รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 9/๒๕๕5
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน ๒๕๕5 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายธีระพงษ์

โสดาศรี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
2. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
5. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
6. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
7. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8. นายทินรัตน์
สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว
9. นางวันเพ็ญ
อัพตัน
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
แทนผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
10. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
11. นางธารทิพย์
ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
12. นายชุมพร
เครือขวัญ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
13. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
14. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
15. นายจรูญ
ไชยศร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
16. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
17. นายวีระศักดิ์
เชิงเชาว์
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
18. นายเอนก
เกตุเอม
อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
19. นางสาวรัตนา
เจริญศักดิ์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
20. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
/21. นายเสรี.........

-221. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
22. นางพิชญา
เมืองเนาว์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
23. นายอารมณ์
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
24. นายจําลอง
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
25. นายเจริญชัย
เปีย่ มเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
26. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
27. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
28. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
29. นายสมโภชน์
วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
30. นางจิตติมา
จารุจินดา
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
31. นางจรรยา
อัมหิรัญ
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญพิเศษ
แทนผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
32. นางสาวนาตยา จันทร์สอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
33. นายเสมอ
นิ่มเงิน
เลขานุการกรม
34. นางจุฑารัตน์
โสดาศรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
35. นายเฉลิมชัย
จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
36. นายเริงณรงค์
ณียวัฒน์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
37. นายมานพ
อําพันธุ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
38. นางสาวชุติมา แหละยุหมี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
39. นายดํารง
เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
40. นายธเนศ
เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
41. นางสาวสมมาตร รัตนแสง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
/ผู้เข้าร่วมประชุม………

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
2. นางสาวจุฑามณี
3. นางชมมณี
4. นางสาวจินดารัตน์
5. นางสาวสายพิณ
6. นางนวิยา
7. นางสาวพริ้มเพรา

ปานปรีชา
ศรีเจริญวนะกิจ
เกตุมุต
สิงห์โต
เจริญรัศมี
อินทร์มี
อ้นเอี่ยม

เลขานุการ อปส.
เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ)
เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อปส. แจ้งต่อที่ประชุม
- ปี ง บประมาณ 2555 มี ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ/ลู ก จ้ า ง เกษี ย ณอายุ
ราชการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา และขอให้ผู้บริหารที่เกษียณและ
เกษียณก่อนอายุราชการ ได้กล่าวลาเพื่อนร่วมงาน
ผอ.สปข.๑ และ ปชส.ผู้แทนภาค ๔ กล่าวขอบคุณทุกท่านสําหรับการปฏิบัติงานที่ดี
ร่วมกันตลอดมา
- ได้มีการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทําวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส. สรุปวิสัยทัศน์
ของ กปส. คือ องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนอย่างมืออาชีพ
แห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษาความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ และ
ขอให้ทุกหน่วยงานนําวิสัยทัศน์ใหม่ไปขยายผลให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และดําเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ต่อไป
- การจัดทําคํารับรองตัวชี้วัดของ กปส. สนผ. และ กพร.กปส. ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว แต่ อปส. ขอให้เลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอ รปส. ท่านใหม่
- เมื่ อ วานนี้ (๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๕) ได้ มี ก ารสอบสั ม ภาษณ์ ตํ า แหน่ ง
รปส. ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลได้ภายในสัปดาห์น้ี และหลังจากนั้นจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหน่ง
ต่าง ๆ ตามลําดับ ทุกขั้นตอนจะดําเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์และความเหมาะสมของทาง
ราชการเป็นหลัก
- หลังจากที่ได้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศได้แก่ สปข.๕ ได้รบั iPad ๔ เครื่อง
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สปข.๑ ได้รับกล้อง Nikon ๔ เครื่อง และรางวัลที่ ๓ ได้แก่ สปข.๔ ได้รบั นาฬิกา ๔ เรือน
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กปส. จะตั้งกลุ่มงานที่รบั ผิดชอบด้านอาเซียนโดยเฉพาะ
/มีบุคลากรรับผิดชอบ………

-4มีบุคลากรรับผิดชอบ ๔ คน มีบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน และมีการจัดสรรงบประมาณให้ สําหรับการ
แข่งขันตอบปั ญหาอาเซี ยนจะจั ด โดยแบ่ ง เป็น ๒ ระดับคือ ระดั บผู้ป ฏิ บัติ ง าน และระดับ ๘ ขึ้ น ไป
หลังจากนั้นต่อไปจะแข่งขันแบบแฟนพันธุ์แท้ของประเทศนั้น ๆ ด้วย และจะมีการจัดสรรงบประมาณให้
สปข. ละ ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อนําไปอบรมภาษาอังกฤษ และเมื่ออบรมเสร็จจะมีแบบทดสอบซึ่งเป็น
มาตรฐานเดียวกัน สอบเรื่องอาเซียนถามเป็นภาษาอังกฤษ คัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
มาฝึกอบรมที่ส่วนกลาง ซึ่งจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ไปดูงานต่างประเทศ
- ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสนใจในการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเกิด
อุทกภัยด้วย
- ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกําหนดเวลา
- การจ้างเหมา สําหรับปี ๒๕๕๖ กปส. ตั้งงบจ้างเหมาไว้ ๑๓๐ ล้านบาท
ข้อเท็จจริงมีอยู่เพียง ๒๐ ล้านบาท ได้หารือกับ สนผ. และ กคล. ว่า หลังจากการประชุมในวันนี้แล้ว
ให้ทําหนังสือให้ อปส. ลงนามแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่าให้ใช้งบจ้างเหมาตามที่อนุมัติในหลักการ
เท่ากับปี ๒๕๕๕ คือ ๙๖ ล้านบาท
- ขอให้ ปชส.ผู้แทนภาค เร่งรัด ปชส. ในพื้นที่ ให้จัดส่งข้อมูลทะเบียน อปม.
และภาพถ่าย พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ส่งให้ สพป. ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ สําหรับเรื่อง
เงินสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยบูรพา โดยอาจารย์บรรพจฯ รับว่าจะหาเงินให้เป็นสวัสดิการสําหรับ อปม.
ในเบื้องต้น ๕ แสนบาทนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ทําหนังสือแจ้งมาแล้วว่าพร้อมทีจ่ ะจัดกิจกรรม
ดังกล่าวแล้ว
- การมอบอํานาจของ อปส. เมื่อมอบอํานาจให้แล้วขอให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลการใช้อํานาจให้ อปส. ทราบด้วย จึงจะมีผลทางกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รายงาน ขอย้ําว่าต้องมี
การรายงานทุกครั้งเมื่อมีการใช้อํานาจ
- ขอให้ สนข. สรุปรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับถังข่าว ว่ าขณะนี้อยู่
ระหว่างขั้นตอนใด มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
- ขอให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะส่วนกลาง ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประชุม
IOC และในทุกการประชุม ขอให้มีการมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักการ
ตามลําดับ
- การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กปส. จํากัด จะมีขึ้นในวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๕ ซึ่งในปีนี้มีกําไรเพิ่มขึ้น ๒ ล้านบาท รวมเป็นทั้งหมด ๓๔ ล้านบาท
- โทรทั ศ น์ ด าวเที ย ม รปส.(น.ส.อั ม พวั น ฯ) และ ผอ.สนข. ได้ แ จ้ ง ให้
ที่ประชุมทราบว่า กปส. จะดําเนินการตาม กสทช. ตั้งแต่ส้ินปีน้ีเป็นต้นไป เพื่อให้ทราบว่า กปส. ผลิตเอง
โดยมีเนื้อหา ๗๐:๓๐
/กปส. ได้ร่วมเป็น………

-5- กปส. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ ร.ท.ดร.(ส.ส.กุเทพ ใสกระจ่าง) ซึ่งเคย
ปฏิ บั ติ ง านที่ กปส. และงานศพภรรยาของคุ ณ ดุ ษ ฎี เลิ ศ ปรี ช า ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ด้านความสามัคคีของ กปส. อย่างหนึ่งด้วย และขอขอบคุณท่านท่านที่ได้ไปร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- เนื่อ งด้ ว ยการประชุม ครั้ ง นี้ จ ะเป็น การประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารครั้ ง สุด ท้ า ย
ในชีวิตราชการ ๓๙ ปี ๒๘ วัน ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่สนับสนุน
ให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการปฏิบัติงานส่วนตัวได้ต้ังประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐานไว้
เป็นเรื่องที่ ๑ และให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาเป็นอย่างยิ่ง ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ขอขอบคุณ
ท่าน อปส. และเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ทําให้งานประสบผลสําเร็จ ซึ่งได้รับน้ําใจจากทุกคนทําให้เกิด
ความสําเร็จ ชื่อเสียงและเกียรติยศ ขอขอบพระคุณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สํานัก/กอง จะต้องปรับลดจํานวนลูกจ้าง
ชั่วคราวลงตามที่ได้ทําข้อตกลงกับสํานักงาน ก.พ. เนื่องจาก กปส. ได้รับจัดสรรตําแหน่งพนักงานราชการ
มาทดแทน ซึ่ งต้องปรับลดทั้ง หมด ๖๑ อัต รา ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือปรับ ลดภายใต้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อลูกจ้างชั่วคราวลาออกจะไม่มีการบรรจุเพิ่มเติม ทําให้สามารถลดลงได้จํานวน
๒๗ อัตรา ซึ่งยังไม่ถึงเป้าหมายและจะต้องดําเนินการต่อ ซึ่งได้แจ้งที่คราวประชุม Teleconference แล้ว
ว่ามีสํานัก/กอง ใด ที่จะต้องปรับลดอีกจํานวนเท่าใด
- เรื่องการจัดการความรู้ (KM) เป็นตัวชี้วัดของ กปส. ซึ่งการบริหารราชการ
จะต้องทํา KM อย่างต่อเนื่อง ขอให้แต่ละหน่วยงานรวบรวมผลงานเด่นย้อนหลัง ๓ ปี ส่งเข้าประกวด
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสมบูรณ์ของผลงานและความครบถ้วนของเอกสารประกอบ
เป็นหลัก และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นในปีนี้มีจํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปข.
๒, ๓, ๔, ๕ และ นตส. ได้รับรางวัลเป็นคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด สําหรับในปี ๒๕๕๖ กปส. ต้องจัดทํา KM
โดยอาจเป็นเรื่องใหม่หรือนําเรื่องเก่ามาดําเนินการต่อ กําหนดว่า KM จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และสามารถนํา KM มาใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง และส่งเสริมงานของแต่ละสํานัก/กอง
ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือ สพป. จัดมุมแสดงผลงาน KM
ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ในการจัดงานดังกล่าว ศสช. จะให้บริการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซึ่งเป็น
KM ของ ศสช. โดยสามารถนําเครื่อง iPad ๒ - ๓ มาดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นที่จะรับฟังสถานีวิทยุทุกสถานี
ของ กปส. ทั้ง A.M. และ F.M. ทั่วประเทศ ทั้งนี้ได้มีการประชุมทบทวนว่าปีหน้าจะดําเนินการให้เป็นไปตาม
/แผนปฏิบตั ิราชการ………

