รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 6/๒๕๕6
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
--------ผู้มาประชุม
๑. นายอภินันท์

จันทรังษี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
๒. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๓. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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
1๒. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
๑๓. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
1๔. นายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
1๕. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การประชาสัมพันธ์
1๖. นางวันเพ็ญ
อัพตัน
รักษาการในตําแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
1๗. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
1๘. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
1๙. นางธารทิพย์ ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
๒๐. นายภูมิสิทธิ์
ขันตยานุกูลกิจ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๒1. นางพิชญา
เมืองเนาว์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
2๒. นายอารมณ์
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
/2๓. นายทินรัตน์………

-22๓. นายทินรัตน์
สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
2๔. นายเจริญชัย เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
2๕. นายชูโชค
ทองตาล่วง ผู้อํานวยการกองคลัง
2๖. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
2๗. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
2๘. นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
2๙. นางสาวปาชิดารัตน์ มีแสง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
แทนผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
๓๐. นางอัตถจินดา อินทรทัต
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๑. นางสาวนาตยา จันทร์สอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
3๒. นายเสมอ
นิ่มเงิน
เลขานุการกรม
3๓. นางจุฑารัตน์ โสดาศรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
3๔. นายเฉลิมชัย อินทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
3๕. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
3๖. นางสาวพรรณี สัสดีแพง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
3๗. นางสาวชุติมา แหละยุหีม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
3๘. นายดํารง
เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
3๙. นายธเนศ
เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
๔๐. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์/
/ผู้เข้าร่วมประชุม………

- 3ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นาย ธิติ
กิตติวิทิตคุณ เลขานุการ อปส.
๒. นายวานิตย์
นิลประเสริฐ เลขานุการ อปส.
๓. นางสาวจินดารัตน์ สิงห์โต
เลขานุการ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ)
๔. นางอรชุมา
จิรกาญจน์ไพศาล เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
๕. นาย ณัฐพงศ์
จิกยอง
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
๖. นายณัฐพร
รัตศิลปิน
เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
๗. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
๘. นางนวิยา
อินทร์มี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก.
เริ่มประชุมเวลา 10.๓0 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

- ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นทั้ง ๒ ท่าน
ได้แก่ นายสมโภชน์ วิสุทธิแพทย์ ได้รับแต่งตั้งจากอํานวยการระดับต้น เป็นอํานวยการระดับสูง
ในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และนายวีระศักดิ์ เชิงเชาว์
วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ เลื่อนเป็นตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
- ขอขอบคุณ รปส., ผู้บริหารทุกท่าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคําชม
จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และขอบคุ ณ ไปยั ง ข้ า ราชการทุ ก คนที่ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ นายกรั ฐ มนตรี
เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
- นายกรัฐมนตรีมอบแนวทางในการทํางานของส่วนราชการในการ
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กปส. ๒ – ๓ เรื่อง ซึ่งได้นํามา
ขยายผลต่อให้ผ้บู ริหารทุกท่านได้ทราบแนวคิดและนโยบายของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย
ด้านวิทยุและโทรทัศน์ ต้องการให้ กปส. มีมุมมองในการแข่งขันกับองค์กรอื่น โดยเฉพาะ
โทรทัศน์ยังมีหลายจุดที่เป็นอุปสรรค เช่น เรื่องงบประมาณ ท่านต้องการให้มองไปข้างหน้า
ในเรื่องของการที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและน่าสนใจ โดยเฉพาะการนําข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการไปสู่ประชาชน จะทําอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจง่าย เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิด
ควรคํานึงถึงประเด็นที่ว่า ณ วันนี้ประชาชนต้องการอะไร ควรจะนําเสนอสิ่งที่ประชาชนต้องการ
รับรู้ให้มากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ นายกรัฐมนตรีมองว่าในส่วนที่นายกรัฐมนตรี
/ไปเปิดงาน………

-4ไปเปิดงาน ส่วนราชการต่าง ๆ มักจะขอถ่ายทอดสด นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดว่าให้ลดการ
ถ่ายทดสดลงหรือหากไม่จําเป็นไม่ต้องถ่ายทอดสด เนื่องจากการถ่ายทอดสดใช้เวลานาน
ทําให้ผู้ชมไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร ท่านแนะนําว่าควรทําเป็นสกู๊ป สรุปประเด็นสําคัญ
ว่านายกรัฐมนตรีไปเปิดงานและทําพิธีต่าง ๆ จุดสําคัญ และสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์คืออะไร
หรือกิจกรรมที่หน่วยงานราชการดําเนินการมีประเด็นสําคัญอะไร ซึ่งจะทําให้เวลาน้อยลง
จะทําให้ประชาชนสนใจมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นแนวนโยบายที่ดี เพราะในบางครั้ง กปส. อาจจะ
ลําบากใจในกรณีที่มีหน่วยงานมาขอถ่ายทอดสดจํานวนมากและไม่สามารถถ่ายทอดสดให้ได้
ทั้งหมด และแนวทางในอนาคตข้างหน้า สทท. จะเดินไปในทิศทางใด จะต้องร่วมกันหารือกัน
โดยการจัดเสวนาหรือทํา Work shop เพื่อให้เห็นว่าก้าวต่อไปของ กปส. จะเป็นอย่างไร ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อ Media ต่าง ๆ สื่อทุกประเภทที่มีอยู่จะก้าวต่อไปอย่างไร และเป็นห่วงงานหลายเรื่อง
ที่ กปส. ยังดําเนินการค้างอยู่ เช่น การเปลี่ยนจากอนาล็อคเป็นดิจิทัล งบต่าง ๆ ที่ยังค้างอยู่
ซึ่งขณะนี้ กปส. ยังมีงบประมาณอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการ ขอให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการให้ทันเวลา
- กระทรวงศึกษาธิการ เสนอประเด็นที่ต้องการให้มีช่องภาษาอังกฤษ
ซึ่งปัจจุบันละคร และภาพยนตร์ มักมีคําบรรยายเป็นภาษาไทย กระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นว่า
หากเราจะก้าวไปสู่อาเซียนในอนาคตควรจะฝึกภาษาไปในตัว เช่น ละครควรมีคําบรรยาย
เป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งจะทําให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบด้วย และสั่งการให้ศึกษาว่ามีโอกาสที่จะ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และขอให้ สทท. ศึกษาเรื่องนี้ด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ให้ความเห็นเรื่องช่องภาษาอังกฤษของวิทยุว่ามีจํานวนมากจะช่วยพัฒนาคนของ กปส. ได้
ทั้ ง หมดเป็ น ภาพรวมในการมอบนโยบายของนายกรั ฐ มนตรี จึ ง ขอให้ ผู้ บ ริ ห ารได้ ท ราบ
แนวทาง และจะกําหนดหารือกันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งต่อที่ประชุม

- รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) และคณะ ประกอบด้วย ผอ.สทท., ผอ.
สนข. และ ร.ผชช.(นางวันเพ็ญฯ) ได้ไปร่วมงาน Broadcast Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งมี สิ่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
/๑. นิทรรศการ………
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๑. นิทรรศการนวัตกรรมการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ การไปดูงานในครั้งนี้เพื่อที่จะ
ได้รับรู้ว่า กปส. ควรจะนํานวัตกรรมใดบ้างที่จะมาปรับใช้กับ กปส. โดยเฉพาะ สนข. เนื่องจาก
สนข. ได้เปิดช่อง NBT World แล้ว ห้องส่งที่มีอยู่ค่อนข้างใหญ่ ไม่สะดวก หากใช้เงินมาปรับปรุง
คงต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก ซึ่งได้ไปเห็น visual Studio (ห้องสตูดิโอสมัยใหม่) ใช้พื้นที่เล็ก ๆ
และใช้ได้ผลดี ระบบนี้ใช้มาหลายปีแล้วในประเทศสเปน ราคา ๒ ล้านบาท ช่อง ๕, Money Channel,
True และหลาย ๆ หน่วยงานนมาใช้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เห็นว่าควรนํามาปรับใช้กับ กปส. ได้
๒. เรื่องของช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปสู่โลกภายนอก ขณะนี้การออกอากาศ
ของ กปส. สื่อต่าง ๆ จะใช้ท้ังภาคพื้นดินและดาวเทียม โดยใช้ดาวเทียมไทยคมเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง แต่หาก กปส. จะทําสื่อภาษาอังกฤษและภาษาต่าง ๆ ออกไป
ให้ทั่วโลก ควรใช้ เอเชียแซท ซึ่งมีเครือข่ายกว้างไกลไปทั่วโลก และมีเครือข่ายกับช่องอื่น ๆ อีกมากมาย
3. การเข้าร่วมการสัมมนาในกลุ่มของ Content ต่าง ๆ พบว่ารูปแบบของการ
ผลิตในสมัยใหม่ที่สอดรับกับการก้าวไปสู่ดิจิทัลนั้น มีการเชิญวิทยากรรุ่นใหม่และเป็นผู้ผลิต
รายการในโลกปัจจุบัน โลกอนาคต พบแนวทางว่า ในปัจจุบันมีการบูรณาการสื่อ มีการจัด
โปรแกรมเมอร์มาดูแล มีความต้องการของกลุ่มลูกค้าชัดเจน ประสานการทํางานอย่างเป็น
ระบบ ที่สําคัญคือมีการเพิ่มศักยภาพในการผลิต โดยมีการ Poll บุคลากรกับทรัพยากรต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน ให้ความสําคัญกับการบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่
กปส. เริ่มได้ส่วนหนึ่งแล้วคือ มีการร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน ผลิตรายการร่วมกัน
ล่าสุดประเทศตุรกีเสนอความสัมพันธ์ MOU ด้านวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับ กปส. ช่องทางเหล่านี้
เป็นช่องทางสําคัญสําหรับ กปส. ที่จะก้าวไปข้างหน้า ได้มุมมองที่หลากหลาย ซึ่งในอนาคต
Content ของ กปส. ต้องมีความน่าสนใจมากขึ้น เป็นการนําข้อมูลภายนอกมาให้คนในประเทศ
ได้รับรู้ถึงวิวัฒนาการ เทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดตัว
ช่องทางสําหรับ กปส. ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประเทศต่าง ๆ และประชาคมโลกได้รับทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ก่อนเข้าวาระการประชุม
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) และ ผอ.สพป. มอบรายได้ในการจัดงาน “เริงลีลา ลีลาศเริงใจ”
จํานวน 664,530.- บาท เพื่อนําเข้าสวัสดิการ กปส.
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2๕๕6
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/๒๕๕6เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว
มีผ้ขู อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
/ผอ.สปข.5………

