กปส. ประจํ า ปี 2553 โดยมี รปส.(นางลดาวั ล ย์ ฯ )
เป็นประธานคณะทํางาน ทําหน้าที่ทบทวนและจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปี
2554 สื่อสารสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนให้บุคลากรนําไปปฏิบัติในองค์การ
2. คณะทํางานดังกล่าว ได้ทบทวนและจัดทํา “ร่างนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
ประจําปี 2554” โดยเชื่อมโยงกับหลักธรรมาภิบาล กําหนดเป็นนโยบายหลัก 4 ด้าน ดังนี้
2.1 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.2 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ
2.4 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
3. ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารประจํ า เดื อ นธั น วาคม 2553 ให้ ค วามเห็ น ชอบ และ อปส.
ลงนามประกาศใช้ “นโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี กรมประชาสั ม พั น ธ์ ประจํ า ปี 2554”
เพื่อแสดงถึง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ กปส. ในการปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2554 และ
มอบหมายให้ ผอ.สํานัก/กอง พิจารณาเลือกจัดทําโครงการ/มาตรการรองรับนโยบายดังกล่าว 4 ด้าน
(อย่างน้อยด้านละ 1 โครงการ/มาตรการ) ตามความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการมุ่งเน้นของ
หน่วยงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกคน เพื่อปฏิบัติตามแนวทาง
ภายใต้ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ให้บรรลุผลสําเร็จ และให้มีการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลเพื่อนําข้อมูลมาปรับปรุงนโยบายฯ อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ง กพร.กปส. นําเสนอ สรุปผล
ความก้ าวหน้ าการดํ าเนิ นงานตามนโยบายการกํ ากั บดู แลองค์ ก ารที่ ดี และรายงานการประเมิ น ผล
ประจําปี 2554 ต่อผู้บริหาร 2 ครั้งต่อปี ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 : รอบ 6 เดือน เมษายน 2554
ครั้งที่ 2 : รอบ 12 เดือน กันยายน 5554
ในการนี้ กพร.กปส. ได้จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 12 เดือน) และข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2555 (บทสรุปสําหรับผู้บริหาร) พบว่า ในระดับสํานัก/กอง ได้มีการ
จัดทําและดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมรองรับ นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฯ ได้ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม.........
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รับทราบ
4.10 รายงานสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA หมวด 1-6 ประจําปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
ห.กพร.กปส. รายงานว่า กปส. ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ ภายใต้ตัวชี้วัดที่ 11
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นการดําเนินการพัฒนาองค์กร
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 – หมวด 7 ทั้งนี้มีกําหนดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
กพร.กปส. ได้ จั ด การประชุ ม คณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA) ระดับกรม ร่วมกับ ระดับสํานัก/กอง เรื่อง การประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจั ดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ประจํา ปี 2554 และจัดทําแผนพั ฒนาองค์การ
ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2554 โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน
จ.นครปฐม
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานฯ ในการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์
PMQA ระดับพื้นฐาน ประจําปี 2554 หมวด 1 – หมวด 6 สรุปค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.45
ในการนี้ กพร.กปส. อยู่ระหว่างจัดทํารายงานสรุปผลตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒ นาคุณภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ ประจําปี 2554 โดยการรวบรวมข้ อมูล ตัว ชี้วั ด
ผลลัพธ์ในหมวด 7 การทบทวนลักษณะสําคัญขององค์กร และการจัดทํารายงานการประเมินองค์กร
เพื่อผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐานตามโปรแกรม Self Certify FL
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม
(VNA) ครั้งที่ 8
ผอ.สปต. รายงานว่ า อปส. มอบหมายให้ รปส.(นายธี ร ะพงษ์ ฯ )
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 211 A กปส. เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดําเนินการ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง กปส. และสํานักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency : VNA)
ซึ่งได้ลงนามร่วมกันมาตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2546 และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเทคนิค
ร่วมไทย-เวียดนาม (VNA) ร่วมกันเป็นประจําทุกปีโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
การพิจารณารายงานความคืบหน้าและโครงการต่อเนื่อง
1. การแลกเปลี่ยนทีมผู้ผลิตข่าว
2. การแลกเปลี่ยนรายการข่าว
3. การฝึกอบรมภาษาไทย
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
5. การแลกเปลี่ยน News Clips/Footages
/6. การแลกเปลี่ยน.........