-6แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ กปส. ซึ่งทุกกระทรวง ทบวง กรม ต้องดําเนินการเรื่องนี้ การจัดทํา KM
ต้องแยกออกเป็นประเด็นนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ และมีสํานัก/กอง ใดบ้างที่จะร่วมดําเนินการ
- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จะดําเนินการการย้ายผู้บริหารหน่วยงานในระดับ
กองลงมาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดียวติดต่อกันครบ ๔ ปี ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติไปแล้ว
จํานวน ๑๕ ราย และตําแหน่งที่ว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการและเกษียณก่อนอายุราชการ ทั้งหมด
๓๒ อัตรา จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนดังเช่นที่ผ่านมา ประกอบด้วย ประเภทอํานวยการระดับต้น
วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ทั่วไประดับอาวุโส โดยผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาหมุนเวียนในระดับ
เดียวกันก่อน หลังจากนั้นจะมีการสอบเลื่อนระดับ สําหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งหรือสังกัด
หน่วยงานเดิมมีกฎเกณฑ์ว่า จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นไม่น้อยกว่า ๒ ปี และหากมีเหตุผลความ
จําเป็นที่จะต้องย้ายจะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือหากไม่ย้าย
จะเกิดผลเสียกับทางราชการ หรือมีความจําเป็นส่วนตัวของข้าราชการที่มีผลกระทบกับตัวข้าราชการ
และครอบครัว ให้ทําหนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งและหน่วยงานที่ประสงค์จะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่ง ส่งให้ กกจ. เพื่อนําเข้าที่ประชุมพิจารณาต่อไป
- ร่างจรรยาบรรณ วิชาชีพ และจริยธรรมของ กปส. มีร่างเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้รับคําชม และรับที่จะไปจัดแถลงข่าว รวมทั้งการดําเนินการทั่วประเทศเรื่องสื่อทิศทางใหม่ตามที่
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งไว้ และจะนําเรียน อปส. เพื่อให้หน่วยงาน กปส. ได้ดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลมีการประกวดผู้ที่มีจริยธรรมดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ สําหรับปีนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่าง
กฎเกณฑ์การตัดสิน โดยให้แต่ละ สปข. และแต่ละสํานัก/กอง ตั้งคณะทํางานคัดเลือกผู้มีจริยธรรม
ดีเด่น ดังนั้นจะได้นําเสนอ อปส. ขออนุมัติดําเนินการ ดังนั้นขอย้ําให้ สปข.๑-๘ ทราบว่า ในสมรรถนะ
ข้าราชการทุกครั้งที่มีการประเมิน ๑๐๐ คะแนน จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ๗๐%
อีก ๓๐% จะเป็นเรื่องของสมรรถนะ ซึ่งใน ๓๐% เดิมจะมีประมาณ ๕ ข้อ ตามที่ ก.พ. กําหนด ต่อจากนี้
กปส. จะขออนุมัติ อปส. ว่าสมรรถนะ ๓๐% โดย ๕% จาก 30% จะพิจารณาจากเรื่องจริยธรรม
เพื่อให้เห็นว่า อปส. และ กปส. มุ่งเน้นด้านจริยธรรมอย่างที่สังคมกําลังเรียกร้องคือ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี
และอีก ๕% จะพิจารณาจากการสอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส. นั่นคือการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น ศสช. จะนําบทเรียนการสนทนาสื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นเว็บไซต์ กปส. เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ กปส. ได้เข้าไปศึกษา โดย ศสช. สามารถจะตรวจสอบได้ว่าบุคคลใดเข้าไปศึกษาบ้าง ซึ่งเป็น
หลักสูตรบังคับ ขอขอบคุณ สปต. ที่ประสานติดต่อกับทางสถานทูตออสเตรเลียให้ความอนุเคราะห์บท
สนทนาการในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งทาง สปช. ได้ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ มีการ
นําเสนอและรายงานขอบคุณเจ้าของหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
- การประเมินพนักงานราชการ ใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกับข้าราชการ
ทุกประการ โดยผู้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปเท่านั้นจึงจะได้รับการต่อสัญญา หากได้พอใช้หรือปรับปรุงติดต่อกัน ๒ ครั้ง
/สามารถเลิกจ้างได้………

-7สามารถเลิกจ้างได้ ปัจจุบันกรอบพนักงานราชการของ กปส. ปี ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๕๗๖ อัตรา
แต่มีการจ้างปฏิบัติงานจริงเพียง ๔๘๙ อัตรา สําหรับปี ๒๕๕๖ กปส. ยังคงยืนยันจํานวนพนักงานราชการ
๕๗๖ อัตราเท่าเดิม แต่สํานักงาน ก.พ. แจ้งว่า กปส. ถูกปรับลดลง ๑๑ อัตรา ดังนั้น ในปีนี้ กปส. จะเหลือกรอบ
พนักงานราชการเพียง ๕๖๕ อัตรา สําหรับการดําเนินงานของ กกจ. ในไตรมาสแรกนี้จะเริ่มดําเนินการ
คัดเลือกพนักงานราชการ ประมาณ ๗๖ อัตรา และจะเร่งดําเนินการบรรจุแต่งตั้งให้ครบตามจํานวน
ที่ได้รับจัดสรร สําหรับการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ ๒ ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาคือ มีการสับเปลี่ยนยืมตัวกัน
ทําให้ปัญหาในการการบริหารจัดการ ในปีน้ีได้มีการตั้งหลักเกณฑ์ในการบรรจุแต่งตั้งคือ ในไตรมาสแรก
จะยังคงเดิม บุคคลใดปฏิบัติงานจริงที่หน่วยงานใดก็ให้ปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นได้ตามเดิม โดยให้ ผอ.สํานัก/กอง
ทําหนังสือแจ้งมายัง กกจ. ว่ามีตําแหน่งใดบ้างที่จําเป็นจะต้องปฏิบัติงานที่หน่วยงานนั้นจริง ๆ เพื่อ กกจ.
จะได้นําไว้เป็นข้อมูล ซึ่งในการรับพนักงานราชการครั้งใหม่จะนําพนักงานจํานวน ๗๖ อัตรา มาแก้ปัญหาเดิม
คือจะนําพนักงานราชการใหม่มาสับเปลี่ยนโดยการเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง และ กกจ. จะแจ้งให้ทราบว่ากรอบ
พนักงานราชการของแต่ละหน่วยงานมีจํานวนเท่าไร และ อปส. ได้มอบอํานาจให้แต่ละ สปข. สามารถเปิดรับสมัคร
พนักงานราชการได้เอง เพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนยืมตัวกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- เมื่อวานนี้ (26 กันยายน 2555) คณะของ กสทช. นําโดยคุณสุภิญญา
กลางณรงค์ อนุกรรมการส่งเสริมการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ คณะนี้ได้มาขอพบ อปส. และขอเยี่ยมชม สทท. ดังเอกสารร่างแนวทางการธํารงไว้ซึ่ง
จรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเอง เป็นร่างล่าสุดที่ กสทช. นํามาให้ กปส. และ
กปส. เป็นหน่วยงานแรกที่ กสทช. เดินสายไปพบเพื่อนําร่างแนวทางนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา
ซึ่ง รปส. ได้ใช้โอกาสนี้นําเรียนต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่า กปส. ให้ความสําคัญกับข้อกําหนดต่าง ๆ ของ
กสทช. อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับ Content ของ กปส. ให้เป็นสารประโยชน์ ๗๐% ของรายการ
ทั้งหมดที่ กปส. ออกอากาศทั้งวิทยุและโทรทัศน์ รวมไปถึงการไม่โฆษณาต้ องห้ามต่าง ๆ ซึ่งทาง
กสทช. เคยให้ข่าวไปแล้วโดย กปส. ได้พยายามเคลียร์โฆษณาเหล่านี้ออกไป และขณะนี้ อปส. สั่งการให้
หน่วยงานสื่อปรับตัวเอง ดําเนินการเองให้ได้ ฉะนั้นการร่วมผลิตต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดึงกลับเข้ามา
เพื่อที่จะให้หน่วยงานของ กปส. ขอมาเอง กปส. ต้องดําเนินการเอง ข้อกําหนดของ กสทช. ที่ว่าหน่วยงานใด
ขอคลื่นความถี่หน่วยงานนั้นจะต้องดําเนินการผลิตรายการเอง ส่วนเรื่องของโทรทัศน์ดาวเทียม ทาง กสทช.
ระบุแล้วว่าไม่ต้องขอคลื่นความถี่แต่ต้องขออนุญาต ซึ่งดิฉันได้เรียนให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบว่า
กปส. กําลังปรับโทรทัศน์ดาวเทียมที่อยู่ในสังกัดทุกเขต และที่ให้ สนข. ดําเนินการเข้ามาสู่ทิศทางที่ถูกต้อง
ซึ่งทาง กสทช. คุณสุภิญญาฯ และทางอนุกรรมการฯ พอได้ฟัง ได้เห็นหลักมาตรฐานจริยธรรมที่ อปส.
เวียนไปก็แสดงความชืน่ ชมว่าหลักของ กปส. ละเอียดกว่าที่ กสทช. นํามาให้อีก จึงไม่วติ กว่า กปส. จะทําไม่ได้
/และยิ่ง กปส. .........

-8และยิ่ง กปส. ขับเคลื่อนแบบนี้ท่านก็ชมเชยว่าถือเป็นตัวอย่างที่ดี กปส. ควรจะแถลงข่าวเองว่า กปส. ได้ทํา
อะไรไปบ้าง เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สื่ออื่น ๆ ให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐอย่าง กปส. ดําเนินการไปก่อนแล้ว
อย่างไรบ้าง และหน้าจอ NBT ขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ หลายท่านให้ความเห็นว่าดูดีกว่าที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า กปส. มีการปรับปรุง และอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากไว้คือเรื่องของการรายงานข่าวสถานการณ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติภัยทั้งหลาย ขอให้ กปส. เป็นหลัก ซึ่งได้นําเรียนทางคณะอนุกรรมการฯ ไปแล้วว่า
ในส่วนของ กปส. อปส. ได้สั่งการไปแล้วว่าสื่อของ กปส. ทุกสื่อให้เกาะติดสถานการณ์ตลอดเวลา
กปส. จะมีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่นคือ การรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ จะรายงานเหมือน
หน่วยงานอื่นเพื่อให้ประชาชนฟังและดูเรา แต่ กปส. มีข้อเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือ กปส. จะรายงานว่าหากใคร
ลงไปช่วยทั้งส่วนพื้นที่และส่วนกลาง กปส. ก็จะรายงาน และหากสถานการณ์เปลี่ยนก็รายงานด้วย
โดยเฉพาะโทรทัศน์เรามีหลักว่าเราจะไม่ใช้ภาพเก่ามา Insert เพราะว่าเหตุการณ์พิบัติภัยเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อน หากนําภาพเก่า ๆ มาวนเวียนอย่างนี้ก็จะทําให้เข้าใจผิดว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ดิฉันได้ฝาก
กสทช. ไปว่าให้ช่วยตรวจสอบสื่ออื่น ๆ ด้วยว่าการรายงานเรื่องอุบัติภัยเป็นไปด้านเดียวหรือไม่ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ รับไป นอกจากนี้ดิฉันได้เรียนถาม กสทช. คุณสุภิญญาฯ ว่า ที่ กปส. รายงานมานั้นเดินมา
ถูกทางแล้วหรือยัง ซึ่งได้รับคําตอบว่าเดินมาถูกทางแล้ว และให้ กปส. เพิ่มรายการที่เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น
- ได้ขออนุมัติ อปส. จัดตั้งคณะทํางานตรวจสอบอุปกรณ์ของ สทท. ทั่วประเทศ
ซึ่ง อปส. ได้อนุมัติแล้ว และได้มอบให้ สพท. เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมอบหมายให้ตรวจสอบทางวิทยุด้วย
คณะนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการตรวจสอบอุปกรณ์ทั่วประเทศว่าหน่วยงานใดมีจํานวนมาก และหน่วยงานใด
ขาดแคลน ซึ่งจะได้นํามาจัดสรรเฉลี่ยให้ทั่วถึง รวมถึงการนําอุปกรณ์ที่ชํารุดมาดําเนินการซ่อมแซม
เพื่อนํากลับไปใช้งานให้ค้มุ ค่า
- อปส. ได้ต้ังคณะทํางานบริหารลูกหนี้ค้างชําระ ซึ่ง กปส. ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นประธานฯ ขณะนี้ได้มีการประชุมไปแล้ว 2 - 3 ครั้ง มีคุณชัยวันฯ เป็นเลขานุการฯ ส่วนใหญ่จะเป็น
หนี้ของ สทท. และ สวท. ขณะนี้ หลังจากที่มี การดําเนินการไปแล้วจะมีการเคลียร์หนี้ได้ประมาณ
5 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้บางหน่วยงานอาจจะจ่ายมาแล้ว แต่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ดําเนินไป
ครบวงจรไม่เกิดปัญหาในปัจจุบัน ดิฉันได้มอบหมายให้ ผอ.สจค. สทท. เชิญผู้เช่าเวลาทุกบริษัทฯ ทุกหน่วยงาน
มาประชุมทําความเข้าใจเรื่องของการจ่ายเงินให้กับทางสถานีเป็นค่าเช่าเวลาว่าวิธีการจัดทําอย่างไร
เมื่อท่านโอนเงินเข้ามาแล้วจะต้องแจ้งที่ไหน ถ้าท่านโอนมาที่ กคล. แล้วไม่สําเนาใบโอนมาให้ สทท. จะถือว่า
สทท. ไม่รับรู้ว่าท่านจ่ายแล้ว ซึ่งท่านจะยังเป็นหนี้อยู่ หากหน่วยงานยังไม่จ่ายหนี้ก่อนปรับผังรายการใหม่
ก็จะไม่ให้หน่วยงานดังกล่าวเช่าเวลาต่อ ทั้งนี้เป็นความพยายามอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้หนี้สินของ กปส. ลดลง
และมีเงินรายได้เข้ากรมมากขึ้น
- การติดตามเหตุการณ์น้ําท่วม ขณะนี้ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้ทีจ่ ะให้ข่าวกลาง
สําหรับประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมคือ ดร.รอยล จิตรดอน และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
/เพราะฉะนั้น………

