รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 1/๒๕๕5
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม ๒๕๕5 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายธีระพงษ์
2. นางเตือนใจ
3. นายอําพล
4. นางสาวอัมพวัน
5. นายไพฑูรย์
6. นางอุษณีย์
7. นางทัศนีย์
8. นางทัศนีย์
9. นายเอนก
10. นางสาวรัตนา
11. นายประวิน
๑2. นายเสรี
๑3. นางพิชญา
๑4. นายอารมณ์
๑5. นายจําลอง
16. นายเจริญชัย
17. นางสาวจํานงค์
18. นายทินรัตน์
19. นางสาวศุภพร
20. นางธารทิพย์
21. นายชัยวัน
22. นางทัศนีย์
23. นายกิตติศักดิ์
24. นายยุทธนา

โสดาศรี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
เจริญกุล
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ศรีธัญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
ไตรอรุณ
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
เกตุเอม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
เจริญศักดิ์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
เมืองเนาว์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
ภควรวุฒิ
ผู้อํานวยการส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
แทนผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว
สาครบุตร
ผู้อํานวยการส่วนประชาสัมพันธ์ แทน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
เพชรจิระวรพงศ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส แทน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ไตรอรุณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
/25. นายสมโภชน์………

-225. นายสมโภชน์
26. นางจิตติมา
27. นายวิเชียร

วิสุทธิแพทย์
จารุจินดา
สุภายุทธ

28. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
29. นายเสมอ
30. นายสมพงษ์

นิ่มเงิน
ปัตตานี

31. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

32. นายเริงณรงค์

ณียวัฒน์

33. นายชูโชค

ทองตาล่วง

34. นายบุรี

ดีชัยยะ

35. นายดํารง

เศวตพรหม

36. นายธเนศ

เธียรนันท์

37. นายมานพ

อําพันธุ์

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
2. นายจรูญ
ไชยศร
3. นายวีระศักดิ์
เชิงเชาว์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
2. นางสาวจุฑามณี
3. นางชมมณี
4. นางสาวสายพิณ
5. นางนวิยา
6. นางสาวพริ้มเพรา

ปานปรีชา
ศรีเจริญวนะกิจ
เกตุมุต
เจริญรัศมี
อินทร์มี
อ้นเอี่ยม

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
แทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การประชาสัมพันธ์
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ)
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
/ระเบียบวาระที่ ๑………
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เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑. การปรั บ เปลี่ ย น ครม.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชุ ด ที่ ๒ แต่ ง ตั้ ง รองนายกรั ฐ มนตรี
(ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) กํากับดูแลสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กํากับดูแล กปส. และแต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวิม รุ่งวัฒนจินดา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ต.บุญเลิศ นันทวิสิทธิ์)
๒. เมื่ อ วานนี้ (๒๖ มกราคม ๒๕๕๕) ได้ ไ ปแสดงความยิ น ดี กั บ รมต.นร.
(นายนิวัฒน์ธํารงฯ) ที่ทําเนียบรัฐบาล และท่านได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องของการทํางานให้รวดเร็ว รวมทั้งเข้าถึงประชาชน โดยใช้สื่อของ กปส. ที่มีอยู่ทั้งวิทยุและโทรทัศน์
รวมทั้งเครือข่าย โดยเฉพาะ อปม., การประชาสัมพันธ์เรื่องของการแก้ไขป้องกันปราบปรามยาเสพติด
ซึ่งบุคลากรของ กปส. มีอยู่ทั่วประเทศ ให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รมต.นร. จะมามอบ
นโยบายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยให้ สลก. ประสานขอวาระการมอบนโยบายจาก รมต.นร.
มอบ สนผ. จัดทํา Presentation นําเสนอ โดยเลือกเฉพาะผลงานเด่น ๆ ของ กปส.
๓. การจั ด อบรม อปม. ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเฉพาะกิ จ โดยมี อปส.
เป็นประธาน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล จะมีการอบรมทุกจังหวัด ๆ ละ ๑๐๐ คน หากดําเนินการ
ได้ผลดีปีหน้าจะจัดทําแผนของบประมาณต่อไป
๔. เรื่ อ งยาเสพติ ด เมื่ อ ไปรั บ มอบนโยบาย รมต.นร. สั่ ง ให้ จั ด ทํ า แผนงาน
โครงการเสนอมาเพื่อจะไปขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบ สนผ. จัดทําแผนงาน
โครงการเรื่องยาเสพติด
๕. อปส. จะเดินทางไปมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ดําเนินโครงการเขื่อนอุบลรัตน์โมเดล ที่จังหวัด
เชียงใหม่ให้ดําเนินโครงการราชพฤกษ์โมเดล (สปปส.) มอบ สนผ. จัดทําเป้าหมาย แผนงานต่าง ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับที่ รมต.นร. ได้มอบหมายงานว่า กปส. จะทําอะไรเพื่อตอบสนองนโยบาย เพื่อขอรับ
งบประมาณเพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ให้ ดํ า เนิ น โครงการเขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ โ มเดล คื อ การ
ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ําท่วม สําหรับการไปมอบนโยบายในแต่ละจังหวัด ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟัง
ให้ อปส. ทราบด้วย
๖. เอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องน้ําท่วม รอบแรกได้แจกจ่ายไปแล้วไม่เพียงพอ
ขณะนี้ได้จัดส่งเพิ่มเติมไปแล้ว เมื่อทุก สปข. ได้รับแล้ว ให้แจกจ่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดและ สวท.
รวมทั้งผู้จัดรายการเครือข่ายของ กปส. ด้วย ขอให้ สพป. เก็บรายละเอียดการจัดส่งไว้ด้วยเพราะมี
บางจังหวัด แจ้งว่ายังไม่ได้รับ เมื่อแจกจ่ ายเสร็จ กปส. ต้อ งรายงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปชส.ผู้แทนภาค ๒ รายงานว่า ในส่วนของ ปชส.ภาค ๒ ที่ดําเนินการคือ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบในการพบประชาชนจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี
พิษณุโลก นครสวรรค์ และอุบลราชธานี ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ที่เดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และช่อง ๓ จะนําประตูและลูกบิดไปแจกทุกจังหวัดที่ประสบอุทก
ภัย ช่วงเวลานี้เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนเหมาะที่จะนําเอกสารประชาสัมพันธ์ไปแจก และในวันที่
/๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์………

