รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 3/๒๕๕6
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายธีระพงษ์

โสดาศรี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
2. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
3. นางพรอัปสร นิลจินดา
ผู้อํานวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ
แทน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4. นายจรูญ
ไชยศร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5. นางสาวศุภพร สาครบุตร ผู้อํานวยการสํานักข่าว
6. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
7. นางกรรณิการ์ ชีวภักดี
หัวหน้าพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
8. นางสินีนาถ
วิมุกตานนท์ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
แทนผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
9. นายชุมพร
เครือขวัญ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
10. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
11. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
12. นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
13. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
14. นายดุสิต
สิงห์คีรี
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี
แทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
15. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
16. นายภูมิสิทธิ์
ขันตยานุกูลกิจ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
/17. นางพิชญา………

17. นางพิชญา
เมืองเนาว์
18. นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ

19. นายทินรัตน์
20. นายเจริญชัย
21. นายชูโชค
22. นายกิตติศักดิ์
23. นางสาวอัจฉรา

สัจจาพิทักษ์
เปี่ยมเพิ่มพูน
ทองตาล่วง
หาญกล้า
ศิลปไชย

24. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์
25. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงษ์
26. นางอัตถจินดา อินทรทัต
27. นางสาวนาตยา จันทร์สอง
28. นายเสมอ
29. นางจุฑารัตน์

นิ่มเงิน
โสดาศรี

30. นายพงษ์ศักดิ์

อินทรทัต

31. นางอุบลรัตน์

คงกระพันธ์

32. นางสาวพรรณี สัสดีแพง
33. นางสาวชุติมา

แหละยุหีม

34. นายดํารง

เศวตพรหม

-2ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสตูล รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
นิติกรชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
/35. นายธเนศ………

-335. นายธเนศ
เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
36. นางสาวสมมาตร รัตนแสง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
2. นางมยุรี
3. นางอรชุมา
4. นางสาวจินดารัตน์
5. นางสาวภณิตา
6. นายวัฒนา
7. นางสาวสายพิณ
8. นางนวิยา

ปานปรีชา
สงวนนาม
จิรกาญจน์ไพศาล
สิงห์โต
บูรณ์เจริญ
เงินกลม
เจริญรัศมี
อินทร์มี

เลขานุการ อปส.
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สลก.
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก.

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 อปส. แจ้งต่อที่ประชุม
- ให้ประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลอย่างจริงจังต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง โครงการ Thailand 2020 ของกระทรวงคมนาคม ข้ อ มู ล ได้ ขึ้ น เว็ บ ไซต์ แ ล้ ว โดยให้
ประชาสัมพันธ์ผลที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในโอกาสข้างหน้า และให้ทุกหน่วยงานรายงานผล
การดําเนินงานทุกเดือน โดยมอบให้ สนผ. เป็นหน่วยงานรวบรวม
- มอบ สพป. ทําหนังสือแนะนําตัว อป.มช. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
และมอบประชาสัมพันธ์จังหวัดทําหนังสือแนะนําตัว อป.มช. ให้นายอําเภอทราบด้วย โดยระบุ
ภารกิจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก กปส.
- ให้ประชาสัมพันธ์ขยายผลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยข้อมูล
สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ กปส. ซึ่ง รมต.นร. เน้นให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างทั่วถึง
/- ให้ประชาสัมพันธ์.........

-4- ให้ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองระดับชาติและระดับจังหวัด
รายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ กปส. โดย อปส. จะเป็นผู้หาข้อมูลให้
- ให้ศึกษาทําความเข้าใจและขยายผลแผนปฏิบัติการกรณีเกิดภัยพิบัติ
หรือเหตุฉุกเฉินของ กปส. เช่น แผนพระอินทร์ 1-4 และแผนพิทักษ์องค์กร 1-4 ทั้งหมดอยู่ใน
Power Point ให้ใช้เป็นแบบเดียวกัน
- ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในการประชาสั ม พั น ธ์
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ขอให้ ผอ.สวท.
สรุ ป แผนการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ใ ห้ อปส. ทราบด้ ว ย สํ า หรั บ การถ่ า ยทอดขอให้ พื้ น ที่
ประสานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ในการประชาสัมพันธ์
- กรณีประสาทพระวิหาร ให้ติดตามผลและประชาสัมพันธ์ โดยยึด
นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก ขอให้แจ้งผู้สื่อข่าว ผู้รายงานข่าว ตลอดจนผู้ประกาศ ผู้อ่านข่าว
ให้ระมัดระวังในการนําเสนอข่าวด้วย
- การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการจั ด รายการของ อป.มช. ทางวิ ท ยุ
ในต่างจังหวัดให้อยู่ในดุลพินิจตามความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทน สําหรับจังหวัดใดที่ไม่มี
สวท. ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประสานวิทยุชุมชนเพื่อให้ อป.มช. ไปจัดรายการและจ่าย
ค่าตอบแทนตามความเหมาะสม
- ขอให้ สปช., สปข.1-8 และ ส.ปชส. เตรียมข้อมูลวิทยากร/สถานที่
ในการฝึกอบรมจัดสอบผู้ประกาศ ตามที่ กสทช. แจ้ง โดยมอบ สปช. ประสานการดําเนินการ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- ขอความร่วมมือบุคลากรของ กปส. ให้ความร่วมมือในการประหยัด
พลังงานในการทํางานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นตัวอย่าง และเป็นการ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รัฐบาล
- การประชาสั ม พั น ธ์ ภั ย แล้ ง อปส. มอบให้ อสช. แจ้ ง หมายเลข
โทรศัพท์ขึ้นเว็บไซต์ กปส. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และสามารถแจ้งว่าได้เกิดภัยแล้ง
หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลขอให้ส่งให้ครบถ้วนด้วย โดยให้ ส.ปชส. ที่ยังไม่แจ้งรีบดําเนินการ
- ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ
อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
- ครม.สั ญ จร จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 30 มี น าคม 2556 ณ จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา อยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ สปข.7 ทั้ ง นี้ ไ ด้ ม อบหมายให้ รปส.(นายไพฑู ร ย์ ฯ )
ไปอํานวยการ ประสานงาน
/- ให้ประชาสัมพันธ์.........

-5- ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดประสานขอให้วิทยุชุมชนในพื้นที่ถ่ายทอด
ข่าวภาค 07.00 น., 19.00 น., เคารพธงชาติ, ธรรมะวันอาทิตย์, รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน
และรายการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ โดยมอบให้ สพป. ประสาน ส.ปชส. ว่าในจังหวัดนั้น ๆ
ดําเนินการไปแล้วอย่างไร
- การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเร่ ง รั ด ให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้าหมายตามที่ ครม. กําหนด
- การจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ สปน. ที่จะจัดขึ้นที่ กปส.
ในเดือนมิถุนายน 2556 มอบ สลก. ประสานงานและรายงานให้ อปส. ทราบด้วย
- การดํ า เนิ น การทดลองระบบดิ จิ ทั ล จะเริ่ ม ดํ า เนิ น งานในเดื อ น
พฤษภาคม 2556 โดย สพท. ได้ขึ้นเว็บไซต์ผลการดําเนินงานแล้ว
- ความคืบหน้าโครงสร้าง กปส. คณะอนุกรรมการ กพร. ด้านสังคม
โดย นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม เป็ น ประธาน จะพิ จ ารณาในเดื อ นเมษายน 2556 และส่ ง ให้
คณะกรรมการ กพร. พิจารณาต่อไป
- ขอให้ สปข.1-8 จัดตั้งชมรมกอล์ฟ กปส. สาขา สปข.1-8 เพื่อหาเงิน
สนับสนุนสวัสดิการ สปข.1-8 ต่อไป
- จะมีการรดน้ําขอพรช่วงเทศกาลสงกรานต์ อดีต อปส., อปส. และ
ผู้บริหาร ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น.
- มอบ สนข., สวท., สทท. ส่ ว นกลาง จั ด ส่ ง ผู้ สื่ อ ข่ า วไปประจํ า
กระทรวงต่าง ๆ เพื่อจัดทําข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานนั้น ๆ ต่อไป
- มีการเลือกตั้งประธาน ผอ.สปข.1-8 และประธานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ดังนี้
สปข.
1. ประธาน สปข. ได้แก่ นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผอ.สปข.8
2. รองประธาน สปข. ได้แก่ นายทินรัตน์ สัจจาพิทักษ์ ผอ.สปข.7
3. เลขานุการ สปข. ได้แก่ นางพิชญา เมืองเนาว์ ผอ.สปข.5
ส.ปชส.
4. ประธาน ปชส. ได้แก่ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ปชส.ขอนแก่น
ผู้แทนภาค 1
5. รองประธาน ปชส. ได้แก่ นายดํารง เศวตพรหม ปชส.สงขลา
ผู้แทนภาค 6
/6. เลขานุการ .........