-9เพราะฉะนั้นหากหน่วยงานต้องการแจ้งให้ประชาชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ขอให้ติดต่อขอสัมภาษณ์ท้ัง 2 ท่าน
และขอขอบคุณทุก สปข. ที่รายงานเข้ามาส่วนกลาง เพราะตอนนี้ อปส. สั่งการแล้วว่าให้ท้ังวิทยุและ
โทรทัศน์ทั่วประเทศเป็นหนึ่งเดียวกันคือ ให้ทุกสถานีรับข่าวโทรทัศน์และวิทยุจากส่วนกลาง เมื่อท่าน
รายงานในพื้นที่เข้ามาให้กับส่วนกลางนั้น ก็หมายถึงว่าทั่วประเทศจะได้รับชมและรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากทุกแห่งทั่วประเทศ สําหรับ ส.ปชส. ที่สนับสนุนการรายงานข่าวเป็นอย่างดีในช่วงเหตุการณ์ต้น ๆ
ขณะนี้ต้องขอบคุณ ปชส.สุโขทัย และ ปชส.ปราจีนบุรี
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕5
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 8/๒๕๕5
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2555 ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ได้ จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ สํ า นั ก /กองแล้ ว
มีผ้ขู อแก้ไข รายงานการประชุม ดังนี้
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
หน้า 8 ย่อหน้าที่ 2 แก้ไขทั้งหมดเป็น “เรื่องการไปตรวจราชการ นิเทศงาน ณ สปข.1-8 ขอให้
ผอ.สนผ. จัดทํารายงานสรุปเสนอ อปส. ทราบ เพราะมีข้อหารือ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น เรื่องบุคลากร
เรื่องระบบงาน วิธีการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป
ย่อหน้าที่ 3 แก้ไขทั้งหมดเป็น เรื่อง ปปส. จะจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ
ด้านยาเสพติด ซึ่ง กปส. เป็นกรรมการอํานวยการด้านประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1
กันยายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีลา กทม. ขอให้ สวท. และ สทท. ติดตามความเคลื่อนไหวของการ
ประชุมนี้ ซึ่งจะมีการแถลงข่าววันที่ 24 สิงหาคม 2555 นี้ ณ สํานักงาน ปปส.
ย่อหน้าที่ 4 แก้ไขทั้งหมดเป็น เรื่อง อปส. มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมภาวะ
วิกฤตที่จังหวัดขอนแก่น และการประชุม IOC ข้อเท็จจริงที่พบคือ แม้ กปส. จะมีแผนปฏิบัติการรับมือ
กับภาวะวิกฤต ได้แก่ แผนพระอินทร์ 1, 2, 3 รวมทั้งแผนพิทักษ์องค์การ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานจัดทํา
แผนเตรียมความพร้อมต่าง ๆ แต่สิ่งที่พบจากการประชุมทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหารคือได้มี
ประชุมกลุ่มย่อย หลายกลุ่มยังตัดสินใจโดยใช้สามัญสํานึกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ควรจะดําเนินการ
อย่างไร ไม่ได้ศึกษาแผนที่มีแต่ใช้ประสบการณ์ในเชิงบริหารเพื่อแก้ปัญหา จึงเห็นควรมีการประชุมกลุ่มย่อย
ระดับผู้บริหาร เฉพาะผู้บัญชาการเหตุการณ์ และในส่วนผู้ปฏิบตั ิการเห็นว่า สนข. ควรซักซ้อมความเข้าใจ
ปัญหาของ กปส. อยู่ที่การสื่อสาร จึงควรฝึกการเรียบเรียงข่าวสารต่าง ๆ และการส่งข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ นั้น
ข้อความต้องสั้นและได้ใจความ ซึ่ง สนข. รับจะไปดําเนินการต่อ
ย่อหน้าที่ 5 แก้ไขทั้งหมดเป็น ตามที่ อปส. เป็นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์อาเซียน
หน่วยงานภาคเอกชนต้องการหารื อขอความสนับ สนุน จัดสัมมนาเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์ข้ามชาติ กรณี AEC ขอให้ สนผ. โดยส่วนงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รับเรื่องนี้ไปดําเนินการ
ว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ กปส. ควรจะมีงานใหญ่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์อาเซียน ซึ่งริเริ่มโดย กปส.
/ภาคเอกชนพร้อม………

- 10 ภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุน โดยการสัมมนาอาจกล่าวถึงประเด็นปัญหาเรื่องการสื่อสารการประชาสัมพันธ์
กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กปส. มีบทบาทเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ตั้งงบประมาณไว้แต่ยงั ไม่ได้ดําเนินการ กปส. มีภารกิจที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ และทั้งนี้หากงบประมาณ
ไม่เพียงพอภาคเอกชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุน
หน้า 26 วาระที่ 5.17 แก้ไขทั้งหมดเป็น “รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) รายงานว่า กปส.
มีแผนความเสี่ยงต่าง ๆ และแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมระยะเวลาการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบัน
การประชาสัมพันธ์ (อาคารการะเวก) แต่การดําเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้ ทั้งที่มีแบบปรับปรุง
อาคารตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 และได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การดําเนินงานล่าช้า
เช่นนี้ทําให้ กปส. เสียประโยชน์ จึงได้มอบหมายให้ กคล. และ สปช. สรุปความคืบหน้าของการปรับปรุง
หอพักฯ ว่าขณะนี้เรื่องล่าช้าอยู่ในขั้นตอนใด เพราะรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ผู้เกี่ยวข้องคือ
สปช., สพท. และ กคล. ต้องไปศึกษาเพื่อลดกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และควรหารือกัน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เนื่องจากเมื่อมีทุกอย่างพร้อมเหตุใดจึงไม่สามารถทํางานตามแผนได้ เพื่อเป็น
บทเรียนในการทํางานงบประมาณ 2556 ก็ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง จะใช้เวลาถึง
3 ปี กว่าจะมีอาคาร 2 หลัง หากการทํางานปีนี้จนถึง ณ ปัจจุบันยังไม่คืบหน้าอยู่ในขั้นตอนของการประกาศ
ประกวดราคา จึงขอให้โครงการนี้เป็นกรณีศึกษาสําหรับปีงบประมาณต่อไป ซึ่งหากดําเนินการเช่นนี้
อีกจะทําให้ กปส. เสียโอกาสในการใช้อาคารหอพัก และสูญเสียรายได้เป็นจํานวนมากพอสมควร
ขอให้ผ้ทู ี่เกี่ยวข้องนําเอกสารนี้ไปศึกษาด้วย
ผอ.สปช. ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
หน้า 17 แก้ไขทั้งหมดเป็น ผอ.สปข. รายงานว่า เกี่ยวกับเงินโครงการสถานีวิทยุ
ถ่ า ยทอดบี บี ซี ได้ เ สนอเรื่ อ งขอทบทวนไปยั ง อปส. เพื่อ พิ จ ารณายกเลิ ก การสร้ า งหอพัก เพิ่ม เติ ม
เนื่องจากหอพักที่มีอยู่ท้ังหอพักกระดังงา และการเวก ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ปรับปรุงซ่อมแซม
แล้วในปี 2555-2556 รวม 20 ล้าน ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการแก่บุคลากร กปส. ได้ ทั้งนี้
จากข้อตกลงระหว่าง BBC กับ กปส. มีเจตนารมณ์ให้ใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อการพัฒนาการ
ฝึกอบรมมากกว่าการนําไปสร้างสิ่งก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ สถาบันฯ มีความจําเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อ
การฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนคอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกอบรมด้านภาษา
และด้าน IT โดยขณะนี้ได้เสนอเรื่องผ่านไปที่ กคล. แล้ว
หน้า 19 มติที่ประชุม ข้อ 2 แก้ไขทั้งหมดเป็น “ให้ สปต. ประสานด้านข้อมูลการฝึกอบรม
กับ สปช. ก่อนไปประชุมกับ AIBD พร้อมทั้งให้ สปช. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความต้องการด้านการ
ฝึกอบรมต่อ AIBD ด้วย
ผอ.สปต. ขอแก้ไขรายงานหน้า 19 มติที่ประชุม ข้อ 2 จาก “ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ AIBD และ กปส.” เป็น “ให้สอดคล้องกับความต้องการของ กปส.”
/ผอ.สวท. ขอแก้ไข.........

- 11 ผอ.สวท. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 27 ดังนี้
วาระที่ 6.2 ย่ อหน้ าแรก บรรทัดที่ 4 จาก “การสั่งการให้รับสัญญาณจาก สทท.
อปส. จะสั่ ง การให้ มี ก ารถ่ า ยทอดสดทาง สวท. ทั่ ว ประเทศหรื อ ไม่ ” เป็ น “การสั่ ง การให้ สวท.
รับสัญญาณจาก สทท. จึงเสนอเห็นควรให้ สวท. ทั่วประเทศรับสัญญาณจาก สวท.กทม. โดย สวท.กทม.
จะถ่ายทอดร่วมกับการใช้สัญญาณจาก สทท.”
ย่อหน้าที่ 2 จาก “โดยรับสัญญาณจาก สทท.” เป็น “โดยรับสัญญาณจาก สวท.กทม.
เป็นแม่ข่าย”
ผอ.สปข.3 ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 7 ย่อหน้าที่ 2 นับจากด้านล่าง บรรทัดที่
3 – 4 จาก “แต่ไม่มีข้อยุติว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงระหว่างวิทยุ
และโทรทัศน์” แก้ไขเป็น “สวท.แม่ฮ่องสอน เป็นผู้รับผิดชอบในการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/๒๕๕5
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/๒๕๕5
กันยายน 2555 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข

เมื่อวันที่ 27

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปี 2555 ณ วันที่ 17 กันยายน ๒๕๕๕
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 8/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2555
อกค. รายงานว่า ตามที่ กปส. มีคําสั่งเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2555 เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของ กปส. และขอรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจําปี 2555 ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 ดังนี้
1. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 ได้สรุปความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555 ปรากฏว่า
ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจํานวน 1,253,978,694.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.11
ตามมติ ครม. จะต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 89.332 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.22
/รายงานผลการเบิกจ่าย………

- 12 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ณ วันที่ 17 กันยายน 2555
จํานวนเงิน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
เบิกจ่าย ค่า
หมวดรายจ่าย
ร้อยละ เป้าหมาย
89.33
งบบุคลากร
805,937,500 724,095,286.35 81,842,213.65 89.85 ⁄
งบดําเนินงาน
509,205,975 474,890,223.19 34,315,751.81 93.26 ⁄
งบลงทุน
114,223,000
8,981,152.00 105,241,848.00 7.86 ×
งบเงินอุดหนุน
847,600
726,837.73
120,762.27 85.75 ×
งบรายจ่ายอืน่ 135,188,225.00 45,285,194.79 89,903,030.21 33.50 ×
รวม
1,565,402,300.00 1,253,978,694.06 311,523,605.94 80.11 ×
2. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
วงเงินงบประมาณ 114,223,000 บาท เบิกจ่ายได้ 8,981,152 บาท คงเหลือ 105,241,848 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.86 ทั้งนี้ ตามมติ ครม. ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.90 ต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 60.04
โครงการที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ สพท. วงเงิ น ๑๑๔,๒๒3,000 บาท
มีรายละเอียด ดังนี้
- โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
24 ชุด วงเงิน 16,823,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย (พร้อมลงนามในสัญญาวันที่ 27 ก.ย.55)
- โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชานี จํานวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง (ทดแทนของเดิม) วงเงิน
66,000,000 บาท ผูกพันสัญญาในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จํานวนเงิน 65,871,000 บาท
ขั้นตอนอยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา
- โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเสี ย งพร้ อ มอุ ป กรณ์ ส่ ว นควบสํ า หรั บ งาน
พระราชพิธีและงานพระราชกรณียกิจ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 9,000,000 บาท ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง
การค้ําประกันสัญญา จํานวน 8,981,152 บาท คงเหลือ 18,848 บาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.79
- โครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 หลัง
วงเงิน 10,000,000 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการประกวดราคาสรุปผลการยกเลิกการประกวดราคา
ครั้งที่ 2 เนื่องจากข้อเสนอไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (ขอกันเงินงบประมาณ)
/- โครงการก่อสร้าง.........