-6ผอ.สปข.5 ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายงานการประชุม หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 5 จาก
“สวท.กทม.” เป็น “สทท.กทม.” และเพิ่มเติมว่า “ในสภาวะวิกฤต การจัดหาเครื่องปั่นไฟสํารอง
ให้กับ สวท. และ สทท. มีความจําเป็นมาก เพราะช่วงไฟดับ มี สทท. 3 แห่ง และ สวท.สฎ.
ออกอากาศได้เพราะมีเครื่องปั่นไฟสํารอง ส่วน สวท. อื่น ๆ ไม่สามารถออกอากาศได้”
ผอ.สนข. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 5 ย่อหน้าที่ 2 ดังนี้
- บรรทั ด ที่ 2 จาก “ซึ่ ง ได้ นํ า มาแปลเป็ น ภาคภาษาอั ง กฤษออกเผยแพร่ ท าง
เว็บไซต์ มีการร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของ NBT World ด้วย ในส่วนของคุณวิมฯ ที่ได้
แถลงการณ์ ผ่ า นทาง สทท.” เป็ น “ซึ่ ง ได้ นํ า มาเผยแพร่ ท้ั ง 2 ภาษา คื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายในส่วนการชี้แจงของคุณวิมฯ โฆษก
ด้านเศรษฐกิจ ที่แถลงการณ์ผ่านทาง สทท.”
- บรรทั ด ที่ 5 จาก “ขณะนี้ ก ารไฟฟ้ า ยั ง ไม่ มี ก ารแถลงการณ์ ” เป็ น “ขณะที่
การไฟฟ้ายังไม่มีการแถลงการณ์”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/๒๕๕6
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2556 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2556ที่ ป ระชุม มี ม ติ รับ ทราบผลการดํา เนิ นงาน การใช้จ่ า ยเงิ นงบประมาณ
ประจําปี 2556ณ วันที่ 30 เมษายน 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 7/2556 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 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 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
/1. กปส. ได้รับ………

-71. 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 31 พฤษภาคม 2556 ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณจํานวน 905,407,927.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.99 ค่าเป้าหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.03 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.04
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556
หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย (ค่า
เป้าหมาย

44.00)

งบบุคลากร

842,983,700.00

- 537,740,268.36

305,243,431.64 63.79

งบดําเนินงาน

500,509,500.00 37,525,087.55

งบลงทุน

471,181,000.00

88,519,940.00

1,987,500.00

847,600.00

-

750,119.40

97,480.60 88.50

71,038,400.00 14,767,856.00

23,588,976.47

32,681,567.53 33.21

1,886,560,200.00 140,812,883.55 905,407,927.69

840,339,388.76 47.99

งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

341,341,063.46

121,643,348.99 68.20
380,673,560.00

2. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
500,509,500.- บาท เบิกจ่ายได้ 341,341,063.46 บาท คงเหลือ 159,168,436.54 บาท
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 68.20 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 61.03 ดังนั้นจึงเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 7.17
3. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
471,181,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,987,500.- บาท คงเหลือ 469,193,500.- บาท
เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.42 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.03 ดังนั้นจึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมายร้อยละ 41.61
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 เบิกจ่ายแล้ว
1,987,500.-บาท ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 16 มิถุนายน 2556
3.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทั ศน์แบบอนาล็ อกเป็ นระบบดิ จิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงิ น 20,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง
นําเสนอขออนุมัติให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษพิจารณาในรายละเอียดการจัดซื้ออุปกรณ์
/3.1.3 โครงการจัดหา.........

0.42

-83.1.3 โครงการจั ดหาอุ ปกรณ์ ห้ องส่ งโทรทั ศน์ พร้ อมอุ ปกรณ์ ส่ วนควบ
สทท. ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงิน 45,000,000.- บาท อยู่ระหว่างนําเสนอขอความเห็นชอบ
(7 ข้อ) จัดซื้ออุปกรณ์ตามโครงการดังกล่าวฯ
3.1.4 โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพสถานี
วิทยุกระจายเสียงระบบ FM 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 โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทั ศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ
203 กรมประชาสั ม พั น ธ์ จํ า นวน 1 ชุ ด วงเงิ น 10,000,000.- บาท อยู่ ระหว่ างประกาศ
ประกวดราคากําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 และกําหนดเสนอ
ราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2556
3.1.6 โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ ป รั บ ปรุ ง ระบบสายอากาศสายส่ ง ของ
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.บรอดคาสท์ และสตูดิโอ ได้ลงนามตามสัญญาเลขที่ 616/56/2556
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556 วงเงิน 1,489,440.- บาท ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 24
กรกฎาคม 2556
3.1.7 โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ์ จํานวน
1 หลั ง วงเงิ น 10,000,000.- บาท บจ.ที แลน คอน ได้ ล งนามตามสั ญ ญาเลขที่
727/56/2556 เมื่ อวั นที่ 18 เมษายน 2556 วงเงิ น 8,380,000.- บาท ครบกํ า หนด
ส่งมอบวันที่ 15 ตุลาคม 2556
3.1.8 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานี
วิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 8,000,000.- บาท ห้างหุ้นส่วนจํากัด
กฤษฎาและอั สดา เอ็ นจิ เนี ยริ่ ง ได้ ลงนามตามสั ญญาเลขที่ 731/56/2556 เมื่ อวั นที่ 17
พฤษภาคม 2556 วงเงิน 7,950,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 12 มกราคม 2557
3.1.9 โครงการปรั บปรุ งหอประชุ มกรมประชาสั มพั นธ์ จํ านวน 1 หลั ง
วงเงิน 3,000,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคากําหนดยื่นซองเอกสารประกวด
ราคาในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2556
3.1.10 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงิน 62,000,000.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณ พ.ศ. 2555
จํานวน 12,400,000.- บาท และงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 49,600,000.- บาท อยู่ระหว่าง
/บจ.สตรองบราเดอร์ส.........

-9บจ.สตรองบราเดอร์ ส 1961 ดํ าเนิ นการตามสั ญญาจ้ างเลขที่ 709/56/2555 ลงวั นที่ 25
ธันวาคม 2555 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
3.2 โครงการที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ ศสช. วงเงิ น 3,000,000.- บาท
- โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (ทดแทนของเดิ ม บจ.นิ วเทคโนโลยี อิ นฟอร์ มาชั่ น ได้ ลงนามตามสั ญญาเลขที่
630/56/2556 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 วงเงิน 2,985,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 12 กันยายน 2556
3.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 295,788,000.- บาท
- โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) อยู่ระหว่างนําเสนอ
ขออนุมัติร่าง TOR ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
3.4 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สปต. วงเงิน 93,000.-บาท
- โครงการสนับ สนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
ผ่านสื่อสมัยใหม่ (กิจกรรมโครงการผลิต Digital Content) ได้สั่งซื้อตามใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2556
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 กําหนดส่งมอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
4. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินรวมทั้งสิ้น
71,038,400.- บาท ดังนี้
4.1 โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนพัฒนาในเขตเฉพาะกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(สนผ.) วงเงิน 22,100,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการมายไอดอลต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ วงเงิน
15,600,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,057,793.63 บาท คงเหลือ 8,542,206.37 บาท
- ค่า ใช้จ ่า ยในการผลิต สื ่อ ประชาสัม พัน ธ์ต ้า นยาเสพติด วงเงิน
1,500,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 319,086.25 บาท คงเหลือ 1,180,913.75 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย วงเงิน
5,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,575,930.42 บาท คงเหลือ 2,424,069.58 บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายเร่งด่วนและภาวะวิกฤต (สนผ.)
วงเงิน 15,000,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,170,735.52 บาท คงเหลือ 6,829,264.48 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 2,792,455.22 บาท คงเหลือ 7,207,544.78 บาท
/4.4 โครงการพัฒนา.........

