รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 11/๒๕๕๔
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา 08.30 น.
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส จังหวัดสงขลา
*********
ผู้มาประชุม
1. นายธีระพงษ์

โสดาศรี

2. นางปรีห์กมล

ถนอมศักดิ์ชัย

3. นายอําพล

บุญจันทร์

4. นางสาวอัมพวัน
5. นายไพฑูรย์
6. นางอุษณีย์
7. นางทัศนีย์
8. นางทัศนีย์

เจริญกุล
หิรัญประดิษฐ์
ศรีธัญรัตน์
ผลชานิโก
ไตรอรุณ

9. นายจรูญ
10. นายเอนก
11. นางสาวรัตนา
๑2. นายเสรี
๑3. นายประวิน
๑4. นายอารมณ์
๑5. นายจําลอง
16. นายเจริญชัย
17. นางสุดฤทัย

ไชยศร
เกตุเอม
เจริญศักดิ์
จูบุญส่ง
พัฒนะพงษ์
คงสกูล
สิงห์โตงาม
เปี่ยมเพิ่มพูน
เลิศเกษม

18. นายทินรัตน์
19. นางสาวศุภพร

สัจจาพิทักษ์
สาครบุตร

20. นางธารทิพย์
21. นายชัยวัน

ทองงามขํา
เพชรจิระวรพงศ์

22. นางทัศนีย์
23. นายกิตติศักดิ์
24. นายยุทธนา

ไตรอรุณ
หาญกล้า
เทียมพงศ์

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
เลขานุการ รปส.
แทน รปส.(นางเตือนใจฯ)
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ แทน
ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักข่าว
ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์ แทน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส แทน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
/25. นางณัฐกาญจน์………

-225. นางณัฐกาญจน์

ตันเจริญสุข

26. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงษ์
27. นายวิเชียร

สุภายุทธ

28. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
29. นายเสมอ
30. นางจุฑารัตน์

นิ่มเงิน
โสดาศรี

31. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

32. นายเริงณรงค์

ณียวัฒน์

33. นายชูโชค

ทองตาล่วง

34. นายบุรี

ดีชัยยะ

35. นายดํารง

เศวตพรหม

36. นายมาโนช

โอสถเจริญ

37. นายมานพ

อําพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ แทน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ แทน
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
เลขานุการ รปส.(นายธีระพงษ์ฯ)
2. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
3. นางนวิยา
อินทร์มี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ก่อนเข้าวาระการประชุม
ผอ.สปข.6 กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร กปส. พร้อมทั้งบรรยายสรุปการดําเนินงานของ
สปข.6
/ระเบียบวาระที่ ๑……..

-๓ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑. อปส. กล่าวขอบคุณ ผอ.สปข.6 และผู้บริหาร สปข.6 ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ
และจัดประชุมผู้บริหารด้วยความเรียบร้อย
2. จุดประสงค์ของการจัดประชุมสัญจรคือให้รู้จักบุคลากร/หน้าที่/สถานที่
เพื่อจะได้บูรณาการการทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่สําคัญคือรับทราบปัญหาของพื้นที่
สําหรับการจัดสรรงบประมาณของ สปข. ขอให้นับหน่วยงานภายใต้กํากับเป็นหลัก
3. ขอแสดงความยินดีกับ นางพิชญา เมืองเนาว์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผอ.สปข.5
4. การชี้แจงงบประมาณต่อคณะอนุกรรมาธิการ 3 คณะ ทั้งหมดของ กปส.
ที่ของบประมาณ 1,608,162,900.- บาท ถูกปรับลดวงเงินงบประมาณจํานวน 42,760,600.- บาท
คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รวมทั้งสิ้น 1,565,402,300.- บาท
ยังเหลือการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวุฒิสภาอีกครั้งในวันที่ 29 ธันวาคม 2554
5. การจัดรายการสัญจรปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ กปส. ไม่ได้รับงบประมาณ
สําหรับการดําเนินการขอให้ทําข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กปส. และรายงานให้ทราบด้วย เพื่อขอรับ
เงินสนับสนุนว่า กปส. ได้ใช้งบประมาณในการนี้เป็นจํานวนเท่าใด
6. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกราช
พฤกษ์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2555 โดยมีการ Dinner Talk เรื่อง ภาวะวิกฤตในการ
ทํางาน ในวันที่ 15 มกราคม 2555 ช่วงเช้าจะเข้าร่วมพิธีเปิดงานราชพฤกษ์ และในวันที่ 16 มกราคม
2555 ประชุม ครม. สัญจร ให้เตรียมทีมข่าวไปสนับสนุนด้วย
7. การฟื้นฟู เยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ขอให้เร่งดําเนินการ ส่งเอกสารไปยังจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ภาวะวิกฤต 65 จังหวัดแล้ว
ขอให้ ปชส.ผู้แทนภาค กําชับประชาสัมพันธ์จังหวัดในกํากับ ประชาสัมพันธ์คู่มือการช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ประสบอุทกภัยด้วย และถ่ายทอดทั่วประเทศเนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล
8. ในการทําข่าวรัฐมนตรี/ส.ส. หรือนักการเมืองท้องถิ่น ที่ลงพื้นที่ขอให้แจ้ง
ด้วยว่ามาจากหน่วยงานไหน
9. การเสนอวิสัยทัศน์ของ อปส. ในการเข้าดํารงตําแหน่ง เมื่อได้รับตําแหน่ง
แล้วจะดําเนินการวิสัยทัศน์ที่ได้เสนอไว้ ทั้งหมดจะเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กปส.
10. การหารายได้เข้าสวัสดิการ กปส. ตั้งเป้าหมายว่าในปี 2555 จะหาเงินให้
ได้อย่างน้อย 5 ล้านบาท โดยจะจัดกิจกรรมมวย/แรลลี่/คอนเสิร์ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนํา
เงินเข้าสวัสดิการ กปส. ช่วยเหลือข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ประสบอุทกภัย
11. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขอให้เร่งดําเนินการ เช่น โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์/สามัคคีปรองดองภายในชาติ/เยียวยาหลังน้ําท่วม/พัฒนาประชาธิปไตย เรื่อง
การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และประชาสัมพันธ์กลุ่มอาเซียน
1๒. การลา หรือการขออนุมัติเดินทาง ขอให้ดําเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒.........