-66. เลขานุการ ปชส. ได้แก่ นางสาวพรรณี สัสดีแพง ปชส.พิษณุโลก
ผู้แทนภาค 4
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2๕๕6
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 2/๒๕๕6
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว
มีผ้ขู อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
ผอ.สพป. ขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม หน้ า 20 การมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการจัดทําเนื้อหาในรายงานประจําปี 2555 ดังนี้
- บทบาทการประชาสัมพันธ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หน่วยงานรับผิดชอบ
จาก “สพป.” แก้ไขเป็น “สปต.”
- การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ จาก
“สปข.1-8 และ ส.ปชส.” เพิ่มเป็น “สพป., สปข.1-8 และ ส.ปชส.”

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕6
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕6
กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เมื่อวันที่ 15

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และ การใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี 2556 ณ วันที่ 5 มกราคม 2556
ตามที่ กปส. มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
ปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้
งบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา โดยได้ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 นั้น
/กคล. ในฐานะ.........

-7กคล. ในฐานะฝ่ า ยเลขาฯ ของคณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ย
ปี ง บประมาณ 2556 ขอรายงานผลการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ประจํ า ปี
พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 ดังนี้
1. กปส. ได้ รั บ งบประมาณประจํ า ปี พ.ศ. 2556 จํ า นวนเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น
1,886,560,200.- บาท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจํานวน 551,373,819.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.23 ค่าเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.07 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.84
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556
หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย (ค่า
เป้าหมาย

37.07)

342,002,266.42

500,981,533.58 40.57

งบดําเนินงาน

500,602,500.00 33,100,612.63 201,079,358.34

266,422,529.03 40.17

งบลงทุน

471,088,000.00

50,969,440.00

-

420,118,560.00

งบเงินอุดหนุน

847,600.00

-

741,419.40

106,180.60 87.47

งบรายจ่ายอื่น

71,038,400.00

938,016.97

7,550,774.86

62,549,608.17 10.63

งบบุคลากร

842,983,700.00

-

-

1,886,560,200.00 85,008,069.60 551,373,819.02 1,250,178,311.38 29.23

2. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
500,602,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 201,079,358.34 บาท คงเหลือ 299,523,141.66 บาท
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.17 ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2556 ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.07 ดังนั้นจึงเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.10
3. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
471,088,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 20.67 ประกอบด้วย
3.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. วงเงิน 172,300,000.- บาท
มีดังนี้
/3.1.1 โครงการ………

-83.1.1 โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ ผ ลิ ต ข่ า วโทรทั ศ น์ สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 26 ชุด วงเงิน 18,200,000.- บาท บจ.นอร์ธ สตาร์ อิควิปเม้นท์ เป็นผู้
เสนอราคาได้ วงเงิน 13,250,000.-บาท และได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 624/56/2556
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556
3.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการ
ส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงิน 20,000,000.- บาท
อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติข้อกําหนด
3.1.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วน
ควบ สทท. ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงิน 45,000,000.00 บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง
TOR พิจารณา เนื่องจากมีผ้วู ิจารณ์ 3 ราย
3.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM 1 สถานี (สวท. กาฬสินธุ์) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.บาท บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ เป็นผู้เสนอราคาได้ วงเงิน 6,880,000.-บาท และได้ลงนามตาม
สัญญาเลขที่ 620/56/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
3.1.5 โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ
203 กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
กําหนดยื่นเอกสารทางเทคนิคในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายน 2556
3.1.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสายอากาศสายส่งของ
วิท ยุ ก ระจายเสี ย งระบบ FM พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส่ว นควบ (สวท. สกลนคร) จํ า นวน 1 ชุด วงเงิ น
1,500,000.- บาท บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ เป็นผู้เสนอราคาได้ วงเงิน 1,489,440.- บาท
และได้ ล งนามตามสั ญ ญาเลขที่ 616/56/2556 เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2556
ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 24 ก.ค.56
3.1.7 โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์
(กระดังงา) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 10,000,000.- บาท นําเสนอขออนุมัติจัดจ้าง บจ.ที แลน คอน
ผู้เสนอราคาได้ วงเงิน 8,380,000.-บาท คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือน
มี.ค.56
3.1.8 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ทํ า การพร้ อ มสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประกอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 8,000,000.- บาท กําหนด
ยื่นเอกสารข้อเสนอทางเทคนิคในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2556
/3.1.9 โครงการปรับปรุง………

-93.1.9 โครงการปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 หลัง
วงเงิน 3,000,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กําหนดยื่นเอกสารข้อเสนอทาง
เทคนิคในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และเสนอราคาในวันที่ 10 เมษายน 2556
3.1.10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต วงเงิ น ปี 2556 จํ า นวน 49,600,000.-บาท (วงเงิ น ผู ก พั น
งบประมาณปี 2555 จํานวน 12,400,000.-บาท) อยู่ระหว่างการดําเนินการตามสัญญาจ้าง
เลขที่ 709/56/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961)
3.2 โครงการที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ ศสช. วงเงิ น 3,000,000.- บาท
- โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการ
ข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม) อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กําหนดยื่นเอกสารข้อเสนอ
ทางเทคนิคในวันที่ 26 มีนาคม 2556 และเสนอราคาในวันที่ 5 เมษายน 2556
3.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 295,788,000.00 บาท
- โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการร่าง TOR ดําเนินการ
4. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
71,038,400.- บาท ดังนี้
4.1 โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ (สนผ.) วงเงิน 22,100,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมายไอดอลต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ วงเงิน
15,600,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,932,294.59 บาท คงเหลือ 13,667,705.41 บาท
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ต้ า นยาเสพติ ด วงเงิ น
1,500,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,820.- บาท คงเหลือ 1,482,180.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย วงเงิน
5,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 748,886.64 บาท คงเหลือ 4,251,113.36 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤต (สนผ.)
วงเงิน 15,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,104,275.60 บาท คงเหลือ 12,895,724.40 บาท
/4.3 ค่าใช้จ่ายในการ.........

- 10 4.3 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ข่ า วแห่ ง ชาติ (สนข.) วงเงิ น
10,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,395,393.53 บาท คงเหลือ 8,604,606.47 บาท
4.4 โครงการพัฒ นาประสิท ธิภ าพสถานีว ิท ยุโ ทรทัศ น์แ ห่ง ประเทศไทย
จัดซื้อกล้อง (สทท.) วงเงิน 18,400,000.- บาท บจ.ปิ่นรังษี กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาได้ วงเงิน
14,388,888.- บาท และได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 621/56/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช.,
สพท., สพป., สปต.) วงเงิน 5,538,400.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 1,352,104.50 บาท คงเหลือ
4,186,295.50 บาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556 ในภาพรวม
ของ กปส. เบิกจ่ายได้ 35.88 ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด สําหรับสิ่งที่ทําให้การเบิกจ่ายต่ํา
คืองบลงทุนซึ่งยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่ขณะนี้ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วหลายสัญญา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนธันวาคม 2555
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
เดือนกุมภาพันธ์ 2556
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
1,341.31 ล้านบาท
- เงินรายได้
273.40 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
0.87 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.66 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
7.48 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
2.44 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
2.48 ล้านบาท
- เงินรับฝากอื่น ๆ
25.02 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.2 รายงานผลการประชุม.........