- 10 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 วงเงิน
14,388,888.- บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2556
4.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช.,
สพท., สพป., สปต.) วงเงิน 5,538,400.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,657,475.43 บาท คงเหลือ
2,880,924.57 บาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายตามมติ ครม.
ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายต่อไปด้วย
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมจากในส่วนของงบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงิน
อุดหนุน และรายจ่ายอื่น กปส. ได้รับงบประมาณรวม 1,886 ล้านบาทเศษ ได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้าง
ไปแล้ว 140 ล้านบาทเศษ และมีการเบิกจ่ายไปแล้ว 905 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 47.99
ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมาย ในส่วนของงบลงทุนยังน่าเป็นห่วง ได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดการดําเนินการ
และขณะนี้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐได้แจ้งมายัง กปส. ให้เร่งรัดดําเนินการ
ซึ่งจะมีรายการผ่อนผันอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกในรายการขอผ่อนผันจะแบ่งเป็น 2 ส่ว น
ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 1-5 กรมบัญชีกลางแต่เดิมให้มีการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30
มิถุนายน 2556 ได้มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และอีกส่วนหนึ่ง
คือรายการขอผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ข้อ 6.1 ซึ่งส่วนราชการดําเนินการเองให้ขยายเวลาถึงวันที่
30 กันยายน 2556 และอีกรายการที่ขอผ่อนผันตามข้อ 6.2-6.5 ให้ขยายเวลาถึงวันที่ 31
กรกฎาคม 2556 ทั้งนี้ในส่วนของ กปส. ที่อยู่ในเกณฑ์ข้อ 5.1 มี 1 โครงการที่จะต้องเร่งดําเนินการ
คือ โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ โครงการปรับปรุงหอประชุมใหญ่
จํานวน 3 ล้านบาท และที่อยู่ในข่าย 6 ข้อ มี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลอง
การเปลี่ยนผ่านระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อคเป็นระบบดิจิทัล วงเงินงบประมาณ 20 ล้านบาท
โครงการอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวนเงิน 45 ล้านบาท โครงการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203
จํานวนเงิน 10 ล้านบาท และโครงการพัฒนาสื่อกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็ ว สู ง เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารสู่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ ระยะที่ 2 วงเงิ น 295
ล้านบาทเศษ ซึ่งขณะนี้ กคล. อยู่ระหว่างการทําหนังสือเสนอ อปส. ลงนามเพื่อเชิญหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดการดําเนินการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐแจ้งมาต่อไป
/อปส. แจ้งว่า.........

- 11 อปส. แจ้งว่า จากรายงานภาพรวมการเบิกจ่ายยังต่ํามาก ที่น่าเป็นห่วงคืองบลงทุน
ยังมีค้างอยู่จํานวนมาก อาจจะด้วยเหตุผลขัดข้องบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น
295 ล้านบาท คงต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายมิเช่นนั้นอาจจะไม่ทันเวลา และงบประมาณส่วนนี้
จะต้อ งถูก ดึ ง กลั บ ซึ่ ง ในปี ต่อ ไปของบใดก็ คงไม่ไ ด้ เนื่ อ งจากได้ ม าแล้ ว ดํ า เนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ
ทันเวลา ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันติดตามเร่งรัด ซึ่งวันนี้จะต้องไป
ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการภาคใต้โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีงบประมาณบางส่วนที่
ยังไม่ได้เร่งรัดดําเนินการเท่าที่ควร ขอให้ ผอ.สปข.6 ประสานงานกับทางจังหวัดในการดําเนินการด้วย
ทั้งนี้ต้องการให้นําโครงการทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ โดยเฉพาะ 3 โครงการที่เร่งรัดมา ขอให้เชิญ
ผู้รับผิดชอบโครงการมาร่วมกันหารือต่อไป
รปส.(นายไพฑู ร ย์ ฯ ) แจ้ ง ว่ า มี ห นั ง สื อ จากสํ า นั ก งบประมาณ เมื่ อ วั น ที่ 26
มิถุนายน 2556 กปส. มี 3 โครงการที่จะต้องทําสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วว่าจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความวิตก
กังวลมาก เนื่องจากนับวันแต่ละกระบวนการแล้วคาดว่าดําเนินการไม่ทัน และได้ตรวจสอบจาก
ปีที่ผ่านมาซึ่งคล้าย ๆ กันคือ ขณะนี้กําหนดให้ 31 กรกฎาคม 2556 และจะเลื่อนออกไปจนถึง
30 กันยายน 2556 แต่อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือ อปส. ประสานรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณอีกทางหนึ่ง
รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไป
มติที่ประชุม
ตามค่าเป้าหมายตามมติ ครม. ด้วย
3.2 รายงานแผนติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2556
ผอ.สนผ. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2556
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบให้ สนผ. ติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานของ
ตัวชี้วัด จํานวน 5 ตัว โดยจะติดตามจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดตามโครงการว่าดําเนินการไปแล้ว
อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้นําเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
ให้การสนับสนุนตัวชี้วัดให้ผ่านเกณฑ์
สนผ. ได้จัดการประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อติดตามตัวชี้วัดสําคัญดังกล่าว
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5
อาคาร กปส. โดย ผอ.สนผ. เป็ น ประธานการประชุ ม และมี ผอ.ส่ ว นแผนงานและพั ฒ นา
ประชาสัมพันธ์, ผอ.ส่วนข่าวและรายการเทคนิค รวมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสําคัญจาก สปข.1-8
ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมิน ชี้แจงการเก็บข้อมูล
และสอบถามปัญหาอุปสรรค รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญ 5 ตัวดังกล่าว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม.........

- 12 มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การจัดงานทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2556
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติ มอบ ผอ.สปข.1-8 และ ส.ปชส.ผู้แทนภาค 1-8
พิจารณาเสนอข้อมูลวัดในพื้นที่ให้ที่ประชุมผู้บริหารคัดเลือกเพื่อจัดทอดกฐิน กปส. ประจําปี
๒๕๕๖ มีหน่วยงานเสนอรายชื่อวัดเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดประชุมผู้บริหารสัญจรใน
คราวเดียวกัน ดังนี้
ผอ.สปข.8 ขอเสนอ วั ด ถ้ํ า พระธาตุ ตั้ ง อยู่ ห มู่ 3 ต.ท่ า กระดาน อ.ศรี ส วั ส ดิ์
จ.กาญจนบุ รี บริ เ วณใกล้ เ คี ย งเป็ น ชุ ม ชน มี โ รงเรี ย นมั ธ ยมตั้ ง อยู่ ใ กล้ วั ด ปั จ จุ บั น
มีพระภิกษุและสามเณรจําพรรษา จํานวน 17 รูป และทางวัดกําลังก่อสร้างพระอุโบสถ ซึ่งยัง
ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ต้ อ งการปั จ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การก่ อ สร้ า งให้ แ ล้ ว เสร็ จ สปข.8 ได้ ป ระสานกั บ
นายสํ า ราญ สุ น ทราลั ย ผู้ ใ หญ่ บ้ า น เห็ น ชอบและยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ อย่ า งเต็ ม ที่
สํ า หรั บ การเดิ น ทาง ระยะทางจากกรุ ง เทพฯ – จ.กาญจนบุ รี ประมาณ 130
กิโลเมตร จาก จ.กาญจนบุรี – เขื่อนศรีนครินทร์ ประมาณ 60 กิโลเมตร จากเขื่อนศรีนครินทร์ –
วัดถ้ําพระธาตุ ประมาณ 10 กิโลเมตร สถานที่พักสําหรับผู้เข้าร่วมทอดกฐิน บ้านพักของเขื่อนศรี
นครินทร์ได้มาตรฐาน สะอาด มีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อม มีห้องประชุม สัมมนาได้ 100 คน
จํานวน 2 ห้อง สัมมนาได้ 50 คน 1 ห้อง ห้องอาหาร สระว่ายน้ํา มีเรือล่องชมอ่างเก็บน้ํา สามารถ
รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 320 คน
ผอ.สปข.3 ขอเสนอข้อมูลรวม 2 วัด ได้แก่
1. วั ด กมลธั ช ชยาราม (บ่ อ แฮ้ ว ) ตั้ ง อยู่ บ้ า นบ่ อ แฮ้ ว หมู่ 3 ต.ต้ น ธง อ.เมื อ ง
จ.ลําพูน เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพระมหาสงกรานต์ วชิรญาโณ เป็นเจ้าอาวาส
ในปี 2556 ทางวัดได้ดําเนินการหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อขยายที่ดินของวัด
ที่ค่อนข้างคับแคบอีกจํานวน 2 งาน เพื่อจะได้รองรับการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ และเพื่อใช้
เป็นที่ปฏิบัติธรรม อบรมคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดลําพูน และได้ดําเนินการ
จัดทําห้องสมุดธรรมออนไลน์ พร้อมศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นหาความรู้ด้านธรรมะ และใช้เป็น
ห้องส่งวิทยุธรรมะออนไลน์ อีกประการหนึ่ง ห้องน้ําของวัดทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
รองรับผู้เข้ามาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่วัดได้ดําเนินการอยู่ ดังนั้นทางวัดยังขาดทุนทรัพย์ในการ
ดําเนินงานอีกจํานวนมากในการดําเนินการตามแผนการพัฒนาวัดให้เกิดความงดงาม เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีให้เกิดขึ้นในสังคม
/2. วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย………