ระเบียบวาระที่ ๒
พฤศจิกายน 2554

-4รั บ รองรายงานการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 10/2๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ 25

ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว มีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี้
ผอ.สนผ. ขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม หน้ า 14 วาระ 4.10 บรรทั ด ที่ 5 จาก
“ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า” เป็น “อาจารย์ผู้ทําการประเมิน และหารือ กพร. แล้ว”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/๒๕๕๔
ตามที่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 10/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 25
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕5 และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
อกค. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารครั้ ง ที่ 10/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้ จ่ า ยเงิ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ประจํ า ปี ๒๕๕5 และรายงานเงิ น คงเหลื อ กปส. จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
กคล. ขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕5
357.57 ล้านบาท
เงินรายได้
196.80 ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
เงินโครงการอาเซียน
1.01 ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
5.57 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
0.53 ล้านบาท
เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
3.45 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
31.49 ล้านบาท
๒. งบประมาณปี 2555 ใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน โดยในงวดแรกได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 518.52 ล้านบาท เป็นงบบุคลากร 346.39 ล้านบาท งบดําเนินงาน 172.13 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 160.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.04
ล้านบาท ของงบประมาณที่ได้รับ
/3. ผลการดําเนินงาน………

-53. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบลงทุนรายการ
ครุ ภั ณ ฑ์ จํา นวน ๓ รายการ เป็ น เงิ น ๙๐.๐๙ ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย โครงการปรั บปรุ ง อุ ป กรณ์
ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
สําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และ สทท.จันทบุรี จํานวน ๒ ชุด, โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาค
พร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา จํานวน 1 ชุด,
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. (ทดแทนของเดิม) สวท. อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น, สวท.นครพนม, สวท.เชียงราย และ สวท.อุตรดิตถ์ จํานวน ๔ ชุด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า นโยบายด้านการเงินคือ จะไม่อนุมัติในหลักการไว้ก่อน หากมีเงินถึงจะ
อนุมัติ และโครงการใดสามารถใช้เงินงบประมาณได้ขอให้ใช้เงินงบประมาณก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.2 การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ
๗ รอบ ๕ ธันวาคม 2554
ผู้แทน ผอ.สพป.(น.ส.ศุภพรฯ) รายงานว่าสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่
๓/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๙ มี น าคม ๒๕๕๔ อปส. มอบให้ สพป. รวบรวมข้ อมู ลการจั ดกิ จกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ของหน่วยงาน กปส. สรุปนําเสนอเป็นวาระสืบเนื่อง
ประจําทุกเดือน
สพป. ได้รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผู้แทน ผอ.สพป.(น.ส.ศุภพรฯ) รายงานเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่ง อปส. เป็นเลขาฯ จะมีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ (27 ธันวาคม 2554) ซึง่ จะเป็นโครงการ
สุดท้ายที่ส่วนกลางต้องดําเนินการคือ โครงการส่งต่อความดีไม่มีวันหมด จะมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับ
จิตอาสาทําดีมีคนเห็น จํานวน 84 คน
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 รายงานความคืบหน้าการใช้เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบซี ี
และการก่อสร้างอาคารหอพักฯ
ผู้ แ ทน ผอ.สพท.(นายชั ย วั น ฯ) รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
ผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 3.1 ที่ประชุมมีมติให้นําเรื่อง
ความคืบหน้าการใช้เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารในวาระสืบเนื่องเป็น
ประจําทุกเดือน ความคืบหน้าสรุปได้ ดังนี้
1. สพท. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการ
ประเมินราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดย ผอ.สพท. เป็นประธาน
คณะกรรมการจัด ทํ า ร่ างขอบเขตของงาน ได้นํ า แบบก่ อ สร้ า งอาคารและเอกสารแบ่ ง งวดงานของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง มาจัดทําร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจนแล้วเสร็จ
และได้ส่งร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาให้กับคณะกรรมการประเมินราคาก่อสร้าง
ซึ่งได้ประมาณราคากลางและส่งให้กับฝ่ายพัสดุ กคล. เพื่อดําเนินการประกวดราคาต่อไป
/2. ฝ่ายพัสดุ.........