- 11 4.2 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.1-8
ผ่านระบบ Teleconference เดือนกุมภาพันธ์ 2556
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมตามที่ สลก. เสนอ
สําหรับในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และ สลก. ได้จัดทํา
สรุปผลการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า แนวทางการประชุม Teleconference เนื้อหาการประชุมขอให้กระชับ
ได้ใจความ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินกิจกรรมตามข้อเสนอการเปลี่ยแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า กปส. ดําเนินกิจกรรมตามข้อเสนอการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ตามยุทธศาสตร์
และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในการ
ดําเนินการจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ จํานวน ๑,๓๐๘,๘๐๐.- บาท กําหนด
ระยะเวลาดําเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทท., สวท., สนผ., สปช. และ ศสช. ดําเนินกิจกรรม
ตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ และรายงานความก้าวหน้าให้ กพร. ทราบเป็นรายเดือน โดย
กพร. รวบรวมและจัดทํารายงานความก้าวหน้าผลสําเร็จของการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ฯ
ของ กปส. ให้สํานักงาน ก.พ.ร. รับทราบผ่านระบบติดตามและรายงานผลการดําเนินการตาม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.cleanreport.opdc.go.th
ภายในวันที่ ๓ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ซึ่งสรุปความคืบหน้าการ
ดําเนินงานตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงฯ ของ กปส. (ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) เท่ากับร้อยละ
๕๗ และร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ เท่ากับ ๕๗.๓๐ (จํานวน ๗๔๙,๙๙๘.๔๗.-บาท) จําแนก
รายกิจกรรม ดังนี้
/กิจกรรม.........
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ความก้าวหน้าการดําเนินการ
งบประมาณ(บาท)
กิจกรรม
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
การดําเนินการ

๒.๑ การวางระบบ/ ๔๖.๙๖ ๖๙,๙๗๑.๑๒
กําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบกิจกรรมใน
(ได้รับจัดสรร
แผนฯ เพื่อสร้างความ
งบประมาณ
โปร่งใส (สนผ.)
จํานวน
๑๔๙,๐๐๐.-)

๕๐

๒.๒
การพั ฒนา
ระบบสารสนเทศ
สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารใน
ก า ร ติ ด ต า ม
ความก้ า วหน้ า ของ
การดํ าเนิ นงานตาม
แผนฯ (ศสช.)
๒.๓ การพัฒนา ๔๘.๘๔ ๖๒,๐๒๗.๓๕
ฐ า น ข้ อ มู ล ที่
ครอบคลุ ม ทุ ก ด้ า น
(ได้รับจัดสรร
เพื่อประโยชน์ ในการ
งบประมาณ
จัดทําแผนฯ (ศสช.)
จํานวน
๑๒๗,๐๐๐.-)

๕๐

๒.๔ การฝึกอบรม ๖๖.๖๖
บุคลากร (สปช.)

๖๑๘,๐๐๐
(ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
จํานวน
๙๒๘,๘๐๐.-)

๕๐

๖๐

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

การดําเนินการเพื่อกําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบกิ จ กรรมในแผนฯ ค่ อ นข้ า ง
ล่ าช้ ากว่ าที่ กํ าหนดในแผน ปั จจุ บั นยั ง
จั ด ทํ า (ร่ า ง) คู่ มื อ ฯ ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง
ขั้นตอนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ยังต้อง
ให้หน่วยปฏิบัติได้แก่ สปข.๑-๘ และ
ส.ปชส. นํา(ร่าง) คู่มือฯ นี้ไปปฏิบัติเพื่อให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํา
คู่มือฉบับสมบูรณ์อีกด้วย แต่ขณะนี้เหลือ
เวลาการดํ าเนิ นการอี กไม่ ถึ ง ๒ เดื อน
จึงควรมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วน
- ศึกษาที่มาและความ
จําเป็นของระบบ
- จั ดทํ า ร า ย ง า น ก า ร
ศึกษาความเป็นไปได้
อยู่ ระหว่ างการ
ออกแบบระบบและเขียน
โปรแกรมทดสอบ
แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลต้องมีการ
- วิเคราะห์ข้อมูล
นําไปใช้และประเมินผลการใช้ฐานข้อมูล
- ออกแบบฐานข้อมูล
ในส่วนของ H/W, S/W ด้วย ซึ่งควรเร่งดําเนินการ
และ DATA
- อยู่ระหว่างการพัฒนา
ฐานข้อมูล เขียน
โปรแกรมและจัดทําคู่มือ
- อบรมหลักสูตร “การ
จัดทําแผนประชาสัมพันธ์
ตามหลั กธรรมาภิ บาล”
จํานวน ๒ รุ่น รวม
๘๐ คน
- แต่งตั้งคณะทํางานฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- อยู่ระหว่างจัดทํา
(ร่าง) คู่มือมาตรฐาน
การตรวจสอบกิจกรรม
ในแผนฯ

/กิจกรรม.........
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ความก้าวหน้าการดําเนินการ
งบประมาณ(บาท)
กิจกรรม
ร้อยละ จํานวน ร้อยละ
การดําเนินการ

๒.๕ การปลุกจิต
สํ านึ ก และสร้ างแรง
จู ง ใจในการปฏิ บั ติ
ราชการ (สทท. และ
สวท.)

- อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย -

รวม

๕๗.๓๐ ๗๔๙,๙๙๘.๔๗

๗๕

(ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
จํานวน
๑๐๔,๐๐๐.-)

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

- สทท. ผลิต ๓ สปอต ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ
เผยแพร่ ๑๐๐ ครั้ง
- สวท. ผลิต ๒ สปอต
เผยแพร่ ๒๓๕ ครั้ง

๕๗

ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น กู้ ส นั บ สนุ น
การดํ าเนิ นงานตามข้ อเสนอการเปลี่ ยนแปลงฯ จะสิ้ นสุ ดในเดื อนเมษายน ๒๕๕๖ นี้ จึ งต้ องเร่ ง
ดําเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จก่อนรายงานผลสําเร็จของโครงการ (Exit Report)
ให้สํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่ากรมประชาสัมพันธ์
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. มุ่งเน้นให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ พั ฒนาและปรับปรุงกระบวนการ (Process) การทํางานด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ ๆ
ที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ
คุณภาพของเจ้าหน้าที่ผ้ใู ห้บริการ คุณภาพของสิ่งอํานวยความสะดวก และคุณภาพการให้บริการ
ในภาพรวม ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส่วนราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
มาตรฐาน ดังนั้น จึงได้กําหนดตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงกระบวนการให้ทุก
ส่วนราชการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
1. สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกระบวนการสร้าง
คุณค่า จํานวน 3 กระบวนการ ได้แก่
- กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุ
- กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์
- กระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์
/2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร………

- 14 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กํากับตัวชี้วัด ได้จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนปรับปรุงกระบวนการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 17 – 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อระดมสมองผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับ 3 กระบวนการที่จะปรับปรุง ร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดของกระบวนการ และ
แนวทางการปรับปรุง พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในการปรับปรุงแต่ละกระบวนการ และจัดส่ง
ตัวชี้วัด พร้อมเกณฑ์การให้คะแนนการปรับปรุงกระบวนการ ให้กับสํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่
31 มกราคม 2556 ดังนี้
รายชื่อ
กระบวนการ

ตัวชี้วัด (i)

กระบวนการที่ 1
กระบวนการผลิต
และเผยแพร่ข่าว
วิทยุ (สวท.)

1.1 ระดับความสําเร็จของ
การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุ
กระจายเสียง

น้ําหนัก
(Wi)
0.33
ระดับ 1 –
ระดับ 2 –
ระดับ 3 –
ระดับ 4 ระดับ 5 -

กระบวนการที่ 2
กระบวนการผลิต
และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทาง
เว็บไซต์ (สนข.)

2.1 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์
Thainews,prd.go.th
2.2 ร้อยละของข้อมูล
ข่าวสารที่ผสู้ ื่อข่าวส่งเข้า
ระบบถังข่าว (Input)
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ (บรรณาธิการ
สามารถตรวจแล้วขึ้น
เผยแพร่ได้)
2.3 จํานวนข่าวที่สามารถ
เผยแพร่ได้เฉลี่ยต่อวัน

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

1

2

5
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4

แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง
กําหนดแผนการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงการะบวนการ
ผลิตและเผยแพร่ข่าววิทยุกระจายเสียง
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการ
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/รายชื่อ.........

- 15 รายชื่อ
กระบวนการ

ตัวชี้วัด (i)

กระบวนการที่ 3
กระบวนการผลิต
สารคดีโทรทัศน์
(สทท.)

