รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 5/2556
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นางสาวอัมพวัน

เจริญกุล

รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
2. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
5. นายจําลอง
สิงห์โตงาม ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
6. นายจรูญ
ไชยศร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7. นางสาวศุภพร สาครบุตร ผู้อํานวยการสํานักข่าว
8. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
9. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
10. นางจิตติมา
จารุจินดา
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
11. นายชัยวัน
เพ็ชรจิระวรพงศ์ ผู้อํานวยการส่วนบํารุงรักษาและพัสดุกลาง
แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
12. นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
13. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
รักษาราชการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การประชาสัมพันธ์
14. นางวันเพ็ญ
อัพตัน
รักษาราชการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
15. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
16. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
17. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
18. นายภูมิสิทธิ์
ขันตยานุกูลกิจ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
19. นางพิชญา
เมืองเนาว์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
/20. นายอารมณ์………

-220. นายอารมณ์
คงสกูล
21. นายทินรัตน์
สัจจาพิทักษ์
22. นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน
23. นายชูโชค
ทองตาล่วง
24. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
25. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
26. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์
27. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงษ์

ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
28. นางอัตถจินดา อินทรทัต
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
29. นางสาวนาตยา จันทร์สอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
30. นายเสมอ
นิ่มเงิน
เลขานุการกรม
31. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
32. นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
33. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
34. นายอาทร
จันทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
35. นางสาวเสาวลักษณ์ แหละบัง ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
36. นายดํารง
เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
37. นายธเนศ
เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
38. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
/ผู้ไม่มาประชุม………

-3ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
2. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวจินดารัตน์ สิงห์โต
เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
2. นางอรชุมา
จิรกาญจน์ไพศาล เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
3. นางภณิตา
บูรณ์เจริญ เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
4. นายณัฐพร
รัตศิลปิน
เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
5. นายวัฒนา
เงินกลม
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ สลก.
6. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
- ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ กปส. ทุ ก ท่ า น ที่ ม าร่ ว มงาน
วันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๘๐ อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ทุกคนได้มารวมตัวกัน
ทํากิจกรรมร่วมกัน ปีนี้มีการจัดงานลีลาศ โดยมุ่งเน้นที่จะประชาสัมพันธ์วงดนตรีของ กปส.
ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้เป็นโอกาสที่จะหารายได้เข้าสวัสดิการ กปส. ด้วย
- เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ มติ ครม. รับโอน อปส. ไปดํารงตําแหน่ง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อปส. ได้มา
ส่งมอบงาน มีการแสดงมุทิตาจิต เสริมความรักความอบอุ่นระหว่างชาว กปส. สิ่งที่ท่านให้ไว้กับ
กปส. คํากล่าวต่าง ๆ โดยสรุป ให้ทุกคนหนักแน่นมั่นคง ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้า การทํางาน
ต้องทําให้ดีที่สุด และ รปส. ๓ ท่าน ได้หารือร่วมกันว่า ระหว่างที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง อปส.
จะร่วมมือกันบริหารงานของ กปส. ให้ขับเคลื่อนไปด้วยดี และได้ร่วมกันพิจารณางานในความ
รับผิดชอบของ อปส. โดย รปส.(นายประวินฯ) ดูแลงานของ สพท. และ สปช. รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
ดูแลงานของ สนผ. และ กคล. สําหรับ ผชช. และ นตส. อยู่ในความดูแลของ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
ซึ่งรักษาราชการแทน อปส. ในระหว่างนี้ผ้บู ริหารท่านใดมีปัญหาก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ
- เชิ ญ ชวนผู้ บ ริ ห ารทุ ก ท่ า นร่ ว มปฏิ บั ติ ธ รรมเนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า
ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ ซึ่ง สพป. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม มีการแจ้งเวียนทาง
Intranet เพื่อให้ส่วนภูมิภาคได้ร่วมดําเนินการด้วย เมื่อวานนี้ (๒๑ พ.ค.๕๖) เป็นวันแรก พระอาจารย์
/คึกฤทธิ์.........

-4คึ ก ฤทธิ์ โสติ พ โร วั ด นาป่ า พงศ์ บรรยายพุ ท ธวจนะ หลั ก ธรรมซึ่ ง พุ ท ธศาสนิ ก ชนพึ ง รู้ วั น นี้
พระอาจารย์ชัยณรงค์ ถาวโร วัดนาป่าพงศ์ บรรยายพุทธวจนะ ธรรมะกับชีวิต และในวันพรุ่งนี้
(๒๓ พ.ค.๕๖) เวลา ๐๗.๑๕ น. ขอเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ณ โถงหน้าอาคาร
หอประชุม กปส.
- เมื่อค่ําวานนี้ (๒๑ พ.ค.๕๖) ได้เกิดเหตุไฟฟ้าดับใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
ถือเป็นการปฏิบัติงานรับมือภัยพิบัติเบื้องต้นสําหรับ สปข.๕ และ สปข.๖ รวมทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์
ในส่วนกลาง จากการประเมินปรากฏว่า กปส. สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มอบหมาย
ให้ สทท. และ สวท. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ หลังจากนั้นได้รับการประสานจาก
โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายธีรัตถ์ รัตนเสวี) ว่าได้ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ส่งข้อความต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะส่ ว นกลาง เพราะว่ าในพื้น ที่ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการรายงานสถานการณ์เ ข้ า มา
ตลอดเวลา และหลังจากที่รับอักษรตัววิ่งกับข้อความสั้นแล้ว ทีมงานได้ประสานกับคุณวิมฯ
โฆษกด้านเศรษฐกิจฯ รายงานสด ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าไม่ได้เกิดจากการก่อการร้ายหรือวินาศกรรมแต่อย่างใด ซึ่งทําให้ประชาชนคลายความกังวลได้
ผอ.สปข.๖ รายงานว่า สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนที่มีผลกระทบคือ สปข.๖
และ สปข.๕ สิ่ ง ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ คื อ สวท.สงขลา เป็ น คลื่น เดี ย วที่ ส ามารถออกอากาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการปรับปรุงเครื่องส่ง ๑๐ กิโลวัตต์ใหม่
ครอบคลุมไปถึง จ.ยะลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แม่ทัพภาค ๔ และผู้จัดการการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตจะนะ ได้ชี้แจงทําความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับจาก
ประชาชนค่อนข้างมาก สามารถชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้
ปชส.ผู้แทนภาค ๖ รายงานว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลที่ กปส.
ต้องปรับปรุงต่อไป นอกจาก สวท.สงขลา จะเผยแพร่ได้ แต่เนื่องจากไฟฟ้าดับทั้งหมด โดยทั่วไป
ส่ ว นใหญ่ ก ารรั บ สั ญ ญาณจะรั บ ได้ บ างส่ ว น แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ราใช้ ใ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารคื อ
โทรศัพท์มือถือ รับข้อความต่าง ๆ ทําให้ได้รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น โดยการค้นหาข้อมูลจาก
โทรศัพท์มือถือ ฝากเป็นข้อเสนอแนะสําหรับ กปส. ว่า จะทําอย่างไรให้ข้อมูลข่าวสารมีอยู่ในมือ
ของประชาชน ขอให้ กปส. ให้ความสําคัญเรื่อง Social Network ในการส่งข้อมูลข่าวสาร
เนื่องจากโทรศัพท์มือถือสามารถรับฟังวิทยุได้ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ในการรับข้อมูล
ข่าวสารทางสถานีวิทยุ ผ่านทางโทรศัพท์มือ
ประธานฯ ขอให้ สพท. รั บ ข้ อ เสนอแนะของ ปชส.ผู้ แ ทนภาค ๖ ไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ
/ผอ.สปข.๕.........

-5ผอ.สปข.๕ รายงานว่า ในส่วนของ สปข.๕ TV ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และ
นครศรีธรรมราช สามารถออกอากาศได้ตามปกติ เนื่องจากมีเครื่องปั่นไฟสํารอง สําหรับ สวท.
ออกอากาศได้ ท าง สวท.สุ ร าษฎร์ ธ านี กั บ สวท.ชุ ม พร และในพื้ น ที่ ไ ด้ มี ก ารประสานให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ สทท.สุราษฎร์ธานี ประสานนายวรพจน์ฯ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Phone in ทาง สวท.กทม. นอกจากนี้ทางภูเก็ต
ได้มีการสนับสนุนข้อมูลภาพข่าวความเคลื่อนไหวและตัววิ่ง รวมทั้ง สทท.นครศรีธรรมราชด้วย
ผอ.สนข. รายงานว่า ศูนย์ IOC ขอขอบคุณ สปข.๕ และ สปข.๖ ที่ได้ส่งข้อมูล
ต่าง ๆ ให้ทางศูนย์ฯ ซึ่งได้นํามาแปลเป็นภาคภาษาอังกฤษออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ มีการร่วม
แสดงความคิดเห็นในเรื่องของ NBT World ด้วย ในส่วนของคุณวิมฯ ที่แถลงการณ์ผ่านทาง สทท.
ทางศูนย์ IOC รายงานว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ที่คุณวิมฯ กล่าวว่ารัฐบาลจะแถลงการณ์ทาง
TV POOL เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ขณะนี้การไฟฟ้ายังไม่มีการแถลงการณ์เนื่องจาก
รอว่าทางรัฐบาลจะแถลงการณ์หรือไม่ นี่คือประเด็นหนึ่งที่ฝากเป็นข้อเสนอแนะไว้ เพราะขณะนี้
ประชาชนทางภาคใต้ ต้ อ งการทราบว่ า ข้ อ เท็ จ จริ ง เป็ น อย่ า งไร และเป็ น ห่ ว งสถานการณ์
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
ประธานฯ ขอให้ ผอ.สนข. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ IOC ติดตามประเด็นนี้ และนําเข้า
หารือในที่ประชุม IOC อีกครั้งหนึ่งว่าจะดําเนินการที่ต่อเนื่องกับรัฐบาลอย่างไร จากเหตุการณ์
เมื่อวานนี้ ได้ประสานกับ ผอ.สปข.๕ และ ผอ.สปข.๖ และ ผอ. ๒ ท่าน อย่างต่อเนื่อง เมื่อวานนี้
เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทํางานร่วมกัน หากสื่อของ กปส. เปิดให้แก่กันและกันแล้ว จะทําให้
ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามา เพราะหลังจากที่คุณวิมฯ ได้รายงานชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนผ่านทาง
สทท. แล้ว ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ และการไฟฟ้าโทรศัพท์เข้ามารายงาน อย่างน้อยทําให้
ประชาชนอุ่นใจว่าได้มีการดําเนินการช่วยเหลืออย่างไรในพื้นที่บ้าง ประชาชนจะได้ไม่ตื่นตระหนก
และในช่ ว งดึ ก รั ฐ มนตรี ก ระทรวงพลั ง งานได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ผ่ า นทาง สทท. ด้ ว ย จึ ง ขอให้ ทุ ก
คนทํางานอย่างมีสติ และในเรื่องของเครื่องปั่นไฟดูตัวอย่างจาก สปข.๕ และ สปข.๖ จะเห็นได้ว่า
มีความจําเป็น ขอให้ สพท. ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และให้นําเข้าเป็นเรื่องพิจารณาต่อไป
ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานว่า เรื่อง Social Network ขณะนี้ กปส. อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ในวงเงิน ๓๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งผูกพันมาจนถึงปีนี้ ๒๙๕ ล้านบาท ที่ สนข. ได้รับ
งบประมาณ ในเบื้องต้นคงต้องไปทบทวนเรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หากไปติดตั้งจุดที่
เตือนภัยต่าง ๆ กปส. สามารถเชื่อมโยงได้ เครือข่ายการสื่อสารของ กปส. ซึ่งได้วางไว้คงต้อง
ทําความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีที่ สทท.กทม./ภูเก็ต/หาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงกัน
/ผอ.สวท. .........

