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เรื่อง ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
--------ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1. ปี ง บประมาณ 2555 มี ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา และขอให้ผู้บริหารที่เกษียณและเกษียณ
ก่อนอายุราชการ ได้กล่าวลาเพื่อนร่วมงาน
ผอ.สปข.๑ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๔ กล่าวขอบคุณทุกท่านสําหรับการปฏิบัติงานที่ดี
ร่วมกันตลอดมา
2. ได้มีการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทําวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส. สรุปวิสัยทัศน์
ของ กปส. คือ องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ
แห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และ
ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานนํ า วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ ไ ปขยายผลให้ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบ และ
ดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ต่อไป
3. การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองตั ว ชี้ วั ด ของ กปส. สนผ. และ กพร.กปส. ดํ า เนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว แต่ อปส. ขอให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอ รปส. ท่านใหม่
4. เมื่อวานนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๕๕) ได้มีการสอบสัมภาษณ์ตําแหน่ง รปส. ซึ่งคาดว่า
จะประกาศผลได้ภายในสัปดาห์นี้ และหลังจากนั้นจะมี การสับเปลี่ยนหมุนเวี ยนตําแหน่งต่ าง ๆ
ตามลําดับ ทุกขั้นตอนจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์และความเหมาะสมของทางราชการ
เป็นหลัก
5. หลังจากที่ได้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ สปข.๕ ได้รับ iPad ๔ เครื่อง รางวัล
ที่ ๒ ได้แก่ สปข.๑ ได้รับกล้อง Nikon ๔ เครื่อง และรางวัลที่ ๓ ได้แก่ สปข.๔ ได้รับนาฬิกา ๔ เรือน
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กปส. จะตั้งกลุ่มงานที่รับผิดชอบด้านอาเซียน
โดยเฉพาะ มีบุคลากรรับผิดชอบ ๔ คน มีบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณให้
สําหรับการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนจะจัดโดยแบ่งเป็น ๒ ระดับคือ ระดับผู้ปฏิบัติงาน และระดับ ๘
/ขึ้นไป………

-2ขึ้นไป หลังจากนั้นต่อไปจะแข่งขันแบบแฟนพันธุ์แท้ของประเทศนั้น ๆ ด้วย และจะมีการจัดสรร
งบประมาณให้ สปข. ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนําไปอบรมภาษาอังกฤษ และเมื่ออบรมเสร็จจะมี
แบบทดสอบซึ่งเป็นมาตรฐานเดี ยวกัน สอบเรื่องอาเซียนถามเป็นภาษาอังกฤษ คัดเลือกผู้ที่ไ ด้
คะแนนสูงสุดของแต่ละหน่วยงานมาฝึกอบรมที่ส่วนกลาง ซึ่งจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดจะได้ไปดูงานต่างประเทศ
6. ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสนใจในการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุทกภัยด้วย
7. ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกําหนดเวลา
8. การจ้ า งเหมา สํ า หรั บ ปี ๒๕๕๖ กปส. ตั้ ง งบจ้ า งเหมาไว้ ๑๓๐ ล้ า นบาท
ข้อเท็จจริงมีอยู่เพียง ๒๐ ล้านบาท ได้หารือกับ สนผ. และ กคล. ว่า หลังจากการประชุมในวันนี้แล้ว
ให้ทําหนังสือให้ อปส. ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่าให้ใช้งบจ้างเหมาตามที่อนุมัติในหลักการ
เท่ากับปี ๒๕๕๕ คือ ๙๖ ล้านบาท
9. ขอให้ ปชส.ผู้แทนภาค เร่งรัด ปชส. ในพื้นที่ ให้จัดส่งข้อมูลทะเบียน อปม. และ
ภาพถ่าย พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ส่งให้ สพป. ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สําหรับเรื่อง
เงินสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์บรรพจฯ รับว่าจะหาเงินให้เป็นสวัสดิการสําหรับ
อปม. ในเบื้องต้น ๕ แสนบาทนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทําหนังสือแจ้งมาแล้วว่าพร้อมที่จะ
จัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
10. การมอบอํานาจของ อปส. เมื่อมอบอํานาจให้แล้วขอให้ทุกหน่วยงานรายงาน