3.1 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําต้นทุนการผลิต
รายการโทรทัศน์

น้ําหนัก
(Wi)

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

5

0.17

1

2

5

ระดับ 1 –
ระดับ 2 –
ระดับ 3 –

แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงกระบวนงานผลิตสารคดีโทรทัศน์
รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายการผลิตสารคดีโทรทัศน์จากทุกสถานี
ประชุมคณะทํางานเพื่อพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายของทางราชการ
จัดทําสรุปมาตรฐานต้นทุนการผลิตสารคดีโทรทัศน์ 3 รูปแบบ
เสนอมาตรฐานต้นทุนการผลิตให้ผู้บริหารทราบเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาจัดสรรทรัพยากรต่อไป

ระดับ 4 ระดับ 5 -

3.2 ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนการผลิต
รายการให้สอดคล้องกับผัง
รายการของทุกสถานี

1

ระดับ 1 –

ประชุมคณะทํางานปรับปรุงกระบวนงานผลิตสารคดีโทรทัศน์
เพื่อพิจารณารายละเอียด
จัดทําร่างแผนการผลิตรายการโทรทัศน์ประจําปีงบประมาณ
2557
แผนการผลิตรายการที่สอดคล้องกับผังรายการประจําปี
2557 ได้รับความเห็นชอบจากผ้บริหาร

ระดับ 4 ระดับ 5 -

น้ําหนักรวม
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0.17
ระดับ 2 –
ระดับ 3 –
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Σ Wi =1

3. คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการเฉพาะกิ จ เกี่ ย วกั บ การยกระดั บ
คุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นชอบกระบวนการ ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอ
ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินการตามแผนปรับปรุง เป็นรายไตรมาส ให้ กพร. เพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
4.5 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า กพร.กปส. จัดประชุมติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2555
(Site Visit) วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 40 คน โดยมี รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
/เป็นประธาน.........

- 16 เป็นประธานการประชุม และนายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ
เป็นหัวหน้าคณะจากสํานักงาน ก.พ.ร.
สาระสํ า คั ญ การประชุ ม กพร.กปส. รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2555 ใน 2 มิติ
จํานวน 18 ตัวชี้วัด โดยมีผลคะแนนการประเมินตนเองในภาพรวมเท่ากับ 3.7879 คะแนน
ทั้งนี้ ผู้กํากับตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลได้เข้าร่วมประชุมพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิง
สําคัญที่ใช้ประกอบการประเมินผลฯ มาแสดงครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินฯ คือ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล ที่ปรึกษาจาก
สถาบันส่งเสริม การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในปีนี้ตรวจประเมินตัวชี้วัดรวมทั้งหมด 9
ตั ว ชี้ วั ด มุ่ ง เน้ น การตรวจประเมิ น ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายและการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มการตรวจประเมิน
รูปแบบการตรวจประเมินจะตรวจเอกสารหลักฐานตามกระบวนการขั้นตอนอย่างละเอียด โดยสรุป
ในภาพรวมพบว่าบางตัวชี้วัดขาดการประมวลผลผลิตที่ชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดเกี่ยวกับมาตรการ
ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของส่วนราชการ แต่หน่วยกํากับ
ก็สามารถแสดงเอกสารหลักฐานการดําเนินงานและประมวลผล ตามรูปแบบที่ผู้ตรวจประเมิน
ต้องการได้ครบถ้วน
สําหรับค่าคะแนนในภาพรวมทั้ง 2 มิติ ภายหลังการติดตามประเมินผลสํานักงาน
ก.พ.ร. มีหนังสือถึงกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยในเบื้องต้นกรมประชาสัมพันธ์ได้รับค่าคะแนนในภาพรวมเท่ากับ
3.8575 จากคะแนนเต็ม 5 และขอความอนุเคราะห์กรมประชาสัมพันธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลคะแนนรายตัวชี้วัด พร้อมกําหนดให้แจ้งยืนยันคะแนนที่ถูกต้องไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2556
กพร. ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏพบข้อมูล
คะแนนที่ผิดพลาดในตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของจํานวนผู้ฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์
ประเด็นการวัด “ผู้ฟังรายการวิทยุในประเทศ” สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการดําเนินงานร้อยละ
58.65 ค่าคะแนนที่ได้ 1 คะแนน ซึ่งโดยข้อเท็จจริงตัวชี้วัดนี้ประเมินผลจากผู้ประเมินภายนอก
และมีผลการดําเนินงานร้อยละ 71.25 ค่าคะแนนที่ได้ 5 คะแนน ทั้งนี้ กพร. ได้ทําหนังสือ
แจ้งยืนยันผลคะแนนที่ถูกต้องของตัวชี้วัดดังกล่าวไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว สําหรับ
ค่าคะแนนในภาพรวมที่ถูกต้องนั้น กปส. ยังคงต้องรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการจากสํานักงาน
ก.พ.ร. ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม.........

- 17 มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช.
ร.ผอ.สปช.(น.ส.กุ ล ปราณี ฯ ) รายงานว่ า สปช. ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้
ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1
กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 88.20%
๒. หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็น 88.60%
3. หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็น 87.8%
4. หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็น 86.8%
5. หลักสูตร “การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร” รุ่นที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
81.8%
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2556
ร.ผอ.สนผ.(นางสินีนาถฯ) รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่
๑๐ ของทุกเดือน) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล.,
กกจ., สนผ., นตส., ศสช., สพป., สปต., กพร.กปส., กกร., สวท., สทท., สนข., กคจ., สปข.1,
2, 3, 4, 5, 6, และ 8
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
/๒. การประชาสัมพันธ์………

- 18 ๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. มอบให้ สนผ. รวบรวมผลการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาลในด้าน
ต่าง ๆ ของ กปส. เสนอ รมต.นร. รับทราบทุกเดือน โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
สทท., สวท., สนข., สปข.1-8 และ ส.ปชส. รายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ตาม
นโยบายรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ให้ สนผ. ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน และรายงานหน่วยงานที่ไม่
นําส่งให้ อปส. ทราบด้วย เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบ สนผ. รวบรวมผลการประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
รัฐบาลในด้านต่าง ๆ เสนอ รมต.นร. รับทราบทุกเดือน
3. มอบหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย สทท., สวท.,
สนข., สปข.1-8 และ ส.ปชส. รายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย
รัฐบาลในด้านต่าง ๆ ให้ สนผ. ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
4.8 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรม
เด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
และบรอดแบนด์
2. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี 2556
3. การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
- รายงานผลการเข้าชมเว็บไซต์ สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
- รายงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวทาง Smart Phone ผ่าน Application “PRD NEWS”
- รายงานผลการกําหนดประเด็นข่าวตามนโยบายรัฐบาลของ IOC
4. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
5. สรุปผลการดําเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤต “ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/อปส. แจ้งว่า.........

- 19 อปส. แจ้งว่า มอบ สนข. สรุปผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ IOC
ส่งให้ สนผ. ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การปรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา ประจําปี 2556
2. การสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพและความต่อเนื่องทางการบริหาร
ของข้าราชการ กปส.
3. การรายงานความก้าวหน้าการประเมินค่างานในภาพรวมของ กปส.
4. การประเมินค่างานของประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอํานวยการสูง
5. รายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลังประจําเดือน
6. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเสนอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ)
7. สรุปผลการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2555
8. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2556 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2556
9. ดําเนินการสอบแข่งขันตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
10. ดําเนินการสรรหาพนักงานราชการตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน, นักประชาสัมพันธ์,
นายช่างภาพ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา และนายช่างไฟฟ้า
11. ดําเนินการนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จากกรมที่ดินมาขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ของกรมประชาสัมพันธ์
12. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ประจําปี 2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกจ. รายงานเพิ่มเติมว่า การปรับตําแหน่งลูกจ้างประจํา จะมีการปรับ 3 ประเภท
ได้แก่ การปรับระดับชั้นงาน ได้ดําเนินการเวียนแจ้งคําสั่งเรียบร้อยแล้ว มีข้อสังเกตในส่วนของ
พนักงานขับรถของประชาสัมพันธ์ซึ่งเปลี่ยนเป็นนายช่างภาพ ปฏิบัติหน้าที่นายช่างภาพทําข่าว
/เพิ่มขึ้นอีกหน้าที่หนึ่ง………