-6ผอ.สวท. รายงานว่า ในด้านเนื้อหาสาระ ได้รับนโยบายจาก ร.อปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ว่า
แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแต่ให้เน้นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การก่อการร้ายเป็นประเด็นสําคัญ
ซึ่งคุณวิมฯ ได้ชี้แจงเรื่องนี้ โดย สวท. ได้ล้มผังรายการในช่วงข่าวในประเทศ และมีการเสนอผ่าน
คลื่น F.M. ๘๘ เพื่อที่ประชาคมโลกจะทราบว่าเกิดเหตุการณ์ใดในประเทศไทย ซึ่งได้นําข้อมูลทั้งที่
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ส่งให้ รวมทั้งทาง สวท. ได้ Create เพื่อแปลสถานการณ์จากสื่อต่าง ๆ
ชี้แจงออกไป ทําให้ชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยได้รับข่าวสารด้วย
- สถานการณ์เงินรายได้ของ กปส. ขณะนี้มีปัญหามาก ขอให้เป็น
นโยบายว่า ในแต่ละพื้นที่ขอให้ช่วยกันเร่งหารายได้ต่อไป
- ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ อดีต อปส.
(นายมานิตฯ) ณ ศาลา ๘ วัดโสมนัส เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยวันนี้ กปส. เป็นเจ้าภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 รปส.(นายประวินฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- การดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ PMQA ตามที่ กปส. ได้รับการ
ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน Certified FL จากสํานักงาน ก.พ.ร.
ซึ่ง กปส. ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพฯ โดย รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เป็นผู้เข้ารับรางวัล และ
คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า กปส. ควรจะมีการพัฒนาหมวดใดหมวดหนึ่งเพื่อขอรับรางวัล
ซึ่งอาจเป็นหมวด ๖ เกี่ยวกับกระบวนงานซึ่งดําเนินการอย่างครบถ้วน และจะได้มอบหมายให้
กพร.กปส. ดําเนินการพัฒนาหมวดนี้เพื่อส่งเข้าประกวดต่อไป
- กสทช. ได้ออกประกาศเรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตร
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๖ โดยจะเปิดรับสมัครหน่วยงาน
ที่สนใจเพื่อจัดอบรมหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กสทช. ได้เชิญผู้แทนจาก กปส.
โดย ร.ผอ.สปช.(น.ส.กุลปราณีฯ) ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการดําเนินงานการจัดอบรมหลักสูตร
ผู้ประกาศฯ ในกิจการดังกล่าว และกําหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จะรับจัดฝึกอบรมส่งแผนปฏิบัติการ
จัดการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่ กสทช. กําหนด ภายในวันนี้ และหลักสูตรที่ กปส. ได้จัดเตรียม
ตามข้ อ กํ า หนดของ กสทช. คื อ จะเป็ น การฝึ ก อบรมเพื่ อ จะไปสมั ค รหรื อ สอบเป็ น ผู้ ป ระกาศ
ประกอบด้วย ๓ ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบเพื่อขอรับ
ใบประกาศจะต้องผ่านการอบรมทั้ง ๓ ระดับนี้ ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือแนวทางที่จะรับสมัคร
ซึ่งได้เปิดให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สรุปว่า ส.ปชส. จะเปิดอบรมในระดับต้น ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2556 เป็นต้นไป สําหรับ สปข. และ สปช. จะเปิดอบรมทั้ง ๓ ระดับ ภายในปี 2556 เพื่อที่จะให้
/ผู้ที่สนใจ………

-7ผู้ที่สนใจได้มีสิทธิ์สอบได้รวดเร็วขึ้น และในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 กสทช. จะจัดประชุมรับ
ฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมผู้ประกาศ ในส่วนของ กปส. ได้รับโควต้าในการเข้าร่วม
ประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จํานวน 4 คน ประกอบด้วย สปข.1, สปข.7 และ ส.ปชส. 2 คน โดย
กสทช. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ท้ังหมด ทั้งนี้ กปส. ได้ขอความอนุเคราะห์อนุกรรมการคือ
ผอ.สปข.2 ติดต่อประสานขอโควตาเพิ่ม จํานวน 8 คน วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะ ปชส. และ ผอ.สปข. ทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จึงขอให้ทุก สปข.
ยกเว้น สปข.1 และ สปข.7 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ ในครั้งนี้ต่อไป ขอให้ ผอ.
สปข.2 รายงานเกี่ยวกับรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป
ผอ.สปข.2 รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุมรับฟังการชี้แจงฯ เมื่อวานนี้
ได้มีการประชุม และมีหน่วยงานยื่นของรับเป็นผู้จัดอบรมฯ จํานวน 35 หน่วยงาน ซึ่งจะได้รับการ
พิจารณาทั้งหมด แต่ยังไม่กําหนดว่าเป็นสถานที่ใด ซึ่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 จะมีการ
ประชุมชี้แจงฯ ทั้งนี้ กปส. ได้รับโควต้าในการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จํานวน 4 คน โดย กสทช.
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด สําหรับในส่วนที่ กปส. ขอโควต้าผู้สังเกตการณ์เพิ่มอีก
จํานวน 8 คน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจาก กปส. ต้องการแสดงศักยภาพว่า กปส. สามารถจัด
อบรมฯ ได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ กปส. จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แจ้งรายชื่อ
ได้ที่ ร.ผอ.สปช.(น.ส.กุลปราณีฯ)
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบให้ทุก สปข. ยกเว้น สปข.1 และ สปข.7
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ ให้ สปช. ทราบ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
1.3 รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- กรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับใน 14 จังหวัดภาคใต้ เห็นด้วยกับแนวคิดของ
ปชส.ผู้แทนภาค ๖ ในขณะที่ทางเทคนิคจะเตรียมเรื่องเครื่องปั่นไฟเพื่อให้วิทยุในพื้นที่ออกอากาศได้
ปัญหาคือคนรับ ๆ ได้หรือไม่ ขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ในเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนมีวิทยุ Transistor ไว้ที่บ้าน เพราะในเวลาฉุกเฉินจะเป็น
เครื่องรับสัญญาณที่สามารถเคลื่อนไหวไปกับตัวได้และรับได้ทุกอย่าง ขอให้ ผอ.สปข. และ ปชส.
ในการประชาสัมพันธ์ในรายการพื้นบ้านขอให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เห็นถึงความสําคัญ
ของ Transistor ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ควรเร่งประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนตื่นตระหนกได้
- ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 กปส. จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
เพื่อหารายได้เข้าสวัสดิการ กปส. และชมรมกอล์ฟ ทั้งนี้ขอความร่วมมือ สปข. และ ส.ปชส. จัดส่ง
ทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วย ซึ่งคุณมยุรีฯ ได้ประสานไปแล้ว และขอเชิญนักกอล์ฟ กปส. ทุกท่าน
/ทั้งส่วนกลาง………
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แข่งขันได้เรียนเชิญอดีตผู้บังคับบัญชาของ กปส. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมาร่วมแข่งขัน
เพื่อเป็นเกียรติแก่ กปส. ในครั้งนี้ด้วย
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2556
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง
แล้ว ฝ่ายเลขาฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑๒ ระเบียบวาระที่ ๔ จาก เรื่องเพื่อทราบ
เป็น เรื่องเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ครั้งที่
4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ตามที่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม
เมษายน 2556
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2556
เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2556 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณประจําปี 2556ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 นั้น
กคล. 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 30 เมษายน 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 30 เมษายน 2556 ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจํานวน 788,889,149.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.82 ค่าเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.52 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.70
/รายงานผล .........
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หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย (ค่า
เป้าหมาย

44.00)