-62. ฝ่ายพัสดุ กคล. แจ้งว่าโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุมัติในหลักการในการจัดทํา
โครงการ และกรมบั ญ ชี ก ลางได้ อ อกระเบี ย บขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การก่ อ สร้ า งใหม่ โดยกํ า หนดให้
การประเมิ น ราคากลาง หากประเมิ น ราคากลางแล้ ว 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ป ระกาศประกวดราคา
ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ให้ประเมินราคากลางใหม่
3. เพื่อให้การจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์เป็นไป
ตามระเบี ย บของทางราชการ สพท. เห็ น ควรให้ ย กเลิ ก คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฯ ชุ ด ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงการก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ และดําเนินการตาม
ขบวนการจัดจ้างงานก่อสร้างของทางราชการ กรณีประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) จั ด ทํ า /ออกแบบโครงการและขออนุ มั ติ โ ครงการ/งบประมาณ (โดยใช้
แบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง)
(2) คํ า นวณราคากลาง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ราคากลาง โดยมี
คณะกรรมการฯ จาก สปช., กคล. และ สพท.
(3) ขออนุมัติดําเนินการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(4) จัดทําร่าง TOR รวมทั้งเอกสารประกวดราคา (โดยประกาศราคากลางไว้ในร่าง
TOR) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา และทําการ
เผยแพร่ร่าง TOR โดยมีคณะกรรมการฯ จาก สปช., กคล. และ สพท. ขออนุมัติใช้ร่างขอบเขตของงาน
ในการจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ
ทางราชการต่อไป
5. ดําเนินการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (โดยใช้ราคากลางเป็นราคาเริ่มต้นการประมูล)
ในการดํ า เนิ น การตามขั้ น ต่ า ง ๆ คาดว่ า จะสามารถลงนามในสั ญ ญาได้ ป ระมาณ
ต้นเดือนเมษายน 2555
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. มีข้อซักถามความเป็นมาว่า สถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี เกี่ยวข้องกับหอพักสถาบันฯ
อย่างไร
ผู้แทน ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานว่า เมื่อปี 2537 กปส. ได้รับเงินสนับสนุนจาก
สถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี จากประเทศอังกฤษ ให้ก่อสร้างสถานีวิทยุที่จังหวัดนครสวรรค์ จํานวน 220
ล้านบาท ในขั้นตอนแรก กปส. ใช้งบประมาณที่ได้รับสร้างอาคารหอพักสถาบันฯ ควบคู่กับงบประมาณ
ประจําปีซึ่งใช้ก่อสร้างอาคารที่ทําการ กปส. ปัจจุบัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2557 ซึ่งตามข้อเท็จจริง
หาก กปส. ไม่สามารถใช้เงินให้หมดภายใน 20 ปี งบประมาณจะถูกนํากลับไปเป็นรายได้แผ่นดิน สพท.
คาดว่า กปส. สามารถดําเนินการได้ทัน โดยเฉพาะ สพท. ได้ดําเนินการในเรื่องแปลนต่าง ๆ เรียบร้อย
แล้ว แต่เนื่องจากในปี 2540 ได้มีระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีกระบวนการ
ที่ถูกต้อง 4 วิธี และเห็นว่า สปช. เป็นเจ้าของงบประมาณควรเป็นเจ้าของเรื่องดําเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ ตั้งแต่การขออนุมัติจัดทําแบบ ประเมินราคากลาง และขออนุมัติประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว สปช. จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ต่อไป
/อปส. ให้ความเห็นว่า………

-7อปส. ให้ความเห็นว่า ตามที่ BBC ให้งบประมาณมาเกือบ 20 ปี แต่ กปส. ไม่ได้ใช้
เนื่องจากติดระเบียบและข้อกําหนดของ BBC จึงขอมอบหมายให้ สปช. เป็นเจ้าของเรื่อง และให้
พิจารณาดําเนินการตามเงื่อนไขของ BBC
ผู้แทน สปช. (น.ส.กุลปราณีฯ) ชี้แจงว่า เรื่องเดิมคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงาน
ผอ.สพท. เป็ น ประธานกรรมการ เจ้ า ของเรื่ อ งคื อ สพท. โดย สปช. รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลการใช้
งบประมาณของการสร้ า งหอพั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ดี สปช. ไม่ ขั ด ข้ อ งที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง แต่ ทั้ ง นี้
ต้องยกเลิกคณะกรรมการเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ โดย สปช. เป็นเจ้าของเรื่อง และขอให้
สพท. มีหนังสือแจ้ง ผ.สปช. เกี่ยวกับรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการด้วย
ผู้แทน สพท.(นายชัยวันฯ) แจ้งว่า สปช. ในฐานะเจ้าของงบประมาณและเป็นเจ้าของเรื่อง
จะต้องเป็นผู้นําเสนอ และต้องมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามขั้นตอน โดย สพท. ยินดีให้ความร่วมมือ
ลนก. รับที่จะทําหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้ทั้ง 2 หน่วยงานทราบ
มติที่ประชุม
มอบ สปช. เป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง โดยให้ ป ระสานในรายละเอี ย ดกั บ
สพท. ต่อไป
3.4 รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารหอพักการเวก
ผู้ แ ทน ผ.สปช.(น.ส.กุ ล ปราณี ฯ ) รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม
ผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 วาระที่ 3.1 ที่ประชุมมีมติให้นําเรื่อง
ความคืบหน้าการใช้เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี และการก่อสร้างอาคารหอพัก นําเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารในวาระสืบเนื่องเป็นประจําทุกเดือน นั้น สปช. ขอสรุปความก้าวหน้า ดังนี้
1. สปช. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2555 จํานวน 10 ล้านบาท เพื่อปรับปรุง
อาคารหอพั กการเวก ซึ่ งได้ ปิ ด บริ ก ารมากกว่า 2 ปี เนื่ อ งจากรอรั บ งบประมาณเพื่อ ปรั บปรุ ง และ
ซ่อมแซม ซึ่ง สพท. ได้นัดประชุมหารือพร้อมสํารวจอาคารหอพักการเวกร่วมกับ สปช. เมื่อวันที่ 1
ธั น วาคม 2554 เพื่ อ สํ า รวจความเสื่ อ มสภาพของอาคารและความชํ า รุ ด เสี ย หายของระบบ
สาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ในการจัดทําร่างขอบเขตงาน (TOR)
2. สปช. เสนอเรื่องให้ อปส. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการซ่อมแซมอาคารหอพัก
การเวก โดยขออนุมัติใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2555 จํานวน 10 ล้านบาท เพื่อดําเนินการและ
ขออนุมัติตั้งคณะทํางานจัดทําร่างข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR)
3. สปช. เห็ น ชอบร่ ว มกั บ สพท. ในการกํ า หนดกรอบเวลาการดํ า เนิ น การ (Time
Frame) ปรับปรุงหอพักการเวกให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่บุคลากร
กปส. และบุคลากรจากส่วนราชการอื่น ๆ (ภายในเดือนมิถุนายน 2555)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔………
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เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลการประเมินผลการจัดนิทรรศการ รําลึก 50 ปี การก่อตั้ง
สถาบันการประชาสัมพันธ์ “จากโรงเรียน...สู่สถาบันการประชาสัมพันธ์”
ผู้ แ ทน ผ.สปช.(น.ส.กุ ล ปราณี ฯ ) รายงานว่ า สปช. ได้ ดํ า เนิ น การ
จั ด นิ ท รรศการ เนื่ อ งในโอกาสสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ กปส. ครบรอบการก่ อ ตั้ ง 50 ปี ในชื่ อ
นิทรรศการ “จากโรงเรียน...สู่สถาบันการประชาสัมพันธ์” ภายใต้ “5 ทศวรรษ แห่งความภาคภูมิใจ”
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักวิชาชีพประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่ง สปช. ได้เล็งเห็น
ความสํ า คั ญ เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการประชาสัม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารมวลชน โดยเฉพาะในด้ า นการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
สปช. ได้ดําเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากผลการประเมิน
ในภาพรวมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมทั้งหมด 4.43 (88.6%)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สรุปผลการประเมินผลการเสวนา เรื่อง
“นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ไปได้สวยด้วยการตลาด”
ผู้แทน ผ.สปช.(น.ส.กุลปราณีฯ) รายงานว่า สปช. ได้ดําเนินการจัดโครงการ
การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบการก่อตั้ง
50 ปี หัวข้อเสวนา เรื่อง “นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ไปได้สวยด้วยการตลาด” ในวันที่ 20 ตุลาคม
2554 ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์ ให้กับนักวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่ง สปช. ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นของการ
เสริมสร้างความรู้ เปิดมุมมอง การมีวิสัยทัศน์ แนวคิดใหม่ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
โดยเฉพาะบุคลากรภาครัฐ จึงได้จัดเสวนาวิชาการดังกล่าว เพื่อให้เกิดมุมมอง มีมิติความคิดสร้างสรรค์
พัฒนารูปแบบงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อตนเองและหน่วยงาน ทั้งนี้
สปช. ได้ ดํ าเนิ น การเสวนาวิ ช าการดัง กล่ าวเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ผลการประเมิ น ในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด 4.56
(97.20%)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 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
นโยบายรัฐบาล จํานวน ๑๒ เรื่อง) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ภายใต้งบดําเนินการ
โครงการบริหารประเด็นข้อมูลข่าวสาร กปส. ประจําปีงบประมาณ 2554 นั้น
/สนข. ร่วมกับ.........