- 13 - โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ทํ า การ สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงิน 62,000,000 บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน
12,400,000 บาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 49,600,000 บาท ประกวดราคาได้
ผู้ รั บ จ้ า งแล้ ว และส่ ง เรื่ อ งขอความเห็ น ชอบความเหมาะสมของราคาจากสํ า นั ก งบประมาณ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เนื่องจากตามรายการจัดสรรงบประมาณกําหนดว่าจะเบิกจ่ายหรือ
ก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแล้ว (ขอกันเงินงบประมาณ)
3. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับงบรายจ่ายอื่น วงเงิน 135,188,225 บาท
เบิกจ่ายได้จํานวน 45,285,194.79 บาท คงเหลือ 89,903,030.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.50
มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ซึ่งต้องรายงานสํานักงบประมาณทุกวันพุธ โดย สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน
22,578,000 บาท เบิกจ่าย จํานวน 18,569,895.69 บาท คงเหลือ 4,008,104.31 บาท คิดเป็นร้อยละ
82.25 ประกอบด้วย 3 โครงการ
3.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 15,600,000 บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน
12,500,822.24 บาท คงเหลือ จํานวน 3,099,177.76 บาท
3.1.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด (ด้านพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 1,478,000 บาท เบิกจ่ายได้ 1,463,942.10 คงเหลือ 14,057.90 บาท
3.1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
(ด้านพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 5,500,000 บาท เบิกจ่ายได้ 4,605,131.35 บาท
คงเหลือ 894,868.65 บาท
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤติ โดย สนผ.
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ จํานวน 14,500,000 บาท เบิกได้ จํานวน 13,240,942.66 บาท คงเหลือ
1,259,057.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.32 อยู่ระหว่างดําเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย
3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ โดย สนข. เป็นผู้รับผิดชอบ
จํานวนเงิน 12,900,000 บาท เบิกจ่ายได้ 7,922,174.39 บาท คงเหลือ จํานวน 7,922,174.39 บาท
คงเหลือจํานวน 4,977,825.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.41 อยู่ระหว่างดําเนินการเร่งรัดเบิกจ่าย
3.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
โดย สทท. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 47,500,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มียอดการเบิกจ่าย
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่
/3.4.1 โครงการจัดหา………
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จัดหาระบบนําเข้าสัญญาณ ออกอากาศ และจัดหาชุดตัดต่อภาพเสียงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จํ า นวน 42,000,000 บาท อยู่ ร ะหว่ า งประกาศประกวดราคาฯ ครั้ ง ที่ 2 ยื่น เอกสารวัน ที่ 27
กันยายน 2555 และเสนอราคาในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 (ขอกันเงินงบประมาณ)
3.4.2 โครงการจัดสร้างโรงจอดรถถ่ายทอดนอกสถานที่ รถรายงานข่าว
สดและรถดาวเทียมเคลื่อนที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จํานวน 5,500,000 บาท อยู่ระหว่าง
นําร่างขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาประกาศทางเว็บไซต์ (ขอกันเงินงบประมาณ)
3.5 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่าย
บรอดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 1) โดย สนข. เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ จํานวนเงิน 31,560,000 บาท
ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย พร้อมลงนามในสัญญาวันที่ 25 กันยายน 2555 (ก่อหนี้ผูกพันได้ทัน)
3.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศชั่วคราว จํานวน ๖,๑๕๐,๒๒๕ บาท โดย สปต.
เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายได้ จํานวน 5,552,182.05 บาท คงเหลือ จํานวน 598,042.95 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 90.28 อยู่ระหว่างดําเนินการการเบิกจ่าย
๔. รายงานผลการดําเนินงานงบเงินอุดหนุน รวม ๕ รายการ วงเงิน ๘๔๗,๖๐๐ บาท
โดย สปต., สนข. และ สพป. เป็นผู้รับผิดชอบเบิกจ่าย จํานวน 726,837.73 บาท คงเหลือ จํานวน
120,762.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.75 อยู่ระหว่างดําเนินการการเบิกจ่าย
๕. รายงานผลการดําเนินงานเงินกันเบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๔
๕.๑ งบกลาง จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 129,065,000 บาท
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดย สพป. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ วงเงินคงเหลือ
จํานวน ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย (ขอขยายเวลาเบิกจ่าย)
- โครงการจัดซื้อทดแทนรถผลิตรายการนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์พิเศษระบบ
Digital Full High Difinition ๑ คัน วงเงิน ๑๒๗,๔๑๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา ขอขยาย
เวลาส่งมอบงาน
๕.๒ งบลงทุน จํานวน ๒ โครงการ วงเงิน ๗๐,๐๒๓,๔๕๗ บาท
- ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการ
โทรทัศน์ และชุด Settelite Up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา ๑ ชุด โดย สพท. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
วงเงิน ๑๖,๐๖๗,๗๗๗ บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา
- อุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยง
สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมสําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และ สทท.จันทบุรี วงเงิน ๕๓,๙๕๕,๖๘๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว
37,768,976 บาท คงเหลือ 16,186,704 บาท อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
/อกค. รายงาน.........

- 15 อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ขณะนี้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายัง กคล.
จํานวนมาก ซึ่ง กคล. ได้มีหนังสือเวียนแจ้งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
กคล. ภายในเวลาที่กําหนด แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ทําให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของ
กคล. ซึ่งมีข้ันตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนและต้องดําเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ 28 กันยายน
2555 เวลา 16.30 น. สําหรับปี 2556 ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดําเนินงานและ
ส่งเอกสารให้ กคล. ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย
อปส. แจ้งว่า ขอให้ หน่วยงานต่ าง ๆ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย และทันตามกําหนดเวลาที่กําหนดด้วย สําหรับเรื่องสัญญาเช่าช่องดาวเทียม ๖๐ ล้านบาท
ได้นําเรียน ปนร. แล้ว ขอให้ กคล. ติดตามความคืบหน้าต่อไป
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเร่ ง รั ด ดํ า เนิ น การเบิ ก จ่ า ย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของมติ ครม. ต่อไป
3.2 การก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ของ กปส.
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 8/2555
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมมีมติให้จัดสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมของ กปส. โดยมอบหมายให้ ลนก. เป็นประธาน และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
เมษายน 2556 นั้น
สลก. ได้ดําเนินการแล้ว ดังนี้
1. เสนอองค์ประกอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ซึง่ อปส.
เห็นชอบ และลงนามในคําสั่ง กปส. ที่ 825/2555 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เรียบร้อยแล้ว
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยที่ประชุมมีมติว่า เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ กปส.
จะต้ อ งมี ห นัง สื อ ขอความร่ ว มมื อ กรมโยธาธิ ก าร กรมศิ ล ปากร และส่ ว นราชการอื่น ที่มี ห น่ วยงาน
ออกแบบก่อสร้างอย่างน้อยอีกหนึ่งแห่ง ให้พิจารณาออกแบบก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
ดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ กทม. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะขอความร่วมมือให้ออกแบบ
3. สลก. ได้จัดทําหนังสือถึง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร และ กทม. เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ออกแบบก่อสร้างลานเอนกประสงค์ของ กปส.
4. สลก. ได้จัดทําแผนการดําเนินงานการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์
ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2556
(รายละเอียดตามแผนงานประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/3.3 สรุปผลการประชาสัมพันธ์………

- 16 3.3 สรุปผลการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 8/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองพุทธชยันตี
2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ผอ.สพป. รายงานความคืบหน้าของการปฏิ บัติง านการประชาสัม พันธ์การจัดงาน
ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 กันยายน
2555 ซึ่งประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการเผยแพร่และปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสารอยู่เป็นประจํา และได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองขึ้นแบนเนอร์
เว็บไซต์การฉลองพุทธชยันตีต่อไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ และนอกจากนี้ยังมีสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ยังติดตั้งไว้ตลอด และการจัดทําหนังสือพระพุทธรูป
ประจํารัชกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมดําเนินการ โดย ปนร. จะเป็น
ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เอง
(รายละเอียดตามแผนงานประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการในระบบ PMS
ฝ่ ายเลขานุก ารฯ รายงานว่ า สื บ เนื่อ งจากการประชุม ผู้บ ริ ห าร ครั้ ง ที่
8/2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมมีมติ รับทราบ สําหรับในเดือนกันยายน 2555
มีหน่วยงานรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้
อสช. ในฐานะหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และสร้ า ง
ความเข้าใจในการใช้งานระบบ ขอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
1. ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ จ้ ง เวี ย นและจั ด ทํ า ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ท างระบบ
อินทราเน็ต ได้แก่ การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับกรม/สํานัก/กอง
และบุคคล (PMS), การบันทึกตัวชี้วัดระดับบุคคล, ปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานจริง ปี 2555
รอบ 2 และคําถามที่พบบ่อยใน PMS
2. ด้านเอกสารและคู่มือแนะนําการใช้งาน ได้จัดทําคู่มือให้ดาวน์โหลด จํานวน 5 เรือ่ ง
ได้แก่ คู่มือการใช้ระบบ PMS เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และผลผลิตกิจกรรม, คู่มือการ
จัดการตัวชี้วัดรายบุคคล, คู่มือระบบประเมินสมรรถนะ, คู่มือโครงสร้างการปฏิบัติงานจริง และคู่มือ
การประเมินเงินเดือน
3. การสร้างความเข้าใจ ได้จัดประชุมทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กปส.
และดําเนินการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานตามคําแนะนํา
ที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
/ผอ.สทท. ขอรายงาน.........

- 17 ผอ.สทท. ขอรายงานความคืบหน้าฯ ดังนี้
งานที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
1. ปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดของ ผอ.ส่วน/ห.ฝ่าย ของ สทท. ให้สอดคล้องกับผู้บังคับบัญชา
ในฐานะรั ก ษาการ ผอ.สทท. โดยได้ รั บ ข้ อ มู ล จากการนิ เ ทศและติ ดตามงานของหน่ ว ยงาน กปส.
ประจําปี 2555
2. ดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติงานจริงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สทท.
3. ดําเนินการบันทึกข้อมูลผลิตกิจกรรมที่ดําเนินการในปีงบประมาณ 2555
งานที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
1. การจัดทําตัวชี้วัดของ สทท. ได้จัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดให้ ศสช. เพื่อบันทึก
ข้อมูลตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ในระบบ PMS
2. การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2555 แล้วเสร็จประมาณ 75%
3. รายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างดําเนินการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบนั
ปัญหาอุปสรรค
1. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานในกํากับ
ดูแลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ผู้ที่เป็น Admin ของ สทท. มีสิทธิเพียงการปรับโครงสร้างการปฏิบตั ิงานจริง แต่ไม่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดได้
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายงานการชี้แจงทําความเข้าใจการใช้ระบบลาออนไลน์
อสช. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2555 เมือ่ วันที่
27 เมษายน 2555 เห็นชอบตาม อกจ. เสนอการใช้ระบบการลาออนไลน์ โดยให้ทดลองใช้ควบคู่กับ
การลาตามแบบและระเบียบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 หลังจากได้ผลระยะหนึ่งแล้วมอบ ศสช.
นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น
ศสช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบทางด้านให้การสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความเข้าใจ
ในการใช้งานระบบ ขอสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
1. ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ จ้ ง เวี ย นและจั ด ทํ า ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ท างระบบ
อินทราเน็ต ได้แก่ เอกสารแนวทางการใช้ระบบลาออนไลน์ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และให้ทุกหน่วยงาน
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลาในระบบออนไลน์ เพื่อให้ ศสช. กําหนดสิทธิ์การใช้งาน โดยได้
ดําเนินการครบถ้วนแล้ว
2. ด้านเอกสารและคู่มือแนะนําการใช้งาน ได้จัดทําคู่มือให้ดาวน์โหลด จํานวน 2 เรือ่ ง
ได้แก่ คู่มือการใช้งานสําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการลา และคู่มือการใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั่วไป
/3. การสร้างความเข้าใจ.........