งบบุคลากร

842,983,700.00

- 472,427,611.51

370,556,088.49 56.04

งบดําเนินงาน

500,602,500.00

40,492,882.46

295,932,594.13

งบลงทุน

471,088,000.00

71,099,440.00

-

งบเงินอุดหนุน

847,600.00

-

750,119.40

97,480.60 88.50

งบรายจ่ายอื่น

71,038,400.00

532,940.49

19,778,824.36

50,726,635.15 27.84

1,886,560,200.00 112,125,262.95 788,889,149.40

985,545,787.65 41.82

164,177,023.41 59.12
399,988,560.00

2. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
500,602,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 295,932,594.13 บาท คงเหลือ 204,669,905.87 บาท
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 59.12 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 52.52 ดังนั้นจึงเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 6.60
3. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
471,088,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย ซึ่งค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่าย
ได้ร้อยละ 33.52 ประกอบด้วย
3.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. วงเงิน 172,300,000.- บาท
มีดังนี้
3.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ผลิตข่าวโทรทัศน์สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด 26 ชุด วงเงิน 18,200,000.- บาท บจ.นอร์ธ สตาร์ อิควิปเม้นท์ ได้ลงนามตามสัญญา
เลขที่ 624/56/2556 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 วงเงิน 13,250,000.-บาท ครบกําหนด
ส่งมอบวันที่ 16 มิถุนายน 2556
3.1.2 โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ ท ดลองการเปลี่ ย นผ่ า นระบบการส่ ง
สัญญาณโทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงิน 20,000,000.- บาท
อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
3.1.3 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
สทท. ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงิน 45,000,000.00 บาท อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัติร่าง TOR
ครั้งที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการร่าง TOR ครั้งที่ 2 เนื่องจากคณะกรรมการร่าง TOR ไม่ปรับปรุง
/ตามที่มีผ้เู สนอ.........
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ตามที่มีผู้เสนอแนะและวิจารณ์ เพื่อ กคล. จะได้ประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและ
กรมประชาสัมพันธ์
3.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ สถานีวิทยุ
กระจายเสียงระบบ F.M. 1 สถานี (สวท.กาฬสินธุ์) จํานวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท
บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ ได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 620/56/2556 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556
วงเงิน 6,880,000.-บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 2 กันยายน 2556
3.1.5 โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ
203 กรมประชาสัม พัน ธ์ จํา นวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท อยู่ระหว่า งนํา เสนอ
ขอความเห็นชอบ (7 ข้อ)
3.1.6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ปรับปรุงระบบสายอากาศสายส่งของ
วิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. พร้ อ มอุปกรณ์ส่วนควบ (สวท.สกลนคร) จํา นวน 1 ชุด วงเงิน
1,500,000.- บาท บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ ได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 616/56/2556 เมื่อวันที่
25 มกราคม 2556 วงเงิน 1,489,440.- บาท ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556
3.1.7 โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์
(กระดังงา) จํานวน 1 หลัง วงเงิน 10,000,000.- บาท บจ.ที แลน คอน ให้ลงนามในสัญญา
เลขที่ 727/56/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 วงเงิน 8,380,000.-บาท ครบกําหนด
ส่งมอบวันที่ 15 ตุลาคม 2556
3.1.8 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ทํ า การพร้ อ มสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประกอบ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 8,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง
จัดทําหนังสือสนองรับราคาร่างสัญญาและแจ้งห้างหุ้นส่วนจํากัดกฤษฎาและอัสดา เอ็นจิเนียริ่ง
ให้มาลงนามในสัญญา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 วงเงิน 7,950,000.- บาท
3.1.9 โครงการปรับปรุงหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 หลัง
วงเงิน 3,000,000.- บาท อปส. อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง จัดทําราคากลางให้เป็นปัจจุบันตามมติ ครม. กําหนด
3.1.10 โครงการก่ อ สร้ า งอาคารที่ ทํ า การสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง 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) อยู่ระหว่าง บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961
ดําเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 709/56/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ครบกําหนด
ส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
/3.2 โครงการที่อยู่.........

- 11 3.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสช. วงเงิน 3,000,000.- บาท
- โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการ
ข้อมูลข่าวสาร (ทดแทนของเดิม ) อยู่ระหว่างจัดทําหนังสือสนองรับราคาร่างสัญญาและแจ้ง
บจ.นิวเทคโนโลยี อินฟอร์มาชั่น ให้มาลงนามในสัญญา ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 วงเงิน
2,985,000.- บาท
3.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 295,788,000.00 บาท
- โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) อยู่ระหว่าง
นําเสนอขออนุมัติร่าง TOR เพื่อประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและกรมประชาสัมพันธ์
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 5,392,604.94 บาท คงเหลือ 10,207,395.06 บาท
- ค่ าใช้ จ่ ายใ นก ารผลิ ตสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ต้านยาเสพติ ด วงเงิน
1,500,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 205,950.25.- บาท คงเหลือ 1,294,049.75.- บาท
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น รายการศาสนาความจริ ง ที่ ต้ อ งเปิ ด เผย วงเงิ น
5,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,211,822.41 บาท คงเหลือ 2,788,177.59 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤต (สนผ.) วงเงิน
15,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,084,916.61 บาท คงเหลือ 7,915,083.39 บาท
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 2,449,093.73 บาท คงเหลือ 7,550,936.27 บาท
4.4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (จัดซื้อกล้อง)
(สทท.) วงเงิน 18,400,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 15,500.- บาท คงเหลือ 18,384,500.- บาท
บจ.ปิ่นรังษี กรุ๊ป ได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 621/56/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556
วงเงิน14,388,888.-บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2556
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช., สพท.,
สพป., สปต.) วงเงิ น 5,538,400.-บาท เบิ ก จ่ า ยแล้ ว 2,418,966.42 บาท คงเหลื อ
3,119,433.58 บาท
/จึงขอให้ทุกหน่วยงาน .........

-12 จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติ ครม.
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายต่อไปด้วย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า กรมบัญชีกลาง มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เชิญส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้ารับฟังการชี้แจง
มาแล้ ว ๒ ครั้ ง เนื่ อ งจากได้ มี ก ารขยายเวลาในเรื่ อ งของการก่ อ หนี้ ร ายจ่ า ยลงทุ น ซึ่ ง ล่ า สุ ด
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรมบัญชีกลางได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรับฟังการชี้แจง
เรื่องของการผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ในส่วนของ กปส. ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ
ประกอบด้วย อกค., ผู้แทน สพท.(นายชัยวันฯ) และหัวหน้าฝ่ายพัสดุ กคล. และกรมบัญชีกลาง
แจ้งว่า กปส. จะต้องชี้แจงเพื่อจะขอผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เพื่อที่จะให้ในส่วนของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ได้พิจารณาว่าจะผ่อนผันหรือไม่
ซึ่งในเรื่ องการผ่ อนผัน จะมี ๒ ส่ วนคือ ถ้ าส่ วนราชการก่อ หนี้ผู กพั นได้ภ ายในเดื อนมิถุ นายน
๒๕๕๖ จะอยู่ในการเกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน ในส่วนของ กปส. มีบางโครงการที่เข้าข่ายที่จะ
ได้รับการผ่อนผัน เพียงแต่ กปส. จะต้องส่งเอกสารชี้แจงภายในกําหนด ทั้งนี้หลังจากการประชุม
คบส. รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) ได้นัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพท., สนข., สพป.
และ กคล. ร่วมหารือเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ในโครงการที่เข้าข่ายในการได้รับการ
ผ่อนผัน อีกกลุ่มหนึ่งดูแลโดยสํานักงบประมาณ ในส่วนของ กปส. โครงการที่น่าเป็นห่วงที่ยัง
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากอยู่ในกระบวนการร่าง TOR คือโครงการบอดแบรนด์ ๒๙๕ ล้านบาท
ซึ่งวันนี้ควรจะได้ข้อยุติจากการหารือร่วมกันว่าจะใช้เหตุผลใดไปอธิบายเพื่อประกอบการชี้แจง
ไปยังสํานักงบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ ขอให้ทุกหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายต่อไป
3.2 รายงานแผนติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญ ประจําปี
งบประมาณ 2556
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่
4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่ ผอ.สนผ. เสนอ และ
ให้เป็นวาระสืบเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด
สนผ. ได้จัดทําแผนติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญ ประจําปีงบประมาณ
2556 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๕ ตัว ที่ต้องมีการติดตามเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่เป็นตัวชี้วัดทั้งเป็น
/ยุทธศาสตร์ของ กปส. ………

- 13 ยุทธศาสตร์ของ กปส. และเป็นคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ได้รับกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตัวหลัก ๆ
คือ เรื่องของการรับรู้และเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสําคัญของรัฐบาล จํานวนผู้ฟัง จํานวน
ผู้ชมรายการทางวิทยุ-โทรทัศน์ และการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เนื่องจากส่วนใหญ่งบลงทุน
จะเป็ น ตั ว ฉุ ด ทํ า ให้ ง บภาพรวมไม่ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย และการเตรี ย มพร้ อ มประชาสั ม พั น ธ์
ประชาคมอาเซียน (asean readiness) เป็นตัวชี้วัดที่ ก.พ.ร. ให้ความสําคัญกับทุกส่วนราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อม ทั้ง ๕ ตัวชี้วัด สนผ. จะมีการติดตาม ซึ่งคงต้องผ่านช่องทางของการ
รายงานที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้ สนผ. ทุกเดือน และจะมีการทํา VDO conference
ติดตามภายใน เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติเพื่อช่วยกันแก้ไขให้ทันก่อนสิ้นปี
แผนติ ดตามฯ นี้จะเริ่มรายงานความคืบหน้าในช่ วง ๔ เดือ นที่เ หลือ คือ มิ ถุนายน – กันยายน
๒๕๕๖ ให้ที่ประชุมผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่องต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ผอ.สนผ. รายงาน ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการ
เพราะจะเชื่อมโยงที่ อกค. รายงานเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน รวมถึงการไปชี้แจงงบประมาณในปี
ต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
ไปตามตัวชี้วัดด้วย
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานรัดการดําเนินการให้เป็น

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติในหลักการแผนการจัดซื้อของที่ระลึก (ทองคํา)
สําหรับมอบแด่ผ้เู กษียณอายุราชการประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 และมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
กปส. ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติ “มอบให้ อกค. ดําเนินการ
จัดซื้อทองคําให้กับผู้เกษียณอายุราชการตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน 2556” เกี่ยวกับเรื่องนี้
กกจ. ได้จัดทําโครงการงบประมาณประจําปีในการจัดสวัสดิการภายใน กปส. เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารฯ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ฯ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ม อบของที่ ร ะลึ ก (ทองคํ า ) แด่ ผู้
เกษียณอายุราชการ จํานวน 44 ราย ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เป็นทองคําน้ําหนัก 113 บาท
รวมทั้งเห็นชอบตามที่ อปส. พิจารณาให้มอบทองคํา น้ําหนัก 2 บาท แด่ผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นางเตือนใจ สินธุวณิก) อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรณีพิเศษ รวมเป็น
น้ําหนักทองคําที่ต้องจัดซื้อทั้งสิ้น 115 บาท ซึ่งเรื่องนี้ ร.อปส.(น.ส.อัมพวันฯ) สั่งการให้นําเสนอ
ที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทบทวนเกี่ยวกับน้ําหนักทองคําที่จะมอบให้แต่ละตําแหน่ง
/ฝ่ายเลขานุการ .........