-4๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปรับข้อมูลในการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม กปส.
ควรใช้โอกาสนี้ในการที่จะนําเอกสารการประชาสัมพันธ์ไปแจกประชาชนที่จะมาร่วมในการให้ข้อมูล
7. ขณะนี้มีตําแหน่ง ผชช. จํานวน ๖ ท่าน รวม ศอ.บต. ซึ่ง ผชช. จะมีหน้าที่
ในการเป็นผู้ช่วย อปส. และส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
ขอให้รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน
8. เรื่องอาเซียน กปส. เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้มีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก อปส. ขอให้ สปต. ติดตาม PowerPoint จากกระทรวงการต่างประเทศที่
นําเสนอในการประชุมมาเป็นข้อมูลด้วย ในกรณีที่ สปต. จะจัดมุมอาเซียน เสนอแนะให้จัดทําแบบ
รายการยกสยาม คือให้ทุกสํานัก/กอง ในส่วนกลางคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 3-5 คน มาตอบคําถาม
ผู้แทน ผอ.สปต. (นางสาวจํานงค์ฯ) รายงานว่า สปต. จะจัดมุมอาเซียน ในสัปดาห์หน้า
โดยจะเชิญ อปส. เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องโถง จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สิ่งของที่นํามา
แสดงเป็นสัญลักษณ์ของอาเซียน มีกิจกรรมการตอบปัญหาอาเซียนเพื่อสร้างความรู้ในหมู่ข้าราชการ
กปส. และ สปต. จะทําเว็บเพจใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อลงในเว็บไซต์ของ กปส. สําหรับภาค
ภาษาอังกฤษมีข้อมูลแล้ว อยู่ในคอลัมน์ Thailand in Asean
9. กําชับการตั้งคําถามของผู้สื่อข่าวของ กปส. ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์รัฐมนตรี
ควรประสานโฆษกกระทรวงก่อนว่ามีประเด็นใดที่จะให้สัมภาษณ์
10. อดี ต อปส. (นายรั ก ษ์ ศั ก ดิ์ ฯ ) ถึ ง แก่ ก รรม ในวั น เสาร์ ที่ 28 มกราคม
2555 กปส. ร่วมกับชมรมอดีตข้าราชการ กปส. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดโสมนัส ศาลา 5
เวลา 18.30 น. และจะมีพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น.
11. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงขอบคุณหน่วยงาน
ต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยในช่วงเกิดอุทกภัย ณ ทําเนียบรัฐบาล โดย พลเอกเปรม
ติลสูลานนท์ องคมนตรี ร่วมงานดังกล่าวด้วย มอบ สทท. เตรียมพร้อมด้านการถ่ายทอดสด
12. นายกรั ฐ มนตรี จ ะลงพื้ น ที่ สํ า รวจเส้ น ทางน้ํ า ระหว่ า งวั น ที่ 13 – 17
กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ณ จั ง หวั ด นครสวรรค์ พิ จิ ต ร พิ ษ ณุ โ ลก อุ ทั ย ธานี และลพบุ รี และร่ ว มงาน
วันแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มอบ สนข. ประสานการทําข่าวกับ สวท. และ สทท. ส่งผู้สื่อข่าวไป
ประจํา ส่วนที่มาเสริมคือ สปข. และ ส.ปชส. ในพื้นที่ประสานสื่อมวลชนต่าง ๆ
13. งบอุทกภัยรัฐบาลแจ้งว่า ตามที่จ่ายเงินไปแล้วหากไม่ดําเนินการ ภายใน
2 สัปดาห์ จะเรียกคืนทั้งหมด
อกค. รายงานว่า งบอุทกภัยขอไป 33 ล้านบาท ได้มา 24 ล้านบาท ขั้นตอนคือ สนผ.
จัดสรรจํานวนเงินให้ กคล. เป็นผู้โอนเงิน และจัดทําหนังสือมอบอํานาจ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาต
จาก อปส. ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมเอกสารและดําเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว เพราะทาง สลน. จะเก็บ
ตัวเลขในการเบิกจ่ายของ กปส. รายงานรัฐมนตรี และ กคล. จะเร่งโอนเงินไปให้แต่ละหน่วยงานโดยเร็ว
ผอ.สวท. เสนอแนะว่า ระหว่างที่ยังไม่ได้โอนเงิน วันนี้ สนผ. กําหนดยอดเงินให้แต่ละ
สํานัก/เขตแล้ว พร้อมทั้งกิจกรรมควรจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ก่อนเพื่อที่สํานัก/กอง จะได้เตรียมการไว้ก่อน
/14. ปนร. มีหนังสือ………

-514. ปนร. มี ห นั ง สื อ ขอให้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข่ า วสารของรั ฐ บาล
ให้ประชาชนได้รับทราบ วัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข่าวสารถึงระดับประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึง อาจใช้
เสียงตามสาย หอกระจายข่าวในชุมชน และให้มีจังหวัดนําร่องโดย กปส. เป็นผู้คัดเลือกทดลองภายใน
2 สั ป ดาห์ ให้ สํ า นั ก โฆษกเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เนื้ อ หาทุ ก สั ป ดาห์ ส่ ว นการเผยแพร่ ม อบ กปส. ประสานกั บ
กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่นเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับ กปส. ที่เป็นโครงการนําร่องมี 5 หน่วยงานที่มีผู้แทนของ กปส. เข้าร่วมประชุมคือ
สพป., สวท., สนข. หน่วยงานนําร่องคือ ส.ปชส.นนทบุรี และสมุทรสาคร ต้องติดตามว่าข่าวสารถึง
ประชาชนหรือไม่ มีอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างไร จากนั้นมอบหน่วยงาน กปส. ประชาสัมพันธ์ตาม
ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางแก้ ไ ขที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมทั้ ง เร่ ง รั ด และกํ า ชั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง
5 หน่วยงาน ติดตามงานด้วย
15. งบประมาณประจํ า ปี 2555 กปส. ได้ รั บ 1,565 ล้ า นบาท และ
งบประมาณประจําปี 2556 ได้เริ่มดําเนินการแล้ว มีแนวคิดว่าจะให้มีบ้านพักและอื่น ๆ ตามความ
จําเป็นเร่งด่วนโดยจะนําสํานักงบประมาณเดินทางไปลงพื้นที่ที่อําเภอแม่สาย ในวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์
2555 เพื่อดูสถานที่จริง
16. ตํารวจภูธรภาค 1 จะมาขอพื้นที่ กปส. ที่จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 100 ไร่
โดยมีเงื่อนไขจะสร้างที่พักให้ กปส. ทั้งนี้ขอให้ ผอ.สวท., ผอ.สพท. และ อกร. เร่งพิจารณานําเสนอใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) กํากับดูแลสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
17. การมอบอํานาจฯ เมื่อดําเนินการแล้วขอให้เสนอความเห็นด้วย
18. การขออนุมัติเดินทางไปราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ขอให้
ดําเนินการตามระเบียบด้วย โดยเฉพาะให้ขออนุมัติก่อนการเดินทางไปราชการ
19. การขออนุมั ติถ่ ายทอด ขอให้ ดําเนิ นการตามอํานาจหน้ าที่ที่ ได้ ระบุไ ว้
เมื่อเกินอํานาจให้นําเสนอ อปส. และเมื่อเสนอขออนุมัติมาให้แจ้งด้วยว่า อปส. มีอํานาจในการอนุมัติข้อใด
20. งานวิ ว าห์ ใ ต้ ส มุ ท ร ที่ จั ง หวั ด ตรั ง รั ฐ มนตรี ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า หอการค้ า ตรั ง
ขอถ่ายทอด ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ขอถ่ายทอดโดยขอยกเว้นค่าใช้จ่าย มอบ สปข.6
ตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากได้รับข้อมูลว่ามีออร์แกไนเซอร์เป็นผู้รับงาน
ผอ.สปข.6 รายงานเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้จะมีหนังสือถึง อปส. โดยตรง ไม่ได้ผ่าน
สปข.6 แต่ ทุ ก ปี ล ดให้ 50%
ขอหารื อ อกร. เรื่ อ งระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการมอบอํ า นาจในการ
ลดราคา จะรวมค่าเช่าเวลาและค่าบริการ ฉะนั้นสรุปว่าค่าอุปกรณ์ในภาพรวมลดได้อยู่แล้วใช่หรือไม่
และการลดค่าอุปกรณ์หากเป็นเอกชนไม่สามารถลดได้ แต่ถ้าเป็นส่วนราชการสามารถลดได้ใช่หรือไม่
เนื่องจากคําสั่งไม่ได้ระบุไว้
ผอ.สปข.2 เสนอความเห็ น ว่ า ควรอยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ไม่ เ กี่ ย วว่ า จะเป็ น เอกชนหรื อ
ส่วนราชการ ลดได้ตามระเบียบอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนค่าอุปกรณ์ไม่สามารถลดได้
ผอ.สทท. แจ้งว่า ตามที่ สทท. ปฏิบัติจะไม่ลดค่าอุปกรณ์ถ่ายทอด แต่จะลดค่าเช่าเวลา
เท่านั้น ควรดํ าเนินการเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน ถ้าพิจ ารณาตามดุล พินิจแล้ วงานวิวาห์ใ ต้สมุท ร
เป็นงานประจําปีของจังหวัด เพราะฉะนั้นก็จะลดค่าเช่าเวลาได้เท่านั้น
/21. ตําแหน่ง รปส. ........