- 20 เพิ่มขึ้นอีกหน้าที่หนึ่งนอกเหนือจากการเป็นพนักงานขับรถ แต่บางจังหวัดเมื่อเปลี่ยนตําแหน่งแล้ว
จะขอตําแหน่งเพิ่ม ในส่วนนี้มีเงื่อนไขว่า หากปรับตําแหน่งแล้วไม่สามารถจะขออัตรากําลังเพิ่มได้
เนื่องจากเป็นข้อจํากัดในเรื่องของการเพิ่มอัตรากําลังของ ก.พ. ส่วนการรับสมัครเพื่อคัดเลือก
เลื่อนให้ดํารงตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญ จะมีการสัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา
09.30 น. เป็นต้นไป สําหรับการสอบในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์
ปฏิ บั ติ ง านนั้ น ในเบื้ อ งต้ น มี ตํ า แหน่ ง ว่ า งประเภทละ ๑ ตํ า แหน่ ง หากสอบผ่ า นตามเกณฑ์
จะขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี
อปส. แจ้งว่า ขอให้ ผอ.สปข. และ ปชส.ผู้แทนภาค พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กปส. ที่จะสอบในตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สําหรับ
ในส่วนกลางมอบแต่ละสํานัก/กอง เตรียมความพร้อมบุคลากรของตนเอง ข้อสอบอาจจะมีท้ัง
อัตนัยและปรนัย โดยข้อสอบปรนัยไม่น้อยกว่า 60 – 70 ข้อ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาเซียน
เป็นส่วนสําคัญ นโยบายของรัฐบาล 8 ข้อ และนโยบายเร่งด่วน 16 ข้อ และเรื่องเกี่ยวกับ กปส.
เกี่ยวกับเรื่อง ASEAN QUIZ จะมีคําถามจํานวน 5 ข้อ โดยจะใช้คําถามที่ข้ึนเว็บให้ 3 ข้อ อีก 2 ข้อ
อปส. จะตั้ ง คํ า ถามเอง สํ า หรั บ ข้ อ สอบอั ต นั ย สํ า หรั บ ตํ า แหน่ ง นั ก สื่ อ สารมวลชนปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบด้วย ผู้จัดรายการวิทยุ ผู้สื่อข่าว ข้อสอบอาจจะออกในลักษณะ เช่น ถ้าให้ท่านจัดรายการ
วิทยุโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนในเมือง โดยให้เขียนผังรายการ หรือหากได้รับมอบหมาย
ให้ไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงนี้ ท่านมีวิธีการเตรียมการอย่างไรบ้าง หรือให้เขียนบทรายการ
(สคริ๊ป) ที่มีความยาวประมาณ 30 นาที เป็นรายการสารคดี แนะนําแหล่งท่องเที่ยว สําหรับตําแหน่ง
นัก ประชาสัม พันธ์ปฏิ บัติ การ เช่ น เมื่อ ท่ า นได้รั บ มอบหมายให้ เ ขีย นโครงการประชาสัม พัน ธ์
นโยบายรั ฐ บาล ท่ า นมี วิ ธี ก ารที่ จ ะเขี ย นแผนประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไรบ้ า ง หรื อ กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ควรจะมีอะไรบ้าง ให้ท่านไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่
ท่านจะมีวิธีการที่จะใชสื่อประชาสัมพันธ์อย่างไรบ้าง ข้อสอบอัตนัยอาจจะมีประมาณ ๓ – ๔ ข้อ
วิธีการตอบ ขอให้เขียนให้อ่านง่าย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่ า ตามที่ กปส. ได้ มี คํ าสั่ ง ที่ 531/2553 ลงวั นที่ 5
กรกฎาคม 2553 เรื่ อง การมอบอํ านาจให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี
กรมประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน
/มีจังหวัดที่รายงาน………

- 21 มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 51 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 26 จังหวัด, คําสั่ง ที่ 907/2552 เรื่อง การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงิน
และพัสดุ โดยให้แต่ละสํานัก/กอง รายงานการใช้อํานาจฯ มายัง กกร. ทุก 3 เดือน มีหน่วยงานที่
รายงานการมอบอํานาจ จํานวน 3 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการมอบอํานาจ
จํานวน 23 หน่วยงาน และคําสั่ง ที่ 441/2555 เรื่อง สรุปผลการรายงานการมอบอํานาจด้าน
การบริ ห ารงานภายใน มี ห น่ ว ยงานที่ ร ายงานการมอบอํ า นาจ จํ า นวน 8 หน่ ว ยงาน และ
หน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการมอบอํานาจ จํานวน 16 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.11 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ร.ผอ.สทท.(นางพรอัปสรฯ) รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่
8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556 ดังนี้
1. การผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การผลิตรายการตามแผนยุทธศาสตร์
- โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
- โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย
3. การประชาสัมพันธ์นอกแผนปฏิบัติราชการ
- การผลิตรายการตามนโยบายรัฐบาล
- การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานด้านศาสนา
- รายการพิเศษ
4. การดําเนินกิจกรรมด้านต่างประเทศ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.12 รายงานผลการดําเนินงาน.........

- 22 4.12 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่ า ในเดื อนกุม ภาพั น ธ์ 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า ได้มอบหมายให้ ผอ.สวท. ไปทํา MOU กับ กสทช. เพื่อลงนาม
ในการที่ จ ะมี ร ายการโทรทั ศ น์ สํ า หรั บ คนหู หนวก ตาบอด โดยออกอากาศทางโทรทั ศ น์ แ ละ
เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง วิ ท ยุ เพื่ อ ให้ ค นพิ ก ารทางหู แ ละตาได้ ดู แ ละฟั ง ด้ ว ย ซึ่ ง จะร่ ว มกั บ ไทยพี บี เ อส
ม.ธรรมศาสตร์ โดยมี ๕ หน่วยงานที่มาร่วมในการทํา MOU ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ กปส.
จะได้คลื่นดิจิทัลด้วย TV มีอยู่ ๑๒ ช่อง ซึ่ง กสทช. แจ้งว่าหน่วยงานที่จะได้รับจัดสรรประกอบด้วย
ช่อง ๕, ช่อง ๑๑ และไทยพีบีเอส ซึ่งภาคเอกชนให้ข้อสังเกตว่า ช่อง ๑๑ ไม่สมควรได้ และ
เป็นสิ่งที่ รมต.นร. กังวลใจ จึงขอให้ กปส. พัฒนาข้อมูลข่าวสารหรือวิธีการที่จะสามารถตอบได้ว่า
กปส. สามารถที่จะดําเนินการได้ ในการไปทํา MOU ในครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถตอบ
ได้ว่า กปส. ดําเนินการเพื่อบริการสาธารณะ และในการประชุม Teleconference ต้องการทราบว่า
ทีวีดิจิทัล กปส. ได้ดําเนินการอะไรบ้าง ซึ่งได้มอบให้ สพท. นําขึ้นเว็บแล้ว เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ
ของ กปส. นําไปขยายผล และควรประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน กปส. ได้ทราบด้วยว่า
ขณะนี้ทีวีดิจิทัลมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร เพื่อความพร้อมในการทํางานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.13 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่ า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ดํา เนินการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อมวลชนต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.14 สรุปผลการประชุมเชิง………

- 23 4.14 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตรายการโทรทัศน์
สําหรับเด็ก”
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก” (Children’s TV Programme) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม
2556 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กปส.
กปส. ได้รับความร่วมมือจากสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for Broadcasting Development : AIBD) และ Norwegian
Broadcasting Corporation : NRK ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้
ในเชิงทฤษฎีจากวิทยากรแล้ว ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการยังได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถ
นํ า ความรู้ ไ ปใช้ ไ ด้ ใ นการปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ รั บ ความรู้ แ ละประสบการณ์
เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์สําหรับเด็ก และเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้านรายการโทรทัศน์สําหรับเด็กและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศ
สาระสําคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ลักษณะของละครเด็ก
การฝึกเขียน Script ละครเด็ก การรับชมตัวอย่างละครและรายการเด็กของต่างประเทศ การนําเสนอ
รายการเด็กของผู้เข้าประชุม และการวิพากษ์ผลงาน
ตลอดจนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.15 รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “การประกวดรายการวิทยุ
กระจายเสียงของ ABU
ผอ.สปต. รายงานว่า กปส. โดย สงต.สปต. ได้จัดสัมมนา เรื่อง
การประกวดรายการวิทยุกระจายเสียงของ ABU และได้รับความร่วมมือจากสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย -แปซิฟิก หรือ ABU ส่งผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 2 ท่านมาเป็นวิทยากร การ
สัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงของ กปส. ได้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการประกวดรายการวิทยุของ ABU ซึ่งเป็นเวทีประกวดรายการระดับนานาชาติ และเพิ่มพูน
ความรู้ แ ละทั ก ษะในการผลิ ต รายการ รวมถึ ง กระตุ้ น ให้ มี ก ารผลิ ต รายการวิ ท ยุ ที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถส่งเข้าประกวดในระดับนานาชาติได้ ทั้งนี้ วิทยากรได้บรรยายถึงแนวคิด หลักการในการ
ผลิตรายการวิทยุประเภทต่าง ๆ และนําตัวอย่างรายการที่ดีมาอภิปรายร่วมกัน
/สปต. ขอรายงานสรุปผล………