- 13 2. วั ด ป่ า พุ ท ธพจน์ ห ริ ภุ ญ ไชย ตั้ ง อยู่ บ้ า นสั น ต้ น ธง ต.ต้ น ธง อ.เมื อ ง จ.ลํ า พู น
เป็นวัดที่มีการปฏิบัติธรรมสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีพระอาจารย์อารยะวังโส เป็นเจ้าอาวาส
โครงการพั ฒ นาวั ด ขณะนี้ วั ด อยู่ ร ะหว่ า งดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งหอพระไตรปิ ฎ กสู ง 2 ชั้ น และ
หอพระคัมภีร์สูง 3 ชั้น ยังไม่แล้วเสร็จ
จึงขอเสนอที่ ประชุ ม เพื่อ พิ จ ารณาวัดเพื่อ จัด ทอดกฐิ น สามัค คี กปส. ประจํา ปี
2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ที่ ป ระชุ ม ได้ ร่ ว มกั น นํ า เสนอความคิ ด เห็ น กั น อย่ า งกว้ า งขวาง โดยใช้ วิ ธี ก าร
ลงคะแนนเสียงการเลือกวัดที่จะไปทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2556 สรุปการลงคะแนนเสียง
ดังนี้
1. วัดถ้ําพระธาตุ จ.กาญจนบุรี
มีผ้ลู งคะแนนเสียง จํานวน 19 คน
2. วัดกมลธัชชยาราม (บ่อแฮ้ว) จ.ลําพูน มีผ้ลู งคะแนนเสียง จํานวน 6 คน
ที่ประชุมเห็นชอบให้กําหนดทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2556 ณ วัดถ้ําพระธาตุ
จ.กาญจนบุรี ในปลายเดือนตุลาคม 2556 และอนุมัติให้จัดประชุมผู้บริหารสัญจรในคราว
เดียวกัน
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบให้จัดทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2556
ณ วัดถ้ําพระธาตุ จ.กาญจนบุรี
2. อนุมัติให้จัดประชุมผู้บริหารสัญจรในคราวเดียวกัน
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
ลนก. รายงานว่า สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติ ครม. ในคราว
ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง การเชิญชวน
ให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย ดังนี้
1. เห็นชอบให้เชิญชวนรัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ นํารูปแบบของเสื้อกระดุม 5 เม็ด หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยมาใช้ในโอกาส
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานแต่งกายในชุด
ผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการ โดยหน่วยงานต้นสังกัดอาจพิจารณากําหนดเป็นวัดใดวันหนึ่งของ
สัปดาห์เพื่อเป็นแบบอย่างที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและความพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ในการ
/ดําเนินการ………

- 14 ดําเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการเชิญชวน มิได้เป็นคําสั่งหรือการบังคับ แต่ให้ดําเนินการด้วยความ
สมัครใจของแต่ละบุคคล
2. มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมไปพิจารณากําหนดรูปแบบของเสื้อตาม
ข้อ 1 เพื่อใช้เผยแพร่เป็นข้อแนะนําสําหรับผู้ที่ประสงค์จะแต่งกายด้วยชุดดังกล่าวต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
สลก. ได้นําเสนอเรื่องมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกายแต่งกายเข้าที่ประชุม ผู้บริหาร
ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตามที่ สลก. เสนอ
โดยให้แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าไหม ในวันศุกร์
เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม. ในการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมหรือผ้าไทย
ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ขอความร่วมมือให้
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ กปส. สวมชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยทุกวันอังคาร เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยและความพร้อมเพรียงกัน
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ กปส. สวมชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยทุกวันอังคาร
อปส. ขอความร่วมมือทุกคนรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ในทุกวันอังคาร
โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้า (2 กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไป
เห็นชอบให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ กปส. แต่งกายด้วยผ้าไหม
มติที่ประชุม
หรือผ้าไทย ทุกวันอังคาร โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารหน้า (2 กรกฎาคม 2556) เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
981.15 ล้านบาท
- เงินรายได้
319.17 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
0.72 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.45 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
7.48 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
1.87 ล้านบาท
/-เงินสวัสดิการ.........

- 15 - เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
3.44 ล้านบาท
- เงินรับฝากอื่น ๆ
24.65 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อมวลชนต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการนําสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม
เยือนประเทศไทย ภายใต้แผนงานประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. ได้จัดทําโครงการนําสื่อมวลชนจากประเทศ
มุสลิมเยือนประเทศไทย (Media Familiarization Trip to Thailand) ภายใต้แผนงานประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ นโยบายในการแก้ ปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องรั ฐ บาล และ
เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม
ได้นําสื่อมวลชนจากประเทศบรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์
จํานวน 14 คน เดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 19
– 25 พฤษภาคม 2556 สรุปสาระสําคัญการประชุมได้ ดังนี้
1. สื่อมวลชนเข้าร่วมโครงการ จาก 13 หน่วยงาน
2. สถานที่ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา,
เข้ า พบรองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สตู ล , ชุ ม ชนบ้ า นหั ว ทาง อ.เมื อ ง จ.สตู ล , เข้ า เยี่ ย มคารวะ
จุฬาราชมนตรี, โรงพยาบาลกรุงเทพ
3. ประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจซักถาม
4. สรุปความพึงพอใจของสื่อมวลชน
/5. ความเห็นและ.........
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6. ประเด็นที่สื่อมวลชนสนใจจะนําไปขยายผล
7. ข้อสังเกตที่ได้จากการจัดโครงการ
8. การติดตามการรายงานข่าวของสื่อมวลชน
สื่อมวลชนต่างประเทศส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมสื่อมวลชน
ต่างประเทศสัญจร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะประเด็นหรือสถานที่ที่ต้องการให้ กปส. จัดเพิ่มเติม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.4 สรุปผลการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย ประจําปี
ค.ศ. 2013 (AMS 2013) และการประชุมภาคสมทบของ AIBD
ผอ.สปต. รายงานว่า คณะผู้แทน กปส. นําโดย ผอ.สปต. ได้เดินทาง
ไปร่วมการประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย ประจําปี ค.ศ. 2013 (Asia Media
Summit 2013) และการประชุมภาคสมทบของ AIBD ระหว่างวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2556
ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีกระทรวงสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม
สปต. ขอส่งสรุปผลการประชุม ดังนี้
1. การประชุมสุดยอดด้านสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย ประจําปี ค.ศ.2013 (Asia
Media Summit 2013) วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ AIBD เรื่อง “การจัดรายการข้ามสื่อ
(Transmedia Programming Masterclass)” ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองมานาโด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของ AIBD เรื่อง “ความท้าทายด้านวิทยุ
ในยุคดิจิตอล (Challenges for Radio in the Digital Age) วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองมานาโด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการของ AIBD ว่าด้วยจริยธรรมสื่อในยุคโซเชียล มีเดีย
(Media Ethics in the Age of Social Media) วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ เมืองมานาโด
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
5. การประชุมคณะทํางานแผนกลยุทธ์ของ AIBD ครั้งที่ 29 (29th Meeting of the
AIBD Strategic Plan Team : SPT) วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.30 – 21.00 น.
ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม.........
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รับทราบ