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7. Co-Production of News Teams
8. การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมระหว่าง กปส. และสํานักข่าวเวียดนาม ครั้งที่ 9
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2555 โดย VNA จะแจ้งกําหนดการให้ทราบต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนสิงหาคม 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หน่วยงาน ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) จํานวน ๒3 หน่วยงาน ได้แก่ ศสช., สพป., สลก., สนผ., นตส., กกจ., กกร.,
กพร.กปส., สปต., กคจ., กคล., สทท., สวท., สนข., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 คิดเป็นร้อยละ
๙5.83 และหน่วยงานที่นําเสนอเอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรงคือ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น
๑,๔๓๗,๖๔๖,๑๐๐.- บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2554
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้
สปข.1
- การบริหารติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
- สรุปการประเมินผลกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคล
- การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สปข.1
ประจําปีงบประมาณ 2554
- กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อมวลชนกับการใช้ราชาศัพท์”
สปข.2
- สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ สปข.2
- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
/- การจัดสัมมนา………
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สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
สปข.3
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ครั้งที่ 9/2554 เดือนกันยายน 2554
- การดําเนินงานตามแนวทาง/มาตรการในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ปี 2554
- การถ่ายทอดสดผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนปฏิบัติ
ราชการ (แผนงาน/โครงการ) กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 และประชุมพิจารณา
(ร่าง) กรอบตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554
สปข.6
- สรุปความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและป้องกันหลังเกิดอุทกภัยของ สปข.6
- การจัดมหกรรมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค “เติมเต็มด้วยเต็มใจ”
สปข.7
- นําละครชาตรี (เท่งตุ๊ก) เข้าร่วมกิจกรรมโชว์ศิลปะพื้นบ้าน ในงาน “ศิลปะพื้นบ้าน
สมานฉันท์ 4 ภาค” ในวันที่ 3 กันยายน 2554 ณ หอประชุม กปส.
- อปส. เป็นประธานเปิดกาประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ IT ในวันที่
5 กันยายน 2554
- การดํ า เนิ น งานของ ศอส.สปข.7 ในสถานการณ์ เ กิ ด ภั ย พิ บั ติ น้ํ า ท่ ว มในพื้ น ที่
ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2554
- รายงานผลการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายพิชัย นริพทะพันธ์) ณ จ.ระยอง ในวันที่ 15 กันยายน 2554
สปข.8
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ครั้งที่ 9/2554 เดือนกันยายน 2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.๑ การจัดงานเกษียณอายุราชการ
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้ผู้มาร่วมงาน
เกษียณอยู่จนถึงกําหนดงานเลิก จึงควรมีของที่ระลึก โดยขอความร่วมมือจาก อปส., รปส. และ ลนก.
จัดหาของรางวัลใหญ่เพื่อจับหางบัตรให้ผู้มาร่วมงาน โดยรางวัลใหญ่จะเป็นตั๋วเครื่องบินไป – กลับ 2 ที่
นั่ง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ – ภูเก็ต รวมทั้งจะมีการแสดงรวม 6 ชุด
รปส.(นายธี ร ะพงษ์ ฯ) แจ้ ง ว่ า ในวั น พรุ่ งนี้ (๒๓ กัน ยายน ๒๕๕๔) ช่ ว งเช้ า ประชุ ม
สหกรณ์ฯ ช่วงบ่ายจะมีการมอบประกาศเกียรติคุณ โดย รมต.นร. (น.ส.กฤษณาฯ) จะมาร่วมงาน ขอให้
ทุกท่านเข้าร่วมงาน การแต่งกายในงานพิธีเป็นชุดผ้าไทย งานเลี้ยงช่วงเย็นจะเป็นแฟนซีเลิฟ ๆ
/ผอ.สพป. .........