-621. ตําแหน่ง รปส. ที่ว่าง 1 ตําแหน่ง จะรับจากบุคคลภายใน กปส. เท่านั้น
22. การย้ายข้าราชการ เมื่อได้รับคําสั่งแล้วขอให้ไปดําเนินการตามที่ได้รับ
แต่งตั้งด้วย ทั้งนี้จะต้องดําเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ กกจ. เวียนแจ้งคําสั่งใน Intranet
23. กปส. จะจัดการแข่งขันกอล์ฟ มอบให้ ผอ.สํานัก/กอง และ ปชส.ภาค
สนับสนุนอย่างน้อย 1 ก๊วน ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 80 ก๊วน ๆ ละ 30,000.- บาท และ 50,000.- บาท
ซึ่ ง ใช้ ชื่ อ กปส. เป็ น ผู้ จั ด ตั้ ง งบไว้ ป ระมาณ 3 ล้ า นบาท รายได้ จ ะมอบให้ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย 40%
มอบชมรมกอล์ฟ 40% และนําเข้าสวัสดิการ กปส. 20% กําหนดจัดในวันที่ 24 เมษายน 2555
ณ สนามวินเซอร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักหน่วยงานของ กปส. มอบ ผอ.สวท. ในฐานะฝ่าย
เลขาฯ การจัดงาน และ ผอ.สปข.1 ในฐานะเลขาฯ ชมรมกอล์ฟ กปส. แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
24. ในการประชุ ม สหกรณ์ กปส. ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการมอบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบอุทกภัยของ กปส. ประมาณ 370 คน โดยจ่ายต่ําสุด 1,000.- บาท และสูงสุด 5,000.- บาท
ใช้เงินประมาณ 9.9 แสนบาทเศษ
25. เงินรายได้ของ กปส. ยังติดลบอยู่จํานวน 50 ล้านบาทเศษ แจ้งให้ทราบ
ว่าจะไม่มีการอนุมัติในหลักการไว้ก่อน
26. คอลัมน์แจ๋วริมจอ ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วิจารณ์การถ่ายทอดของ สปข.8
ว่าต่ํากว่ ามาตรฐานมาก ขอให้ กํา ชับ ทุก หน่ วยงานได้เ อาใจใส่ ในการถ่ ายทอดด้ วย หากมีปั ญ หา
ประการใดขอให้ติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่าง สทท. ส่วนกลางด้วย
27. การรายงาน นอกเหนือจาก IOC แล้ว การช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
นายกรัฐมนตรีต้องการทราบว่ามีเสียงสะท้อนในเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรบ้าง ได้ประชุมร่วมกันแล้ว
จากที่ สพป. รับผิดชอบข่าวหนังสือพิมพ์ สวท. รับผิดชอบข่าววิทยุ สทท. รับผิดชอบข่าวโทรทัศน์ และ
สปต. รั บ ผิ ด ชอบด้ า นต่ า งประเทศ มอบให้ สนข. เป็ น ผู้ ส รุ ป ทุ ก วั น เฉพาะเรื่ อ งช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู
เยียวยาเท่านั้น
28. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการไปถ่ายทอดของนายกรัฐมนตรี
หรืออื่น ๆ ในแต่ละครั้ง ให้เพิ่มรถดาวเทียมอีก 1 คัน สํารองไว้เนื่องจากอาจเกิดปัญหาดาวเทียมล่ม
29. การไปชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณ มักจะมีคําถามว่า สทท. ทําไมไม่มี
ผู้สนใจรับชมเมื่อเทียบกับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ขอให้ตอบในแนวทางเดียวกันว่า จุดยืนของ สทท.
คือ เสนอข่าวและความรู้ วิสัยทัศน์ของ สทท.เป็นสถานีหลักด้านข่าวสารและความรู้
และ
ประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
1. ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 กรมบัญชีกลางให้ กปส. กันเงินเหลื่อมปี
และโอนเงิ น มาให้ 500 ล้ า นบาทเศษ กปส. เบิ ก จ่ า ยได้ 200 ล้ า นบาทเศษ สํ า หรั บ ปี นี้ ก ารใช้
งบประมาณต้องเร่งเบิกจ่าย ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณ ผอ.สํานัก/กอง ทุกท่าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ให้
ความร่วมมือในการเบิกจ่ายงบประมาณออกมาเป็นผลดีมากที่สุดคือ ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็น
/สําหรับงบลงทุน.........
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เป็ น เจ้ า ภาพในเรื่ อ งของงบลงทุ น ได้ มี ก ารกั น เงิ น เหลื่ อ มปี ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การใช้ ง บประมาณ
ที่สมบูรณ์ที่สุด สําหรับสํานัก/กองต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานหลักด้านสื่อจะต้องใช้เงินมากและเงิน
งบลงทุน รวมทั้ง สพท. ได้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ รอไว้ เมื่อเงินงบประมาณปี 2555 หากได้มาจะได้
เบิกจ่ายได้ทันที จะเห็นได้ว่างวดแรก กปส. เบิกต่ํากว่าเกณฑ์ แม้ว่าจะใช้เงินเดิมของปีที่แล้ว
2. การรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกสํานัก/กอง สปข. รวมทั้ง ส.ปชส.
ผ่านระบบ PMS ปีนี้จะใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะจะทําให้ อปส. มีข้อมูลพร้อมที่จะตอบคําถามเวลา
ไปเสนอของบประมาณ หรือในการตัดสินใจในการโยกย้ายแต่งตั้ง หรือเรื่องสําคัญ ๆ ของ กปส. จะใช้
ข้อมูลนี้ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2555 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว มีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี้
อกจ. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 16 ย่อหน้าแรกทั้งหมด เป็นดังนี้
อกจ. รายงานว่า เดิมการดํารงตําแหน่งของข้าราชการในระบบซีซึ่งมีการแยกระดับ
หรือซีไว้อย่างชัดเจน ต่อมา พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ ได้เปลี่ยน
มาเป็ น ระบบแท่ ง ซึ่ ง จั ด กลุ่ ม ข้ า ราชการออกเป็ น 4 ประเภท คื อ ประเภททั่ ว ไป ประเภทวิ ช าการ
ประเภทอํานวยการ และประเภทบริหาร
ประเภททั่วไป หรือแท่งทั่วไป จะเริ่มบรรจุตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานครบ
ตามระยะเวลาที่กําหนด เช่น บรรจุครั้งแรกด้วยวุฒิ ปวช. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งครบ 6 ปี
จึงจะมีคุณสมบัติที่จะประเมินผลงานในตําแหน่งที่ครองเพื่อเลื่อนระดับเป็นระดับชํานาญงาน จากนั้น
ก็ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นระดั บ นี้ ต่ อ ไปอี ก 6 ปี หรื อ เมื่ อ เงิ น เดื อ นถึ ง ค่ า กลางของระดั บ ชํ า นาญงานก็ จ ะมี
คุณ สมบั ติที่ จ ะเข้ ารั บการคั ด เลื อ กเพื่ อ เลื่อ นขึ้น ดํ า รงตํา แหน่ ง ในระดั บอาวุโ ส ซึ่ งเป็ นตํ า แหน่ งที่ ถู ก
กําหนดให้เป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงกับ ผอ.สํานัก/กอง ตามที่กําหนดไว้ใน
หนังสือเวียนของ ก.พ. ว17/2552 ปัจจุบันตําแหน่งในแท่งทั่วไปมีจํานวน 1,090 อัตรา แต่ตําแหน่ง
ในระดับอาวุโสมีเพียง 99 อัตราเท่านั้น หากแท่งทั่วไปต้องการจะเปลี่ยนมาเป็นแท่งวิชาการ ขณะนี้
จะต้องสอบเปลี่ยนสายงานเท่านั้น
ประเภทวิชาการ หรือแท่งวิชาการ บรรจุครั้งแรกจะเป็นระดับปฏิบัติการ เมื่อครอง
ตํ า แหน่ ง ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารครบระยะเวลาตามที่ ก.พ. กํ า หนดก็ จ ะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นในการ
ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับชํานาญการ เช่น ถ้าใช้วุฒิแรกบรรจุเป็น ป.ตรี จะต้องครองตําแหน่ง 6
ปี ป.โท ครองตําแหน่ง 4 ปี ป.เอก ครองตําแหน่ง 2 ปี
ปีที่แล้ว กกจ. ได้เชิญบริษัทผู้เชี่ยวชาญมาจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารในตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด (อํานวยการต้น) พบว่าปัจจุบัน
ตําแหน่ง ผช.ปชส.จังหวัดว่าง เมื่อเปิดรับสมัครแล้วไม่มีผู้สนใจที่จะสมัคร ดังนั้น ถ้ากรมประชาสัมพันธ์
/ไม่จัดทําเส้นทาง……..
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การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ข้อเสนอก็คือ เมื่อข้าราชการที่ผ่านการประเมินเลื่อนระดับชํานาญการ
ทั้งในสายนักสื่อสารมวลชน หรือสายนักประชาสัมพันธ์ หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ควรจะหมุนเวียน
งานให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างน้อย 2 – 3 งาน เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนระดับ
ชํานาญการในสายสื่อ เมื่อดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งหรือประมาณ 5 – 7 ปีแล้ว ควรจะสมัคร
ไปปฏฺบัติ หน้า ที่ในสายงานอื่น เช่ น สายงานผู้ช่วยประชาสัม พันธ์ จังหวัด สายงานที่จั ดทํางานด้า น
แผนงานวิชาการ เป็นต้น เมื่อระดับชํานาญการผ่านการสั่งสมประสบการณ์ที่หลายหลายแล้ว ประกอบกับ
มี ร ะยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน่ ง ในระดั บ ชํ า นาญการต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 4 ปี หรื อ
เมื่อ เงินเดือนถึ งค่ากลางของระดั บชํานาญการแล้ว ก็จะมี คุณสมบัติ ครบถ้ วนที่ จ ะสมัครเข้ารั บการ
คัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับเป็นระดับชํานาญการพิเศษ (ผ.สวท./ผ.สทท./ผ.ส่วน/ห.กลุ่ม/ห.ฝ่าย/ห.งาน)
เมื่อได้รับเลื่อนระดับชํานาญการพิเศษแล้ว ท่านสามารถสั่งสมผลงานเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ประเมิน เลื่อ นเป็น ระดับ เชี่ย วชาญ หรือ เลื่อ นขึ้น ดํา รงตํา แหน่ง อํา นวยการต้น ต่อ ไป นี่คือ เส้น ทาง
ความก้ า วหน้ า ที่ บ ริ ษั ท ซิ ก เนเจอร์ โซลู ชั่ น จํ า กั ด จะจั ด ทํ า ระบบให้ ชั ด เจนและจะขออนุ ญ าตให้
ผู้เชี่ยวชาญได้นําเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบและกําหนดเป็นนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อเตรียมพร้อมคนเข้าสู่ตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดว่าจะต้องสั่งสมประสบการณ์อะไรบ้างต่อไป
มติที่ประชุม ประธานฯ มอบ อกจ. จัดทํารายละเอียดเสนอผู้บริหารทราบอีกครั้ง
ผอ.สปข.3 ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 1 ลําดับที่ 13 จาก ผู้อํานวยการสํานัก
ประชาสัมพันธ์เขต 5 เป็น ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผอ.สปข.5 ขอเพิ่มรายชื่อผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 5 นางพิชญา เมืองเนาว์
ผอ.สวท. ขอแก้ไขเพิ่มเติม หน้าที่ 1 ลําดับที่ 5 จาก นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ เป็น
นางปราณี ศรีสุกใส เป็นผู้เข้าประชุมแทน
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕5 และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
อกค. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารครั้ ง ที่ 11/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕5 และรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2554
กคล. ขอรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการ ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ๒๕๕๔
/เงินงบประมาณ.........
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265.03 ล้านบาท
เงินรายได้
167.66 ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
เงินโครงการอาเซียน
1.01 ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
5.57 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
0.65 ล้านบาท
เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
2.05 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
31.28 ล้านบาท
๒. งบประมาณปี 2555 ใช้งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่อน โดยในงวดแรกได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 518.52 ล้านบาท เป็นงบบุคลากร 346.39 ล้านบาท งบดําเนินงาน 172.13 ล้านบาท
ผลการเบิกจ่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเงินทั้งสิ้น 253.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.89 ล้านบาท
ของงบประมาณที่ได้รับ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า เงินค้างจ่ายแม้ว่าจะทําตามสัญญาแล้วแต่ยังรอการเบิกจ่ายอยู่
ปี 2๕๕๔ หมวดงบลงทุ น ๙๐ ล้ า นบาท ยั ง ค้ า งจ่ า ยอยู่ 86 ล้ า นบาทเศษ เมื่ อ กปส. ไปชี้ แ จง
คณะกรรมาธิการจะดูเงินว่า กปส. มีเงินค้างจ่ายเท่าไหร่แล้วจะให้อีกเท่าไหร่ หากในปีต่อไปสามารถเบิกได้
อย่างรวดเร็วก็จะได้รับงบประมาณเพิ่มมากขึ้น และมีการกันเงินไว้ปี ๒๕๕๔ หมวดรายจ่ายอื่นยังเหลืออีก
๑๗ ล้านบาท เงินงบกลางทั้งหมด ๑๘๘ ล้านบาท ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเหล่านี้ด้วย
ซึ่ง กคล. ได้มีหนังสือแจ้งเงินรับฝากไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ว่าต้องการใช้อีกหรือไม่ หากไม่ต้องการ กคล.
จะปิดบัญชีและนําเงินส่งคืนคลัง ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดแจ้งความจํานงมา
อปส. แจ้งว่า ให้ทุกหน่วยงานกําชับเจ้าหน้าที่ในการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.2 การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ
๗ รอบ ๕ ธันวาคม 2554
ผู้แทน ผอ.สพป.(น.ส.ศุภพรฯ) รายงานว่า การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในส่วนกลางมีกิจกรรมปิดท้ายคือ
การจัดงานโครงการส่งต่อความดี...ไม่มีวันหมด ณ โรงแรมเรอเนอซองซ์ และมีการเผยแพร่ทาง สทท.,
สวท., สนข., สปต., ศสช., สปข.๑-๘ และ ส.ปชส.ทั่วประเทศ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อสช. รายงาน เรื่องของการดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องจากเว็บไซต์ กปส. ได้จ้างบริษัทฯ ดําเนินการ ขณะนี้กําลังจะสิ้นสุดสัญญา ข้อมูลของ
เว็บไซต์ฝากไว้ที่ Server ของทีโอที เมื่อสิ้นสุดสัญญาจะต้องย้ายข้อมูลทั้งหมดมาไว้ที่ Server ของ กปส.
และโดเมนเนม ๒ โดเมนเนม ซึ่งเป็นของ กปส. คือ www.ในหลวง84.ไทย และ www.King84.th
อยู่ระหว่างนําเสนอ อปส. เพื่อขอเช่าโดเมนเนมนี้ไว้อีก ๑ ปี ค่าเช่าปีละไม่แพง ซึ่งหากปล่อยไว้จนหมด
สัญญาอาจไม่มีข้อมูลไว้เลย
/อปส. แจ้งว่า.........