- 14 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบทองคําที่มอบ
ให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน, ประมาณ
การจั ด เลี้ ย งงานวั น เกษี ย ณอายุ ร าชการ, ยอดเงิ น สวั ส ดิ ก าร กปส. คงเหลื อ ที่ ใ ช้ จ่ า ยได้ จ ริ ง
ประมาณ 1.4 ล้านบาทเศษ และข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี
2556 ถึงปี 2560 รวมทั้งสิ้น 209 คน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันสถานะการเงินของ กปส. ลดลง มีข้อสังเกตว่าปีต่อ ๆ ไป
จํานวนผู้เกษียณจะเพิ่มมากขึ้น หากตั้งหลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้ในอนาคตจะรับภาระไม่ไหว ขอหารือ
ที่ประชุมว่า จะลดจํานวนทองลง โดยจะเปลี่ยนเป็นระบบการตอบแทนเงินเหมือน สปน. ดีหรือไม่
คือจํานวน ๑๕,๐๐๐.- บาท ทุกระดับ และมีของที่ระลึก เช่น พระอินทร์เป่าสังข์จําลอง ขอให้
ที่ประชุมได้เสนอความเห็น
ผอ.สปข.๘ เสนอความเห็นว่า ได้ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีแล้ว ควรจะยึดถือ
ปฏิบัติตลอดไป ส่วนในเรื่องของการหารายได้เพื่อดําเนินกิจกรรมนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกัน
ในโอกาสต่อไป
ผอ.สนผ. เสนอความเห็ น ว่ า หาก กปส. ไม่ มี เ งิ น และยั ง ต้ อ งยึ ด ถื อ ตาม
หลักเกณฑ์เดิม ผู้บริหารอาจต้องเสียสละ คือให้เป็นทองคําสําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อย ในส่วนของ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อาจเป็นสัญลักษณ์แสดงความภูมิใจในฐานะทํางานรับใช้ราชการ จนกระทั่ง
เกษียณอายุ เป็นสิ่งที่ทาง กปส. ชื่นชมในสิ่งที่ท่านได้ทุ่มเทในการทํางาน หรืออาจระบุเป็นจํานวนเงิน
แทนการมอบทอง
อกร. เสนอความเห็นว่า เรื่องนี้คณะกรรมการสวัสดิการได้มีมติไปแล้ว ที่ประชุมนี้
เป็นที่ประชุมผู้บริหาร จึงไม่ควรมีมติในเรื่องของคณะกรรมการสวัสดิการ
รปส.(นายประวินฯ) เสนอความเห็นว่า ควรคงหลักเกณฑ์เดิมไว้ แต่ให้ลดลงตาม
สถานะทางการเงิ น ของ กปส. และให้ นํ า ข้ อ เสนอแนะของที่ป ระชุ ม ไปทบทวนในการประชุ ม
คณะกรรมการสวัสดิการ กปส. อีกครั้งหนึ่ง
อกค. เสนอความเห็ น ว่ า ควรคงประเพณี นี้ ต่ อ ไป แต่ อ าจจั ด สั ด ส่ ว น
ในการให้ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอํานวยการสูงและบริหาร ท่านละ ๓ บาท กลุ่มอํานวยการต้น
ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ท่านละ ๒ บาท นอกจากนั้นท่านละ ๑ บาท
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เสนอความเห็นว่า ให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ กําหนด
จํานวนเงินที่คงที่ในแต่ละปี โดยไม่คํานึงถึงจํานวนผู้เกษียณ หรือให้ทองเหมือนเดิมแต่ลดจํานวนลง
ในแต่ละตําแหน่ง สําหรับข้าราชการชั้นผู้น้อยไม่ควรลดลงกว่าเดิม
/ปชส.ผู้แทนภาค 6 .........

- 15 ปชส.ผู้ แ ทนภาค ๖ เสนอความเห็ น ว่ า หากไม่ มี เ งิ น ควรจั ด ทํ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์
พระอินทร์เป่าสังข์เพื่อแสดงความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ กปส. โดยเฉพาะสังข์ควรเป็นทองคํา
๑. รับทราบ
มติที่ประชุม
๒. รวบรวมข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปทบทวนในการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการ กปส. อีกครั้งหนึ่ง
4.2 การจัดงานทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2556
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ รายงานว่ า ในทุ ก ปี กปส. ได้ กํ า หนดทอดกฐิ น
สามัคคี เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2555 ได้กําหนดจัดทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพลเลา ตําบล
บ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555
ทั้งนี้ พระอธิการสมบัติ อนุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดอรุณวนาราม มีหนังสือถึง กปส.
แจ้งว่า วัดอรุณวนาราม ตําบลบ้านเสียว อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จะดําเนินการก่อสร้าง
ซุ้มประตูวัดใหม่ทดแทนซุ้มประตูวัดเก่าที่ชํารุดทรุดโทรม และแคบ ไม่สะดวกในการเดินทางเข้า – ออก
แต่ยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจํานวนมาก จึงมีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ในการดําเนินการก่อสร้างซุ้มประตูวัดจากกองกฐิน
สามัคคี หรือผ้าป่าสามัคคีของ กปส. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเห็นว่าการจัดทอดกฐิน
สามัคคี เป็นประเพณีที่สําคัญของพุทธศาสนิกชนที่นิยมกระทํา ถือเป็นการทําบุญที่เป็นกุศลแรง
โดยกํ า หนดให้ มี ก ารทอดกฐิ น หลั ง จากออกพรรษาแล้ ว จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาหาก
เห็นสมควรที่จะกําหนดทอดกฐิน ณ วัดอรุณวนาราม ตําบลบ้านเสียว อําเภอนาหว้า จังหวัด
นครพนม ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 และเห็นสมควรให้จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ในคราว
เดียวกัน โดยกําหนดให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจร ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกําหนดวัดที่จะทอดกฐิน กปส. ในปี ๒๕๕๖
แต่อย่างใด ซึ่งต้องการให้เป็นวัดที่ กปส. จะสามารถช่วยดูแลทํานุบํารุงได้ แต่หากพื้นที่ห่างไกล
อาจส่ ง ผลกระทบในเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น ขอให้ ผู้ เ ข้ า ประชุ ม นํ า เสนอมาเป็ น ตั ว เลื อ ก
หลาย ๆ วัด และขอความเห็นจาก ผอ.สปข.๒ ในฐานะเจ้าของพื้นที่
ผอ.สปข.๒ เสนอความเห็นว่า จังหวัดนครพนมมีระยะทางไกล อาจทําให้ค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของการเดินทางสูงตามไปด้วย และไม่สะดวก
ผอ.สปข.๘ เห็นด้วยกับประธานฯ และเห็นสมควรให้แต่ละ สปข. หรือ ส.ปชส. หาข้อมูล
วัดในพื้นที่ และนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเหมาะสมกว่า
/และเห็นด้วยกับ………

- 16 และเห็นด้วยกับ ผอ.สปข.๒ ว่าการเดินทางไปประชุมสัญจรควบคู่กับการทอดกฐินนั้น ควรคํานึงถึง
ระยะทางด้วย ซึ่งจังหวัดนครพนมห่างจาก สปข.๒ มาก อาจทําให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม
ผู้บริหารสัญจรสูงตามไปด้วย เห็นสมควรว่าควรนํามาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง
ปชส.นครพนม รายงานว่า จังหวัดนครพนมห่างจากกรุงเทพฯ ๗๔๐ กิโลเมตร
และวัดอรุณวนาราม ห่างจาก อ.เมือง จ.นครพนม ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร และจังหวัดนครพนม
มีวัดจํานวนมาก มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างแข่งขันกัน และค่าครองชีพของจังหวัดนครพนมสูงมาก
ประธานฯ ขอให้ ผอ.สปข. และ ปชส.ผู้แทนภาค ไปพิจารณานําเสนอข้อมูลวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนําเข้าที่ประชุมพิจารราคัดเลือกสถานที่เพื่อจัดทอดกฐินสามัคคี กปส. ต่อไป
มติที่ประชุม
มอบ ผอ.สปข.1-8 และ ส.ปชส.ผู้แทนภาค 1-8 พิจารณาเสนอ
ข้อมูลวัดในพื้นที่ให้ที่ประชุมผู้บริหารคัดเลือกวัดเพื่อจัดทอดกฐิน กปส. ประจําปี ๒๕๕๖ ต่อไป
4.3 รายงานข้อเสนอแนะการเสวนา “การประชาสัมพันธ์วันวาน วันนี้ วันหน้า”
ผอ.สทท. รายงานว่า ตามที่ สทท. ได้จัดรายการพิเศษ “วันวาน
วันนี้ วันหน้า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ 80 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
และนําเผยแพร่ออกอากาศ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. โดยมี
ผู้ ร่ ว มเสวนา ประกอบด้ ว ย พั น เอก ดร.นที ศกลรั ต น์ นายดุ ษ ฎี สิ น เจิ ม สิ ริ ศ.ดร.ปาริ ช าติ
สถานิตานนท์ น.ส.อัมพวัน เจริญกุล และน.ส.สายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นผู้ดําเนินรายการ
สทท. ได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
พันเอก ดร.นที ศกลรัตน์
1. หน้าที่และวัตถุประสงค์หลักคือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในฐานะ
บริการสาธารณะของภาครัฐ
2. การเปลี่ยนแปลงของ กปส. ไม่เกิดจากกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็มีส่วนด้วย การพยายามประกอบกิจการเหมือนเดิม ไม่เกิดประโยชน์
อะไรทั้งสิ้น กปส. มี 2 โจทย์ คือ
- การปรับตัวในฐานะผู้ประกอบการรายเดิมที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ผ้ปู ระกอบการใหม่
กปส. มีบทบาทในฐานะหน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ความรู้จากรัฐสู่ประชาชน จัดอยู่ในบริการ
สาธารณะประเภทที่ 3 ซึ่งจะมีข้อจํากัดหลายประการ เช่น การจัดผังรายการ การหารายได้
การกํากับดูแลในลักษณะต่าง ๆ
- การปรับตัวไปสู่ระบบดิจิทัล กปส. ต้องวางตัวในพื้นที่ของระบบดิจิทัลให้มี
น้ําหนักที่สมดุลที่จะอยู่ในฐานะผู้ประกอบกิจการรายเดิม การปรับเปลี่ยนเร็วเกินไปอาจทําให้
ประชาชนไม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ กปส. ได้
/นายดุษฎี.........