-9สนข. ร่วมกับ สนผ. ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ กปส. จํานวน 2 เรื่องคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย และเรื่อง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ได้ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเด่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนธันวาคม 2554 ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในช่วงอุทกภัย ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
หรือ ศปภ. และการปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ช่วงฟื้นฟูเยียวยา
2. การประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
3. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ (จากสถิติ True hits)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในเดือนธันวาคม 2554 ดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา ณ 1 ตุลาคม 2554 ซึ่งคาดว่า
จะสามารถแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนเฉพาะรายบุคคลทาง Intranet ได้ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม
2554 และจะได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจําตกเบิกพร้อมทั้งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําในเดือนมกราคม 2555 สําหรับการเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่ง รปส.,
ผอ.สํ า นั ก และ ผชช. ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งนํ า เสนอ ปนร. พิ จ ารณา และมี คํ า สั่ ง เลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ตามหลักเกณฑ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2554
2. การเรียกรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ 5 สายงาน จํานวน 9 อัตรา ในวันที่ 27 ธันวาคม
2554 ได้แก่ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ, นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ, นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษาปฏิบัติการ, นายช่างโยธาธิการปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยเรียกรายงานตัว
ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา และปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ จํานวน 14 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกจ. ขอความเห็นชอบจาก อปส. เปิดสอบบรรจุข้าราชการใหม่ในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
และขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านแจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาทราบด้วย สําหรับเรื่องลูกจ้างชั่วคราว ขณะนี้
อปส. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง
มติที่ประชุมให้นําสํานัก/กอง ที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการไปมากําหนดเป้าหมายว่าในปี 55 จะปรับ
ลดลู ก จ้ า งชั่ ว คราวลง 61 อั ต รา หลั ก การที่ จ ะเสนอ อปส. พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบคื อ ขณะนี้
เป็นเพียงมติของคณะกรรมการต้องเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดําเนินการตามมติได้
/โดยจํานวน………