- 10 อปส. แจ้งว่า ในการประชุม IOC ได้มอบหมายให้ ศสช. เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารนํา
ขึ้นเว็บ กปส. พรุ่งนี้กรุงเทพฯ มีอะไร ในฐานะที่ กปส. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร ควรรับทราบข่าว
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แม้กระทั่งในหน่วยงานของ กปส. เองมีกิจกรรมอะไรบ้าง ขอให้หน่วยงาน
ภายใน กปส. ส่งข่าวหรือกิจกรรมประจําวันให้ ศสช. เพื่อเผยแพร่บนเว็บ กปส. ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.3 รายงานความคืบหน้าการใช้เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบซี ี
และการก่อสร้างอาคารหอพักฯ
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2554
เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2554 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ มอบ สปช. เป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง โดยให้ ป ระสานใน
รายละเอียดกับ สพท. ต่อไป
สปช. ได้หารือการดําเนินการตามขั้นตอน และระเบียบของทางราชการกับผู้แทน กคล.
เพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สปช. เป็นไปด้วยความถูกต้อง และ
เสร็จทันตามกําหนดเวลา ซึ่งในขั้นแรกต้องมีการจัดทําแบบก่อสร้างอาคารหอพักให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
และส่ง กคล. เพื่อตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ก่อนนําเสนอ อปส. เพื่อขออนุมัติในหลักการ
สปช. ได้ ทํ า บั น ทึ ก ขอความอนุ เ คราะห์ สพท. จั ด ทํ า แบบก่ อ สร้ า งอาคารหอพั ก
(งบ BBC) พร้อมแบบปรับปรุงอาคารหอพักการเวก (งบประมาณ 10 ล้านบาท ปี 2555) ไปพร้อมกัน
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการทั้งสองเสร็จทันตามกําหนดเวลา
สพท. แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ของ สปช. เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ และจะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ร่ า งขอบเขตงานและ
ร่างเอกสารประกวดราคา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผู้ แ ทน ผอ.สพท.(นายชั ย วั น ฯ) รายงานว่ า ตามระเบี ย บต้ อ งขออนุ มั ติ จั ด ทํ า แบบ
ดําเนินการประเมินราคา และแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ขณะนี้แบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอน
ของการจั ด ทํ า ร่ า ง TOR สพท. รั บ ที่ จ ะประสานงานร่ ว มกั บ สปช. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดแผนในการ
ดําเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอน พร้อมกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อสะดวกในการ
ติดตามงาน แต่การรายงานทุกครั้งขอให้ สปช. เป็นผู้รายงานที่ประชุมทราบ
ผอ.สปช. รายงานว่า เกี่ยวกับเงิน ๑๐ ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อปรับปรุง
หอพักการเวก ต้องใช้เงินให้ทันภายในปี ๒๕๕๕ สปช. ในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบ ได้จัดทําหนังสือตาม
ขั้นตอนซึ่งได้หารือกับ กคล. อย่างชัดเจน ขัน้ ตอนเดิมได้ขออนุมัติ อปส. ซึ่ง กคล. ได้แจ้งว่าต้องออกแบบก่อน
และได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ สพท. เพื่อออกแบบ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น
เมื่อได้แบบจาก สพท. แล้ว ต้องส่งให้ กคล. เพือ่ ตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง จึงขออนุมัติ อปส.
เพื่อดําเนินการจัดซ่อมแซม และทํา TOR มีการตั้งกรรมการทํา TOR ก่อน จึงส่งให้ ศสช. ประกาศ
เพื่อที่จะเสนอราคาทํา E-auction เพื่อเป็นขั้นตอนและมีกรรมการเปิดซองว่าบริษัทใดจะได้รับการคัดเลือก
และเร่งดําเนินการภายใน ๔ - ๕ เดือน การซ่อมแซม สปช. และ สพท. ได้ร่วมกันตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๕๕ สํารวจที่หอพักการเวก และบันทึกรายการทั้งหมดว่าจะปรับปรุงอะไรบ้าง
/มติที่ประชุม.........