- 24 สปต. ขอรายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง การประกวดรายการวิทยุกระจายเสียง
ของ ABU (ABU Radio Prizes) ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 1
อาคารหอประชุม กปส.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.16 รายงานสรุปผลการประชุมนานาชาติหัวข้อการฝึกอบรมสําหรับ
สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ครั้งที่ 1 (1st International Conference on
Broadcast Training) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ผอ.สปต. รายงานว่า การประชุมนี้จัดโดยสถาบันพัฒนากิจการ
วิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Institute for Broadcasting Development :
AIBD) ร่วมกับกระทรวงสารสนเทศ การสื่อสาร และวัฒนธรรมแห่งประเทศมาเลเซีย แนวคิด
หลักของการประชุมคือ การเสริมสร้างศักยภาพในยุคที่สื่อเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การประชุมแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
1. เครื่องมือและวิธีการฝึกอบรมสมัยใหม่ (Cutting edge training tools and methodologies)
2. การสร้างสรรค์สารัตถะ (Creative content for programming)
3. ความท้าทายของ HDTV (The challenges of HDTV)
4. การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูง (Attracting and retaining talents)
5. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Migration to digital : Addressing human resource needs)
6. สถาบันฝึกอบรมในอนาคต (Training institutions of the future)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.17 การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – เวียดนาม (VOV)
ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผอ.สปต. รายงานว่า กปส. และสถานีเสียงเวียดนาม (The Voice of
Vietnam : VOV) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยุกระจายเสียงครั้งแรก
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ณ กรุงเทพมหานคร ต่อมา VOV ได้ขยายขอบข่ายการดําเนินงาน
ครอบคลุมด้านโทรทัศน์ ทั้งสองฝ่ายจึงได้เห็นชอบให้มีการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านสารสนเทศการกระจายเสียงและภาพ และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงเทพมหานคร ลงนามโดย นายธีระพงษ์ โสดาศรี อปส.
/และ นายวู ไห่………

- 25 และ นายวู ไห่ รองประธานสถานีเสียงเวียดนาม (Mr. Vu Hai, Vice President of VOV) และทั้งสอง
ฝ่ายสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – เวียดนาม (VOV)
อย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 สถานีเสียงเวียดนาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อทบทวนรายงาน
ผลกิจกรรม/โครงการตามบันทึกความเข้าใจและวางแผนการดําเนินงานในอนาคตร่วมกัน
ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. Radio Cooperation
- การแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ (Exchange of Radio Programme)
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิทยุ (Exchange of Radio Personnel)
2. Televistion Cooperation
- การแลกเปลี่ยนทีมผลิตสารคดีโทรทัศน์ (Exchange of Visits by TV Documentary
Production Team)
- การแลกเปลี่ยนสารคดีโทรทัศน์ (Exchange of TV Documentary)
- การร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (TV Co-Procution)
- ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมทางโทรทัศน์ (TV Training Cooperation)
3. News Cooperation
- การแลกเปลี่ยนข่าวและข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Exchange of News
and Information Via the Internet)
- การแลกเปลี่ยนภาพข่าว (Exchange of Visuals)
4. Information Cooperation
- การแลกเปลี่ยนบทความผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Exchange of Features Through
the Internet)
- การแลกเปลี่ยนการเยือนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Exchange of Working Visits
by Media Practitioners)
5. การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสถานี
วิทยุเสียงเวียดนาม ครั้งที่ 6 ประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เวียดนาม (VOV) ในปี 2557
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.18 รายงานผลการดําเนินงาน.........

- 26 4.18 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สปข.๑-๘ ได้จัดส่งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2556 เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
สปข.1
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ประจําเดือนมีนาคม 2556
2. อปส. ได้รับรางวัลผู้มีผลงานเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์
สาขาสื่อสารวัฒนธรรม จากสํานักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี พ.ศ.2556
3. วางมาตรการรณรงค์ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งร่วม
บูรณาการร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และโรงไฟฟ้าน้ําพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและ
ประชาชนปิ ด แอร์ ค นละ 1 ตั ว ในวั น ที่ 5 เมษายน 2556 เพื่ อ ลดการใช้ พ ลั ง งานในพื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. การจัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สปข.1
5. การจัดการแข่งขันกอล์ฟ สปข.1 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556
6. การลงนามข้อตกลงการประชาสัมพันธ์ สปสช. จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2556 เป็นต้นไป
สปข.2
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556
2. รมต.นร.(น.ส.ศันสนีย์ฯ) ร่วมงานวันสตรีสากล และมอบนโยบายงานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี อ.ขุขันธ์ และ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
3. งาน “สื่อสัมพันธ์ยามบ่าย สปข.2”
4. เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
5. จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
6. จัดงาน ASEAN on Street ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ บริเวณ
หน้าศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
7. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สานสายใยไทย เพื่อใต้สันติสุข”
สปข.3
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556
2. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนมีนาคม 2556
/3. ผอ.สปข.3………

3.

- 27 ผอ.สปข.3 เยี่ยมคารวะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาส

เข้ารับตําแหน่ง
4. สทท. จัดโครงการแบ่งปันน้ําใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 3
5. สรุปผลการจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน
(อป.มช.) ระดับเขต
สปข.4
1. การนิเทศงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจประจําและภารกิจ
ยุทธศาสตร์
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจังหวัดตาก “ใต้ฟ้าเมืองไทย”
3. การประชุ ม ครม.สั ญ จร ระหว่ า งวั น ที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2556
ณ จังหวัดกําแพงเพชร
4. กองทุนพัฒนาสตรี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และ อปส. ขณะนี้ได้แจ้งให้
ทุก สวท. และ สวศ. ได้ดําเนินการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ในรายการ
“สี่แยกข่าว สปข.4” ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น.
5. กําหนดจัดกิจกรรม “สปข.4 ออมวันละบาทสร้างครอบครัว” และ “พฤหัส
สวดมนตร์ สร้างคน สปข.4” เริ่มในเดือนเมษายน 2556
สปข.5
๑. การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สานสายใยไทย เพื่อใต้สันติสุข”
2. การจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.)
๓. โครงการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
๔. การผลิตรายการห้องข่าว สปข.5
๕. โครงการประชาสัมพันธ์พัฒนากองทุนบทบาทสตรี สปข.5 ปี 2556
6. ความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกที่ดิน สวท.ชุมพร
7. กิจกรรม ASEAN on Street @ Surat-Thani
8. การจัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจําปี 2556
“การใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติฯ”
9. การจัดโครงการ 59 ปี สปข.5 ปันรอยยิ้ม รักสิ่งแวดล้อม
สปข.6
1. สรุปโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและ
ชุมชน ระดับเขต
/2. การแข่งขัน.........

- 28 2. การแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน “PRD 6 ASEAN QUIZ”
3. กิจกรรม ASEAN on Street
สปข.7
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.7 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556
๒. การเตรี ย มความพร้ อ มการประชุ ม ครม.สั ญ จร ระหว่ า งวั น ที่ ๓๐ – ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สปข.8
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ประจําเดือนมีนาคม 2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.19 ข้อมูลหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจจากระบบข้อมูล
นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
ร.ผอ.สพป.(นางกรรณิการ์ฯ) รายงานข้อมูลหน่วยงานราชการ/
รัฐวิสาหกิจจากระบบข้อมูลนามสงเคราะห์ราชการไทย มาเพื่อทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
อปส. แจ้งว่า ขอให้หน่วยงานสื่อ กปส. นําข้อมูลหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจไป
เผยแพร่ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานได้ รั บ ทราบ และให้ ร ายงานว่ า ภายใน 1 เดื อ นที่ ผ่ า นมา
หน่ ว ยงาน กปส. ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ทํ า ข่ า ว ที่ คิ ด เป็ น ตั ว เงิ น แล้ ว เป็ น จํ า นวนเท่ า ใดในแต่ ล ะ
กระทรวง เพื่ อ รายงานให้ รั ฐ มนตรี ป ระจํ า กระทรวงนั้ น ๆ ได้ รั บ ทราบ ซึ่ ง เป็ น นโยบายของ
รมต.นร.
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหน่วยงานสื่อ กปส. นําข้อมูลหน่วยงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจไปเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ และให้รายงานว่า
ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมาหน่วยงาน กปส. ได้ประชาสัมพันธ์ ทําข่าว ที่คิดเป็นตัวเงินแล้ว
เป็นจํานวนเท่าใดในแต่ละกระทรวง
4.20 รายงานความคืบหน้าการหารือเรื่องการจัดทําโครงสร้าง
กรมประชาสัมพันธ์
ผอ.กพร.กปส. รายงานสรุปประเด็นความคืบหน้าการหารือเรื่อง
การจัดทําโครงกสร้าง กปส. โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
/1. ความคืบหน้าของขั้นตอน………