- 17 นายดุษฎี สินเจิมสิริ
1. หลักการของ กปส. การประชาสัมพันธ์สาธารณะและการศึกษา เป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
2. กปส. ควรร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ศ.ดร.ปาริชาติ สถาปิตานนท์
1. เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และครองใจประชาชน
2. เป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสารได้
3. เป็นหน่วยงานที่ทุกฝ่ายนึกถึงยามเกิดภัยพิบัติหรือมีเหตุการณ์บ้านเมืองไม่สงบ
4. ไม่จําเป็นต้องแข่งขันเรื่อง Rating ในเชิงธุรกิจ แต่ต้องมีจุดยืนว่า กปส. เป็นหน่วยงาน
บริการประชาชน ทําหน้าที่ย่อยข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้องและชัดเจน
5. ต้องทํางานเชิงรุก โดยร่วมมือกับ กสทช. ในเรื่องสิทธ์เสรีภาพและหน้าที่ของ
พลเมือง ความภูมิใจในความเป็นไทย เอกลักษณ์
6. การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารระหว่างคนกับคน ขอให้ กปส. ให้ความสําคัญ
กับเรื่องนี้มากขึ้น ไม่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างไร กปส. ต้องคํานึงเสมอว่าตัวเองเป็นแหล่งข้อมูล
ของประชาชนที่จะช่วยประสานหาข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และเคียงข้างประชาชน
7. ส.ปชส. ควรทําหน้าที่เสมือนห้องรับแขกที่มีข้อมูลครบวงจร ไม่เฉพาะข้อมูล
ท่องเที่ยว แต่ควรมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลในพื้นที่น้นั ๆ ด้วย
8. ขอให้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ทํางานใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณ์
วิกฤต และเรียนรู้ร่วมกับนักประชาสัมพันธ์ภาคธุรกิจ
9. ขอให้ กปส. คิดว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับงานการประชาสัมพันธ์
เห็นสมควรมอบหมายให้หน่วยงานด้านสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ พันเอก ดร.นทีฯ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ กปส.
อย่างมาก หากกล่าวถึงการสร้างความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการรายเดิมกับการปรับตัวรับกับ
การเป็ นสื่ อ สาธารณะแบบใหม่ ซึ่ ง ขณะนี้ กปส. กํ าลั ง ทํา สมดุ ลทั้ ง ๒ อย่ า งไปพร้ อมกั น คื อ
รายเดิมที่เป็นอยู่ กปส. ยังคงสามารถหารายได้ ประมาณ ๕ ปี กปส. ต้องดูแลตัวเอง ถึงได้แจ้งให้
ทุกท่านช่วยกันหารายได้ เพราะว่าขณะนี้ กปส. ยังสามารถหารายได้ในลักษณะภาพลักษณ์ได้
แต่ทุกวันนี้ กปส. ยังโฆษณาได้สําหรับกีฬา ก็ให้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้เพื่อที่จะสะสมเงินรายได้เข้ามา
/เป็นทุนในการพัฒนา………

- 18 เป็นทุนในการพัฒนา กปส. ต่อไป ขณะเดียวกันในส่วนของ Content ๗๐ : ๓๐ มีความจําเป็น กปส.
ควรรีบปรับให้ได้ก่อน เพื่อว่าหากมีการโจมตี ทั้งนี้ กสทช. ด้านหนึ่งบอกว่าเห็นใจสื่อภาครัฐจะต้อง
ปรับเปลี่ยนช้า แต่อีกด้านหนึ่งที่มีมวลชนบอกว่า กปส. ไม่ควรที่จะได้มาง่าย ๆ ในการเป็น TV Digital
การเป็นสื่อสาธารณะโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้น กปส. เป็น Public Service อยู่แล้ว ต้องแสดง
ให้เห็นชัดเจนตั้งแต่บัดนี้ว่า ในข้อกําหนดที่ กสทช. กําหนด กปส. สามารถที่จะดําเนินการได้ และ
ต้องดําเนินการเพื่อให้เห็นว่า กปส. มีความเคลื่อนไหวในตัวเอง จึงได้ให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอ
ของแต่ละท่าน เช่น เรื่องที่พันเอก ดร.นทีฯ เสนอ เนื่องจากท่านเป็นผู้กํากับ กปส. ในส่วนของ
ศ.ดร.ปาริชาติฯ จะให้ความสําคัญกับ ปชส. เพราะท่านมองว่า ปชส. เป็นเสมือนห้องรับแขก หาก
มีคนเข้าไปหาท่านคนเดียวสามารถได้ข้อมูลของจังหวัดนั้นครบวงจร สําหรับเรื่องของเครือข่าย
ท่า นให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ สื่ อ คน ขอให้ ทุ ก ท่ า นนํ า ไปพิ จ ารณาและปรั บ ใช้ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หน่ ว ยงานของท่ า น และใช้ เ ป็ น แนวทางเพื่ อ ให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นของ กปส. จากมุ ม มองของ
บุคคลภายนอกต่อไป
ผอ.สนผ. รายงานว่า ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพยายามที่จะติดตาม สทท. เนื่องจาก
ต้องการช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดการพัฒนาเทียบเท่ากับช่องต่าง ๆ และมีข้อเสนอแนะ
คือ ขณะนี้ Thai PBS ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ Thai PBS จะนําประเด็นสําคัญของรัฐบาลมานําเสนอ
ขณะนี้คือเรื่องงบ ๓.๕ แสนล้าน ซึ่งเป็นปัญหา และจะเชิญบุคคลซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมาออก
รายการ และแนวคิดจากผู้บริหารระดับสูงทางฝ่ายการเมืองว่า สทท. ควรจะนําข้อเท็จจริงอีก
ด้านหนึ่งมานําเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะเชิญมา อาจเป็นบางส่วน
ที่ไม่เห็นด้วยกับภาคเอกชนในเรื่องของงบ ๓.๕ แสนล้าน เป็นกลาง และเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
ของสังคม ซึ่งอาจจะต้องคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง ขณะนี้รัฐบาลกําลังจับตามองว่า สทท. ได้ช่วย
รัฐบาลในการชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรบ้าง ในขณะที่ Thai PBS โจมตีรัฐบาลตลอดเวลา
มติที่ประชุม
มอบหมายให้ หน่ วยงานด้ านสื่ อและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนเมษายน 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
1,097.67 ล้านบาท
/- เงินรายได้.........
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- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
- เงินโครงการอาเซียน
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
- เงินสนับสนุน กปส.
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
- เงินรับฝากอื่น ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

304.61
๗๐.๖4
0.74
1.45
7.48
2.33
2.94
24.07

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

รับทราบ

5.2 รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference เดือนเมษายน 2๕๕6
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/๒๕๕6
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมตามที่ สลก. เสนอ สําหรับ
ในเดือนเมษายน 2556 ได้กําหนดนัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘ ผ่านระบบ
Teleconference ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 และ สลก. ได้จัดทําสรุปผล
การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่ า ในเดื อ นเพฤษภาคม 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลังประจําเดือนเมษายน 2556
2. การจัดทําแผนขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. รอบ 3 ปี (พ.ศ.2557-2559)
3. การดําเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
4. การเข้า เฝ้า รับ พระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์ ชั ้น สายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประจําปี 2555
5. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการปรับชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบที่
ได้รับผลกระทบที่ได้รับการจ้างอยู่ก่อน 1 มกราคม 2556
/6. รายงานการ………

- 20 6. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) เดือนเมษายน ประจําปีงบประมาณ 2556
7. การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ในเดื อ นพฤษภาคม 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
และบรอดแบนด์
2. การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2556
3. การปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีประสาทพระวิหาร
4. การปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “80 ปีกรมประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างสรรค์
สังคมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ผ่านทางเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th , Social Media
และ NBT World
5. การปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันสําคัญ
6. การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตระดับชาติ ประจําปี 2556 (C-MEX13)
7. การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU
8. การดําเนินงานถ่ายทอดสดทาง NBT World
9. การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
- รายงานผลการกําหนดประเด็นข่าวตามนโยบายรัฐบาลของ IOC
- รายงานการเผยแพร่ข่าวภาคภาษาอังกฤษผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม (NBT World)
- รายงานผลการเข้าชมเว็บไซต์ สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
- รายงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวทาง Smart Phone ผ่าน Application “PRD NEWS EN”
- รายงานการผลิตและเผยแพร่ข่าวทาง Social Media
- ถ่ายทอดสดแถลงผลการประชุม ครม. (Link สัญญาณจาก สทท.) เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ สนข. http://thainews.prd.go.th ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2556)
10. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/5.5 รายงานผล.........
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ผอ.สปต. รายงานว่ า ในเดื อ นเมษายน 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อมวลชนต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนต่างประเทศสัญจรภายใต้
แผนงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย
ผอ.สปต. รายงานว่ า สปต. จั ด กิ จ กรรมสื่ อ มวลชนต่ า งประเทศ
สัญจร นําสื่อมวลชนต่างประเทศจากสํานักข่าวต่างประเทศที่มีสํานักงานในประเทศไทย พร้อม
เจ้าหน้าที่ สปต. เดินทางศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2556
หัวข้อและเนื้อหาการศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
1. การค้นคว้าวิจัยและการศึกษาประวัติความเป็นมาของสารสกัดจากฝิ่นและ
ยาเสพติดชนิดต่าง ๆ
2. สภาวการณ์การค้าชายแดนไทย บริเวณภาคเหนือตอนบนและการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย
3. ความพร้อมและการพัฒนาท่าเรือพาณิชเชียงแสน
4. สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และโครการพัฒนาทางเลือก
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย – เมียนมาร์ รวมทั้งความร่วมมือกับประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคําในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. การพัฒนาสายพันธุ์จากชายป่าสู่ชายอัสสัมคุณภาพดีปราศจากการใช้สารเคมี
6. การวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย เพื่อค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์พืช
แก่ชาวไทยภูเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
สื่อมวลชนต่างประเทศส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน
ต่างประเทศสัญจร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะประเด็นหรือสถานที่ที่ต้องการให้ กปส. จัดเพิ่มเติม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

/5.7 สรุปการประชุม.........