ผลการใช้อํานาจให้ อปส. ทราบด้วย จึงจะมีผลทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รายงาน ขอย้ําว่าต้องมี
การรายงานทุกครั้งเมื่อมีการใช้อํานาจ
11. ขอให้ สนข. สรุปรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับถังข่าว ว่าขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
12. ขอให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะส่วนกลาง ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประชุม
IOC และในทุกการประชุม ขอให้มีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นหลักการตามลําดับ
13. การประชุม สหกรณ์ อ อมทรัพย์ กปส. จํ ากัด จะมี ขึ้ นในวั นที่ ๒๘ กัน ยายน
๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้มีกําไรเพิ่มขึ้น ๒ ล้านบาท รวมเป็นทั้งหมด ๓๔ ล้านบาท
14. โทรทัศน์ดาวเทียม รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) และ ผอ.สนข. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กปส. จะดําเนินการตาม กสทช. ตั้งแต่สิ้นปีนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ทราบว่า กปส. ผลิตเองโดยมีเนื้อหา ๗๐:๓๐
/15. กปส. ได้ร่วมเป็น………

-315. กปส. ได้ ร่ว มเป็นเจ้ าภาพงานศพ ร.ท.ดร.(ส.ส.กุเทพ ใสกระจ่าง) ซึ่งเคย
ปฏิบัติงานที่ กปส. และงานศพภรรยาของคุณดุษฎี เลิศปรีชา ซึ่งเป็นการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านความสามัคคีของ กปส. อย่างหนึ่งด้วย และขอขอบคุณท่านท่านที่ได้ไปร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- เนื่องด้วยการประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุมผู้บริหารครั้งสุดท้ายในชีวิตราชการ
๓๙ ปี ๒๘ วัน ขอขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และเจ้ าหน้ าที่ทุกคนที่สนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการปฏิบัติงานส่วนตัวได้ต้ังประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานไว้เป็น
เรื่องที่ ๑ และให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเป็นอย่างยิ่ง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ขอขอบคุณ
ท่าน อปส. และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ทําให้งานประสบผลสําเร็จ ซึ่งได้รับน้ําใจจากทุกคนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ชื่อเสียงและเกียรติยศ ขอขอบพระคุณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
1. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานัก/กอง จะต้องปรับลดจํานวนลูกจ้างชั่วคราวลง
ตามที่ได้ทําข้อตกลงกับสํานักงาน ก.พ. เนื่องจาก กปส. ได้รับจัดสรรตําแหน่งพนักงานราชการ
มาทดแทน ซึ่งต้องปรับลดทั้งหมด ๖๑ อัตรา ทั้งนี้ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือปรับลดภายใต้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อลูกจ้างชั่วคราวลาออกจะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติม ทําให้สามารถลดลงได้
จํ า นวน ๒๗ อั ต รา ซึ่ ง ยั ง ไม่ ถึ ง เป้ า หมายและจะต้ อ งดํ า เนิ น การต่ อ ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง ที่ ค ราวประชุ ม
Teleconference แล้วว่ามีสํานัก/กอง ใด ที่จะต้องปรับลดอีกจํานวนเท่าใด
2. เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เป็นตัวชี้วัดของ กปส. ซึ่งการบริหารราชการจะต้อง
ทํา KM อย่างต่อเนื่อง ขอให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมผลงานเด่นย้อนหลัง ๓ ปี ส่งเข้าประกวด โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของผลงานและความครบถ้วนของเอกสารประกอบ
เป็นหลัก และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นในปีนี้มีจํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่
สปข.๒, ๓, ๔, ๕ และ นตส. ได้รับรางวัลเป็นคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด สําหรับในปี ๒๕๕๖ กปส. ต้องจัดทํา
KM โดยอาจเป็นเรื่องใหม่หรือนําเรื่องเก่ามาดําเนินการต่อ กําหนดว่า KM จะต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และสามารถนํา KM มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมงานของแต่ละ