- 11 มติที่ประชุม
รั บ ทราบ มอบ สปช. ในฐานะเจ้ า ของเรื่ อ งประสานกั บ สพท.
ดําเนินการโดยด่วน และให้ สปช. จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานรายงานที่ประชุมผู้บริหารทราบ
3.4 เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
อกจ. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2554
เมื่ อ วั น ที่ 26 ธั น วาคม 2554 วาระที่ 5.1 การดํ า เนิ น การตามระเบี ย บในการเปลี่ ย นสาย
การปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ มอบ อกจ. จัดทํารายละเอียดเสนอผู้บริหารทราบอีกครั้ง
กกจ. ได้จัดทํา PowerPoint เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กปส.
เกี่ยวกับเรื่องนี้ กปส. ได้จัดทําประกาศ กปส. ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 แจ้งเวียนให้ทุกสํานัก/กอง
ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 กกจ. ได้นําเส้นทางความก้าวหน้าที่ กปส. ประกาศ ขึ้นเว็บไซต์
ของ กกจ. ซึ่งมติที่ประชุม อ.ก.พ. กปส. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ประสบการณ์ในงานตามกรอบ
การสั่งสมประสบการณ์ในเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กปส. ทั้งหมด 24 สายงาน และ
กรอบสั่งสมประสบการณ์ในงานของตําแหน่งประเภทอํานวยการ 14 ตําแหน่ง หลักเกณฑ์การใช้
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน การแต่งตั้งโยกย้ายและเลื่อน ผู้บริหารจะใช้หลักเกณฑ์นี้ประกอบ
การพิจารณา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปผลสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภายใน กปส. (ไตรมาส 1) ประจําปีงบประมาณ 2555
ลนก. รายงานว่ า สลก. ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
และสรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส่ ว นราชการ และการกํ า หนดมาตรการให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดย สลก. ต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส
สลก. ได้สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓1 ธันวาคม
2554) ดังนี้
๑. สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง
- สถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลาง รวม 1,700 ราย
1,700 เรื่อง ส่วนภูมิภาค 35,264 ราย 3,868 เรื่อง สถิติการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลาง
รวม 44 รายการ ส่วนภูมิภาค 702 รายการ
๒. มี ก ารใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน กปส.
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
/๓. อุปสรรค.........

- 12 ๓. อุปสรรค - ปัญหาของหน่วยงานในการดําเนินการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 สรุปผลการประชุมผู้บริหารสัญจร
ลนก. รายงานว่ า ตามที่ มี ก ารประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสั ญ จร เรื่ อ ง โครงการ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 ณ โรงแรมลานนา
พาเลซ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
สลก. ได้จัดทําสรุปผลการประชุมผู้บริหารสัญจรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference เดือนมกราคม ๒๕๕5
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference
สลก. ได้ดําเนินการประชุม และสรุปผลการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 19
มกราคม ๒๕๕5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 สรุปผลการประเมินผู้ประสบอุทกภัยในการเข้าพักที่ศูนย์พักพิงสําหรับ
ผู้ประสบอุทกภัยของสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบ
อุ ท กภั ย ของสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ ณ หอพั ก กระดั ง งา, หอพั ก การเวก, ห้ อ งสตู ดิ โ อ 1 และ
ห้องนันทนาการ 3 ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน 2554 ให้แก่ประชาชนทั่วไป และครอบครัวของ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กปส. และได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพักพิง ซึ่งผลการประเมิน
ในภาพรวมของผู้เข้าพักที่ศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประสบอุทกภัยของ สปช. อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.33 (86.60%)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 สรุปผลการดําเนินงานการฝึกอบรม ประจําปีงบประมาณ 2554
ของสถาบันการประชาสัมพันธ์
ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 ให้กับข้าราชการ กปส.
/พนักงานของรัฐ ………