- 22 5.7 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Creating Awareness on Green Living”
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. ได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Creating Awareness on Green Living” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556
ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 2 สถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมดังกล่าว สปต. ได้รับความ
ร่วมมือจากสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Institute for
Broadcasting Development : AIBD) ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ โดยเนื้อหาการประชุม
เชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ต การดั ง กล่ า วได้ ดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดย
ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม และเห็นว่าการประชุมลักษณะนี้
เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติโดยตรง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่างวันที่ 18 – 23
มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจันทบุรี
ผอ.สปต. รายงานว่ า สปต. ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น โครงการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่าง กปส. และ
สถานี เ สี ย งเวี ย ดนาม เพื่ อ เป็ น การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละขยายเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อของทั้งสองประเทศ ประจําปี 2556 ได้จัดโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่
18 – 23 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดจันทบุรี
สาระสําคัญของการศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีของ
เจ้าหน้าที่ VOV ซึ่งกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners
Exchange) กับประเทศเวียดนาม (VOV) ประกอบด้วย การศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ เยี่ยมชม
สถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
โดยผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตรายการได้ผลิตข่าว รายงานพิเศษ และรายการสารคดี โดยการสัมภาษณ์
ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.9 รายงานการศึกษา………

- 23 5.9 รายงานการศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 5 เมษายน 2556 ณ กรุงฮานอย / นครไฮฟ่อง สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการแลกเปลี่ยน
การเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปส. และสถานีเสียงเวียดนาม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และขยายเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อของทั้งสองประเทศ ประจําปี 2556 โดย อปส.
ได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทน กปส. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 5 เมษายน 2556
ณ กรุงฮานอย / นครไฮฟ่อง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners
Exchange) กับประเทศเวียดนาม (VOV) ณ กรุงฮานอย / นครไฮฟ่อง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ประกอบด้วย การศึกษาดูงานหน่วยงานต่าง ๆ เยี่ยมชมสถานที่สําคัญทางวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยผู้สื่อข่าวและผู้ผลิตรายการได้ผลิต
ข่าว รายการพิเศษ และรายการสารคดี โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นหลากหลาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์วิทยุ-โทรทัศน์
ครั้งที่ 19 ของ ABU และการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ ระหว่างวันที่
24 – 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวร์
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
ผอ.สปต. รายงานว่า การประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ของ
สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) ซึ่งเป็นการประชุมประจําปี
โดยสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพตามความสมัครใจในแต่ละปี ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าประชุมจํากัดเฉพาะ
สมาชิก ABU ได้แก่สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานและความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ในรอบปี สําหรับปีน้ี กปส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
ในวันที่ 24 เมษายน 2556 และ ABU จะนําผลจากการประชุมครั้งนี้ไปนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปีของ ABU ในเดือนตุลาคม 2556 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
/สําหรับการสัมมนา………

- 24 สํ า หรั บ การสั ม มนาเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ เป็ น กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ งจากการประชุ ม
คณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ จัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2556 เป็นการอภิปรายทางวิชาการ
โดยเปิดโอกาสให้ผ้ทู ี่สนใจจากวงการวิทยุ-โทรทัศน์ และนักวิชาการทั่วไปเข้าร่วมด้วย
สปต. ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ของสหภาพวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) และการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 24 – 26
เมษายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่ า ในเดื อ นเมษายน 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. จัดกิจกรรม “รณรงค์ ลดการใช้พลังงาน ชูพลังร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” ในวันที่
5 เมษายน 2556
2. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “แนวทางการดํ า เนิ น งานตามกรอบการ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ตามคํารับรองปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2556 ในวันที่
3 – 4 เมษายน 2556
3. ร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ ท่ า นเอกอั ค รราชทู ต เยอรมนี ป ระจํ า ประเทศไทย H.E.
Mr.Rolf Peter Gottfried SCHULZE มาเยี่ยมชม สวท. และให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือ
ในด้ า นต่ า ง ๆ ระหว่ า งประเทศสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมั น และประเทศไทย” ออกอากาศ
ในรายการข่าวภาษาอังกฤษ ช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ทางคลื่นความถี่ F.M. 88.0 มฮ.
ในวันที่ 10 เมษายน 2556
4. การผลิตและเผยแพร่สารคดี 80 ปี กปส. จํานวน 16 ตอน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุม และนําเสนอโดย Presentation แล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 การดําเนินการแพร่กระจายเสียงและออกอากาศรายการ
ให้เป็นไปตามข้อมูลผังรายการที่แจ้งต่อ กสทช.
ผอ.สวท. รายงานว่า ตามที่ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) ได้มอบหมายให้
สวท. เป็นหน่วยรวบรวมผังรายการและสัดส่วนรายการของ สวท.ภูมิภาคทุกสถานีทั่วประเทศ
ส่ง กสทช. ทุกเดือน นั้น
/สวท. ได้ดําเนินการ.........

- 25 สวท. ได้ดําเนินการรวบรวมผังและสัดส่วนรายการของ สวท.กปส. จํานวน 144
คลื่นความถี่ (ทั่วประเทศ) ในระบบ เอ.เอ็ม. และระบบ เอฟ.เอ็ม. ส่งให้ กสทช. ทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2555 – พฤษภาคม 2556
สํานักงาน กสทช. มีหนังสือเรื่อง ส่งผังรายการและสัดส่วนรายการของ สวท.กปส.
แจ้งว่าได้รับทราบการแพร่กระจายเสียงและออกอากาศรายการตามที่ สวท. แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว
โดยขอให้ดําเนินการแพร่กระจายเสียงและออกอากาศรายการให้เป็นไปตามาข้อมูลผังรายการ
ที่ได้แจ้งไปอย่างเคร่งครัด หากปรากฏภายหลังว่ามิได้ดําเนินการแพร่กระจายเสียงและออกอากาศ
ตามผังรายการที่แจ้งไว้ สํานักงาน กสทช. จะดําเนินกระบวนการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
เพื่อให้การดําเนินการแพร่กระจายเสียงและออกอากาศรายการเป็นไปตามกฎหมาย
กําหนด เห็นควรมอบ ผอ.สปข.1-8 แจ้ง สวท. ในสังกัดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่ง ที่ 907/2554 เรื่อง
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ คําสั่งที่ 441/2555 เรื่อง การมอบอํานาจ
ด้านการบริหารงานภายใน และคําสั่งที่ 531/2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงาน
การใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนเมษายน 2556 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 42 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 34 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงาน
การใช้อํานาจ จํานวน 3 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 23 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 7 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 17 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.14 รายงานผล.........

- 26 5.14 รายงานผลการประชุม ผอ.สปข.1-8
ผอ.สปข.8 รายงานว่า รปส. (นายประวินฯ) กําหนดให้มีการประชุม
ผอ.สปข.1-8 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทําสรุปผล
การประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.15 รายงานผลการประชุม ปชส.ผู้แทนภาค 1-8
ปชส.ผู้แทนภาค 1 รายงานว่า รปส.(นายประวินฯ) กําหนดให้มี
การประชุม ปชส.ผู้แทนภาค 1-8 ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ
ได้จัดทําสรุปผลการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.16 คําสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.)
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ กปช. ได้ทํา
หนังสือขอให้สํานักนายกรัฐมนตรีกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ผ่าน รมต.นร.(น.ส.ศันสนีย์ฯ) เพื่อคัดเลือก
และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กปช. จํานวนไม่เกิน 6 คน แทนชุดเดิมซึ่งพ้นวาระ
การดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555
สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปช. ได้ลงนาม
ในคําสั่งประธาน กปช.ที่ 473/2556 แต่งตั้งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิใน กปช. เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สนผ. จะดําเนินการจัดทํา (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เพื่อให้
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กปช. ลงนามต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.17 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
เมษายน 2556
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐ ของ
ทุกเดือน) ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จํานวน 21 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., กกจ.,
/สนผ., ศสช. .........

- 27 สนผ., ศสช., สพป., สปต., กพร.กปส., สวท., สทท., สนข., นตส., กกร., สปข.1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 และ 8
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4. การประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.18 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 9 เมษายน –
10 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
1. การผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การผลิตรายการตามแผนยุทธศาสตร์
- โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
- โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทย
3. การประชาสัมพันธ์นอกแผนปฏิบัติราชการ
- การผลิตรายการตามนโยบายรัฐบาล
- การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานด้านศาสนา
- รายการพิเศษ
4. การดําเนินการประชาสัมพันธ์ “กรณีพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2505
ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.19 รายงานผล.........

- 28 5.19 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม
จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
๑. หลัก สูต ร “การประกาศเสีย งตามสาย” รุ่น ที่ 9 ระหว่า งวัน ที่ 24 – 26
เมษายน 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 86%
๒. หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกร” รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม
2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 87.1%
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.20 รายงานการติดตามการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส.
พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน)
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของ
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องต้องจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี โดยกําหนดวัตถุประสงค์วางกลไกการควบคุม กําหนดกิจกรรมการควบคุมและติดตามผล
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ที่กําหนดให้มีการสอบทานเรื่อง
การควบคุมภายในปีละ ๒ ครั้ง
กพร. จั ด ประชุ ม คณะทํางานฯ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
เพื่อพิจารณารายงานการติดตามการควบคุมภายในประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน)
ซึ่งที่ประชุมคณะทํางานฯ มีมติ ดังนี้
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง

ผลการติดตามมาตรการควบคุมภายใน
(รอบ ๖ เดือน)

มาตรการปรับปรุง
(เพิ่มเติม)
จากที่ประชุมฯ
๑. กระบวนการ ๑. รูปแบบการ
๑.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
๑.พิจารณาจัดจ้างบุคลากร
ผลิตและเผยแพร่ นําเสนอไม่น่าสนใจ สามารถ และทักษะด้านการนําเทคโนโลยี
ด้ า นกราฟฟิ ก ในการผลิ ต
รายการวิทยุ
ไม่ทันสมัย
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและเผยแพร่รายการ รายการโทรทัศน์
๒. สทท. จัดช่วงเวลาสําหรับการถ่ายทอดสด
กระจายเสียงและ ๒. การเผยแพร่
วิทยุโทรทัศน์
รายการไม่เป็นไป ชื่อรายการ “NBT สาธารณะ” เพื่อควบคุม
เวลา การถ่ า ยทอดสด พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงาน
ตามผังรายการ
เนื่องจากมีการ
ย่ อ ยมี ก ารปรั บ ผั ง รายการและออกอากาศ
แทรกรายการ
ทดแทนทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม

/ถ่ายทอด.........