สํานัก/กอง ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือ สพป. จัดมุม
แสดงผลงาน KM ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในการจัดงานดังกล่าว ศสช. จะให้บริการดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นซึ่งเป็น KM ของ ศสช. โดยสามารถนําเครื่อง iPad ๒ - ๓ มาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
/ที่จะรับฟัง………

-4ที่จะรับฟังสถานีวิทยุทุกสถานีของ กปส. ทั้ง A.M. และ F.M. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มีการประชุม
ทบทวนว่าปีหน้าจะดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ กปส. ซึ่งทุกกระทรวง
ทบวง กรม ต้องดําเนินการเรื่องนี้ การจัดทํา KM ต้องแยกออกเป็นประเด็นนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และ
มีสํานัก/กอง ใดบ้างที่จะร่วมดําเนินการ
3. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะดําเนินการการย้ายผู้บริหารหน่วยงานในระดับกองลงมา
ที่ปฏิบัติห น้ าที่ในตํ าแหน่งเดียวติดต่ อกัน ครบ ๔ ปี ซึ่งได้ ประกาศรายชื่อผู้ที่ มีคุณสมบั ติไ ปแล้ ว
จํานวน ๑๕ ราย และตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนอายุราชการ
ทั้งหมด ๓๒ อัตรา จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนดังเช่นที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเภทอํานวยการ
ระดับต้น วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ทั่วไประดับอาวุโส โดยผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณา
หมุนเวียนในระดับเดียวกันก่อน หลังจากนั้นจะมีการสอบเลื่อนระดับ สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งหรือสังกัดหน่วยงานเดิมมีกฎเกณฑ์ว่า จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า ๒ ปี
และหากมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องย้ายจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการหรือหากไม่ย้ายจะเกิดผลเสียกับทางราชการ หรือมีความจําเป็นส่วนตัวของข้าราชการที่มี
ผลกระทบกับตัวข้าราชการและครอบครัว ให้ทําหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งและหน่วยงาน
ที่ประสงค์จะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง ส่งให้ กกจ. เพื่อนําเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป
๔. ร่างจรรยาบรรณ วิชาชีพ และจริยธรรมของ กปส. มีร่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้
รับคําชม และรับที่จะไปจัดแถลงข่าว รวมทั้งการดําเนินการทั่วประเทศเรื่องสื่อทิศทางใหม่ตามที่
รปส.(น.ส.อั ม พวั น ฯ) แจ้ ง ไว้ และจะนํ า เรี ย น อปส. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน กปส. ได้ ดํ า เนิ น การตาม
นโยบายรั ฐ บาลมี ก ารประกวดผู้ ที่ มี จ ริ ย ธรรมดี เ ด่ น ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ ๒ สํ า หรั บ ปี นี้ ไ ด้ มี ก ารตั้ ง
คณะกรรมการร่างกฎเกณฑ์การตัดสิน โดยให้แต่ละ สปข. และแต่ละสํานัก/กอง ตั้งคณะทํางาน
คัดเลือกผู้มีจริยธรรมดีเด่น ดังนั้นจะได้นําเสนอ อปส. ขออนุมัติดําเนินการ ดังนั้นขอย้ําให้ สปข.๑-๘
ทราบว่ า ในสมรรถนะข้ า ราชการทุก ครั้ งที่ มีก ารประเมิ น ๑๐๐ คะแนน จะมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ๗๐% อีก ๓๐% จะเป็นเรื่องของสมรรถนะ ซึ่งใน ๓๐% เดิมจะมี
ประมาณ ๕ ข้อ ตามที่ ก.พ. กําหนด ต่อจากนี้ กปส. จะขออนุมัติ อปส. สมรรถนะ ๓๐% โดย ๕%
จาก 30% จะพิจารณาจากเรื่องจริยธรรมเพื่อให้เห็นว่า อปส. และ กปส. มุ่งเน้นด้านจริยธรรม
อย่างที่สังคมกําลังเรียกร้องคือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และอีก ๕% จะพิจารณาจากการสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส. นั่นคือการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น ศสช. จะนําบทเรียนการสนทนา
สื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นเว็บไซต์ กปส. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. ได้เข้าไปศึกษา โดย
ศสช. สามารถจะตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเข้าไปศึกษาบ้าง ซึ่งเป็นหลักสูตรบังคับ ขอขอบคุณ สปต.