- 10 โดยจํานวน 61 อัตรา ทางสํานัก/กอง ยังสามารถดําเนินการสรรหาและจ้างไปได้ก่อน ในระหว่างที่
กกจ. เรียกบรรจุข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่สอบขึ้นบัญชีไว้ได้มาบรรจุในตําแหน่ง
ที่ว่างและลาออกในระหว่างปี ก็จะนําตําแหน่งที่ว่างนั้นยุบหรือเลิกจ้างไปโดยอัตโนมัติ ระหว่างปี 2555
จะเลิกจ้างเฉพาะตําแหน่งที่ว่างของสํานัก/กองที่กําหนดไว้ ซึ่งจะมีบัญชีเรียบร้อย ผู้แทนกระทรวงการคลัง
แจ้งว่า เมื่อลดอัตราลงแล้วหากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดจําเป็นต้องจ้างก็ให้จ้างในลักษณะจ้างเหมา
บริการ โดยใช้งบประมาณหรือเงินรายได้ของสํานัก/กอง
ร.ผชช.(นายจรูญฯ) เสนอความเห็นสนับสนุน กกจ. ในการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
เป็นความสําคัญที่ข้าราชการใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงาน กปส. ต้องทราบวิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจและ
หน้าที่ของหน่วยงานเป็นลําดับแรก และเห็นว่าในการปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพควรมีสื่อซึ่งผลิตเป็น
รูปแบบที่ชัดเจนในลักษณะ Presentation เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ข้าราชการใหม่ ควรมีผู้ที่ผ่านงาน
และมีประสบการณ์เป็นตัวอย่างที่ดีที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งนั้น ๆ เข้าไปร่วมในการปฐมนิเทศ และ
เมื่อเข้ามาปฏิบัติงานใน กปส. แล้วควรมีพี่เลี้ยงสอนงานด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 รายงานผลการดําเนินงานของ สลก. ประจําปีงบประมาณ 2554
ลนก. รายงานว่า สลก. ได้จัดทําผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 โดยรวบรวมผลงานจัดทําเป็นรูปเล่ม
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 รายงานการประเมินผลการรับรู้เข้าใจทิศทางขององค์การ
และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร กปส.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่า คําสั่ง กปส. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
กํากับดูแล คณะงานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กปส. หมวดที่ 1 การนํา
องค์ กร โดยมี รปส.(นางลดาวั ลย์ ฯ) เป็ น หั ว หน้ า คณะทํ า งาน และส่ ว นประเมิ น ผล สนผ. เป็ น ฝ่ า ย
เลขานุการคณะทํางาน เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองค์การและติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การของ กปส.
สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(หมวดที่ 1) การนําองค์กรของ กปส. ได้ดําเนินการสํารวจการรับรู้เข้าใจทิศทางขององค์การและ
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนําองค์การของผู้บริหาร กปส. ประจําปีงบประมาณ 2554
ตามแผนพัฒนาองค์การ เพื่อรับทราบถึงการรับรู้และเข้าใจในทิศทางขององค์การของบุคลากรที่มี
ต่อการนําองค์กรของผู้บริหาร กปส. ใช้รูปแบบการสํารวจความคิดเห็นแบบวัดครั้งเดียว ระหว่างเดือน
กรกฎาคม – สิ ง หาคม 2554 ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ น ตั ว แทนข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 541 คน สรุปผลการประเมิน ดังนี้
/1. การเปิดรับข่าวสาร………

- 11 1. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางองค์การตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.
2552 – 2554) จากสื่อ/กิจกรรมของ กปส. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากสื่อ
อินทราเน็ต (เว็บไซต์ของ กปส.) เรื่องวิสัยทัศน์ กปส. ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ร้อยละ 67.70/
ค่านิยมองค์การ ร้อยละ 62.50/พันธกิจ ร้อยละ 59.10/ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 62.70/นโยบายกํากับ
ดูแลองค์การที่ดี ร้อยละ 57.50 และข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ ร้อยละ 57.30 ตามลําดับ
2. การประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางของ กปส. และการบริหารภาครัฐ
ตามหลัก ธรรมาภิ บาล (จากเกณฑ์ การประเมิ น ร้อ ยละ 60 จึง จะถือ ว่ า มีความเข้ า ใจ) พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ทําแบบทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 65.40
3. ความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของผู้บริหารในหน่วยงานในภาพรวมมีความพึงพอใจ
ในระดับ ปานกลาง ประเด็นการสื่อสารการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์การอยู่ในระดับ มาก
ส่วนประเด็นอื่น ๆ อยู่ในระดับ ปานกลางทุกประเด็น
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานของ กปส. จํานวน ๒4 หน่วยงาน ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน) ประจําเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 17 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., กกจ., กกร., สวท.,
สทท., สนข., สพป., สนผ., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 หน่วยงานที่นําเสนอเอกสารเข้าที่ประชุม
ผู้บริหารโดยตรงคือ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 รายงานผลการประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายของศูนย์พักพิง
อกค. รายงานว่ า กคล. ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการประชุ ม ชี้ แ จงขั้ น ตอน
การเบิกจ่ายของศูนย์พักพิง รวมทั้งการขออนุมัติค่าใช้จ่ายของศูนย์พักพิงทั้ง 3 แห่ง ของ กปส. จํานวน
772,665.- บาท เป็นค่าอาหาร 466,230.- บาท และเครื่องอุปโภค 306,435.- บาท ที่ส่งให้
สํานักงานคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.10 คู่มือการรับ – ส่ง.........
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อกร. รายงานว่า อปส. มีคําสั่งมอบหมายให้ อกร. ตรวจสอบเอกสาร
การรับ – ส่ง งานในหน้าที่และทรัพย์สินของผู้ดํารงตําแหน่งในสายงานอํานวยการหลายตําแหน่ง กรณี
“พ้ น ตํ า แหน่ ง ” ปรากฏว่ า เอกสารดั ง กล่ า วไม่ ส มบู ร ณ์ เนื่ อ งจากมิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524
เมื่อข้าราชการพ้นจากตําแหน่ง จําเป็นต้องรับส่งงานในหน้าที่ราชการเป็นลายลักษณ์
อั ก ษร โดยอาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการรั บ ส่ ง งานในหน้ า ที่ ร าชการ
พ.ศ. 2524 เพื่อให้ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งประเภทตําแหน่งบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ตํ า แหน่ ง ประเภทวิ ช าการ และตํ า แหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ซึ่ ง มิ ไ ด้ เ รี ย กชื่ อ “ผู้ อํ า นวยการกอง” หรื อ
“หัวหน้าแผนก” มีแนวทางปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้งานในหน้าที่ ในตําแหน่ง
ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ กกร. ได้จัดทํา “คู่มือการ
รับ – ส่ง งานในหน้าที่ราชการ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference เดือนธันวาคม ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่ า สื บเนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บริ ห าร ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference
สลก. ได้ดําเนินการประชุม และสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2554
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้
สปข.1
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ครั้งที่ 12/2554
2. จัดฟรีคอนเสิร์ต “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554
3. ความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหา ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปี
งบประมาณ 2555 ตัวชี้วัดที่ 3.1.4 ร้อยละของจํานวนผู้รับฟังรายการวิทยุของ กปส. และตัวชี้วัดที่
3.1.5 ร้อยละของจํานวนผู้รับชมรายการโทรทัศน์ของ กปส. ในพื้นที่ สปข.1
4. การลงนาม MOU เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและภัยสุขภาพ
/สปข.2.........