- 18 3. การสร้างความเข้าใจ ได้จัดประชุมทําความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กปส. และ
ดําเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการใช้งานตามคําแนะนําที่ได้รับจากผู้ใช้งาน
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบวันเริ่มใช้งานจริง โดยยกเลิกการใช้กระดาษ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.6 ความคืบหน้าการจัดประชุมผู้บริหารสัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2555 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ในเดือนพฤจิกายน
2555 ณ สปข.1 จังหวัดขอนแก่น และใน สปข. อื่นอีก 2 เขต ในปีงบประมาณ 2556 พร้อมทั้งเห็นชอบและ
อนุมัติให้จัดงานทอดกฐินสามัคคี กปส. ณ วัดโพลเลา อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ในคราวเดียวกัน
สลก. ได้ดําเนินการ ดังนี้
1. การจัดการประชุมผู้บริหารสัญจร ณ จังหวัดขอนแก่น
1.1 ทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ การประชุม
ผู้บริหารสัญจร ประจําปี 2556 ณ จังหวัดขอนแก่น และ สปข. อื่นอีก 2 เขต เป็นเงิน 2,500,000 บาท
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
1.2 กํ า หนดนั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสั ญ จร ณ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 9
พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
2. การจัดงานทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2555
2.1 กําหนดจัดงานทอดกฐิน สามัคคี กปส. ประจํ าปี 2555 ในวั นเสาร์ ที่ 10
พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ วัดโพลเลา อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
2.2 ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง นายอํ า เภอบ้ า นฝาง จั ง หวั ด ขอนแก่ น ตอบรั บ เป็ น เจ้ า ภาพ
จัดทอดกฐินแล้ว
2.3 ทําหนังสือขอเรียนเชิญ ปนร. เป็นประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินฯ เรียบร้อยแล้ว
2.4 จัดทํ าต้ น กฐิน สามัคคี เพื่อเชิญชวนข้าราชการ/เจ้ าหน้ า ที่ร่ วมเป็น เจ้า ภาพ
บริเวณหน้าลิฟท์อาคาร กปส.
2.5 ส่ง E-mail ตัวอย่างในการจัดพิมพ์ใบฎีกาให้เป็นแนวทางเดียวกันให้ สปข.1-8
เพื่อจัดพิมพ์ใบฎีกาในส่วนของหน่วยงานและเครือข่ายของ สปข. และ ส.ปชส. ในความรับผิดชอบ
2.6 สําหรับส่วนกลาง อยู่ในระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้มีจิตศรัทธา และจัดพิมพ์ใบฎีกา
คาดว่าจะแล้วเสร็จ และแจกจ่ายให้ผ้มู ีรายชื่อได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2555
2.7 จัดทําตรายางประทับของวัดฯ และแจกจ่ายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของ สปข.1-8
เรียบร้อยแล้ว
/จึงขอรายงานทีป่ ระชุม.........

- 19 จึงขอรายงานที่ประชุมทราบความคืบหน้าในการดําเนินการจัดประชุมผู้บริหารสัญจร
ณ จังหวัดขอนแก่น และพิจารณากําหนดการประชุมผู้บริหารสัญจรตามที่แนบ หากเห็นชอบจะได้
ดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

เห็นชอบตามที่ ลนก. เสนอ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และค่านิยมองค์การ
จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
งบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่า จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ปี พ.ศ.2556 ระหว่ า งวั น ที่ 4 – 6 กั น ยายน 2555 กปส. ได้ ร ะดมแนวคิ ด จาก
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ
ร่วมเป็นวิทยากรที่ปรึกษา ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ตามขัน้ ตอน โดยศึกษา
จากสภาพปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์การ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา
องค์ ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ แ ละความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ และได้กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
ที่ ป ระชุ ม ได้ กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ เ ป็ น องค์ ก ารหลั ก ที่ เ ป็ น เลิ ศ ด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนา การรักษา
ความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน และภายนอกองค์การดังกล่าว พบว่า กปส. มีแนวทางการดําเนินงานตามพันธกิจ เป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์เดิม แต่มีการปรับและเพิ่มกลยุทธ์
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. วิสัยทัศน์ใหม่ของ กปส.
2. พันธกิจ 3 ข้อ (เดิม)
3. เป้าประสงค์
4. ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์หลัก 1 ยุทธศาสตร์สนับสนุน (เดิม)
5. กลยุทธ์ปรับปรุงคือ กลยุทธ์ที่ 1.3
6. กลยุทธ์ใหม่คือ กลยุทธ์ที่ 2.3
7. ค่านิยมองค์กร (เดิม)
(รายละเอียดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/อปส. แจ้งว่า………

- 20 อปส. แจ้ ง ว่ า คํ า นิ ย มองค์ ก าร เป็ น คํ า สั้ น ๆ ที่ จํ า ง่ า ยที่ ไ ด้ ห ารื อ ร่ ว มกั น คื อ
“กรมประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
มติที่ประชุม

เห็นชอบตามที่ สนผ. เสนอ

4.2 สรุปผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์การของกรมประชาสัมพันธ์
ประจําปีงบประมาณ 2555
ผู้แทน ผอ.กพร.กปส.(นางจรรยาฯ) รายงานว่ า รปส.(นางลดาวัลย์ฯ )
เห็นชอบตามแนวทางที่ กพร.กปส. เสนอให้ สํานัก/กอง ดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป ภายใต้บทบาทภารกิจของตน และให้จัดทําโครงการ/แนวทาง พร้อมกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานมายัง กพร.กปส. ตามกรอบเวลาที่กําหนด
สํานัก/กอง ได้จัดส่งรายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์การรอบ 12 เดือน
มายัง กพร.กปส. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการองค์การ (Working team) กปส. ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ได้ร่วมกัน
พิจารณา และสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1. หมวด 1 การนําองค์กร : มีการดําเนินงานทุกเกณฑ์ที่กําหนด แต่ในเกณฑ์การติดตาม
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกําหนดกรอบการดําเนินงานให้ชัดเจน และในเกณฑ์การวิเคราะห์
ผลกระทบทางลบ เห็นสมควรให้ผ้บู ริหารเข้ามามีส่วนร่วม และมีบทบาทในการกํากับดูแลให้มากขึ้น
2. หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : มีการดําเนินงานในเกณฑ์ที่กําหนด ยกเว้น
เกณฑ์ ก ารจัด ทํ า แผนบริ ห ารความเสี่ ย งโครงการที่ สํา คั ญ ในปี ง บประมาณ 2555 ที่ ไ ม่ ไ ด้ จั ดทํ า
นอกจากนี้ในประเด็นย่อยบางเกณฑ์ก็ดําเนินงานได้ไม่ครบถ้วน ได้แก่ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์
ระดับองค์การ (Strategy Map)
3. หมวด 3 การให้ความสําคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : มีการดําเนินงาน
ในทุกเกณฑ์ที่กําหนด แต่ไม่ครอบคลุมทุกสํานัก/กอง ได้แก่ เกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งที่ประชุม
เห็นว่ายังไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ประชุม
เห็นสมควรให้ สนผ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สํานัก/กอง ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ นอกจากนี้
กิจ กรรมมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนควรสอดแทรกไว้ ใ นโครงการ/กิ จ กรรม ที่ไ ด้ รั บ งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
4. หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : มีการดําเนินงานครบ
ทุ ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนด ได้ แ ก่ การมี ร ะบบฐานข้ อ มู ล การทบทวนฐานข้ อ มู ล การมี ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย (Warning System) ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบ
ฐานข้อมูลและแผนการจัดการความรู้
/5. หมวด 5………
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ได้แก่ การกําหนดปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก การมีระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดทํา
แผนสํารองฉุกเฉิน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า
เพื่อให้การพัฒนาองค์การของ กปส. ภายใต้กรอบแนวทางเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมรับการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) จากสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในปี 2557 จึงเห็นสมควร
ดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเป็นนโยบายให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาองค์การเป็นนโยบายที่ทุก
สํ า นั ก /กอง จะต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งต่ อ ไป ในปี ง บประมาณ 2556 โดยดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาองค์การในระดับสํานัก/กอง ตามแนวทางที่ กพร.กปส. จะได้กําหนดและจัดส่งให้สํานัก/กอง
ดําเนินการต่อไป
2. มอบหมายให้ ศสช. และ สลก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการวางระบบและ
กําหนดมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน โดยทําหน้าทีป่ ระมวลผลข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) รายงานเพิ่มเติมว่า การพัฒนาองค์การของ กปส. มีข้อสังเกตว่า
ตามที่ได้ประชุมไปแล้วในแต่ละหมวดมีข้อพิจารณาคือ เพื่อให้การพัฒนาองค์การของ กปส. ภายใต้กรอบ
แนวทางเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานจากสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในปี ๒๕๕๗ จะต้อง
มีเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องดําเนินการต่อไปคือ ควรให้ที่ประชุมผู้บริหารกําหนดเป็นนโยบายให้การดําเนินการ
เรื่อการพัฒนาองค์การเป็นนโยบายที่สํานัก/กอง ต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นภาคบังคับตามแนวทาง
ซึ่ง กพร.กปส. จะได้กําหนดและจัดส่งให้สํานัก/กอง ต่อไป และให้ ศสช. และ สลก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในการวางระบบและกําหนดมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่กระจัดกระจาย โดยทํา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ จากช่องทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
และจากการที่ อปส. แต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลเรื่องดังกล่าว ได้ดําเนินการจัดตั้งคณะทํางาน Working Team
ของ กปส. และได้สรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามข้อ ๑ และ ๒
2. มอบให้ กพร.กปส. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในข้อ ๑
3. ศสช. และ สลก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามข้อ ๒
/4.3 การขอรับการสนับสนุน………
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ผอ.สปข.3 รายงานว่า สทท.เชียงใหม่ ได้รับการประสานจาก คุณธนาภรณ์
กล่อมเจ๊ก ตําแหน่ง กองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์มหาดไทย ออกอากาศในระบบดาวเทียม ขอรับ
การสนับสนุนภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน (ภาพข่าวที่ยังไม่ได้ออกอากาศ)
กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึง อปส. เพื่อขอรับการสนับสนุนภาพข่าวหรือสื่อรายการโทรทัศน์
ซึ่ง อปส. เห็นชอบตามที่ ร.ผอ.สทท. รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) เสนอให้สนับสนุนรายการที่ออกอากาศแล้ว
และมีโลโก้ของสถานี หากเป็นกรณีอื่นให้มีการหารือร่วมกันก่อน
นโยบาย กปส. ต้องการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารตามนโยบายของรัฐบาล ให้หลากหลาย
และครอบคลุมทุกสื่อ และเนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหารในเบื้องต้น ได้นําเรียน รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
เพื่อหารือในหลักการ การให้การสนับสนุนภาพข่าวในพื้นที่บางส่วนแก่สถานีโทรทัศน์มหาดไทย หาก กปส.
อนุญาต สทท.เชียงใหม่ สปข.3 จะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการต่อไป ซึ่ง รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
เห็นควรนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารร่วมกันเสนอความเห็น และสรุปเป็นทิศทางสําหรับหน่วยปฏิบัติต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกร. รายงานว่า เป็นหน้าที่ของ กปส. อยู่แล้วตามกฎกระทรวง แต่การประสานงาน
ควรจะติดต่อระดับองค์การ ปัจจุบันถังข่าวของ กปส. ยังมีปัญหาเรื่องการส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคมายัง
ส่วนกลาง นอกจากที่ต้องส่งให้ สทท. แล้วยังต้องส่งให้ สปข.๑-๘ อีก ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ แต่ สนข. ชี้แจงว่า
ขณะนี้ถังข่าวสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว สามารถส่งข่าวมารวมที่ส่วนกลางได้ สําหรับกรณี
ของกระทรวงมหาดไทยขึ้นอยู่กับที่ประชุมผู้บริหาร โดยความเห็นส่วนตัวเห็นว่าควรจะให้การสนับสนุน
แต่ต้องแบ่งความสําคัญของข้อมูลข่าวสารออกเป็น ๓ ระดับคือ ๑. เป็นข้อมูลที่ยังไม่มีการแก้ไขปรับปรุง
๒. เป็นข้อมูลที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ๓. เป็นข้อมูลที่สามารถนําไปเผยแพร่ต่อได้
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า ได้รับการประสานจาก ดร.วุฒิพงศ์ฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม
2555 ขอความร่วมมือให้ กปส. ส่งข่าวที่ยังไม่ได้ออกอากาศให้สถานีโทรทัศน์มหาดไทยอีกทางหนึ่ง
ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยนําเรียน อปส. และที่ประชุมแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในทางปฏิบัติ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) เป็นผู้ดูแล
สื่อของ กปส. ได้แจ้งให้ ดร.วุฒิพงศ์ฯ ประสานโดยตรงกับ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ซึ่งมีความคิดเห็นว่า กปส.
ดําเนินการอยู่แล้วและต้องการช่องทางในการเผยแพร่ สถานีโทรทัศน์มหาดไทยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่
เรื่องดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีความเห็นว่าควรเชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยมาหารือ
ในรายละเอียดข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ได้รบั การประสานทางโทรศัพท์จาก ดร.วุฒิพงศ์ฯ ซึ่งได้
ตอบไปแล้วว่าไม่ขัดข้องทีจ่ ะให้สถานีโทรทัศน์มหาดไทยนําข่าวที่ตดั ต่อแล้วของ กปส. ไปเผยแพร่ แต่กรณีทีจ่ ะให้
กปส. ส่งข่าวทีย่ ังไม่ได้ออกอากาศให้สถานีโทรทัศน์มหาดไทยนั้นจะต้องพิจารณากันในระยะยาวว่าจะเป็นการ
/ผูกพันและเป็นภารกิจ………