- 13 พนักงานของรัฐ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จํานวน 10
หลักสูตร และจัดฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งหลักสูตรเก็บเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 11
หลักสูตร รวมทั้งสิ้น จํานวน 21 หลักสูตร เสร็จสิ้นแล้ว และได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 ซึ่งประกอบด้วย การจัด
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สปช. รวมทั้งสิ้น 21 หลักสูตร เงินงบประมาณ 1,720,000.- บาท เงิน
รายได้ 2,230,000.- บาท เงิ น โครงการพั ฒ นาขี ด สมรรถนะ (งบพั ฒ นาบุ ค ลากร กกจ.กปส.)
428,700.- บาท เงิ น ค่ า ลงทะเบี ย น เป็ น เงิ น 9,272,500.- บาท เงิ น หลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ
1,262,200.- บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 14,913,400.- บาท งบประมาณที่ ใ ช้ จ่ า ย
14,583,750.78 บาท และเงิ นคงเหลื อ คืนคลั ง 329,649.22 บาท โดยมี จํา นวนผู้รั บบริก าร
เป็นบุคลากรของ กปส. จํานวน 252 คน และบุคลากรของหน่วยงานภายนอก จํานวน 768 คน
รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,020 คน พร้ อ มทั้ ง ได้ ส รุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
ท้ายหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร และด้านการใช้บริการสถานที่ (ห้องประชุม/ห้องฝึกอบรม)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 รายงานผลการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนธันวาคม 2554
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่ง ที่ 531/2553 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2553 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รม
ประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน นั้น
กกร. ได้ ส รุ ป ผลการรายงานการใช้ อํ า นาจฯ ประจํ า เดื อ นธั น วาคม 2554 โดยมี
จังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 30 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน
42 จังหวัด
(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
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนมกราคม 2555 ดังนี้
1. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555
2. การปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
3. การปฏิบัติงานเพื่อประชาสัมพันธ์ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่
4. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕5 (จากสถิติ True hits)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.8 รายงานผลการ………

- 14 4.8 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายในเดือนมกราคม 2555 ดังนี้
1. การคัดสรรกลั่นกรองเพื่อพิจารณาย้ายผู้บริหารหน่วยงานในระดับกองลงมาที่ครบวาระ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554
2. การคัดสรรกลั่นกรองเพื่อเสนอย้ายหมุนเวียนผู้ดํารงตําแหน่งสายงานนักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ครบวาระ 1 ตุลาคม 2554
3. การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ในตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ซึ่งกําหนดเป็นตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ว่างและจะว่าง
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปใน กปส. ประจําปี 2554
5. การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง
ซึ่งต้องมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์เฉพาะตัวสําหรับสายงาน
ที่เริ่มจากระดับปฏิบัติงานเป็นชํานาญงาน จํานวน 2 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.9 รายงานผลการสํารวจการพัฒนาองค์การของกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2554
ผู้แทน ห.กพร.กปส.(นายวิเชียรฯ) รายงานว่า กปส. ดําเนินการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 โดยมีตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ ที่กําหนดให้มีการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรผ่านระบบ
ออนไลน์ (Survey Online) จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ดําเนินการในครั้งที่ 1 ไปเรียบร้อย
แล้ว ในระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2554 ผ่านระบบอินทราเน็ตของกรมประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศของสํานักงาน ก.พ.ร.
ในการดําเนินการดังกล่าว กพร.กปส. ได้ประสานกับหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ให้จัดสรรผู้ตอบแบบสํารวจตามสัดส่วนของบุคลากรที่สังกัดในแต่ละสํานัก/กอง ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้นจํานวน 425 คน ดังมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัดส่วนเพศชายและหญิงใกล้เคียงกัน อายุส่วนมาก
อยู่ในช่วง 41 – 50 ปี ตําแหน่งงานส่วนมากอยู่ในประเภทวิชาการระดับชํานาญการ (30.82%) ประเภท
ทั่วไประดับชํานาญการ (30.12%) เป็นบุคลากรในส่วนภูมิภาค (77.88%) และส่วนกลาง (22.12%)
2. ผลการสํารวจ การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจและการให้ความสําคัญ
ว่ามีความสอดคล้องหรือความแตกต่าง (Gap) มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ผลการสํารวจพบว่า มีค่าความแตกต่าง
/ในภาพรวม………

- 15 ในภาพรวมอยู่ที่ 0.2 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี (ยิ่งน้อยยิ่งดี) โดยประเด็นที่ได้ค่าความแตกต่างน้อยที่สุด
เป็นเรื่องของระบบฐานข้อมูลที่สามารถสนับสนุนการสื่อสารภายในส่วนราชการและสามารถสนับสนุน
การทํางาน (Gap 0.2) ส่วนประเด็นที่ได้ค่าความแตกต่างมากที่สุดคือ เรื่องของระบบสารสนเทศที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว (Gap 0.4) ซึ่งเป็นประเด็นที่
กรมประชาสัมพันธ์ควรให้ความสําคัญและมุ่งเน้นให้มีการจัดทําแนวทางพัฒนาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
ให้ลดน้อยลง
ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ เป็นการ
สํารวจบรรยากาศภายในองค์กร ทั้งนี้ผลการสํารวจพบว่า ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจกับการ
ให้ความสําคัญ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 0.3 การสํารวจสอบถามในประเด็นของผู้นํา วัฒนธรรม
การทํางานเป็นทีม การอุทิศตนและความมุ่งมั่นในการทํางาน การจัดการความรู้ การประเมินพฤติกรรม
เชิงลบ เช่น เรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศและความโปร่งใส ทั้งนี้ในประเด็นที่มีค่าความแตกต่าง
มากที่สุด (Gap 0.5) มี 3 ประเด็น ได้แก่ เรื่องของการมีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเพียงพอในการทํางาน
เรื่องความเชื่อมั่นของความยุติธรรมของผู้บริหาร และประเด็นการได้รับโอกาสแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองในการทํางาน สําหรับประเด็นที่มีค่าความแตกต่างมากเป็นอันดับสอง (Gap 0.4) มีอยู่
หลายประเด็น ได้แก่ เรื่องของสภาพแวดล้อมการทํางานอย่างมีความสุข ความเชื่อมั่นในความซื่อตรง
ไม่ทุจริตคอรัปชั่นขององค์กร ความสมดุลของงานกับชีวิตส่วนตัว รวมทั้งเรื่องของการทํางานเป็นทีม
ซึ่งประเด็นเหล่านี้ควรให้ความสําคัญและมุ่งเน้นให้มีการจัดทําแนวทางพัฒนาเพื่อลดช่องว่างดังกล่าว
ให้ลดน้อยลง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.10 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนธันวาคม 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. จํานวน ๒4 หน่วยงาน ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ประจําเดือนธันวาคม 2554 จํานวน 19 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., กกจ.,
กกร., สวท., สทท., สนข., สนผ., สพป., นตส., กคจ., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 หน่วยงานที่
นําเสนอเอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรงคือ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.11 รายงานผลการ.........
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ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2554
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้
สปข.1
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ครั้งที่ 1/2555
2. รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) มอบนโยบายข้าราชกรและกลุ่มพลังมวลชน
ร่วมป้องกันยาเสพติด
3. การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ปี 2554
สปข.2
1. การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕
2. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์ สปข.๒ สัญจร มอบไออุ่น สู้ภัยหนาว
สปข.3
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ครั้งที่ 1/255๕
2. อปส. มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ
“มองเมืองเหนือ”
3. สรุปรายงานการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๕
4. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน
สปข.4
1. โครงการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๒. โครงการบริหารประเด็น IOC / ผลิตรายการ Internet Radio
๓. โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
๔. โครงการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕
สปข.5
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๕ ครั้งที่ 1/255๕
๒. สรุปผลการดําเนินงานด้านแผนงาน/โครงการ
- โครงการผลิตรายการวิทยุเครือข่าย ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ปี ๒๕๕๕
- โครงการ “สปข.๕ ปันรัก – ปันรอยยิ้ม” ประจําปี ๒๕๕๕
- โครงการการจัดงานศาสนมงคล เฉลิมพระเกียรติ สวดมนต์และถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
- โครงการอบรมคณะทํางานด้านการตลาดและหารายได้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัด สปข.๕ ประจําปี ๒๕๕๕
๓. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สปข.5
(IOC-Region5)
/๔. การปฏิบัติงาน………