- 29 ก ร ะ บ ว น ก า ร ความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน

ผลการติดตามมาตรการควบคุมภายใน
(รอบ ๖ เดือน)

ถ่ายทอด
๓. จํานวนผู้ฟัง
ผู้ชมลดลง
๒. กระบวนการ ๑. รูปแบบการ
ผลิตและเผยแพร่ นําเสนอประเด็น
ข่าววทยุกระจาย ข่าวไม่น่าสนใจ
เสียงและวิทยุ
โทรทัศน์

๓. สํารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ชม
ผู้ ฟั ง และนํ า ข้ อ มู ล มาจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา
รายการ
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความ
สามารถ และทักษะด้านการนําเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิตและเผยแพร่ข่าว

๓. กระบวนการ ๑. การบริหาร
บริ ห ารแผนงาน แผนงานโครงการ
โครงการ
ไม่เป็นไปตาม
ปฏิทินการเนินงาน
๒. การเขียน
แผนงาน โครงการ
ไม่ชัดเจน

๑. สนผ.จัดประชุมทาง Teleconference
เพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ และ
หน่วยงานย่อยจัดประชุมถ่ายทอดแผนฯ
โดยการประชุมสํานัก/กอง
๒. สปช. และกกจ. จัดอบรมหลักสูตร
“การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาล” จํานวน ๑๒๐ คน
ครอบคลุมบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค

๑. สนผ.จัดทําแผนงานหลัก
(Master Plan) ในแต่ละ
โครงการ โดยกําหนดกลุ่ม
เป้าหมาย, สื่อ, เนื้อหา ฯลฯ
และมอบหมายหน่วยงาน
ย่อยจัดทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ซึ่งสามารถ
กําหนดรายละเอียดแตกต่าง
กันตามลักษณะของพื้นที่
พร้อมนําระบบ IT มาใช้ใน
การติดตามผลการ
ดําเนินงาน

๔. ด้านธุรการ

๑. สลก. ดําเนินการสํารวจหน่วยงานที่ไม่
ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามี
หน่วยงานย่อยในสังกัด สปข.๑-๘ จํานวน
๑๓๑ หน่วยงานยังไม่ได้ดําเนินการ
ลงทะเบียนการใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง สลก. จะกําหนด
มาตรการ แนวทางให้ทุกหน่วยงานต้องใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

๑. มอบหมาย สลก. เร่งรัด
การดําเนินการกําหนด
มาตรการ แนวทางให้ทุก
หน่วยงานต้องใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
๒. มอบหมาย ศสช.
ดําเนินการตรวจสอบความ
พร้อมของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมรองรับ
การใช้งานในทุกหน่วยงาน

๑. การปฏิบัติงาน
ด้านระบบสาร
บรรณล่าช้า หน่วย
ปฏิบัติบางหน่วย
ยังไม่ใช้ระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ม า ต ร ก า ร ป รั บ ป รุ ง
(เพิ่มเติม)
จากที่ประชุมฯ
๑.พิจารณาจัดจ้างบุคลากร
ด้ า นกราฟฟิ ก ในการผลิ ต
รายการโทรทัศน์
๑. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการสรรหา
เทคโนโลยีสมัยใหม่และเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรใน
การผลิตและเผยแพร่ข่าวเพื่อ
ปรับภาพลักษณ์หน่วยงาน
(Rebranding) ในการผลิตและ
เผยแพร่ข่าว

/5. ด้านการเงิน.........

- 30 ก ร ะ บ ว น ก า ร ความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน
๕. ด้ า นการเงิ น ๑. การเบิกจ่าย
บัญชี
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน

๖. ด้านพัสดุ

๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ
ขาดความรู้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ระบบ GFMIS
๒. การจัดซื้อพัสดุที่
ไม่เป็นไปตามบัญชี
ครุภัณฑ์ทีร่ าชการ
กําหนด

ผลการติดตามมาตรการควบคุมภายใน
(รอบ ๖ เดือน)
๑. ผอ.สํานัก/กอง กําหนดตัวชี้วัดเรื่องการ
เบิกจ่ายเป็นตัวชี้วัดบังคับครบทุกสํานัก/กอง
๒. กคล. จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้เงินและรายงานการใช้
งบประมาณต่อผู้บริหารประจําเดือนเพื่อ
รับทราบและเร่งผลักดันต่อไป
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS จาก กคล.,
สํานักงบประมาณ และคลังจังหวัดย่อย
๒. กคล. เผยแพร่ค่มู ือการดําเนินงานระบบ
GFMIS เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้
๓. กคล. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจัดซื้อ
พัสดุเพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทางปฏิบัติ
๔. หน่วยงานย่อยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและราคากลางที่
เหมาะสม
๑. ศสช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร ดังนื้ ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ / การรายงานและการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานลักษณะ e-report /
ระบบฐานข้อมูล

มาตรการปรับปรุง(เพิ่มเติม)
จากที่ประชุมฯ
๑. สนผ. และ กคล. ควรมี
การตรวจสอบแผนงาน
โครงการ และแผน
งบประมาณร่วมกันเพื่อให้
การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนฯ
๑. กคล. ควรดําเนินการ
ปรับปรุงมือการดําเนินงาน
ด้านพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับระเบียบพัสดุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง

๗.ด้านเทคโนโลยี ๑.ระบสารสนเทศ
๑. มอบหมาย ศสช. เร่งรัด
สารสนเทศ
เพื่อการบริหารยังไม่
การดําเนินการ
สามารถใช้ในการ
บริหารจัดการงาน
ขององค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒. สารสนเทศเพื่อ ๒. ศสช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ์ เพือ่ การประชาสัมพันธ์ ดังนื้ พัฒนา
ยังขาดเอกภาพ
ฐานข้อมูลข่าวกลา/พัฒนาระบบสารสนเทศ
Content Center และ Easy Web Time
๓.การรักษาความ ๓.ศสช.จัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยทาง
ทางคอมพิวเตอร์ร่วมกับกระทรวง ICT
คอมพิวเตอร์

/ทั้งนี้ มอบหมายให้………

- 31 ก ร ะ บ ว น ก า ร ความเสี่ยง
ปฏิบัติงาน
๔.ไม่มีการทดสอบ
หรือทดลองตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนรองรับ
สถานะฉุกเฉินด้าน
สารสนเทศ
๕. อุปกรณ์คอม
พิวเตอร์และระบบ
เชื่อมโยงไม่เพียงพอ

ผลการติดตามมาตรการควบคุมภายใน
(รอบ ๖ เดือน)
๔.ดําเนินการทดสอบหรือทดลองตามแผน
บริหารความเสี่ยงปละแผนรองรับสถานะ
ฉุกเฉินด้านสารสนเทศ

มาตรการปรับปรุง(เพิ่มเติม)
จากที่ประชุมฯ

๕. จัดทําแผนบํารุงรักษาระบบเชื่อมโยง
เครือข่าย
๖.จัดทําแผนจัดหา/ทดแทนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง

ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ สํ า นั ก /กอง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเร่ ง รั ด การดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน และรายงานผลการดําเนินการในการติดตามรอบ ๙ เดือนต่อไป
พร้อมกันนี้ กพร. ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ
กปส. รอบ ๖ เดือน ไปยัง ค.ต.ป.นร. และ สปน. เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.21 รายงานสรุปผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certified FL)
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่ า กรมประชาสั ม พั น ธ์ ได้ ดํ า เนิ น การ
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สํานักงาน
ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การและเป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
ของส่วนราชการซึ่งถือว่าเป็นแนวทาง “การปรับปรุงทีละขั้น” ซึ่งหากส่วนราชการสามารถดําเนินการ
ผ่านเกณฑ์ FL ได้แล้ว ก็จะพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์ PMQA
ได้ต่อไป ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินการหรือ Roadmap ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ส่วนราชการ
ดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ FL นั้น กําหนดให้ส่วนราชการดําเนินการพัฒนาปีละ ๒ หมวด
จนครบทั้ง ๖ หมวด ซึ่ง กปส. ได้ดําเนินการ พัฒนาครบถ้วนตามข้อกําหนดในปี ๒๕๕๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดนโยบายการตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level)
/โดยมีวัตถุประสงค์………

- 32 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อลักษณะสําคัญของ
องค์การและการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของส่วน
ราชการ พร้อมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการปฏิบัติตามแนวทางและระบบการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแนวทางและระบบให้มีความเหมาะสม
สําหรับ กปส. สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตรวจรับรองฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม ๒๐๓ ชั้ น ๒ อาคารกรมประชาสั ม พั น ธ์
โดย อปส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมาย รปส.(นายประวินฯ) เป็นประธาน
การประชุมพร้อมร่วมตอบข้อสงสัยจากผู้ตรวจประเมิน โดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. คือ คุณกลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ)
ร่วมด้วยผู้ตรวจประเมิน คือ คุณกนกนาถ ปาละกูล และ ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล
รูปแบบการตรวจประเมิน คือ กพร. นําเสนอรายงานลักษณะสําคัญขององค์กร
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นภาพรวมขององค์กรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ ความสัมพันธ์
ที่สําคัญ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ และผลการดําเนินงานรายหมวดโดยสรุปทั้ง ๗ หมวด จากนั้น
ผู้ตรวจประเมินจะสอบถามผลการดําเนินงานในประเด็นสําคัญแต่ละหมวด และบางประเด็นจะขอ
ตรวจสอบหลักฐานการดําเนินงาน โดยมีคณะทํางานรายหมวดซึ่งได้กําหนดตัวบุคคลไว้เป็นผู้ตอบ
ข้อซักถามและส่งมอบเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน ทั้งนี้ โดยภาพรวมคณะผู้ตรวจประเมินฯ
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
หมวด
หมวด ๑
การนําองค์การ

หมวด ๒
การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์
หมวด ๓
การให้ความสําคัญ
กั บ ผู้ รั บ บริการ
แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้
ส่วนเสีย

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินฯ
¾ กปส. ควรดําเนินการทบทวนแนวทางกระบวนการสื่อสารทิศทางองค์กร โดยวิเคราะห์
สภาพปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแผนการสื่อสารฯ ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายครอบคลุมบุคลากร
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
¾ กปส. ควรดําเนินการทบทวนแนวทางกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงแผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้มีประสิทธิภาพ
พร้ อ มทั้ ง ควรพิ จ ารณาเพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การถ่ า ยทอดตั ว ชี้ วั ด ระดั บ องค์ ก ร
สํานัก/กอง และบุคคลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรทุกระดับ
¾ กปส. ควรเพิ่มการรายงานประเด็นการได้รับความชื่นชมในการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากร
เกิดความภาคภูมิใจและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
¾ กปส. ควรเพิ่มการประเมินความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการ
วิเคราะห์ประเด็นความไม่พึงพอใจที่แท้จริง และสามารถนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงได้อย่าง
ตรงประเด็น

/¾ กปส. ควรดําเนินการ.........
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หมวด

หมวด ๔
การวัด การ
วิเคราะห์ และ
การจัดการ
ความรู้
หมวด ๕
การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