- 23 ผูกพันและเป็นภารกิจที่ กปส. จะต้องส่งข่าวที่ กปส. ดําเนินการทั้งหมดให้สถานีโทรทัศน์มหาดไทย หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ด้วยหรือไม่ ซึ่งการดําเนินการของโทรทัศน์มหาดไทยให้บริษัทฯ เข้ามาดําเนินหารให้
มีความเห็นว่าควรที่จะมาหารือในรายละเอียดข้อตกลงในภาพรวมทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
และขอเรียนว่าขณะนี้ทิศทางข่าวของ กปส. มีนโยบายอย่างชัดเจน และ สนข. อยู่ระหว่างปรับตัวเป็นช่องข่าวดาวเทียม
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า ในแง่ดีจะมีช่องทางในการเผยแพร่เพิ่มขึ้น และเห็นด้วยกับ
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ที่ให้มีการประชุมหารือรายละเอียดในภาพรวมร่วมกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นการผูกพัน
ว่า กปส. ต้องส่งข่าวให้ตลอด หากสถานีโทรทัศน์มหาดไทยนําไปให้บริษัทฯ ดําเนินการ บริษัทฯ ต้องมี
รายได้จากการดําเนินงาน การที่จะมานําข่าวของ กปส. ไปเผยแพร่โดยไม่มีสิ่งใดแลกเปลี่ยน แต่เจ้าหน้าที่
ของ กปส. มีต้นทุนในการดําเนินการผลิตข่าวโดยใช้งบประมาณของทางราชการ หากเป็นไปได้ควร
กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ว่า เป็นความร่วมมือระหว่าง กปส. กับกระทรวงมหาดไทย และให้ข้อสังเกตว่า
กปส. มีข่าวจํานวนมากจาก ส.ปชส.ต่าง ๆ ซึ่งได้มีการกําหนดว่า ส.ปชส. จะต้องส่งข่าวอย่างน้อยกี่ข่าว
เพื่อรวมเป็นถังข่าวของ กปส. และเคยมีแนวคิดว่าจะจัดช่องข่าว ๒๔ ชั่วโมง เนื้อข่าวที่ กปส. ผลิตโดยใช้
งบประมาณของทางราชการสามารถหารายได้ให้ กปส. ได้ เมื่อมี กสทช. โดยหลักที่ว่าทุกคนมีเนื้อข่าว
๗๐% หน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะผลิตข่าวเองอย่าง กปส. กรณีนี้ควรนํามาพิจารณา
ในการหารายได้ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของ กปส. หากหน่วยงานใดจะนําไปใช้ประโยชน์ควรมีค่าตอบแทน
ในลักษณะค่าตอบแทนในด้านการเสริมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตข่าว ดังนั้นหากกระทรวงมหาดไทยซึ่งมี
งบประมาณจํานวนมากมาขอความร่วมมือ กปส. ควรมีข้อตกลงว่าจะสนับสนุน ส.ปชส. ในแต่ละจังหวัด
เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตข่าวอย่างไรบ้าง
ผอ.สนข. ให้ความเห็นว่า เรื่องนี้เป็นภารกิจของ กปส. ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
หากมีช่องทางในการเผยแพร่มากเท่าใด การประชาสัมพันธ์ยิ่งประสบผลสําเร็จ แต่หากจะนําภาพข่าว
หรือ Text ไปใช้คิดว่ามี ๒ ส่วนคือ หากเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่ง กปส. ต้องดําเนินการและหาช่องทาง
เผยแพร่อยู่แล้วควรให้ แต่มีส่วนที่วิทยุหรือโทรทัศน์ที่เป็นข่าวกระแส กรณีนี้ต้องแยกกัน สําหรับการขอ
ความร่วมมืออยู่ที่วิธีการดําเนินการ เช่นเดียวกับที่ สปข.๗ ทํา MOU กับกระทรวงสาธารณสุข เป็นข้อตกลง
ทําสัญญากันว่าจะดําเนินการในเรื่องใด มีเงื่อนไขต่างตอบแทนกันอย่างไร เห็นด้วยที่จะมีการตั้งคณะทํางาน
และประชุมหารือกันโดยนํากรณีของ สปข.๗ มาเป็นกรณีตัวอย่าง
ผอ.สนผ. เสนอความเห็นว่า เป็นช่องทางที่จะนํานโยบายของ อปส. ไปสู่การปฏิบัติคือ
อปส. ได้มอบหมายด้วยวาจากับ สนผ. ว่าจะทําอย่างไรที่จะทําแผนเชิงบูรณาการกับจังหวัด ซึ่งกรณีนี้
ตามที่ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) และ รปส.(นางเตือนใจฯ) เสนอ ควรจะเป็นช่องทางที่ กปส. จะทําแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการด้านการผลิตข้อมูลข่วสารเพื่อการเผยแพร่ในจังหวัด ซึ่งจะทําให้ ปชส. สามารถ
นําเสนอโครงการขอรับงบประมาณจากจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละไม่ต่ํากว่า ๑ แสนบาท เพื่อการผลิตข้อมูลข่าวสาร
เสนอสถานีโทรทัศน์มหาดไทย ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบ ขออนุญาตนํานโยบาย อปส. ไปสู่การปฏิบัติ
โดยจะนําไปหารือกับ สนผ. ของกระทรวงมหาดไทย และดําเนินการอย่างเป็นทางการต่อไป
/ปชส.ผู้แทนภาค ๖.........

- 24 ปชส.ผู้แทนภาค ๖ รายงานว่า ในส่วนของ ส.ปชส. หากกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของ
ผู้ว่าฯ ควรมีการวางแผนว่าจะดําเนินการอย่างไรถึงจะต่อรองให้ ส.ปชส. ได้ ซึ่งทางสถานีโทรทัศน์
มหาดไทยหากให้บริษัทเอกชนดําเนินการ กปส. ควรมีมาตรการในการต่อรองเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนเป็นการ
แลกเปลี่ยนบ้าง
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการซึง่ เป็นนโยบายของ กปส.
๒. มอบ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) เชิญผู้แทนกระทรวงมหาดไทยมา
หารือในรายละเอียดการดําเนินการร่วมกัน
4.4 แนวทางการพัฒนาทีด่ ินในครอบครอง กปส.
อกร. รายงานว่า กกร. มีบันทึก รายงานการใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ ฯลฯ ของหน่วยงาน
ในสังกัด กปส. ซึ่ง อปส. มีคําสั่งลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ว่า “แจ้งให้หน่วยงานที่ยังไม่แจ้ง เช่น
สวท., สทท., สวศ., สปข 6, สปข.8 รายงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2555 โดยแจ้งไปที่ กกร. เพื่อรายงาน
ที่ประชุมผู้บริหาร กปส. ต่อไป”
สวท. มีข้อพิพาทกับศูนย์กําลังสํารอง กรณีการใช้ที่ดนิ ทับซ้อน โฉนดเลขที่ 5259 แต่ สวท.
มีเอกสารสิทธิเป็นหนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0405/2654 ลงวันที่ 4 กันยายน 2554 ระบุว่า สวท.
มีเนื้อที่ 30 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เป็นเนื้อที่ดินราชพัสดุแปลงทะเบียน 11934, 11935 และ
11936 โฉนดที่ 2405, 2406 และ 2559 (บางส่วน) ริมถนนวิภาวดีรังสิต
สวท., สปข.1-8 ได้ ส่ ง รายงานการใช้ ที่ ดิ น ฯ ซึ่ ง กกร. ได้ ร วบรวมสรุ ป เป็ น
เอกสารรายงานฯ เพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. เห็นสมควรให้หน่วยงานต่าง ๆ รายงานการถือครองที่ดินประเภทต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ทุกหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการรักษา ครอบครอง ใช้ประโยชน์ และพัฒนาที่ดินที่ครอบครอง
2. ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่
อกร. รายงานเพิ่มเติมว่า การที่มีเอกสารสิทธิ์แสดงซึ่งการได้มาครอบครองในที่ดินนั้น
จะช่วยป้องกันปัญหากรณีที่หน่วยงานหรือเอกชนเข้ามาบุกรุกที่ดินของ กปส. สําหรับแผนพัฒนาที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างมีไว้เพื่อไม่ให้หน่วยงานอื่น ๆ มาขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของ กปส. ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือไม่มีแผนพัฒนาการใช้ที่ดินดังกล่าวไว้
ผอ.สวท. แจ้งว่า ในเอกสารการประชุม เนื่องจากว่าเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่าง สวท. กับ
ศูนย์กําลังสํารอง และเอกสารดังกล่าวอาจจะนํามาอ้างอิงในอนาคตซึ่งจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ เลขที่โฉนด
ที่ทบั ซ้อนกันอยู่ เลขทีโ่ ฉนดพิมพ์สลับกันทําให้กลายเป็นโฉนดไม่ทับซ้อน ขอให้แก้ไขเลขที่โฉนดเป็น ๕๒๕๙
/(บางส่วน)………

- 25 (บางส่วน) และแก้ไขวันที่เป็น ๔ กันยายน ๒๕๒๔ ซึ่งในความเป็นจริงในปี ๒๕๒๔ กรมธนารักษ์มี
หนังสือยืนยันว่า กปส. มีทีบ่ างส่วนของโฉนดนี้อยู่ ขอให้ อกร. แก้ตวั ร่างด้วย
มติที่ประชุม
๑. เห็นสมควรให้หน่วยงานที่ยังส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน ได้แก่
สปข.๑, ๗, สทท. บริเวณตึกร้าง ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และที่ตั้งของ สนข. ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ ส่ง
ให้ กกร. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒. ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม 2555
ฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ รายงานว่ า สื บ เนื่อ งจากการประชุม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่
8/2555 เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2555 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบรายงานเงิ น คงเหลื อ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ เดือนกรกฎาคม 2555 นั้น
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
343.41 ล้านบาท
- เงินรายได้
213.50 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
0.70 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.56 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
7.46 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
4.45 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
2.57 ล้านบาท
- เงินรับฝากอื่น ๆ
29.53 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference เดือนกันยายน 2๕๕5
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 7/๒๕๕5
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมตามที่ สลก. เสนอ และ
ในเดือนสิงหาคม 2555 ได้งดการประชุม Teleconference เนื่องจากได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต แบบเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise)”
ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
/สําหรับในเดือน.........

- 26 สําหรับในเดือนกันยายน 2555 ได้กําหนดนัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร
สปข.๑-๘ ผ่านระบบ Teleconference ครั้งที่ 7/๒๕๕5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕๕5 และ สลก.
ได้จัดทําสรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการมอบอํานาจให้ผ้วู ่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่ า ตามที่ กปส. ได้ มี คําสั่ ง ที่ 531/2553 ลงวั น ที่ 5
กรกฎาคม 2553 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี
กรมประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน นั้น
กกร. ได้สรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2555 ซึ่งมีจังหวัด
ที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 46 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 29 จังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดํ าเนิ นงานระหว่ างวั นที่ 15 สิ งหาคม – 17

กันยายน 2555 ดังนี้
1. งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
2. งานฉลองวาระ 150 ปี แห่งวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
3. งานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
4. การติดตามสถานการณ์อุทกภัย
5. การผลิตรายการและรายงานข่าวตามภารกิจ/นโยบายสําคัญของรัฐบาล
6. การถ่ายทอดสดที่สําคัญด้านอื่น ๆ
7. กิจกรรมด้านต่างประเทศ
8. โครงการ “รักสร้างสรรค์ ระดมพลัง สร้างโลกสีเขียว”
9. การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2012 และกีฬาพาราลิมปิกเกมส์
10. รางวัลที่ได้รับ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.5 รายงานผล.........