- 29 1. ความคืบหน้าของขั้นตอนและความก้าวหน้าการพิจารณาโครงสร้าง กปส.
ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเสนอข้อมูลโครงสร้าง กปส. ต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการ กพร.ด้านสังคม โดยมีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานฯ ประมาณเดือน
เมษายน 2556 และจะนําเสนอคณะกรรมการ ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สํานักงาน
ก.พ.ร. จะนําเสนอข้อมูลโครงสร้าง กปส. นําเสนอเรื่องเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งหากไม่มี
การปรับ/แก้ข้อมูล ทางสํานักงาน ก.พ.ร. คาดว่าขั้นตอนดังกล่าวจะดํานินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2556 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งความก้าวหน้าการพิจารณาให้ กปส. ทราบต่อไป
2. ผู้ แ ทนจากสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ใ ห้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง กปส.
ที่นําเสนอ ดังนี้
- สปข. เดิมมีจํานวน 8 เขต ขอจัดตั้งใหม่อีก 1 เขต ที่ จ.อยุธยา รวมเป็น 9 เขต
ผู้ แ ทนจากสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. มี ค วามเห็ น ว่ า กปส. ควรพิ จ ารณาปรั บ การนํ า เสนอดั ง กล่ า ว
เนื่องจากการขอจัดตั้งเขตใหม่น้ัน ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้าน ซึ่งประเด็นนี้อาจทําให้
เกิดความล่าช้าในการพิจารณาโครงสร้าง กปส. ในภาพรวม และที่ต้ังของ จ.พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางใกล้กรุงเทพฯ มากเกินไป ควรพิจารณาพื้นที่ในภาคกลางตอนบนเพื่อให้ครอบคลุม
ทั่ ว ประเทศมากที่ สุ ด จึ ง นํ า เสนอให้ กปส. พิ จ ารณาความเหมาะสมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หรื อ ชี้ แ จง
เพิ่มเติมกรณีคณะอนุกรรมการฯ ซักถาม
- ส.ปชส. 76 จังหวัด ขอเพิ่มภารกิจในการกํากับดูแล สวท.ในพื้นที่ และ
ดําเนินงาน สวท. ประจําจังหวัด 1 คลื่นความถี่ และขอปรับระดับตําแหน่งเป็น “อํานวยการสูง”
โดยใช้เกณฑ์การประเมินค่างานจากสํานักงาน ก.พ. ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า
กปส. ควรพิจารณาประเมินค่างานเพื่อปรับระดับตําแหน่งในกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพและมีความ
พร้อมก่อน เช่น พิจารณาจากภารกิจงาน อัตรากําลัง ขนาดพื้นที่จังหวัด เป็นต้น โดยกําหนดให้
จังหวัดดังกล่าวเป็นจังหวัดนําร่อง แล้วจึงพิจารณาปรับจังหวัดที่เหลือ ทั้งนี้ควรคํานึงถึงการ
ประเมินค่างานของ ผอ.สปข.1-8 ในกรณี ส.ปชส. นํา สวท. ในพื้นที่มาอยู่ในการกํากับดูแลของ
สงปชส. ซึ่ ง เดิ ม อยู่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลของ สปข.1-8 ส่ ง ผลให้ ภ ารกิ จ ในการกํ า กั บ ดู แ ลของ
ผอ.สปข.1-8 ลดลง พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงว่าเมื่อปรับให้ สวท. ในพื้นที่มาอยู่ในการ
กํ า กั บ ดู แ ลของ ส.ปชส. นั้ น มี ค วามเหมาะสมและก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งาน
แตกต่างจากการอยู่ในกํากับดูแลของ ผอ.สปข.1-8 อย่างไร
- สทท.ภูมิภาค 12 สถานี ขอจัดตั้งใหม่เป็นหน่วยงานระดับ “กอง” กํากับ
ดูแลโดย อปส. หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า กปส.
ควรคํานึงถึงการประเมินค่างานของ ผอ.สปข.1-8 พร้อมทั้งความเหมาะสมและประสิทธิภาพใน
/การดําเนินงาน.........

- 30 การดําเนินงานเช่นเดียวกับ ส.ปชส. พร้อมทั้งควรวิเคราะห์ว่าบทบาทภารกิจใหม่นี้สามารถตอบสนอง
ต่อบทบาทภารกิจของ กปส. ได้อย่างไร
- สปช. ขอปรั บ จากระดั บ “ส่ ว นภายใน” เป็ น “สํ า นั ก ” โดยใช้ เ กณฑ์ ก าร
ประเมินค่างานจากสํานักงาน ก.พ. ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า กปส. สามารถแยก
สปช. จาก สพป. ได้ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา
31(2) กรมซึ่ ง สั ง กั ด หรื อ ไม่ สั ง กั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง อาจแบ่ ง ส่ ว น
ราชการเป็นกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง โดยเมื่อแยก สปช. จาก สพป. แล้ว สพป.
ต้องได้รับการประเมินค่างานที่เหมาะสมจากสํานักงาน ก.พ. เนื่องจากปรับลดภารกิจในกํากับ
ดูแล พร้อมทั้งปรับชื่อจาก สํานัก เป็น กอง แต่ยังคงตําแหน่งระดับอํานวยการเหมือนเดิม
- กองสํารวจประชามติและติดตามประเมินผล เดิมเป็น “ส่วนงาน” สังกัด
สนผ. ขอแยกมาจัดตั้งใหม่เป็นหน่วยงานระดับ “กอง” ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็น
ว่า ควรพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง โดยควรกําหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่การดําเนินงาน
ของกองสํ า รวจฯ ที่ เ สนอจั ด ตั้ ง ใหม่ ใ ห้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น งานใน
ภาพรวมของ กปส.
- กกร. ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “กองนิติการ” ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า
ควรคงชื่อเดิม เนื่องจากบทบาท ภารกิจของ กปส. ไม่ได้รับผิดชอบเรื่อง พ.ร.บ. หรือข้อกฎหมาย
ต่าง ๆ โดยตรง ชื่อ กองนิติการ จึงอาจไม่เหมาะสม
- กปส. เสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ “ศูนย์ผลิตรายการแห่งชาติ” ผู้แทนจาก
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. มี ค วามเห็ น ว่ า กปส. ควรมี ก ารชี้ แ จงบทบาทภารกิ จ ของหน่ ว ยงานใหม่
ให้ชัดเจน โดยเฉพาะกรณีเมื่อมีการปรับเป็นระบบ Digital แล้ว กปส. จะต้องดําเนินการกี่ช่องความถี่
- สพท. ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “สํานักพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร” ผู้แทนจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากชื่อที่เสนอเปลี่ยนนั้น อาจจะไม่สอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจของ กปส. โดยตรง เพราะบทบาทภารกิจของ กปส. ไม่ได้เน้นเรื่องเทคโนโลยีการ
สื่อสารโดยตรง
- ผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. มีข้อเสนอแนะว่า เมื่อ กปส. ดําเนินการปรับ
โครงสร้ า ง กปส. ตามที่ เ สนอแล้ ว กปส. ควรพิ จ ารณาปรั บ ตั ว ชี้ วั ด หรื อ กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ใหม่
ให้ เ หมาะสม สอดคล้ อ งและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ โครงสร้ า งใหม่ เพื่ อ ให้ ก ารวั ด ผลการ
ดํ า เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ กปส. ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หรื อ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ชัดเจนอย่างแท้จริง เช่น เมื่อจัดตั้ง สทท.ภูมิภาค 12 สถานี เป็นหน่วยงาน
ระดับ “กอง” กํากับดูแลโดย อปส. หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายแล้ว ส่งผลต่อตัวชี้วัด “ร้อยละ
/ของจํานวนผู้ชม.........