5.5 สรุปผลกรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Using Social Media”
ผอ.สปต. รายงานว่ า สปต. ได้ จั ดการประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่ อง
“Using Social Media” ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบรรยาย 2 สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ โดยได้รับความร่วมมือจาก The British Broadcasting Corporation (BBC)
ส่งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้
สปต. ขอสรุปประเด็นสําคัญของการประชุม ดังนี้
1. Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ ที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร เขียนเล่าเนื้อหา เรื่องราว
ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่น ๆ แล้วนํามา
เผยแพร่ให้กับผู้อ่านที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์
2. Social Media เป็นช่องทางการสื่อสารที่ให้ผลเร็ว ตรวจสอบสถานะของผู้ชมผู้ฟังได้
หรือนํามาใช้ในการรักษาฐานผู้ชมผู้ฟัง และสร้างฐานใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดการวางแผน
ในการทํางานหรือพัฒนารูปแบบการนําเสนอรายการต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
องค์กรได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. แนวทางในการใช้ Social Media ของ BBC คือ การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
ที่สุดก่อนนําเสนอบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. การที่หน่วยงานใดจะนํา Social Media มาใช้ในการทํางานต้องวางแผนกําหนด
เป้าหมาย ทิศทาง เนื้อหา กลุ่มผู้ชมผู้ฟัง ให้ชัดเจน และมีการประเมินผลงานและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
อยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะปรับรูปแบบของ Social Media ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์อยู่เสมอ
5. ความพร้อมของทีมงานเป็นปัจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้งานบรรลุผลสําเร็จ
ทีมงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ควรมีความร่วมมือกัน ทํางานด้วยเป้าหมายเดียวกัน มีความเข้าใจและ
ชัดเจนในจุดมุ่งหมายและกลุ่มเป้าหมายของ Social Media และมีการพัฒนาทักษะในการทํางาน
อย่างสม่ําเสมอ
ข้อเสนอแนะจากวิทยากร BBC เสนอให้ กปส. สํารวจความต้องการในการฝึกอบรม
ความรู้เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ และวางแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรับการฝึกอบรมกับวิทยากรจาก BBC และแจ้งข้อมูลให้ BBC ได้รับทราบเพื่อวางแผนจัดการ
ฝึกอบรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC และ กปส. ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
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ผอ.สวท. รายงานว่ า ในเดื อ นพฤษภาคม 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. สวท. ร่วมกับ กรมการปกครองศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ร่วมจัดงานอภิปรายวิชาการ
ทางพระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในเทศกาลวิ ส าขบู ช า ประจํ า ปี 2556 ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 16
พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแสดง อาคาร 2 สวท. ออกอากาศสดทาง สวท. เอ.เอ็ม. 891 กฮ.
2. ถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 10.30 น.
3. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิค
ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
4. ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติบรูไนดารุสซาลาม (Radio
Television Brune – RTB) เดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาดูงานและรวบรวมข้อมูลผลิต
รายการสารคดีเกี่ยวกับประเทศไทย ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการกระจายเสียง
(Exchange of Radio Personnel) ระหว่าง สวท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติบรูไนฯ
5. ปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง 15,000 โวลท์ โดยดัดแปลงจาก
อุปกรณ์ที่ได้รับมาจาก VOA ระโสม จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทําให้การทํางานของระบบจ่าย
กระแสไฟฟ้าสมบูรณ์ ส่งสัญญาณได้ไกลคลอบคลุมพื้นที่ในประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของ สวท.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สวท. รายงานเพิ่มเติมว่า การเตรียมพร้อมของ สวท. ในการเข้าสู่ระบบ Digital
ขณะนี้ สวท. ได้ทําการทดลองออกอากาศทางระบบ DRM และ HD ซึ่งพร้อมจะออกอากาศทั้ง
2 ระบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กสทช. จะเป็นผู้พิจารณาว่าประเทศไทยจะเลือกใช้ระบบใด ห้องส่งของ
สวท. ขณะนี้ใช้ระบบ Digital ทั้งหมด และ สวท. ได้นําข้อมูลซึ่งเป็นรายการทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
ออนไลน์ ทั้งนี้ประชาชนทั้งในประเทศและทั่วโลกสามารถรับฟังรายการของ สวท. ได้ทุกคลื่น
สวท. มี F.M. 6 คลื่น ๆ หลักคือ 92.5 MHz. A.M. 5 คลื่น และซอฟแวร์ซึ่งสามารถจะเสนอเป็น
ภาษาหลั ก ของโลกได้ ท้ั ง หมด 10 ภาษา ส่ ว นการดํ า เนิ น การในช่ ว งต่ อ ไปจะทํ า ให้ วิ ท ยุ มี
ภาพประกอบคือ จัดรายการและมีกล้องถ่ายออกไปสามารถนําเสนอทางโทรทัศน์ได้ สวท. โดยการ
สนับสนุนของ รปส. ทุกท่าน ได้มีโครงการ Smart Radio ซึ่งจะได้นําเสนอขึ้นมาตามลําดับ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกันของ สวท. และ สนข. ว่าจะดําเนินโครงการในเรื่องนี้ร่วมกันอย่างไร
/มีงบประมาณ………

- 19 มีงบประมาณตั้งต้น 250 ล้านบาท ซึ่งจะนําเสนอในงบประมาณปีต่อไป นอกจากนี้ สวท. ได้ทํา
MOU ร่วมกับองค์กรสื่อต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน กัมพูชา เวียดนาม จีน เมียนม่า
และออสเตรเลีย และล่าสุด สวท. ได้ส่งบุคลากรจํานวน 5 คน เดินทางไปกวางสี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยน มีการฝึกอบรมได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
จากกวางสี ทั้งนี้ขอนําเสนอโดย Presentation ความยาว 3 นาที
อปส. แจ้งว่า สถานีวิทยุเป็นองค์กรที่สําคัญ วิทยุสามารถเผยแพร่ได้ 24 ชั่วโมง
และลงสู่ประชาชนได้มากที่สุด โดยมีอิทธิพลสูงมากในการที่จะให้ความรู้ต่อการที่จะสร้างความ
เข้าใจอันดี ขอให้ ผอ.สวท. ดูแลเป็นพิเศษในการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาค กปส.
มีเครือข่ายวิทยุชุมชน วิทยุเอกชน วิทยุทหาร และหน่วยงานต่าง ๆ อีกทั้งยังมีเสียงตามสายของ
ท้องถิ่น เทศบาล อบต. และหมู่บ้าน ขอให้ ผอ.สปข.1-8 นําจุดแข็งของ กปส. มาดําเนินการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ในเดื อ นพฤษภาคม 2556 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
และบรอดแบนด์
2. การปฏิบ ัต ิง านประชาสัม พัน ธ์ว ัน วิส าขบูช า และงานสัป ดาห์ส ่ง เสริม
พระพุทธศาสนา ประจําปี 2556
3. สรุ ป ผลดํ า เนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี อ ย่ า งเป็ น
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 10 วันที่ 9-10 มิถุนายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านมือถือ
5. การปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันสําคัญ
6. การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตระดับชาติ ประจําปี 2556 (C-MEX13)
7. การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU ด้านต่างประเทศ
8. ความคืบหน้าการเดินทางไปผลิตสารคดี / ข่าวกับประเทศที่มี MOU
9. การรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
- รายงานผลการกําหนดประเด็นข่าวตามนโยบายรัฐบาลของ IOC
- รายงานการเผยแพร่ข่าวภาคภาษาอังกฤษผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม (NBT World)
/- รายงานผลการ.........

- 20 - 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 10 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2556)
10. การลงนามแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภายนอก
11. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนข. รายงานเพิ่มเติมว่า ภารกิจหลัก ๆ ที่รายงานจะเป็นเรื่องระบบถังข่าว
หรือ บรอดแบนด์ ซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการในการที่จะเป็นศูนย์กลางรวบรวมข่าวสารข้อมูลภายใน
กปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องระบบ
การส่งข่าวมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับรายงานปัญหาอุปสรรคจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้
เร่งดําเนินการโดยจัดทําแบบสอบถามอีกครั้งหนึ่ง หลังจากสิ้นสุดระยะที่ 1 จํานวนเงิน 31 ล้านบาท
พบว่ายังมีเรื่องของวิธีการส่งข่าวเข้ามายังถังข่าวที่ส่วนกลาง ขณะนี้เมื่อรวบรวมครบทั้ง 8 เขต
แล้วจะนําข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์และจะเชิญประชุมหารืออีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน
สําหรับส่วนกลาง ได้หารือกับ ผอ.สทท. แล้ว User ที่ใช้งานมีการแก้ไขร่วมกัน
ศูนย์ IOC เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ สนข. เป็นฝ่ายเลขาฯ ซึ่งเดิมคณะกรรมการเป็น
ผู้บริหารของ กปส. ทั้งหมด ประชุมทุกวันอังคาร สืบเนื่องจากการที่ อปส. เข้าร่วมประชุม ครม.
ทุกวันอังคาร หลังจากประชุม ครม. แล้วจะนําประเด็นที่สําคัญและทิศทางนโยบายของรัฐบาล
ที่เร่งด่วน ยุทธศาสตร์ที่สําคัญมาร่วมกันดําเนินการสรุปประเด็นที่สําคัญที่จะให้แต่ละหน่วยงาน
รับไปปฏิบัติ ซึ่งในภูมิภาคแต่ละ สปข. จะมีศูนย์ IOC อยู่แล้ว สนข. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ จะส่งรายงาน
หลังจากประชุมแล้ว และมีการรายงานรวบรวมทุกช่องทาง Platform ทั้ง 8 เขต รวมทั้งส่วนกลาง
ส่งเข้ามาทาง E-mail ทุกวันอาทิตย์ รวบรวมเข้ามาสรุปรายงานให้ อปส. ทราบอีกครั้งทุกวัน
อังคาร นอกจากนี้ยังบริหารจัดการเรื่องภาวะวิกฤต ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ด้วย ซึ่งรายละเอียดจะได้
นําเรียนอีกครั้งหนึ่ง
การผลิตภาคภาษาอังกฤษซึ่งขึ้นดาวเทียมแล้วคือ NBT World ขณะนี้ได้ดําเนินการ
จัดทีมในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และเรื่อง Social Media ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วมีเว็บไซต์ 2
ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และทางมือถือซึ่งเป็นช่องทางที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ กปส. กําลังให้
ความสําคัญ ซึ่งมีอิทธิพลในเรื่องของการเคลื่อนไหวของสื่อบุคคล เนื่องจากโครงสร้างเดิมของ สนข.
/จะมีข่าววิทยุ-โทรทัศน์………