ที่ประสานติดต่อกับทางสถานทูตออสเตรเลียให้ความอนุเคราะห์บทสนทนาการในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทาง
/สปช. ได้ดําเนินการ………
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เจ้าของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
๕. การประเมินพนักงานราชการ ใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกับข้าราชการทุก
ประการ โดยผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับการต่อสัญญา หากได้พอใช้หรือปรับปรุงติดต่อกัน
๒ ครั้ง สามารถเลิกจ้างได้ ปัจจุบันกรอบพนักงานราชการของ กปส. ปี ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น
๕๗๖ อัตรา แต่มีการจ้างปฏิบัติงานจริงเพียง ๔๘๙ อัตรา สําหรับปี ๒๕๕๖ กปส. ยังคงยืนยัน
จํานวนพนักงานราชการ ๕๗๖ อัตราเท่าเดิม แต่สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่า กปส. ถูกปรับลดลง ๑๑ อัตรา
ดังนั้น ในปีนี้ กปส. จะเหลือกรอบพนักงานราชการเพียง ๕๖๕ อัตรา สําหรับการดําเนินงานของ
กกจ. ในไตรมาสแรกนี้จะเริ่มดําเนินการคัดเลือกพนักงานราชการ ประมาณ ๗๖ อัตรา และจะเร่ง
ดําเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ครบตามจํานวนที่ได้รับจัดสรร สําหรับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ
๒ ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาคือ มีการสับเปลี่ยนยืมตัวกันทําให้ปัญหาในการการบริหารจัดการ ในปีนี้
ได้มีการตั้งหลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งคือ ในไตรมาสแรกจะยังคงเดิม บุคคลใดปฏิบัติงานจริง
ที่หน่วยงานใดก็ให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นได้ตามเดิม โดยให้ ผอ.สํานัก/กอง ทําหนังสือแจ้งมายัง
กกจ. ว่ามีตําแหน่งใดบ้างที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นจริง ๆ เพื่อ กกจ. จะได้นําไว้เป็น
ข้อมูล ซึ่งในการรับพนักงานราชการครั้งใหม่จะนําพนักงานจํานวน ๗๖ อัตรา มาแก้ปัญหาเดิม คือ
จะนําพนักงานราชการใหม่มาสับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง และ กกจ. จะแจ้งให้ทราบว่า
กรอบพนักงานราชการของแต่ละหน่วยงานมีจํานวนเท่าไร และ อปส. ได้มอบอํานาจให้แต่ละ สปข.