- 17 ๔. การปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สปข.5
สปข.6
สปข.6 ได้รับจัดสรรงบประมาณฟื้นฟูหลังอุทกภัยโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง จํานวน ๗7 รายการ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 37,058,155.- บาท (สามสิบเจ็ดล้านห้าหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
สปข.7
1. งานศาสนมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ ศาสนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2. การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 ผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ
ครั้งที่ 46 ณ จังหวัดชลบุรี
ผู้ แ ทน ผอ.สปต.(น.ส.จํ า นงค์ ฯ ) รายงานว่ า กปส. ร่ ว มกั บ กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 46
(46th Meeting of the Committee on Culture and Information : ASEAN-COCI) ระหว่างวันที่
11-12 มกราคม 2555 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี การประชุมดังกล่าวกําหนดจัดปี
ละ 1 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทําหน้าที่สรุปผลและติดตามการ
ดําเนินโครงการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งพิจารณาแนวคิดโครงการใหม่เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาเซียน
ด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) โดย รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนและเป็น
ประธานการประชุมด้านสนเทศ โดยได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและ
สนเทศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานว่า ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนมกราคม 2555 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่
2. การประชาสัมพันธ์สถาบันพระมหากษัตริย์
3. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนรัฐสภา
4. การประชาสัมพันธ์ภารกิจนายกรัฐมนตรี
5. การพัฒนารายการของ สทท.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.14 การจําหน่าย………
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ลนก. รายงานว่า คณะนิสิตหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ร่วมกับ กปส. จัดคอนเสิร์ต “ม.บูรพาบรรเลง บทเพลงเพื่อความสุข” ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555
เวลา 13.30 น. ณ อาคารหอประชุม กปส. ซ.อารีย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหารายได้ร่วมสมทบทุน
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานคอนเสิร์ตฯ อวศ.
ในฐานะประธานนิสิตหลักสูตรดังกล่าว ขออนุญาตจําหน่ายบัตรคอนเสิร์ตแก่ผู้บริหาร กปส. โดยยินดี
มอบเงินรายได้ 10% จากยอดการจําหน่ายบัตรเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการ กปส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
5.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ปชส.ผู้แทนภาค 4 รายงานว่า การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ ปชส.
จังหวัด มีหลายจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ขั้นพิเศษ แต่การที่จะได้ขั้นพิเศษจะต้องได้รับการประเมิน
ดีมาก – ดีเด่น ปชส.จังหวัดบางท่านในส่วนของ กปส. ประเมินให้ดี จึงไม่สามารถได้รับขั้นพิเศษนั้น
รปส.(นางเตือนใจฯ) ชี้แจงว่า ได้แจ้งเตือนให้กับ ปชส. ในการประชุมสัมมนาที่จังหวัดชลบุรี
เมื่อปลายเดือนกันยายน 2554 แล้วว่าขอให้ ปชส. รายงานผลการปฏิบัติงานเข้ามาให้ทราบ เนื่องจาก
เหลือเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยจะประเมินตามผลงานและการรายงานการปฏิบัติงานได้หารือกับ
อปส. แล้วว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดจะได้รับการประเมินในขั้นดีเด่น – ดีมาก สําหรับ
จังหวัดใดไม่รายงานเข้ามา กปส. จะประเมินในภาพรวม 60% จึงขอให้แจ้ง ปชส. ในพื้นที่ทราบทั่วกันด้วย
สําหรับปีต่อไปในเรื่องของการรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอด้วย ดังนั้นคนที่
ละเลย กกจ. ได้ทําหนังสือให้ อปส. ลงนามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ๆ ว่าได้ผ่านขั้นตอนการประเมินผล
ไปแล้ว สําหรับการรายงานได้แจ้งแล้วว่าจะใช้ระบบ PMS ร่วมกับการรายงานเป็นเอกสาร และในการ
ส่งเอกสารของ ส.ปชส. ทุกจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ของ สลก. เป็นหน่วยงานรวบรวมและลงรายละเอียดว่า
หน่วยงานใดรายงานเรื่องอะไรแบ่งตามภาค และในปีนี้จะใช้ทั้งระบบและเอกสารควบคู่กันเช่นเดิมจนกว่า
ระบบจะสมบูรณ์
อกจ. รายงานว่า ได้หารือ รปส.(นางเตือนใจฯ) ในกรณีที่บางจังหวัดที่ให้ขั้นพิเศษ 1%
และปรากฏว่าผลประเมินของ กปส. เสร็จแล้ว โดยหลักเกณฑ์แล้วแต่ละจังหวัดต้องขอผลการประเมินจาก
กปส. เพื่อเสนอจังหวัดพิจารณาจัดสรรขั้นพิเศษให้ต่อไป จะต้องยึดของ กปส. เป็นหลัก
ปชส.ผู้แทนภาค 7 เสนอความเห็นว่า เกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีหลาย
จังหวัดเข้าไปรายงานแล้ว ชื่อตําแหน่งไม่เป็นปัจจุบันทําให้ไม่สามารถเข้าไปรายงานในระบบได้ จึงใช้
การรายงานเป็นเอกสาร ซึ่งในหลายจังหวัดจะเป็นในลักษณะเดียวกัน มีข้อสังเกตว่าปัจจุบันได้มีการปรับปรุง
ระบบให้เป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่
ปชส.ผู้แทนภาค 8 รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ
PMS ได้หารือกับ อสช. ว่าเป็นเรื่องใหม่ ผู้ปฏิบัติงานในการกรอกข้อมูลยังไม่เข้าใจ กปส. ควรจัดให้มี
การอบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PMS ลงไปตาม สปข. ต่าง ๆ
/รปส.(นางเตือนใจฯ).........
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อบรมเจ้าหน้าที่ของแต่ละ สปข. ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา สําหรับปีนี้
ทราบแล้วว่า กปส. ได้งบประมาณจํานวนเท่าไหร่ เมื่อ สนผ. จัดสรรว่าแต่ละหน่วยงานได้งบประมาณ
เท่าใด ตามยุทธศาสตร์ใด งบพื้นฐานเท่าใด จะแจ้งรายละเอียดทั้งหมด ให้ดําเนินการไปตามไตรมาสว่า
ต้องเบิกจ่ายให้ได้กี่เปอร์เซ็น และ ศสช. จะไปอบรมวิธีการกรอกให้อีกครั้งหนึ่ง สิ่งเหล่านี้ได้จัดทําเป็น
โครงการแล้ว ในปีนี้ตามที่ได้ขออนุมัติ อปส. แล้วว่า ส.ปชส. ทํางานเสาร์ – อาทิตย์ โดยที่ไม่เหมือนสื่อ
คือไม่มีเบี้ยเลี้ยง ต่อจากนี้จะได้เบี้ยเลี้ยงขอให้เบิกตามจริงคือ วันเสาร์ ๒ ตําแหน่ง ๒๐๐.- บาท วันอาทิตย์
๒ ตําแหน่ง ๒๐๐.- บาท ทั้งหมด ๗๖ จังหวัด จะใช้เงินเพิ่มอีกประมาณ ๒ ล้านบาท ขณะนี้ ผอ.สนผ.
เพิ่มเงินเข้าไปในงบพื้นฐานของหน่วยงานแล้ว และจะมีคําสั่งจาก อปส. แจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะมี
การเบิกเหมือนสื่อ และเบิกในงบพื้นฐานนี้
ผอ.สนผ. งบพื้นฐานเดิม ส.ปชส. จะได้จังหวัดละ ๑๗๕,๐๐๐.- บาท เนื่องจากมีการ
ทบทวนงบประมาณร่วมกับ อกค. และ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นประธานในการดูงบประมาณพยายาม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีงบส่วนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนประชาสัมพันธ์จังหวัดได้โดยจะลงในภารกิจพื้นฐาน
แต่จะแบ่งให้ในลักษณะรายอําเภอตามนโยบายของ อปส. จังหวัดที่มี ๑ - ๑๐ อําเภอ จะเพิ่มให้โดยเฉลี่ย
ประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท จังหวัดที่มี ๑๐ - ๒๐ อําเภอ จะเพิ่มให้ประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท ถ้ามี
๒๐ อําเภอขึ้นไป จะเพิ่มให้ ๗๐,๐๐๐.- บาท แต่ในส่วนนี้ยังไม่ถือว่าแน่นอนจะขอทบทวนจํานวนเงินอีก
ครั้งหนึ่ง
ปชส.ผู้แทนภาค ๔ เสนอว่า เกี่ยวกับเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ PMS นั้น
ปัญหาอุปสรรคคือ บุคลากรมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนกันเป็นจํานวนมากทําให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง
ไม่มีการถ่ายทอดงาน เสนอให้จัดทําคู่มือแจกจ่ายเพื่อบุคลากรทุกคนสามารถดําเนินงานแทนกันได้
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.2 การถ่ายทอดตัวชี้วดั คํารับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ประจําปีงบประมาณ 2555
อปส. แจ้งว่า สนผ. จะมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู้บริหารในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลัง ประจําปีงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2555 ได้มีการประชุมคณะทํางาน วันที่ 30 – 31 มกราคม 2554 โดย อปส. และ รปส. จะถ่ายทอด
ตัวชี้วัด คํารับรองการปฏิบัติราชการให้กับหน่วยงานในกํากับ และสํานัก/กอง จะดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.3 การเปลี่ยนชื่อย่อตําแหน่ง
ผอ.สปข.3 รายงานว่า จากการประชุมผู้บริหารของ สปข.3 เสนอขอ
เปลี่ยนชื่อย่อของ ผ.สวท. ต่างจังหวัด เป็น ผอ.สวท.
ผอ.สปข.2 รายงานว่า เดิมที่พิจารณาจัดทําตัวย่อ ผ. เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่าง
ผอ.สปข. กับ ผอ.สถานี มีความเห็นว่าควรใช้ ผอ. เหมือนกันทั้งหมด
/ลนก. รายงานว่า.........