- 31 ของจํานวนผู้ชมรายการโทรทัศน์ของ กปส. หรือร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ”
อย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ กปส. สามารถดําเนินการยกร่างกฎกระทรวงได้เลยโดยสามารถดําเนินการ
พร้มอกับการปรับโครงสร้าง กปส. ซึ่งผู้แทนจากสํานักงาน ก.พ.ร. จะขอหารือร่วมกับผู้บริหาร
กปส. เพื่อขอความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง ประมาณกลางเดือนเมษายน 2556
กพร.กปส. ได้เสนอปรับคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก อปส. ตามคําสั่ง กปส. ที่ 439/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทํา
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ สรุปผลการประชุม ผอ.สปข.๑-๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ผอ.สปข.๘ รายงานว่า จากการประชุมสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
๑. การคั ด เลื อ กประธาน สปข.๑-๘ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ผอ.สปข.๘
เป็นประธาน สปข. ผอ.สปข.๗ เป็นรองประธาน สปข. และ ผอ.สปข.๕ เป็นเลขานุการ สปข.
๒. ขอขอบคุณ ผอ.สวท. ในการจัดสรรเงินค่าพัฒนาบุคลากรด้านข่าวในภูมิภาค
จากเงินค่าร่วมผลิตข่าวต้นชั่วโมง
๓. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นในรอบที่ ๑ เดื อ น
เมษายน ๒๕๕๖ ในการแบ่งกลุ่มสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานั้นทําให้สามารถแยกประเภท
ได้อย่างชัดเจน แต่ขอความร่วมมือผู้บริหารกําหนดระยะเวลาการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปอย่าง
มีมาตรฐาน ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลและคํารับรองด้วย
๔. สิ ท ธิ ข องพนั ก งานราชการในการแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เช่ น เมื่ อ มี ตํ า แหน่ ง ว่ า ง
จะสามารถขอย้ายไปแทนได้หรือไม่ หรือเมื่อดํารงตําแหน่งครบ ๔ ปี ตามที่กําหนด จะสามารถ
ขอย้ายกลับภูมิลําเนาได้หรือไม่ ขอความร่วมมือผู้บริหารร่วมกันพิจารณาสิทธิของพนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
๕. การเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของ สปข.๘ หลังจากที่ได้
ปรับเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบไปแล้วนั้น สิ่งที่เกี่ยวข้องคือด้านการ
เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ของ สทท.กาญจนบุรี ซึ่งจะไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดและการประเมินผล
จากการประชุมที่ผ่านมาได้ข้ อสรุป และ สพท. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้ สปข.๘ ดํ าเนินการ
ประสานบริษัท TOT ในพื้นที่เพื่อที่จะเช่าช่องสัญญาณ ข้อมูลในเบื้องต้นมี ๒ ช่องทางเลือกคือ
/- เชื่อมระหว่าง.........

- 32 - เชื่อมระหว่างกาญจนบุรีไปยังสิงห์บุรี และออกอากาศที่กาญจนบุรี ๒ แห่ง
มีค่าเช่าและค่าติดตั้งระบบ ๒ ล้านบาทเศษ หากติดตั้งทั้งระบบทุก สวท. ค่าใช้จ่ายประมาณ
๔.๔ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่ทันปีงบประมาณ 2556 ประเมินผลไม่ทัน
เมื่อจะมีการพัฒนาในวงเงินประมาณนี้ และได้มีการตั้งงบประมาณปี 2557 ไว้แล้ว มีความเห็นว่า
ควรจะเริ่มดําเนินการในปี 2557
- Up สัญญาณดาวเทียมจาก สปข.8 ไปยังสถานีเครื่องส่งที่สามารถรับสัญญาณ
ได้ ซึ่งจะได้เพียง 4 สถานี ได้แก่ สังขละบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หัว หิ น และสิงห์บุ รี หากใช้วิธี นี้
กพร.กปส. และ สนผ. ต้องช่วยหาวิธีการว่าจะดําเนินการอย่างไรในเรื่องของการประเมินผลผู้รับ
ชมสถานีโทรทัศน์ของกาญจนบุรี
- อาศัย NBT ส่วนกลาง ซึ่งได้ประสานงานแล้วสามารถให้เวลาในช่วง 15.00 น.
ในบางวัน ซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของการประเมินผลเนื่องจากไปออกอากาศที่ส่วนกลาง
6. ค่าสาธารณูปโภค กคล. ได้ตัดโอนมาให้ทาง สปข. เป็นผู้เบิกจ่ายเอง ซึ่งคงไม่
เพียงพอ ขอความร่วมมือ กคล. ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร
7. ค่ า จ้ า งเหมาที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรในปั จ จุ บั น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ใน
ปัจจุบันรวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของ 300 บาท จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีการปรับใน
เรื่องของการจ้างเหมาในปีงบประมาณ 2557
8. การบริหารคลื่นความถี่ สวท.ภูมิภาคในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้กับการปรับ
โครงสร้างของ ส.ปชส. ซึ่งมติที่ประชุม ผอ.สปข.1-8 เห็นชอบให้ตัดโอน สวศ. ที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดนั้น ๆ ให้ไปอยู่ภายใต้กํากับของ ส.ปชส. เพื่อที่จะเข้าไปสู่กระบวนการประเมินค่างานหรือ
รองรับการปรับโครงสร้างในอนคต
อปส. แจ้ ง ว่ า ขอให้ ปชส. ผู้แ ทนภาค คัด เลื อ กประธาน ปชส. และขอให้ แ จ้ ง
มติที่ประชุมให้ทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.2 สรุปผลการประชุม ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘
ปชส.ผู้แทนภาค 1 รายงานว่า จากการประชุมสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การประชุ ม ปชส.ผู้แ ทนภาค 1-8 โดย รปส.(นายประวินฯ) เป็น ประธาน
มีการเลือกตั้งประธาน ปชส. มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ปชส.ขอนแก่น
ผู้แทนภาค 1 เป็นประธาน ปชส., นายดํารง เศวตพรหม ปชส.สงขลา ผู้แทนภาค 6 เป็นรองประธาน
ปชส. และนางสาวพรรณี สัสดีแพง ปชส.พิษณุโลก ปชส.ภาค 4 เป็นเลขานุการ ปชส. ซึ่ง รปส.
(นายประวินฯ) ได้มอบนโยบาย 3 ประเด็น ประกอบด้วย
/- การจัดทําแผนงาน.........

- 33 - การจัดทําแผนงานโครงการจัดหางบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้
การบริหารงานได้รับการตอบรับจากจังหวัด
- การบริหารศูนย์ IOC จังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ดําเนินการ
ในลักษณะเดียวกับศูนย์ IOC ของส่วนกลาง โดยผนวกรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนเพื่อที่จะ
สามารถเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง
- การให้ความสําคัญกับ อป.มช. ให้จัดกิจกรรม ส่งและรับข้อมูลข่าวสารจาก
อป.มช. โดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่มี สวท. ให้ประสานกับวิทยุชุมชน โดยให้ อป.มช. มีส่วนร่วมในการ
จัดรายการด้วย
2. การประกวดเผยแพร่คําขวัญ จะสรุปการดําเนินการภายในสิ้นเดือนมีนาคม
2556 มอบใบประกาศและรางวัลในเดือนเมษายน 2556 ตามที่ กปส. กําหนด
3. การจัดทํารายละเอียดตัวชี้ วัดประกอบการประเมิ นผลการปฏิบัติ ราชการ
ในรอบที่ 1 โดยได้ปรับเปลี่ยนตามที่ ผอ.สนผ. แจ้งเรียบร้อยแล้ว
4. อํานาจหน้าที่ของ ปชส.ผู้แทนภาค 1-8 จะได้นําเสนอจัดร่างคําสั่ง กปส. ต่อไป
มติที่ประชุม
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6.3 การจัดอบรม อป.มช.
ปชส.ผู้แทนภาค 6 รายงานว่า จากการจัดอบรม อป.มช. 2 รุ่น และ
จากการสอบถามจาก ปชส. หลายแห่ง มีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีการอบรมเพียง 2 รุ่น แต่ควร
ทํา ให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น สํ า หรั บ งบประมาณ 4,000.- บาท ไม่ มี ปั ญ หา มอบให้ นํ า ไปบริ ห าร
จัดการเอง ขณะนี้ อป.มช. สงขลา มีกองทุนของ อป.มช. จังหวั ด จํา นวน 25,000.- บาท
ให้ประธานฯ ทั้ง 2 รุ่น บริหารจัดการเอง ทั้งนี้ได้ให้ไป 10,000.- บาท ก่อน อีก 15,000.- บาท
จะเก็บไว้ที่ ส.ปชส. เมื่อใช้จ่ายหมดก็สามารถเบิกเพิ่มได้ที่ ส.ปชส.
มติที่ประชุม
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6.4 การหารายได้เข้าสวัสดิการ กปส.
1. การจัดงาน “เริงลีลา ลีลาศเริงใจ กรมประชาสัมพันธ์”
อปส. แจ้ งว่ า กปส. กํ าหนดจั ดงาน “เริ งลี ลา ลี ลาศเริ งใจ
กรมประชาสัมพันธ์” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ สวนอัมพร เพื่อหาเงินรายได้เข้าสวัสดิการ
กปส. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจําหน่ายบัตรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาขอความร่วมมือ
ออกข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลนก. รายงานว่า หากหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะขอเพิ่ม หรือลด จํานวนบัตร
ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ (สพป.) หรือ ลนก. โดยด่วน
/2. การจัดการแข่งขัน.........