- 13 สปข.2
1. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ถ่ายทอดสดพิธีเปิดสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คําม่วน)
2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- วั น ที่ 3 ธั น วาคม 2554 จั ด กิ จ กรรมการจั ด งานศาสนมงคลเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2555 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สปข.3
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ครั้งที่ 11/2554
2. รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ) เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. การจัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”
4. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
สปข.4
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ครั้งที่ 12/2554
สปข.5
1. สรุปผลการดําเนินงานด้านแผนงาน/โครงการ
- โครงการประชาสัมพันธ์ สปข.5 อาสาพาประชายิ้ม...รับผู้มาเยือน
- โครงการเสวนาเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง”
2. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สปข.5
(IOC-Region5)
3. การปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สปข.5
4. ผลิตวารสารอินไซด์ 05
สปข.6
สปข.6 ได้รับจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูหลังอุทกภัยโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง จํานวน 37 รายการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 37,058,155.- บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
สปข.7
1. ผลการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
2. ศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดชลบุรี
3. ความคืบหน้าโครงการ “รวมพลัง” ปีที่ 2 ของ สปข.7
4. แผนสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
สปข.8
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ครั้งที่ 11/2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 รายงานผลการมอบอํานาจ.........
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อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
อกร. รายงานว่า กปส. มีคําสั่ง ที่ 531/2553 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้
แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน นั้น
กกร. ได้สรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมี
จํานวน 14 จังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ และจํานวน 61 จังหวัดไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกร. รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2554 การคมนาคมไม่สะดวก
บางหน่วยงานอาจจะส่งแล้วแต่ไม่มีรายชื่อปรากฏในเอกสาร ในเดือนหน้าจะนําเสนอตั้งแต่เดือนตุลาคม
– ธันวาคม 2554
ปชส.ผู้แทนภาค 2 ขอหารือ อกร. ว่า บางเรื่องการปฏิบติงานราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบประชาสัมพันธ์จังหวัด เช่น อนุมัติใช้รถราชการ สวัสดิการต่าง ๆ ที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่
ในสํานักงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้อนุมัติเอง ต้องรายงานหรือไม่
อกร. แจ้ ง ว่ า เนื่ อ งจากประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด เป็ น ข้ า ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค การที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการประชาสัมพันธ์จังหวัดส่วนหนึ่งเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด อีกส่วนหนึ่ง
เป็ น อํ า นาจของ อปส. สํ า หรั บ การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านแทน อปส. เพื่ อ เป็ น การตรวจสอบ
ซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจายอํานาจ แต่จะรายงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลย์พินิจของประชาสัมพันธ์
จังหวัดว่าจะรายงานแค่ไหน
ผอ.สปข.6 ขอหารือ อกร. ว่า การมอบอํานาจในการปฏิบัติของ ผอ.สปข. ในการ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดโทรทัศน์ในพื้นที่ ผอ.สปข. ไม่มีอํานาจ ได้หารือ อกร. ในเรื่องการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสามารถทําได้ เพราะในบางครั้งการถ่ายทอดในพื้นที่ที่ขอยกเว้นเร่งด่วน
ขออนุมัติ อปส. ไม่ทัน ขอหารือว่า ผอ.สปข. จะมีอํานาจยกเว้นเฉพาะพื้นที่ได้หรือไม่
อกร. รายงานว่า เดิม กปส. ได้รับความเห็นชอบจาก ครม., รมต.กระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณให้ กปส. สามารถหาเงินรายได้ ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ปี 2546 และหลังจากนั้น
ได้ออกระเบียบ กปส. ว่าด้วยการเช่าเวลาและกําหนดอัตราค่าเช่าเวลา และภายหลังได้กําหนดเกี่ยวกับ
การยกเว้น การลดอัตราค่าเช่าเวลา คําสั่ง กปส. ที่ 1174/2553 มอบอํานาจให้ รปส. หรือ ผอ.สปข.1-8
ลดอัตราค่าเช่าเวลาได้ ส่วนการที่จะลดได้มากน้อยเท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับ อปส. ผู้มีอํานาจ และผู้ที่จะได้รับ
การมอบอํานาจจะอยู่ในตําแหน่งระดับใดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้บริหาร
อปส. แจ้ ง สรุ ป คื อ การอนุ มั ติ ใ ห้ ถ่ า ยทอดหรื อ ไม่ นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ อปส. หรื อ รปส.
ผอ.สปข. ไม่สามารถอนุมัติได้ สําหรับการลดอัตราค่าเช่าแล้วแต่ดุลพินิจ ส่วนค่าอุปกรณ์ไม่สามารถลดได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.14 รายงานสรุปผล………