- 21 จะมีข่าววิทยุ-โทรทัศน์อยู่ที่ สนข. แต่ปัจจุบันบุคลากรข่าวทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ สนข. แล้ว ซึ่งบุคลากร
ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันมีคุณภาพในระดับหนึ่ง สําหรับการทํา MOU กับหน่วยงานภายนอก
สนข. ได้ดําเนินการร่วมกับ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และสํานักโฆษก
อปส. แจ้งว่า เรื่องของ Social Media เป็นเรื่องที่สําคัญมากของคนทุกอาชีพ กปส.
มีแนวทางในการดําเนินการอย่างไร เพราะขณะนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก ขอให้ทุกคนช่วยกันคิด
ในประเด็นนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม –
12 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1. การผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐและสถานการณ์ปัจจุบัน
2. การผลิตรายการตามแผนยุทธศาสตร์
- โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน
- โครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม
- โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้
- โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย
3. การประชาสัมพันธ์นอกแผนปฏิบัติราชการ
- การผลิตรายการตามนโยบายรัฐบาล
- การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมงานด้านศาสนา
- รายการพิเศษ
4. การผลิตรายการตามนโยบายของ กปส.
5. การดําเนินการกิจกรรมด้านต่างประเทศ
6. กิจกรรมด้านอื่น ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า สทท. กําหนดจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สทท. ปีที่ 25
ซึ่ ง ปี นี้ ใ ช้ Theme ในการประชาสั ม พั น ธ์ ว่ า “25 ปี NBT ที วี เ พื่ อ สาธารณะ สื่ อ สาระสู่ สั ง คม”
เป็นการรองรับการก้าวสู่ TV Digital กําหนดจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2556
/ซึ่งวันงานคือ………

- 22 ซึ่งวันงานคือวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ปีนี้ยังคงรักษา Theme เดิมของปีที่ผ่านมาต่อเนื่องใน
การเป็น NBT Green และเสริมด้วยงานมหกรรมสินค้าราคาถูกและสุดยอดอาหารดี 4 ภาค เพื่อเป็น
การบริการประชาชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ CSR ขององค์กรด้วย โดยได้รับความร่วมมือ
จากกระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงเกษตรฯ และภาคเอกชน เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ วั น ที่ 10
กรกฎาคม 2556 จะมีการเสวนา “25 ปี NBT ทีวีเพื่อสาธารณะ สื่อสาระสู่สังคม” โดยเชิญ
อดีตผู้บริหาร กปส. 13 ท่าน มาร่วมให้ข้อคิดเห็น วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 จะมีรายการพิเศษ
เป็นการถ่ายทอดสดการรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบกองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาส
โรงพยาบาลศิริราช และวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จะมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างทีมคณะรัฐมนตรี นําโดยนายวราเทพ รัตนากร และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รวมทั้ง
รัฐมนตรีต่าง ๆ แข่งกับทีมรวมดาราสิงห์ยูสตาร์ และทีม สทท. ขอเชิญ อปส. และผู้บริหารทุกท่าน
ร่วมให้การต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2556
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่ ว ยงานของ กปส. ซึ่ ง ส่ ง มาในระยะเวลาที่ กํ า หนด (ภายในวั น ที่ ๑๐ ของทุ ก เดื อ น)
ประจําเดือนพฤษภาคม 2555 จํานวน 18 หน่วยงาน ได้แก่ สลก., กคล., ศสช., สพป., สปต.,
กพร.กปส., สวท., สทท., สนข., นตส., 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
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนผ. รายงานเพิ่มเติมว่า สนผ. จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลทุกเดือน เป็นเรื่อง
ของหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของ กปส. เป็นงานเรื่องของการเงินการคลัง
ด้านบุคลากร ซึ่งถือเป็นผลผลิตภายในและเป็น KPI ของหน่วยงานเหล่านั้นในการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล การประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ต ามภารกิ จ
ยุทธศาสตร์ กปส. มีโครงการที่จะต้องดําเนินการ 7 โครงการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน
/ที่เกี่ยวข้อง………

- 23 ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานด้านสื่อรับไปดําเนินการผลิตและเผยแพร่ออกอากาศทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่อ IT จะมีการรวบรวมข้อมูลการรายงานในทุกเดือนทั้ง 7 โครงการ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล รวบรวมรายงานเรื่องของ
การสนับ สนุนนโยบายเร่งด่วน 16 เรื่ องของรัฐบาล และนโยบายสําคั ญ 8 ด้า นของรัฐ บาล
ถือเป็นภารกิจที่ กปส. ต้องดําเนินการในเรื่องของการผลิตสื่อและดําเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่ า วสารเหล่ านี้ รวบรวมเป็ นข้ อมู ล และนํ าเสนอเป็ นรายงานในการขอจั ดสรรงบประมาณด้ วย
การประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand 2020 แยกต่างหาก จะมีโครงการที่ กปส. ให้หน่วยงานที่
ผลิตสื่อและแยกต่างหากเฉพาะคือเรื่องของการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ถือเป็นผลผลิตซึ่งแยกออกจากผลผลิตเรื่องการผลิตข้อมูลข่าวสารทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะ
แยกเรื่องภาคใต้ ซึ่งสํานักงบประมาณมองภาพรวมของประเทศ และเรื่อง Thailand 2020
เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 สรุปผลการประเมินการดําเนินการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 80
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรม
เสวนาและประเมินการจัดงาน มีหน้าที่จัดกิจกรรมเสวนา จัดทําหัวเรื่องเกี่ยวกับการจัดเสวนา
สรุปผลการเสวนา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งประเมินผลการ
จัดงานและรายงานให้ผ้บู ริหารทราบ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สนผ. ได้ดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมใน 2 ส่วนคือ การประเมินผลการ
เสวนาและประเมินผลภาพรวมการจัดงาน สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1. การประเมินผลทางวิชาการเรื่อง “ประชาสัมพันธ์อย่างไร เพื่อให้คนไทยเข้าใจ
อาเซียน” วัดความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรม วิทยากร และความต้องการรูปแบบกิจกรรม
ในปีต่อไป (ปีที่ 81) ด้วยการทอดแบบประเมินต่อผู้ร่วมการเสวนาภายในหอประชุม กปส. มีผู้ส่ง
แบบประเมินกลับมาจํานวน 491 คน ผลการประเมินพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจภาพรวมการเสวนาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.21) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ประเด็นความรู้และความ
เชี่ยวชาญของวิทยากรและผู้ดําเนินรายการ (ค่าเฉลี่ย 4.34) รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในหอประชุม
ในปีต่อไป (ปีที่ 81) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ควรจัดในรูปแบบการเสวนามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
77.22 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าเวลาที่ใช้ในการเสวนา (1 ชั่วโมง 30 นาที) น้อยเกินไป
ควรเพิ่มเวลา
/2. การประเมินผล.........

- 24 2. การประเมินผลภาพรวมการจัดงาน เพื่อวัดความพึงพอใจต่อบุคลากรสังกัด กปส.
ผ่านแบบประเมินออนไลน์ทางระบบอินทราเนต มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งสิ้น 316 คน ผลการ
ประเมินพบว่า
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจภาพรวมการจั ด งานอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(ค่าเฉลี่ย 3.38) เมื่อจําแนกเป็นรายกิจกรรม กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุดคือ
กิ จ กรรมหอประชุ ม มอบรางวั ล เสวนา (ค่ า เฉลี่ ย 3.55) รองลงมาเป็ น งานเลี้ ย งสั ง สรรค์
(ค่าเฉลี่ย 3.38) และการแข่งขันกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.30) ตามลําดับ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 สรุปความคืบหน้าการดําเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2556) ของผู้บริหาร กปส.
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางานพัฒนา
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1 จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ภายใต้คําสั่ง
กปส. ที่ 1255/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานบริหารผลการปฏิบัติราชการ
กปส. ได้ทบทวนปรับปรุงและจัดทําร่างเป้าหมายการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2556 (Organizational Scorecard) เนื่องจากระหว่างการดําเนินงานตามเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการฯ ในรอบที่ 1 มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามเป้าหมาย
การปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2 ดังนี้
1. มีการเปลี่ยนแปลงค่าเกณฑ์การให้คะแนนในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 กปส. จํานวน 5 KPI เพิ่มเติมจํานวน 1 KPI และปรับลดจํานวน 1 KPI
(เนื่องจากสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2556)
2. ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการบางตัวในแบบ ปร.2 ของผู้บริหารได้ส้ินสุด
ระยะเวลาการดํ า เนิ น งานในเดื อ นเมษายน 2556 แล้ ว แต่ ยั ง คงบรรจุ ใ น ปร.2 รอบที่ 2
(เมษายน – กันยายน 2556)
3. ในช่วงการดําเนินงานในรอบแรก (ตุลาคม – มีนาคม 2556) มีการเปลี่ยนแปลง
เลื่อนย้ายผู้บริหาร กปส. หลายอัตรา
การทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติราชการ กปส. พ.ศ.2556รอบที่ 2 (เมษายน –
กันยายน 2556) ซึ่งในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 สนผ. ในฐานะเลขานุการคณะทํางานฯ
ได้ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานฯ เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
/- ทบทวนปรับปรุง………