- 27 5.5 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ได้ ดํา เนิ น การกิ จ กรรมเด่ น ตามยุท ธศาสตร์ แ ละ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนกันยายน 2555 ดังนี้
1. เริ่มใช้งานระบบถังข่าว PRD NEWS DATA CENTER เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
2. การดําเนินการกับประเทศที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ กปส. ส่วนที่ สนข.
รับผิดชอบ
3. สนข. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการโครงการผลิตและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
4. การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
และภาคใต้ ได้แก่ เว็บข่าวดาวเทียม
- การเผยแพร่ผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียม
- การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวารผ่านระบบโทรทัศน์ดาวเทียม และรายงานสถิติ
การเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th ประจําเดือนกันยาน ๒๕๕5 (จากสถิติ True hits)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2555 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวและแนวทางการปรับลดกรอบอัตรากําลัง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2. สรุปมาตรการการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและแนวทางการปรับลดกรอบอัตรากําลัง
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2555 ของเดือนกันยายน 2555
4. สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ
2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
5. สรุปผลการดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)
6. การประกวดผลงานการจัดการความรู้ ประจํ าปี พ.ศ.2555 และสรุ ปผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2556
7. การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้นตําแหน่ง
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
/8. การย้ายผู้บริหาร.........

- 28 8. การย้ า ยผู้บ ริ ห ารหน่ ว ยงานในระดับ กองลงมา ที่ป ฏิ บัติ ห น้ าที่ใ นตํ า แหน่ ง เดี ย ว
ติดต่อกันมา ครบระยะเวลา 4 ปี ณ 1 ตุลาคม 2555
9. การย้ายหมุนเวียนผู้ดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
จังหวัดที่ดํารงตําแหน่งครบวาระ 4 ปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555
10. รายงานผลการสํารวจความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
กปส. ประจําปี พ.ศ.2555
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.7 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช.
ผ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน
5 หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตร “การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สําหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่
15 - 17 สิงหาคม 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 90%
๒. หลักสูตร “พัฒนาภาวะผู้นําการเตรียมความพร้อมตําแหน่งผู้บริหารระดับกลาง”
รุ่น ที่ 3 ระหว่ า งวั น ที่ 20 – 24 สิ ง หาคม 2555 ผู้ เ ข้ ารั บ การอบรมมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ
มากที่สุด คิดเป็น 85.80%
3. หลักสูตร “เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 23
สิงหาคม 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 87.60%
4. หลักสูตร “Creative Producer” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2555
ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 78.50%
5. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 27
สิงหาคม – 7 กันยายน 2555 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 84.80%
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.8 ระเบียบ กปส. ว่าด้วยการใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ สปช. พ.ศ.2555
ผอ.สปช. รายงานว่า ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนมาขอใช้บริการอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ของ สปช. หลายหน่วยงาน ซึ่ง สปช. ไม่มีระเบียบปฏิบตั ิ
ในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งควรเป็นค่าตอบแทนหรือค่าเช่าใช้บริการ เนื่องจาก สปช. ต้องจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค และค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายทุกปี ซึ่งถือเป็นภาระของ กปส. และ สปช. ทีต่ ้องนํา
งบประมาณมาจ่ายในเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้ กปส. มีงบประมาณมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์ของ สปช. อปส. ได้เห็นชอบให้มีคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้
/คณะทํางานฯ.........

- 29 คณะทํางานฯ ได้ประชุมพิจารณาจัดทําระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ
สปช. พ.ศ.2555 ซึ่ง อปส. ลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และได้จัดทําคําสั่ง กปส. เรื่อง
กําหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าเช่าการใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ สปช. โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1
กันยายน 2555 เป็นต้นไป ซึ่ง สปช. ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
อย่างกว้างขวาง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมประชาสัมพันธ์
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผอ.สปช. รายงานว่า กปส. โดย สปช. และ มสธ. โดยคณะนิเทศศาสตร์
ได้หารือเรื่องการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในการพัฒนาวิชาการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีมาตรฐานในระดับสากล และเพื่อรองรับการพัฒนา
บุคลากรในวิชาชีพนี้ม่งุ สู่ประชาคมอาเซียน
1. สปช. ได้จัดทําร่างบันทึกความตกลงฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ สปช.
ซึ่งมี รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นประธาน และได้นําเสนอร่างความตกลงดังกล่าวต่อ อปส. ให้ความเห็นชอบ
หลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ สปช.คณะนิเทศศาสตร์ มสธ.และ กกร.
3. อปส. กําหนดพิธีลงนามความตกลงฯ ระหว่าง กปส. กับ มสธ. วันที่ 8 ตุลาคม 2555
เวลา 09.30 น.
4. สปช. จัดเตรียมพิธีลงนามความตกลงดังกล่าว พร้อมแถลงข่าวในวัน เวลา ที่ อปส.
กําหนด ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล อาคาร สปช.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สปช. รายงานเพิ่มเติมว่า สําหรับกําหนดพิธีลงนามความตกลงฯ ระหว่าง กปส. กับ
มสธ. ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ได้รับการประสานจากคณะนิเทศศาสตร์ มสธ. แจ้งว่า เนื่องจากอธิการบดี
มสธ. ติดภารกิจ ขอเลื่อนพิธีลงนามความตกลงฯ เป็นช่วงปลายเดือนตุลาคม 2555 และหากได้
กําหนดวัน เวลาที่ชัดเจนแล้วจะได้เรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมงานแถลงข่าวต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.10 สรุปผลการประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
ผอ.สพป. รายงานว่า สพป. ขอสรุปผลการประชาสัมพันธ์และรวบรวม
การประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 จากหน่วยงานส่วนกลางและ
/ส่วนภูมิภาค.........

- 30 ประจําเดือนกันยายน 2555 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2555) ผ่านทางสื่อโทรทัศน์
สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่ออินเตอร์เน็ต สือ่ สิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 การจัดงาน “พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน”
ผอ.สพป. รายงานว่ า สพป. ได้ รับ อนุ มั ติ ใ ห้ จัดงาน “พบปะสัง สรรค์
สื่อมวลชน” ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 600,000.- บาท
และได้ดําเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กทม. ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
รมต.นร.(นายนิวัฒน์ธํารงฯ) เป็นประธานเปิดงานกล่าวต้อนรับ สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ที่ม า
ร่วมงาน และกล่ าวถึ ง ผลงานของรัฐบาลที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี ประกอบด้ ว ยโครงการต่ า ง ๆ เช่ น
โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการับจํานําข้าวเปลือกนาปี การแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น
การจั ด งานครั้ ง นี้ มี สื่ อ มวลชนที่ ม าร่ ว มงานเป็ น จํ า นวนมาก รวมทั้ ง รั ฐ มนตรี และ
รัฐมนตรีช่วยฯ จากกระทรวงต่าง ๆ ให้เกียรติร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทน อปม. ที่ได้รับการ
คัดเลือกจาก 76 จังหวัดเข้าร่วมงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานบรรษัทการกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่นและ
สํานักงานอุตนุ ิยมวิทยาแห่งญีป่ ่นุ
ผู้แทน ผอ.สปต.(นางวันเพ็ญฯ) รายงานว่า รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) พร้อมด้วย
ผอ.สปข.5 และเจ้าหน้าที่ กปส. เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บรรษัทกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่น
(NHK) และสํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น (JMA) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ป่นุ
สปต. สรุปรายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานบรรษัทการกระจายเสียงแห่งญี่ปุ่นและ
สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ป่นุ ดังนี้
การศึกษาดูงาน ณ สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น (Japan Meteorological Agency :
JMA) วันที่ 6 กันยายน 2555 โดยมีนายจูนิชิ อิชิดะ (Mr.Junichi Ishida) นักวิทยาศาสตร์อาวุโส
ฝ่ายพยากรณ์อากาศ สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น บรรยายสรุปเรื่องขั้นตอนการดําเนินงานการ
พยากรณ์อากาศ และภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริการกรมอุตุนิยมวิทยาฯ ของ JMA ในการ
ให้บริการสังคมว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัย
ในการคมนาคม การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการร่วมมือกับต่างประเทศ
/การศึกษาดูงาน…......

- 31 การศึกษาดูงาน ณ บรรษัทกระจายเสียงญี่ปุ่น (Japan Meteorological Agency : JMA)
วันที่ 7 กันยายน 2555 โดยมีนายฮารูโอะ ไซโตะ (Mr.Haruo Saito) จากสํานักการวางแผนการ
ยุทธศาสตร์และการกระจายเสียงให้การต้อนรับ และนายยาซุกิ นากาตะ (Mr.Yasuki
Nagata)
เจ้าหน้าที่อาวุโส สํานักการวางแผนการยุทธศาสตร์และการกระจายเสียงของ NHK บรรยายสรุปหน้าที่
และภารกิจของ NHK ว่า NHK ดําเนินการใน 2 สถานะคือ ฐานะสื่อมวลชนและฐานะองค์กรสาธารณะ
ซึ่งเป็นภารกิจตาม พรบ.การกระจายเสียง พรบ.การบริการด้านอุตุนิยมวิทยา พรบ.มาตรการป้องกัน
ภัยพิบัติ พรบ.ว่าด้วยมาตรการพิเศษเรื่องแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ พรบ.ว่าด้วยมาตรการพิเศษเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการแผ่นดินไหวของโตนันไกและนันไก และ พรบ.ว่าด้วยมาตรการพิเศษเรือ่ งการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการแผ่นดินไหวในพื้นที่ใกล้เคียงประเทศญี่ป่นุ
ตลอดจนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานสรุปการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว
ผู้แ ทน ผอ.สปต.(นางวั น เพ็ ญฯ) รายงานว่ า สปต. ได้ จั ดการประชุ ม
ระหว่างประเทศ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว (Safety of Journalists) ระหว่างวันที่ 15 – 17
สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุม กปส. ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
1. การจั ด ประชุ ม ระหว่ า งประเทศในครั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจาก กปส. เห็ น ความสํ า คั ญ
ในความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่ได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสนใจต่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติภารกิจของผู้สื่อข่าว ทั้งนี้ อปส. ดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชน
ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกด้วย
2. สปต. ได้ประสานขอรับความร่วมมือจากสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก
(ABU) เพื่อจัดส่งวิทยากรที่มีประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวมาให้ความรู้ เช่น Ms. Clare Arthurs และ
Ms. Achara Ashayagachat จาก Dart Centre Australasia, Ms. Olya Booyar จาก ABU เป็นต้น
3. หัวข้อการประชุมประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการบาดเจ็บทางอารมณ์จากการ
ทําข่าวโศกนาฏกรรมสะเทือนใจ (Trauma), หลักการรับมือกับการบาดเจ็บทางอารมณ์และจิตใจ
(Before-During-After), เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจ, การใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้สื่อข่าว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.14 รายงานการประชุม.........

- 32 5.14 รายงานการประชุมกิจกรรมในโครงการตามพันธสัญญา MOU
ผู้ แ ทน ผอ.สปต.(นางวั น เพ็ ญ ฯ) รายงานว่ า สปต. ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรม/โครงการตามพันธสัญญา MOU ประจําปี 2555 กับประเทศออสเตรเลีย กัมพูชา และจีน
เสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว
สปต. ได้จัดทํารายงานการดําเนินงาน ดังนี้
1. รายงานการประชุมผู้ผลิตรายการวิทยุและติดตามความคืบหน้าโครงการตาม MOU
ระหว่าง สวท. และสถานีวิทยุออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2555 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-จีน (CRI) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2555 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 การนิเทศและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
ปี 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่ า การนิ เ ทศและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงาน กปส. เป็นโครงการซึ่ง สนผ. จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผ้บู ริหาร กปส. ผูแ้ ทน สนผ.
และผู้แทนหน่วยงานในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องใช้เป็นช่องทางในการติดตามผลการปฏิบัติงานหรือชี้แจง
ข้อมูลที่จําเป็นต่าง ๆ ให้หน่วยงานและบุคลากรในภูมิภาคทราบ เพื่อให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
ใน กปส. มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกั น มี ข้ อ มู ล ที่ จ ะใช้ ส นั บ สนุ น หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ใ นการ
ดําเนิ นงาน เพื่ อให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนยุท ธศาสตร์ พันธกิ จ คํารับรองการปฏิ บั ติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2555 กปส. และการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการ
รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
สนผ. ได้ จั ด ประชุ ม เพื่ อ นิ เ ทศและติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน กปส.
ปี 2555 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 9 ครั้ง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.16 รายงานผลการดําเนินงาน.........