- 15 4.14 รายงานสรุปผลการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ของ กปส.
ผอ.สนผ. รายงานว่า กปส. ได้เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวงเงินงบประมาณ 1,608,162,900.- บาท ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
และคณะอนุกรรมาธิการฯ ชุดต่าง ๆ ดังนี้
1. ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วุฒิสภา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นการชี้แจงงบประมาณของ
กปส. จํานวน 1,608,162,900.- บาท
2. ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2554 เป็นการชี้แจงงบลงทุนของ กปส. จํานวน 114,223,000.- บาท ผลการชี้แจงคือ งบประมาณ
ไม่ถูกปรับลด
3. ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐวิสาหกิจ กองทุน
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เป็นการชี้แจงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม และการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1)
งบประมาณจํานวน 168,712,000.- บาท ผลการชี้แจงสรุปให้ปรับลดวงเงิน 16,398,900.- บาท
คงเหลือ 152,313,100.- บาท
4. ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ งบดําเนินงาน ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กองทุน เงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 (ช่วงเช้า) เป็นการชี้แจงงบประมาณจํานวน 520,189,200.- บาท
ผลการชี้แจงสรุปให้ปรับลดวงเงินลง 26,316,700.- บาท คงเหลือ 493,827,500.- บาท
5. ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554 (ช่วงบ่าย) เป็นการชี้แจงงบประมาณ
จํานวน 1,608,162,900.- บาท
สรุปผลการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ ตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้ กปส. ปรับลดวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้นจํานวน 42,760,600.- บาท คงเหลืองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ของ กปส. รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,565,402,300.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้าล้านสี่แสนสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ การดําเนินการตามระเบียบในการเปลี่ยนสายการปฏิบัติงาน
อปส. แจ้งว่า การดําเนินการตามระเบียบในการเปลี่ยนสายการปฏิบัติงาน
ขอให้กําชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และขอให้ กกจ. สรุปแนวทางความก้าวหน้าในการเลื่อน
ตําแหน่งให้ที่ประชุมทราบต่อไป
/อกจ. รายงานว่า.........

- 16 อกจ. รายงานว่า เดิมอยู่ในระบบซีมีการแยกซีอย่างชัดเจน แต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นแท่ง
จัดกลุ่มไว้ ประกอบด้วย แท่งทั่วไปจะเริ่มบรรจุระดับปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ ๖ ปีจะมีคุณสมบัติ
ที่จะประเมินเพื่อเลื่อนระดับในตําแหน่งที่ครองคือระดับชํานาญงาน หากแท่งทั่วไปจะขึ้นเป็นช่างอาวุโส
หรือเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส จะเป็นการเลื่อนระดับมาเป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานที่ปฏิบัติหน้าที่ตรงตรง
กั บ ผอ.สํ า นั ก /กอง ที่ กํ า หนดตํ า แหน่ ง ว ๑๗ ของ ก.พ. เป็ น การเลื่ อ นไปเป็ น ระดั บ อาวุ โ ส
ขณะนี้ แ ท่ ง ทั่ ว ไปของ กปส. มี ทั้ ง หมด ๑,๐๙๐ อั ต รา สํ า หรั บ แท่ ง ทั่ ว ไปจะเปลี่ ย นมาเป็ น วิ ช าการ
แท่งทั่วไปเริ่มบรรจุตั้งแต่ระดับปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็นชํานาญการ จากชํานาญการจะเลื่อนเป็นชํานาญการ
พิเศษ หากแท่งทั่วไปจะเปลี่ยนมาเป็นแท่งวิชาการขณะนี้จะต้องสอบเปลี่ยนสายงานเท่านั้น ระดับชํานาญการ
ที่จะขึ้น ปีที่แล้ว กกจ. ได้เชิญบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่จัดทําความก้าวหน้าในสายอาชีพ หากระดับปฏิบัติการ
ในแท่งวิชาการ จะขึ้นเป็นชํานาญการ ระดับปริญญาตรีจะต้องครองตําแหน่ง ๖ ปี ปริญญาโท ๔ ปี และ
ปริ ญ ญาเอก 2 ปี เป็ น ต้ น เมื่ อ ครองตํ า แหน่ ง ครบสามารถประเมิ น ผลงานขึ้ น เป็ น ชํ า นาญการได้
จากชํานาญการแยกมาเป็น ชํานาญการนักสื่อที่อยู่ในสายสื่อ กับชํานาญการที่เป็นนักประชาสัมพันธ์
ที่เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเปิดรับสมัครผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดไม่มีใครสมัคร
ฉะนั้นถ้าเราไม่ทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้ชัดเจนและกรอบการสั่งสมประสบการณ์ คนที่
จะมาดํารงตําแหน่งอํานวยการต้นเลยจะไม่มีการสั่งสมประสบการณ์ในสายอาชีพของงานนั้น ๆ จึงเสนอ
ผู้บริหารว่าตําแหน่งที่เป็นนักสื่อปฏิบัติงาน ๕ - ๗ ปี ที่อยู่ในสายวิทยุโทรทัศน์ ควรจะสมัครมาเป็น
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดก่อนไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะมีสิทธิที่จะขอเข้ารับการประเมินสู่ระดับชํานาญ
การพิเศษ นี่คือเส้นทางของปีนี้ที่บริษัท ซิกเนเจอร์ จะทําระบบให้ชัดเจนเสนอผู้บริหาร โดยจะให้
ผู้เชี่ยวชาญมานําเสนอแนวทางว่าเป็นอย่างไร และการเตรียมพร้อมคนเข้าสู่ตําแหน่งประชาสัมพันธ์
จังหวัดจะต้องสั่งสมประสบการณ์อะไรบ้าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๒ ประชาคมอาเซียน
ปชส.ผู้ แ ทนภาค ๖ รายงานว่ า อปส. มอบนโยบายเร่ ง ด่ ว นเกี่ ย วกั บ
ประชาคมอาเซียน ขอแจ้งว่า ในเว็บไซต์ของ ปชส.สงขลา มีผู้เข้าชมวันละ ๕,๐๐๐ คน แยกข้อมูลแล้ว
ปรากฏว่ ามากกว่ าครึ่ งหนึ่ งเข้ าชมข้ อมู ลของอาเซี ยน ปั ญหาที่ ตามมาคื อ เป็ นเว็ บไซต์ เดี ยวของจั งหวั ด
ที่ทําประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ เมื่อได้ข้อมูลไปแล้วสอบถามเพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็นสถานศึกษาซึ่งต้องการ
วิทยากร ประชาสัมพันธ์จังหวัดมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และไม่สามารถ
ที่จะแนะนําใครได้ เสนอผู้บริหารว่าจะทําอย่างไรที่จะสร้างวิทยากรให้มีทุกจังหวัดที่จะให้ความรู้กับ
สถานศึกษาได้เกี่ยวกับเรื่องประชาคมอาเซียน ขอหารือว่ามีแนวทางในการสร้างวิทยากรระดับจังหวัดหรือไม่
ผู้แทน สปต.(นางสุดฤทัยฯ) รายงานว่า สปต. ได้ประสานกับกรมอาเซียนเกี่ยวกับ
ความคืบหน้าในการจัดกิจกรรม มีปฏิทินงานอาเซียนปรากฏทางเว็บไซต์ของ กปส. ตลอด ในเดือนมกราคม
จะเป็นเจ้าภาพการประชุมย่อยอาเซียนสนเทศที่พทั ยา จ.ชลบุรี ซึ่งได้เชิญ อปส. เป็นประธานฯ งานเลี้ยง
ให้กับประเทศอาเซียนด้วย วิทยากรได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด หากต้องการวิทยากร
/ขอให้ประสานมายัง.........