- 25 - ทบทวนปรับปรุงและจัดทําร่างเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556
- ร่างปฏิทินการดําเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ
- ร่างแบบ ปร.2 ของผู้บริหารระดับสูง (อปส. และ รปส.)
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเป้าหมายการปฏิบัติราชการ, ร่างปฏิทินการดําเนินงาน
ถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ และร่างแบบ ปร.2 ของผู้บริหารระดับสูงของ กปส.
จากนั้นได้นําร่างเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ นําเสนอและผ่านความเห็นชอบจาก
อปส. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
2. การถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการจาก อปส. และ รปส. สู่ ผชช. และ
ผอ.สํานัก/กอง
- ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ได้จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการฯ ระหว่าง อปส. กับ รปส.(น.ส.อัมพวันฯ), รปส.(นายประวินฯ) และ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) โดย รปส.
(น.ส.อัมพวันฯ) ร.อปส. ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม และที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ
สนผ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ จึงได้แจ้งเวียนแบบ ปร.2 ของ อปส. และ รปส. ให้
หน่วยงานในกํากับได้รับทราบ และนําสู่การถ่ายทอดเป้าหมายระดับสํานัก/กอง ต่อไป
- วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ
ระหว่าง อปส. กับหน่วยงานในกํากับ ประกอบด้วย ผชช., ผอ.สนผ., ผอ.สพท., ผอ.สปช., อกค. และ อตส.
- วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ
ระหว่าง รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) กับหน่วยงานในกํากับ ประกอบด้วย ผอ.สทท., ผอ.สวท., ผอ.สนข.
และ ผอ.สปต.
- วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติ
ราชการฯ ระหว่าง รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) กับหน่วยงานในกํากับ ประกอบด้วย อกจ., อกร., อสช.
และ ลนก.
- วันอังคารที่ 11 มิถนุ ายน 2556 จัดประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัตริ าชการฯ
ระหว่าง รปส.(นายประวินฯ) กับหน่วยงานในกํากับ ประกอบด้วย ผอ.สปข.1-8, ปชส.ผู้แทนภาค
1-8, ผอ.สพป. และ ผอ.กพร.
การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปตามปฏิทินการดําเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการ
ปฏิบัติราชการฯ กําหนดให้ ผชช., ผอ.สํานัก/กอง, ผอ.สปข.1-8 และ ปชส. ส่งแบบ ปร.2
พร้อมรายละเอียดตัวชี้วัดคํารับรองฯ ให้ สนผ. ในวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เพื่อรวบรวมและ
สรุปนําเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม.........
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5.12 รายงานสรุปผลโครงการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์

ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า กปส. ได้รับอนุมัติงบประมาณในการ
ดําเนินการจากเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) จํานวน ๑,๓๐๘,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ –
เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทท., สวท., สนผ., สปช. และ ศสช.
เพื่อดําเนินโครงการดําเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการในกระบวนการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ตามยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุก
ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาลซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในเรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กพร. ในฐานะผู้รับผิดชอบและผู้กํากับตัวชี้วัดที่ ๑๑ : ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้ติดตามผลการดําเนินงานจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรายเดือนและรายไตรมาสรายงานสํานักงาน ก.พ.ร. ทางระบบสารสนเทศ
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการในเดือนเมษายน ๒๕๕๖ ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํา
รายงานการสิ้นสุดโครงการฯ (Exit Report) เพื่อสรุปผลโครงการส่งสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ สรุปผลการดําเนินการ กปส. สามารถดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
ได้ครบถ้วนทั้ง ๕ กิจกรรม และมีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๐๗๙,๓๕๒.๙๕ บาท
(หนึ่ ง ล้ า นเจ็ ด หมื่ น เก้ า พั น สามร้ อ ยห้ า สิ บ สองบาทเก้ า สิ บ ห้ า สตางค์ ) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๘๒.๔๖
มีงบประมาณคงเหลือจํานวน ๒๒๙,๔๔๗.๐๕ บาท ซึ่ง กคล. ได้ดําเนินการนําเงินคงเหลือ
ดังกล่าวส่งคืนเข้าบัญชีเงินฝากคลังของสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการ
ดําเนินกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
กิจกรรม

สรุปผลการดําเนินงาน

งบประมาณ (บาท)
ได้รับ
การเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด
อนุมัติ
๑.
การวางระบบ/ ๑๔๙,๐๐๐ ๖๙,๙๗๑.๑๒ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
จั ด ทํ า มาตรฐานการตรวจ
กํ า ห น ด มาตรฐานการ
สอบกิจกรรมในแผนฯ
ตรวจสอบกิจกรรมฯ ใน
แ ผ น เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
โปร่งใส
ผู้รับผิดชอบ : สนผ.

กิจกรรม
ผลการดําเนินการ
ดําเนินการได้ถึงระดับที่ ๕ โดยมีการ
จัดทํามาตรฐานการตรวจสอบกิจกรรม
ในแผนเป็นคู่มือเผยแพร่ทางอินทราเน็ต
ให้หน่วยงานของ กปส. ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจั ด ทํ า แผนประชาสั ม พั น ธ์
ระดับพื้นที่นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน

2. การพัฒนาระบบ.........

- 27 กิจกรรม

๒. การพั ฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
ในการติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามแผนฯ
ผู้รับผิดชอบ : ศสช.

สรุปผลการดําเนินงาน
งบประมาณ (บาท)
ได้รับ
การเบิกจ่าย
อนุมัติ
-

กิจกรรม
ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินการ

ระดับความสําเร็จของการจัดทํ า
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
ในการติดตามความก้าวหน้าของ
การดํ าเนิ นงานตามแผนงาน/
โครงการ

ดํ าเนิ นการได้ ถึ งระดั บที่ ๕ โดยมี การ
พัฒนา ติดตาม ประเมินผลบํารุงรักษาระบบ
การติ ดตามความก้ าวหน้ าการดํ าเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. (Organization
Scorecard) เพื่อ ติดตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
การปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณของแต่ละสํานัก/กอง
ดําเนินการได้ถึงระดับที่ ๕ โดยมีการจัดทํา
ฐานข้ อมู ลเพื่ อสนั บสนุ นการจั ดทํ าแผน
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ พื้ น ที่ จํ า นวน ๓
ฐานข้อมูล ได้แก่
๑) ฐานข้อมูลรายงานการมอบอํานาจ
๒) ฐานข้อมูลห้องสมุดงานวิจัย
๓) ฐานข้ อ มู ล โครงสร้ า งผลผลิ ต และ
งบประมาณ
ดําเนินการได้ถึงระดับที่ ๕ โดยมีบุคลากร
เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดทําแผน
ประชาสัมพันธ์ตามหลักธรรมาภิบาล” จํานวน
๑๒๐ คนผ่านเกณฑ์การอบรมตามเกณฑ์ที่
กําหนดจํานวน ร้อยละ ๘๘.๐๙
ดําเนินการได้ถึงระดับที่ ๕ โดยมีการผลิตส
ปอตชุด “STOP Corruption” จํานวน ๕ สปอต (วิทยุ
๒ สปอต/โทรทัศน์ ๓ สปอต) โดยเผยแพร่ทาง
FM ๙๒.๕ / AM ๘๙๑ และ NBT เพื่ อ ให้
ประชาชนรับทราบจํานวน ๘๓๙ ครั้ง

๓. การพัฒนาฐาน ข้อมูลที่ ๑๒๗,๐๐๐ ๙๖,๐๗๔.๗๕ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ครอบคลุ มทุ กด้ านเพื่ อ
จัดทําฐานข้อมูลที่ครอบคลุม
ประโยชน์ ในการจั ดทํ าแผน
ทุกด้านเพื่อประโยชน์ในการ
ประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่
จั ด ทํ า แผนประชาสั ม พั น ธ์
ผู้รับผิดชอบ : ศสช.
ระดับพื้นที่

๔.การฝึ กอบรมบุ คลากร ๙๒๘,๘๐๐ ๘๓๓,๖๐๗.๙๘ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
ด้ านการจั ดทํ าแผนงาน
การอบรมหลักสูตรด้านการจัดทํา
โครงการและด้ านกฎ
แผนงาน/โครงการและกฎระเบียบกา
ระเบียบการเงินการคลัง
รเงิน การคลังตามเกณฑ์ ที่กําหนด
ผู้รับผิดชอบ : สปช.
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
๑๒๐,๐๐๐ ๗๙,๖๙๙.๑๐ จํานวนครั้งการเผยแพร่ สปอต
๕.การปลุกจิตสํานึก
และสร้างแรงจูงใจใน
รณรงค์ แ นวทางการปฏิ บั ติ
การปฏิบัติราชการเพื่อสร้าง
ราชการเพื่อสร้างความโปร่งใส
ความโปร่งใส
เพื่ อให้ ประชาชนรั บทราบ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ : สทท.
(จํานวน ๔๔๐ ครั้ง)
และ สวท.