- 20 ลนก. รายงานว่ า สลก. ได้ เ วี ย นแจ้ ง ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานทราบว่ า จะปรั บ ปรุ ง ทํ า เนี ย บ
ส่วนราชการ ประจําปี 2555 หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนจาก ผ. เป็น ผอ. ทั้งหมด สลก. จะได้
ดําเนินการในคราวเดียวกัน
ปชส.ผู้แทนภาค ๔ เสนอความเห็นว่า รายละเอียดเส้นทางความก้าวหน้า กปส. ใช้ชื่อ
ว่าประชาสัมพันธ์จังหวัด ในขณะเดียวกันหน่วยงานอื่น ๆ ใช้ ผู้อํานวยการสํานักงาน ซึ่งควรจะเปลี่ยน
มาใช้ ผอ. ให้เหมือนกับตําแหน่งอื่น ๆ และชื่อย่อสํานักงานก็เช่นกัน ขอเปลี่ยนมาใช้เป็น สปชส. แทน
ปชส.ผู้ แ ทนภาค ๗ เสนอความคิ ด เห็ น ว่ า ควรใช้ ต รงตามที่ ก.พ. กํ า หนด คื อ
ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
อกร. รายงานว่า ตามกฎหมาย ตําแหน่ง ปชส.จังหวัด ที่ว่าเป็นผู้อํานวยการสํานักงาน
เหตุผลสําคัญที่ กปส. ต้องทําทบทวนไปที่ ก.พ. โดยผ่านความเห็นชอบจาก อกพ.กระทรวง เพราะมี
กฎหมายหลายฉบับ เช่น พรบ.เด็ก/คณะกรรมการจังหวัด จะมีองค์ประกอบของระบุตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นกรรมการ ได้มีการทําหนังสือขอทบทวนไปยัง ก.พ. หลังจากที่มีการเปลี่ยนโครงสร้างตําแหน่ง
จากประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็น ผู้อํานวยการสํานักงาน เหตุผลที่ต้องขออนุมัติ ก.พ. ไปใช้ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเหมือนเดิมนั้น เพราะว่าไปกระทบโครงสร้างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
จังหวัด ของข้าราชการในส่วนภูมิภาค เสนอความเห็นว่าในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดควรใช้เหมือนเดิม
ไม่ควรเปลี่ยนเพราะจะกระทบกับกฎหมายหลายฉบับ
ปชส.ผู้แทนภาค ๘ ขอรับไปหารือในที่ประชุม ผู้แทนภาคอีกครั้งหนึ่ง
อปส. แจ้งว่า เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนชื่อย่อของ ผ.สวท., ผ.สทท. ในส่วนภูมิภาค
ผ.สปช., ผ.ส่ ว น ในส่ ว นกลาง และ สปข. มาใช้ คํ า ว่ า ผอ. สํ า หรั บ ห.นตส. เปลี่ ย นมาใช้ อตส.
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เนื่องจากมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้ไปหารือร่วมกันก่อน ในส่วนการจัดทํา
ทําเนียบส่วนราชการให้ใช้ตามที่เสนอขอเปลี่ยนแปลง และมอบ สลก. เวียนแจ้งให้ทราบทั่วกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อย่อของ ผ.สวท., ผ.สทท. ในส่วนภูมิภาค
ผ.สปช., ผ.ส่วน ในส่วนกลาง และ สปข. มาใช้คําว่า ผอ. สําหรับ ห.นตส. เปลี่ยนเป็น อตส. /
ห.กพร.กปส. เปลี่ยนเป็น ผอ.กพร.กปส. / นวศ. เปลี่ยนเป็น ผอ.สวศ. โดยมอบ สลก. เวียนแจ้ง
ให้ทราบทั่วกัน
๕.4 การจัดทํานามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
อปส. แจ้งว่า นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย มีหน่วยงานภายนอกขอมา
เป็นจํานวนมาก ให้จัดทําเป็น CD
ผู้แทน ผอ.สพป.(น.ส.ศุภพรฯ) รายงานว่า นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย สพป. เป็น
ผู้จัดทํา เล่มล่าสุดคือ ปี 2552 – 2553
อสช. รายงานว่า ขณะนี้รายชื่อผู้บริหารในเว็บได้ปรับปรุงแล้ว รับที่จะไปประสานกับ
สพป. และ สปต. เพื่อจัดทําเป็น CD แจกจ่ายหน่วยงานต่อไป
/รปส.(นางเตือนใจฯ)………