- 33 5.16 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
สิงหาคม 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ประจําเดือน
สิงหาคม 2555 จํานวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., กกจ., กกร., สนผ., สพป., สปต., สพท.,
นตส., ศสช., กพร.กปส., กคจ., สวท., สทท., สนข., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบตั ิราชการฯ
ปีงบประมาณ 2555 (ระดับกรม) ของผู้ประเมินอิสระภายนอก
ผอ.สนผ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบตั ิราชการฯ
ปีงบประมาณ 2555 (ระดับกรม) ของผู้ประเมินอิสระภายนอก ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศทีร่ บั รูใ้ นเนือ้ หายุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศที่มีต่อ
ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของจํานวนผู้ฟังรายการวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านเกณฑ์
- รายการข่าว ผ่านเกณฑ์
- รายการวิทยุ ไม่ผ่านเกณฑ์
- รายการข่าว (ภาษาต่างประเทศ) ไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.5 ร้อยละของจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์
- รายการข่าว ผ่านเกณฑ์
- รายการโทรทัศน์ ไม่ผ่านเกณฑ์
/- รายการโทรทัศน์.........

- 34 - รายการโทรทัศน์ (ภาษาต่างประเทศ) ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.6 ร้อยละของผู้รบั บริการกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ทีด่ ีของกรมประชาสัมพันธ์
ในความเป็นสถาบันมืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ระดับชาติ ผ่านเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นทีภ่ าวะวิกฤตต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของกรมประชาสัมพันธ์และนําไปใช้ประโยชน์ (KPI 6 ของ อปส.) ผ่านเกณฑ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
ผอ.สนผ. รายงานเพิม่ เติมว่า ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีข้อจํากัดจากการออกไป
นิเทศงาน กรณีร้อยละของจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของ กปส. ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจาก เคเบิล้ ทีวใี นพืน้ ที่
สปข.6 ไม่เชือ่ มสัญญาณของ กปส. และรายการรอบภูมิภาค สาเหตุเนื่องจากช่วงเวลาที่ สปข. ต่าง ๆ
ออกอากาศรายการรอบภูมิภาคมักจะตรงกับการถ่ายทอดสด
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สปข.๑-๘ ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนกันยายน 2555 เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
สปข.1
๑. จัดงานเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด สําหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด สปข.1 ประจําปี พ.ศ.2555
๒. การจัดทําวิสัยทัศน์ สปข.1
๓. การจัดแสดงนิทรรศการพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ สิริโสภาพัณณวดี ตามโครงการประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงพระศพ 11 จังหวัด
พื้นที่ สปข.1
สปข.2
1. ร่วมจัดนิทรรศการในงาน รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต
2. การฝึกอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน
3. การจัดเสวนา “กองทุน กยศ. และ กรอ. เพื่ออนาคตการศึกษาท้องถิ่น”
สปข.3
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนกันยายน 2555
2. สรุปผลการจัดสัมมนาบทบาทสื่อท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี
และครอบครัว
3. การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” รุ่นที่ 4
4. ทําบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา
/สปข.5.........

- 35 สปข.5
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ประจําเดือนกันยายน 2555
2. การดําเนินงานประชาสัมพันธ์ภารกิจนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ) ณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2555
3. การอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน (อปม.) ระดับเขต
4. การสัมมนา “บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุ่นแรงต่อสตรี
และครอบครัว
๕. การจัดการความรู้และการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประจําปี 2555
๖. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC สปข.๕)
๗. การผลิตรายการห้องข่าว สปข.5
8. เครือข่าย อปม. กับการมีส่วนร่วมในรายการทาง สวท. ในสังกัด สปข.5
9. ผลการประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประเภทสารคดี
10. การดําเนินงานโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น “วิทยุรัฐสภาของเรา”
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
สปข.6
1. การดําเนินการพื้นดินยุบตัวที่ สวท.สตูล
2. ร่วมประชุมการบริหารวิสัยทัศน์ กปส. และร่วมงานประกาศเกียรติคุณข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา
3. การผลิตรายการ “ผู้ว่าเดชรัฐ พบประชาชน”
สปข.7
1. จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้าน (อปม.) ระดับเขต
2. จัดโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ปีงบประมาณ 2555
3. จัดกิจกรรมธรรมเสวนา ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี
4. จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
5. จัดกิจกรรมประกวดสื่อพื้นบ้าน (ลําตัด)
6. จัดกิจกรรมโครงการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐองค์กรและภาคเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับต่างประเทศระดับพื้นที่
สปข.8
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ประจําเดือนกันยายน 2555
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.19 การถวายผ้าพระกฐิน.........

- 36 5.19 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปี 2555
ฝ่ ายเลขานุก ารฯ รายงานว่ า สปน. แจ้ ง ว่ า สํานัก เลขาธิ ก ารนายกรัฐมนตรีจะจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสํานักนายกรัฐมนตรี ประจําปี 2555 ในวันจันทร์ที่
12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ วัดสัมพันธวงศาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีฯ และขอความร่วมมือ กปส.ดังนี้
- เชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และบริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน
2555 เวลา 14.00 น. ณ วัดสัมพันธวงศาราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
- จัดข้าราชการในส่วนราชการในสังกัด กปส. 15 คน เข้าร่วมพิธีฯ
- เชิญร่วมทําบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ และการส่งเงินร่วมทําบุญ
ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยตรง
สลก. ได้นําเสนอให้ อปส. พิจารณา โดย อปส. สั่งการให้ สลก.เวียนแจ้งให้ผู้สนใจที่มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาค, และมอบ กกจ. จัดข้าราชการเข้าร่วมพิธี พร้อมกับสั่งการให้นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 แนวทางธํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมและแนวทางการกํากับ
ดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(ฉบับ พ.ศ.2555)
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) รายงาน ร่างแนวทางธํารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณและ
จริยธรรมและแนวทางการกํากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพด้านการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(ฉบับ พ.ศ.2555) ประกอบด้วย
1. หลักการสําคัญของวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
2. หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติตนขององค์กรเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีร่วมกันของ
ผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
3. จรรยาบรรณวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
4. แนวทางการกํากับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทัศน์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6……..

- 37 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานความคืบหน้าการจัดการประชุม ครม.สัญจร ณ อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผอ.สปข.5 รายงานว่า การประชุม ครม.สัญจร ณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2555 ในส่วนของภารกิจของนายกรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 2555
จะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นจะเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่
เที่ยวพิเศษข้ามไปเกาะสมุยเพื่อร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ณ วิทยาลัยนานาชาติ
เกาะสมุย และเดินทางกลับ กทม. สําหรับคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ จะลงพื้นที่ในจังหวัดกลุ่มอ่าวไทย ได้แก่
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง นอกจากนี้ ในวันที่ 28 ตุ ลาคม 2555
ที่ปรึกษานายกฯ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะลงพื้นที่ อ.พุนพิน และ อ.เกาะสมุย ซึ่งทางจังหวัด
ได้มอบหมายงานว่า ในส่วนของรัฐมนตรีที่ดูแลหน่วยงานใดให้หน่วยงานนั้นดูแลอํานวยความสะดวก
สําหรับ รมต.นร. สปข.5 และ ส.ปชส.ผู้แทนภาค 5 จะเป็นผู้ดําเนินการดูแลอํานวยความสะดวก ในส่วน
ภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ สปข.5 ได้จัดทําแผนบูรณาการสื่อทั้ง Media Plan และ Action Plan
นําเสนอ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แล้ว รวมทั้งจัดทีมข่าวติดตามคณะรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ
และขอเรียนว่า เกาะสมุยมีมาตรฐานค่าใช้จ่ายในระดับนานาชาติ จึงขอให้ อปส. พิจารณาด้วย
อปส. แจ้งว่า มีแนวทางไว้แล้ว ซึ่งได้เคยแจ้งให้ทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละ สปข. ในการจัดประชุม ครม.สัญจร ในแต่ละครั้ง ซึ่งคาดว่าในเบื้องต้นประมาณ 50,000.- บาท
โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 วิธีการส่งข่าว
อปส. มี ข้ อซั กถามถึ งการส่ งข่ าวของ กปส. ว่ ามี วิ ธี การอย่ างไรบ้ าง ที่ จะ
ดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ปชส.ผู้แทนภาค 4 รายงานว่า ต้องเพิ่มความเร็ว Internet ให้กับ สปข. และ ส.ปชส.
ในแต่ละแห่งให้มีความไวสูงขึ้น
อสช. รายงานว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อสัญญาและต่อรองราคากับ บริษัท TOT เพื่อให้
เพิ่ม BAND WIDTH ให้ กปส. แต่ใช้งบประมาณเท่าเดิม ซึ่งจะได้เชิญผู้แทนของบริษัท TOT มาเจรจากับ
CEO ของ กปส. ต่อไป
อปส. ขอให้เร่งดําเนินการประสานกับบริษัท TOT โดยทําหนังสือประสานภายในให้มา
หารือร่วมกัน ภายในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2555 เพื่อจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
/ปชส.ผู้แทนภาค 6………

- 38 ปชส.ผู้แทนภาค 6 ให้ความเห็นว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีของ กปส. คอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้องทั้งหมด ในอนาคต กปส. ควรวางแผนว่าเมื่อเปิดรับพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราวใหม่
ควรมีตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ด้วย ซึ่งแต่ละ ส.ปชส. ควรมีแห่งละ 1 คน และควรมีศูนย์ซ่อม
คอมพิวเตอร์ระดับกรม และระดับ สปข. ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การตรวจสอบเครื่องส่งของ กสทช.
ปชส.ผู้แทนภาค 7 รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 กสทช.
ได้จัดสัมมนาที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง กสทช. แจ้งว่า ภายใน 2 เดือน กสทช. จะเร่งตรวจสอบเครื่องส่งวิทยุ
โดยจะให้เอกชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดําเนินการ โดยอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคที่มี
ความพร้อม รวมทั้ง อสมท จึงได้เสนอในที่ประชุมว่า กปส. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมจะเป็นหน่วยตรวจสอบเครื่องส่งให้ได้
ผอ.สพท. รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ กสทช. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะไป
ตรวจสอบเครื่องส่ง อาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการอบรมของ กสทช. แล้ว โดยจะเน้นเครื่องส่ง
ที่เป็นของวิทยุชุมชนเป็นหลัก
อสช. รายงานว่า อปส. ได้มีคําสั่งให้แต่งตั้งคณะทํางานฯ ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 2
ตุลาคม 2555 โดยจะหารือ 3 เรื่องคือ 1. นําการดําเนินการทางด้านช่างกลับมาดําเนินการใหม่
2. การสอบผู้ประกาศ 3. การจัดรายการ โดยมี รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธานฯ
ผอ.สปช. รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องการสอบผู้ประกาศ ได้ประสานกับคุณรัตนากรฯ ในเรื่อง
หลักเกณฑ์ที่ กสทช. กําหนด ซึ่ง กปส. เป็นลําดับแรกในส่วนของหน่วยงานที่จะไปร่วมกับ กสทช. และ
ได้ ท ราบว่ า ประมาณเดือนตุ ลาคม 2555 จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้ วย กปส., อสมท,
สถาบันราชภัฎ ไปร่วมกันจัดทําหลักสูตรเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดการอบรม และจะต้องไปทํา
MOU และจัดอบรมเนื้อหาหลักสูตรที่ กสทช. กําหนด แต่ กปส. เป็นหน่วยงานที่เชิญไปให้ความเห็น
ในการจัดทําหลักสูตรดังกล่าว และการทดสอบผู้ประกาศจะมี 3 ระดับคือ ผู้ที่ผ่านการอบรมนักจัดรายการ
กับ กปส. จะได้รั บสิทธิ พิเศษไม่ต้องเข้ าอบรมระดับ ต้ น เลื่อนไปอบรมระดับกลางและระดับ สูง ได้
ผู้ทดสอบปกติต้องผ่านการอบรม 3 ระดับ จึงจะมีคุณสมบัติเข้าไปสอบบัตรผู้ประกาศได้ แต่ขณะนี้
กฎหมายไม่ได้บังคับว่าผู้จัดรายการจะต้องผ่านการสอบผู้ประกาศก่อนจึงจะสามารถจัดรายการได้
แต่อีก 3 ปีจึงจะบังคับ โดยในการจัดสรรคลื่นความถี่หรือให้ใบอนุญาตของ กสทช. ในการประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ใดก็ตาม จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกาศหรือผู้จัดรายการของสถานีน้ัน ๆ ว่าผ่าน
การทดสอบผู้ประกาศหรือไม่ เป็นการบังคับทางอ้อมคือการบังคับผู้ประกอบการในการยื่นขอใบอนุญาต
/รปส.(นางเตือนใจฯ)………