- 17 ขอให้ประสานมายัง สปต. เพื่อจะได้ประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศและวิทยากรของหน่วยงาน
ที่มีความพร้อม เพราะใน ๓ เสาหลักจะต้องใช้วิทยากรในแต่ละเรื่องที่อาจจะมีความใกล้ชิดในพื้นที่
ของท่าน จะดูว่าท่านต้องการข้อมูลประเภทไหนจะได้จัดส่งวิทยากรที่เหมาะสมลงไปในพื้นที่ สปต. รับเป็นเจ้าภาพ
ปชส.ผู้แทนภาค ๘ รายงานว่า เกี่ ยวกั บเรื่ องนี้ ในพื้ นที่มี การตื่นตั วมาก โดยเฉพาะ
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนพม่า ได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดถอดเทปทั้งหมด จะได้สั่งการ
ไปยั ง หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลกระทบ กปส. ควรให้ ค วามสํ า คั ญ เพราะนายกรั ฐ มนตรี ดํ า เนิ น การโครงการ
ทวายโปรเจคต่อ โดยเฉพาะท่าเรือน้ําลึกทวาย ขอให้ กปส. ได้นํานโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
ต่อสื่อมวลชนมาขยายผล ในพื้นที่ผู้บริหารที่อยู่ในพื้นที่ที่มีรอยต่อดังที่ ปชส.ผู้แทนภาค ๖ กล่าวนั้น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจะต้องเริ่มเรียนภาษาของประเทศอาเซียน เช่นคําง่าย ๆ ทําอย่างไรให้มีองค์กร
จัดอบรมผู้บริหารในพื้นที่อบรมด้านภาษา
อปส. แจ้ ง ว่ า มี ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ อาเซี ย น หากต้ อ งการวิ ท ยากรของอาเซี ย น
สามารถเชิญ อปส. ไปเป็นวิทยากรในพื้นที่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในต่างจังหวัดมีโรงเรียน
ต้นแบบของอาเซียน อบรมให้ความรู้ภาษาอาเซียนฟรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.๓ การเกษียณหนังสือราชการ
ร.ผชช.(นายจรู ญ ฯ) มี ข้ อ สั ง เกตว่ า การเสนอหนั ง สื อ ของ กปส. จาก
หน่วยงาน สํานัก/กอง ถึง อปส. ซึ่งจะต้องผ่าน รปส. ที่กํากับดูแล เมื่อ รปส. ไปราชการ มักจะเขียน
ข้อความ เช่น ไปต่างประเทศ ไปราชการ กํากับไว้ บางฉบับเอกสารดังกล่าวถูกนําขึ้น Intranet โดยยัง
ไม่ได้ลบข้อความดังกล่าว อาจทําให้เสียภาพลักษณ์ในการบริหารจัดการจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเรื่อง
ของเลขานุการหน้าห้องของผู้บริหาร หรือ รปส. นั้น ๆ หากจําเป็นต้องแจ้งควรรับทราบเป็นการภายใน
โดยเขียนด้วยดินสอและลบก่อนที่จะนําไปดําเนินการใด ๆ หรืออาจใช้กระดาษติดไว้ เมื่อดําเนินการแล้ว
เสร็จควรดึงออก
อกร. รายงานเพิ่มเติมว่า มติหรือคําสั่งในที่ประชุมผู้บริหาร ที่ผ่านมามักจะนํามติหรือ
คําสั่งในที่ประชุมของผู้บริหารไปเป็นคําสั่งหรือแนวปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองปี ๒๕๓๙ มติหรือคําสั่งในที่ประชุมต่าง ๆ หาก อปส. ต้องการจะนํามาเป็นคําสั่งหรือ
แนวทางปฏิบัติต้องอ้างมติที่ประชุม และขอให้ผู้ปฏิบัตินําไปใช้ ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจะนําคําสั่งหรือมติ
ของที่ ป ระชุ ม มาออกเป็ น คํ า สั่ ง เฉพาะและมี ก ารเวี ย นเพื่ อ ให้ ท ราบและถื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ใ ช่ นํ า รายงาน
การประชุมไปเวียนทาง Intranet แล้วให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมปฏิบัติ

/ลนก. รายงานว่า………