สามารถเปิดรับสมัครพนักงานราชการได้เอง เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนยืมตัวกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
๑. เมื่อวานนี้ (26 กันยายน 2555) คณะของ กสทช. นําโดยคุณสุภิญญา กลางณรงค์
อนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ คณะนี้ได้มาขอพบ อปส. และขอเยี่ยมชม สทท. ดังเอกสารร่างแนวทางการธํารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเอง เป็นร่างล่าสุดที่ กสทช. นํามาให้
กปส. และ กปส. เป็นหน่วยงานแรกที่ กสทช. เดินสายไปพบเพื่อนําร่างแนวทางนี้ให้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา ซึ่ง รปส. ได้ใช้โอกาสนี้นําเรียนต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่า กปส. ให้ความสําคัญ
กับข้อกําหนดต่าง ๆ ของ กสทช. อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับ Content ของ กปส. ให้เป็น
สารประโยชน์ ๗๐% ของรายการทั้งหมดที่ กปส. ออกอากาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์ รวมไปถึงการไม่
โฆษณาต้องห้ามต่าง ๆ ซึ่งทาง กสทช. เคยให้ข่าวไปแล้วโดย กปส. ได้พยายามเคลียร์โฆษณาเหล่านี้
/ออกไป………
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ต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดึงกลับเข้ามาเพื่อที่จะให้หน่วยงานของ กปส. ขอมาเอง กปส. ต้องดําเนินการเอง
ข้อกําหนดของ กสทช. ที่ว่าหน่วยงานใดขอคลื่นความถี่หน่วยงานนั้นจะต้องดําเนินการผลิตรายการเอง
ส่วนเรื่องของโทรทัศน์ดาวเทียม ทาง กสทช. ระบุแล้วว่าไม่ต้องขอคลื่นความถี่แต่ต้องขออนุญาต
ซึ่งดิฉันได้เรียนให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบว่า กปส. กําลังปรับโทรทัศน์ดาวเทียมที่อยู่ในสังกัดทุกเขต
และที่ ใ ห้ สนข. ดํ า เนิ น การเข้ า มาสู่ ทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง ทาง กสทช. คุ ณ สุ ภิ ญ ญาฯ และทาง
อนุกรรมการฯ พอได้ฟัง ได้เห็นหลักมาตรฐานจริยธรรมที่ อปส. เวียนไปก็แสดงความชื่นชมว่าหลักของ
กปส. ละเอียดกว่าที่ กสทช. นํามาให้อีก จึงไม่วิตกว่า กปส. จะทําไม่ได้ และยิ่ง กปส. ขับเคลื่อน
แบบนี้ท่านก็ชมเชยว่าถือเป็นตัวอย่างที่ดี กปส. ควรจะแถลงข่าวเองว่า กปส. ได้ทําอะไรไปบ้าง
เพื่อให้ เป็ นตัว อย่ า งแก่ สื่ออื่น ๆ ให้ เ ห็นว่ าหน่ วยงานภาครัฐ อย่ า ง กปส. ดําเนิ น การไปก่ อ นแล้ ว
อย่างไรบ้าง และหน้าจอ NBT ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ หลายท่านให้ความเห็นว่าดูดีกว่าที่ผ่านมา
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า กปส. มี ก ารปรั บ ปรุ ง และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ฝ ากไว้ คื อ เรื่ อ งของการรายงานข่ า ว
สถานการณ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ อุ บั ติ ภั ย ทั้ ง หลาย ขอให้ กปส. เป็ น หลั ก ซึ่ ง ได้ นํ า เรี ย นทาง
คณะอนุกรรมการฯ ไปแล้วว่า ในส่วนของ กปส. อปส. ได้สั่งการไปแล้วว่าสื่อของ กปส. ทุกสื่อให้เกาะติด
สถานการณ์ตลอดเวลา กปส. จะมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นคือ การรายงานสถานการณ์
เหตุการณ์ จะรายงานเหมือนหน่วยงานอื่นเพื่อให้ประชาชนฟังและดูเรา แต่ กปส. มีข้อเพิ่มเติม
มากกว่านั้นคือ กปส. จะรายงานว่าหากใครลงไปช่วยทั้งส่วนพื้นที่และส่วนกลาง กปส. ก็จะรายงาน
และหากสถานการณ์เปลี่ยนก็รายงานด้วย โดยเฉพาะโทรทัศน์เรามีหลักว่าเราจะไม่ใช้ภาพเก่ามา