ข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินฯ
¾ กปส. ควรดําเนินการทบทวนแนวทางกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงาน
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรคจากการดําเนินงานที่
ผ่านมาเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
¾ กปส. ควรดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสร้างการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภายในร่วมกําหนดประเด็นเพื่อจัดทํา พัฒนา ปรับปรุงฐานข้ อมูลให้
สอดคล้องกับผู้ใช้ฐานข้อมูลมากที่สุด
¾ กปส.ควรดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ และรายงานผลการ
ดําเนินงานดังกล่างอย่างสม่ําเสมอ

¾ กปส. ควรวิเคราะห์ผลการประเมินความผาสุกฯ ของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนการเสริมสร้าง
ความผาสุกฯ ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรดําเนินการสํารวจความผาสุกฯ
อย่างต่อเนื่อง
¾ กปส. ควรดําเนินการทบทวนกระบวนการจัดทําแผนและผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อ
การจัดทําแผนฯ ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กรและบุคลากรมากที่สุด
¾ กปส. ควรดําเนินการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ซึ่งกําหนดประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
¾ กปส. ควรกําหนดช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่คู่มือกระบวนการฯ พร้อมทั้งกําหนด
หมวด ๖
ก า ร จั ด ก า ร แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัตินําคู่มือกระบวนการฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริ ง แล้ ว รายงานผลการใช้ ง านเพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลและพั ฒ นาคู่ มื อ
กระบวนการ
กระบวนการฯ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด
¾ กปส. ควรดําเนินการทบทวนกระบวนการกําหนดกระบวนการสร้างคุณค่า-กระบวนการ
สนับสนุนโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการจัดทําคู่มือ
กระบวนการฯ ที่สมบูรณ์ครบถ้วนต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนราชการใดได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) แล้ว ก็ยังคงต้องดําเนินการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง
จนมีความโดดเด่นในหมวดใดหมวดหนึ่ง (หมวด ๑ – หมวด ๖) เพื่อสมัครขอรับรางวัลต่อไป
ซึ่งจากการนําเสนอผลการดําเนินงานรายหมวด ผู้ตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะว่า หมวด ๖ กปส.
ควรสมัครขอรับรางวัลฯ เนื่องจากมีการจัดทําคู่มือกระบวนงานสมบูรณ์ท้ังกระบวนงานสร้าง
คุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน
/สําหรับผล.........

- 34 สําหรับผลการตรวจประเมินฯของ กปส. สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้ทราบเมื่อวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ดังนี้ “กปส. ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)” โดย กปส. จะเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อเป็นการ
รับรองว่า กปส. สามารถรักษาระบบบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ กปส. จะได้รับ
การตรวจประเมินฯ อีก ๓ ปีงบประมาณข้างหน้า
ตั้ง แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํา นั ก งาน ก.พ.ร. ไม่ ไ ด้กํ า หนดตัว ชี้ วัด การ
พัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นตัวชี้วัดภาคบังคับและ
มิได้บรรจุลงในกรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการ แต่ได้กําหนดเป็น
นโยบายให้ส่วนราชการยังคงต้องดําเนินการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
โดยนําเครื่องมือ PMQA มาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา และเพื่อให้การดําเนินงานตามภารกิจ
หลักของ กปส. บรรลุเป้าหมายองค์กร ทั้งนี้ กพร.จะได้นําเสนอมาตรการ/โครงการที่สามารถ
ตอบสนองตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินฯ และส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดําเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดีและยกระดับการปฏิบัติงานให้ส่มู าตรฐานในระดับสากล
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.22 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่ า สปข.๑-๘ ได้ จัดส่ งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2556 เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
สปข.1
๑. โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร สปข.๑
สปข.2
๑. ร่วมกิจกรรม ๘๐ ปี กรมประชาสัมพันธ์
2. ส่งข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมภาษาต่างประเทศ
3. เตรียมการประชุม MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สปข.3
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๓ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
/2. จัดกิจกรรม.........
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๓. รมต.นร.(น.ส.ศั น สนี ย์ ฯ ) มอบนโยบายและตรวจเยี่ ย ม สทท. และ สวท.
เชียงใหม่ และตรวจติดตามการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ลําพูน
๔. อปส. ประชุมเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งซ่อม สส.เชียงใหม่
เขต ๓
๕. ผอ.สปข.๓ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์
การประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
สปข.4
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๖
๒. การเตรียมการประชาสัมพันธ์การประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖
ณ จังหวัดกําแพงเพชร
๓. การจัดกิจกรรมโครงการ “พฤหัสสวดมนต์ สร้างคน สปข.๔”
สปข.5
๑. สรุปภารกิจ รปส.(นายประวินฯ) เดินทางไปราชการในพื้นที่ สปข.๕
2. โครงการประชาสัมพันธ์ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
๔. การผลิตรายการห้องข่าว สปข.๕
๕. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดระบบแรงงานต่างด้าวผ่านสื่อกรมประชาสัมพันธ์
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๖. การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
(IOC สปข.5)
๗. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สปข.๕ ปี ๒๕๕๖
๘. การดําเนินงานประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาจังหวัดระนอง
๙. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๘๐
สปข.6
๑. การจั ดอบรมโครงการพัฒ นาทักษะด้านการประชาสั มพัน ธ์ ใ ห้กั บบุค ลากร
สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔
/๒. การฝึกอบรม.........
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โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ สปข.๖ ในการเตรี ย มความพร้ อ มก้ า วสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สปข.๗
๑. เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยแบบเต็มรูปแบบ
๒. เข้าร่วมพิธี “ทอดผ้าป่า ๓ มิติ” เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ อู่ต่อเรือ
สมเด็จพระเจ้าตากสิน ต.เสม็ดงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี
๓. ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ปี ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ทุกจังหวัดภาคตะวันออก
๔. เข้ า ร่ ว มโครงการแลกเปลี่ ย นการเยื อ นของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นสื่ อ (Media
Practitioners Exchange) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กปส. กับสถานีเสียงเวียดนาม
Voice of Vietnam – VOV ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๖ ณ กรุงฮานอย นครไฮฟ่อง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สปข.๘
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๘ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะ
วิกฤต” เมื่อวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๖
๓. ร่วมรดน้ําขอพร นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องในวันสงกรานต์
๔. จัดแข่งขัน ASEAN QUIZ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
๕. ส.ปชส.กาญจนบุรี จัดเวทีเสวนาพลัง อป.มช. จ.กาญจนบุรี ร่วมรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสังคม เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
๖. จัดฝึกอบรมภาษาพม่าเบื้องต้นให้แก่บุคลากรหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๒๔
– ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
๗. กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – พม่า ตามโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖
๘. สรุปผลการดําเนินงานด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงของ สวท. ในสังกัด สปข.๘
๙. สรุปผลการดําเนินงานด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์
๑๐. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ “งานหัวหินรําลึก ๒๕๕๖” เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
/มติที่ประชุม.........
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รับทราบ

5.23 หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจํา กปส.
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ แจ้งผล
การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ โดยแจ้งให้ทราบว่า
ได้ประมวลผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีของส่วนราชการ โดยคํานวณจากคะแนนผลการประเมิน
การปฏิบั ติ ร าชการประจํา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่ ง กปส. ได้ รั บ การจัด สรรเงิ น รางวั ล
จํานวน 4,841,515.48 บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
จากคะแนนผลการประเมิน 4.1026 คะแนน โดยให้นําเงินดังกล่าวไปจัดสรรเป็นรางวัลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่
ปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค ตามแนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด
และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กรมประชาสัมพันธ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี อปส. เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย
รปส.(นางสาวอั ม พวั น ฯ), รปส.(นายประวิ นฯ) รปส.(นายไพฑูร ย์ ฯ ) ประธาน ผอ.สปข.1-8,
ผอ.สนผ., อกจ., อกค. โดยมี กพร. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรเงินรางวัลของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร.กํ า หนด ตลอดจนพิ จ ารณารั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดสรรเงินรางวัล โดยข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
กพร. จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เพื่อพิจารณา (ร่าง)
หลั ก เกณฑ์ แนวทาง และวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ แ ก่
ข้าราชการและลูกจ้างประจําของกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็น
สําคัญดังนี้
1. พิ จ ารณา (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ แนวทางและวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล สํ า หรั บ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํากรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. พิ จ ารณา (ร่ า ง) หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล สํ า หรั บ พนั ก งาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
/ทั้งนี้ที่ประชุม………
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อย่างละเอียดรอบด้านเพื่อให้การจัดสรรเงินรางวัลของกรมประชาสัมพันธ์มีความโปร่งใส และ
เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย ตลอดจนการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรร
เงินรางวัลฯของสํานักงาน ก.พ.ร.
มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
กรมประชาสัมพันธ์มีมติ
1. เห็ นชอบ (ร่า ง) หลั ก เกณฑ์ แนวทางและวิ ธีก ารจั ดสรรเงินรางวั ล ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของข้าราชการและลูกจ้างประจํากรมประชาสัมพันธ์
2. เห็นชอบให้จัดสรรเงินรางวัลให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินรางวัลให้พิจารณาตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว คือมีระดับคะแนน 1-5 สอดคล้องกับระดับกรม
ผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ํากว่า 3.0000 คะแนน ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล และ
ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจ่ายเงินรางวัล ต้องปฏิบัติงานอยู่ ณ กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 และในปัจจุบันปฏิบัติงาน ณ กรมประชาสัมพันธ์
และที่ประชุมได้มอบให้ กพร. กกจ. และ กคล. ร่วมประชุมหารือสําหรับวงเงินการจ่ายเงินรางวัล
เพื่อความเหมาะสมและเป็นธรรม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.24 การจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
ร.ผอ.สปช.(น.ส.กุลปราณีฯ) รายงานว่า ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศ
เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ.2556 โดยมีการเปิดรับสมัครหน่วยงานที่สนใจเพื่อจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศฯ ซึ่งให้
แจ้ ง ความประสงค์ ไ ปยั ง สํ า นั ก งาน กสทช. ภายในวั น ที่ 29 มี น าคม 2556 ทั้ ง นี้ อปส.
(นายธีระพงษ์ โสดาศรี) มีความประสงค์ให้หน่วยงานในสังกัด กปส. ซึ่งประกอบด้วย สปข.1-8,
ส.ปชส. ทั้ง 76 จังหวัด และ สปช. รวมทั้งสิ้น 85 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานจัดอบรมหลักสูตร
บัตรผู้ประกาศฯ โดยได้มอบหมายให้ สปช. เป็นผู้ประสาน
/สํานักงาน กสทช. ………