Insert เพราะว่าเหตุการณ์พิบัติภัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หากนําภาพเก่า ๆ มาวนเวียนอย่างนี้ก็จะ
ทําให้เข้าใจผิดว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ดิฉันได้ฝาก กสทช. ไปว่าให้ช่วยตรวจสอบสื่ออื่น ๆ ด้วยว่า
การรายงานเรื่องอุบัติภัยเป็นไปด้านเดียวหรือไม่ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ รับไป นอกจากนี้ดิฉันได้
เรียนถาม กสทช. คุณสุภิญญาฯ ว่า ที่ กปส. รายงานมานั้นเดินมาถูกทางแล้วหรือยัง ซึ่งได้รับ
คําตอบว่าเดินมาถูกทางแล้ว และให้ กปส. เพิ่มรายการที่เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น
๒. ได้ขออนุมัติ อปส. จัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบอุปกรณ์ของ สทท. ทั่วประเทศ
ซึ่ง อปส. ได้อนุมัติแล้ว และได้มอบให้ สพท. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมอบหมายให้ตรวจสอบทางวิทยุด้วย
คณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วประเทศว่าหน่วยงานใดมีจํานวนมาก และ
หน่ ว ยงานใดขาดแคลน ซึ่ ง จะได้ นํ า มาจั ด สรรเฉลี่ ย ให้ ทั่ ว ถึ ง รวมถึ ง การนํ า อุ ป กรณ์ ที่ ชํ า รุ ด มา
ดําเนินการซ่อมแซมเพื่อนํากลับไปใช้งานให้ค้มุ ค่า
3. อปส. ได้ต้ังคณะทํางานบริหารลูกหนี้ค้างชําระ ซึ่ง กปส. ได้รับมอบหมายให้เป็น
ประธานฯ ขณะนี้ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 - 3 ครั้ง มีคุณชัยวันฯ เป็นเลขานุการฯ ส่วนใหญ่จะเป็น
/หนี้ของ สทท. ………
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5 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้บางหน่วยงานอาจจะจ่ายมาแล้ว แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ดําเนิน
ไปครบวงจรไม่เกิดปัญหาในปัจจุบัน ดิฉันได้มอบหมายให้ ผอ.สจค. สทท. เชิญผู้เช่าเวลาทุกบริษัทฯ
ทุกหน่วยงานมาประชุมทําความเข้าใจเรื่องของการจ่ายเงินให้กับทางสถานีเป็นค่าเช่าเวลาว่าวิธีการ
จัดทําอย่างไร เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้วจะต้องแจ้งที่ไหน ถ้าท่านโอนมาที่ กคล. แล้วไม่สําเนา
ใบโอนมาให้ สทท. จะถือว่า สทท. ไม่รับรู้ว่าท่านจ่ายแล้ว ซึ่งท่านจะยังเป็นหนี้อยู่ หากหน่วยงาน
ยัง ไม่ จ่ า ยหนี้ ก่ อ นปรั บ ผั ง รายการใหม่ ก็ จ ะไม่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานดั ง กล่ า วเช่ า เวลาต่ อ ทั้ ง นี้ เ ป็ น ความ
พยายามอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้หนี้สินของ กปส. ลดลง และมีเงินรายได้เข้ากรมมากขึ้น
4. การติดตามเหตุการณ์น้ําท่วม ขณะนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ที่จะให้ข่าวกลางสําหรับ
ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมคือ ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
เพราะฉะนั้นหากหน่วยงานต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขอให้ติดต่อขอสัมภาษณ์
ทั้ง 2 ท่าน และขอขอบคุณทุก สปข. ที่รายงานเข้ามาส่วนกลาง เพราะตอนนี้ อปส. สั่งการแล้วว่า
ให้ท้ังวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันคือ ให้ทุกสถานีรับข่าวโทรทัศน์และวิทยุจาก
ส่วนกลาง เมื่อท่านรายงานในพื้นที่เข้ามาให้กับส่วนกลางนั้น ก็หมายถึงว่าทั่วประเทศจะได้รับชม
และรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทุกแห่งทั่วประเทศ สําหรับ ส.ปชส. ที่สนับสนุนการรายงานข่าว
เป็นอย่างดีในช่วงเหตุการณ์ต้น ๆ ขณะนี้ต้องขอบคุณ ปชส.สุโขทัย และ ปชส.ปราจีนบุรี
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