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่ง ที่ 907/2554 เรื่อง
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ คําสั่งที่ 441/2555 เรื่อง การมอบอํานาจ
/ด้านการบริหารงาน………

- 28 ด้านการบริหารงานภายในและคําสั่งที่ 531/2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผ้วู ่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงานการใช้อํานาจ
มายัง กกร. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 70 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 6 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงาน
การใช้ อํ า นาจ จํ า นวน 16 หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ายงานการใช้ อํ า นาจ จํ า นวน
7 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 18 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 5 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.14 รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม
จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตร “Strategic PR” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน
2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 84%
๒. หลักสูตร “พัฒนาทักษะงานเขียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็น 81.73%
3. หลักสูตร “การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สําหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 5 ระหว่าง
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2556 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็น 89.25%
4. รายงานค่าเช่าใช้สถานที่และอุปกรณ์ของ สปช. ประจําเดือนมิถุนายน 2556
เป็นเงิน 25,700.- บาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.15 รายงานผล.........

- 29 5.15 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่ า สปข.๑-๘ ได้ จัดส่ งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2556 เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
สปข.1
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
2. การฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากร
3. การนําระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร สปข.1 และในสังกัด
4. การเตรียมความพร้อมการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
5. ดําเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สปข.1 (KM Action Plan)
ปีงบประมาณ 2556 เป็นขั้นตอนตามที่กําหนดไว้ในแผน
6. โครงการติดตามและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2556
7. การจัดโครงการ “เยาวชนไทย ร่วมร้องเพลงปลุกใจสามัคคี”
8. โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ประจําปีงบประมาณ 2556
9. การขยายผลตามแนวนโยบายของ อปส.
10. จัดเวที “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” มีคําแนะนําว่า การจัดเวทีนี้อาจจะมี
การปะทะกันทางความคิดของบุคคลหลายกลุ่ม ได้มีการนําเรื่องนี้หารือกับ รปส.(นายประวินฯ)
เพื่อวางกรอบแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ซึ่งผู้บริหารทุก สปข. ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติแล้ว
11. รัฐบาลกําหนดจัดการประชุม ครม.สัญจรขึ้นในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ระหว่าง
วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2556
12. ค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานในความรับผิดชอบจํานวนมาก
และขณะนี้ สปข.1 มีสถานีวิทยุ VOA ของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ที่บ้านบึง สปข.1 เป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่ง สปข.1 ส่งคลื่นสั้นใช้ VOA เป็นพาหะ นําเรียนเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างการ
นําเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาต่อไป
อปส. แจ้งว่า ขอให้ กคล. หรือ สนผ. ช่วยตรวจสอบด้วยว่าในช่วงปลายปีจะมีงบ
อะไรเหลือจ่ายเพื่อที่จะสนับสนุนส่วนภูมิภาคได้บ้าง
สปข.2
1. เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา
2. จัดอบรมการเขียนข่าวและสกู๊ปข่าวโทรทัศน์
/3. กําหนดจัดการเสวนา………

- 30 3. กําหนดจัดการเสวนาภาษาไทย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556
4. กําหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตย ปีที่ 3 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556
5. กําหนดจัดอบรมภาษาเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556
6. กําหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2556
7. ประชุมถ่ายทอดรายละเอียดคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ปีงบประมาณ 2556
8. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปี
9. นักศึกษากัมพูชาทัศนศึกษาศูนย์ข่าวสารอาเซียน
10. จัดการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ
11. ลงนาม MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานี
12. การเดินทางไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 30 มิถุนายน และ
1 กรกฎาคม 2556 “ทัวร์นกขมิ้น” ณ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร
อปส. แจ้งว่า ขอให้ดูในรายละเอียดเกี่ยวกับการประสานงานกับพื้นที่จังหวัด และ
ทํ า เนี ย บฯ ด้ ว ย เนื่ อ งจากห้ ว งเวลาเป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ จะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการล่ ว งหน้ า ในการ
ถ่ายทอดสด และให้ลงวาระ อปส. จะเดินทางไปร่วมงานนี้ด้วย หากมีประเด็นที่ กปส. จะต้อง
ปฏิ บั ติ จ ะได้ รั บ นโยบายได้ ทั น ที และขอขอบคุ ณ ที ม ถ่ า ยทอดสดเมื่ อ วั น ที่ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จที่ จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างดี
สปข.3
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
2. ให้การต้อนรับ รมต.นร.(นายนิวัฒน์ธํารงฯ) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานใน
พิธีสรงน้ําพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556
3. ให้การต้อนรับ รมต.นร.(น.ส.ศันสนีย์ฯ) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด
เวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4 ภาค จากตัวแทนองค์กรสตรี
17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
4. สทท.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5. ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
6. พัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ
7. รมต.นร.(นายนิวัฒน์ธํารงฯ) ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมือง ได้นําเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงรายแล้ว ซึ่งได้เตรียมที่จะให้หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
นําข้อมูลนี้ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป
/8. ได้รับมอบหมาย.........
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ในช่วงจัดการประชุมน้ํา ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเห็นชอบทดลองโดยการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์
จุดเตือนภัยที่ สปข.3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอโครงการผ่าน รปส. และเสนอ อปส. ลงนาม
ถึงผู้อํานวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติต่อไป
สปข.4
1. สรุปผลการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 10/2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ระหว่าง
วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2556
2. จั ด โครงการ “พฤหั ส สวดมนต์ สร้ า งคน สปข.4” ระหว่ า งเวลา 09.0010.00 น. ซึ่งมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมกับ สปข.4 มากขึ้น
3. การพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์องค์กร จะจัดสร้างห้องประชุม “รวมใจภักดิ์
ถวายในหลวง” และพัฒนาอาคารสถานที่ปรับปรุงห้องทํางานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งเป็น CSR คาดว่าจะจัดซื้อโอ่งน้ํามอบให้กับโรงเรียน วัด ชุมชนที่ขาดแคลนน้ําดื่มน้ํา
ใช้ในฤดูแล้ง ได้ต้ังกองทุนพัฒนา สปข.4 ขึ้น สําหรับการหาเงินรายได้ ขณะนี้ สปข.4 ได้จัดสร้าง
วัตถุมงคล เหรียญเบญจ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รุ่น “ปาฏิหาริย์” ซึ่งได้ทําพิธีพุทธาภิเษกครบแล้ว ขณะนี้
เปิดให้บูชาเหรียญละ 99.- บาท จัดทํา 100,000 เหรียญ ตั้งเป้าหมายไว้จํานวน 10 ล้านบาท
เพื่อนํามาสร้างห้องประชุม ทาสีอาคาร และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
4. ขอเรียนเชิญ อปส. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาของ
สปข.4 และขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สปข.4 ในวันที่ 19 สิงหาคม
2556 โดยพร้อมเพรียงกัน
สปข.5
1. การจัดฝึกอบรม “ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร” ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กปส. ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
2. จัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้านการพัฒนาบุคลากร
แลกเปลี่ยนกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
3. การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก
ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2556
4. การประชาสัมพันธ์การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556
5. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC
/6. โครงการผลิตรายการ.........
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7. วันที่ 28-30 มิถุนายน 556 รมต.นร.(น.ส.ศันสนีย์ฯ) จะลงพื้นที่ 3 จังหวัด
เพื่อมอบนโยบายกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา และระนอง
8. วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สเด็จพระราชทานเงินรางวัลให้กับ อิหม่าม ผู้นําและผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี 2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอถ่ายทอดสด 14 จังหวัดภาคใต้
ทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ โดยกรมการปกครองขอความร่วมมือและขอยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทางวิทยุ สวท. สุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่าย โทรทัศน์ สทท. สุราษฎร์ธานี เป็นแม่ข่าย และขอความ
ร่วมมือ ผอ.สปข.6 รับสัญญาณด้วย
สปข.6
1. สรุปผลการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาประเทศเพื่อน
บ้านตามโครงการพัฒนาบุคลากร สปข.6 ในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ประจําปี 2556
2. การย้ายอาคารสํานักงานและเช่าอาคารที่ทําการ สวท.สตูล
3. การจัดสรรงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รายการภาษา
มลายูท้องถิ่น 24 ชั่วโมง
4. การปรับปรุงถนนรอบอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
สปข.7
1. อบรมปรับเปลี่ยนมาตรฐาน (C-MEX) เมื่อวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2556
2. ตอบปั ญ หาประชาธิ ป ไตย ระดั บ ภู มิ ภ าค ประจํ า ปี 2556 เมื่ อ วั น ที่ 15
มิถุนายน 2556
3. ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจําปี 2556
4. สปข.7 ร่วมกับ กคล. จัดนิเทศงานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ให้กับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี ปรึกษาข้อราชการในการบูรณาการ
การทํางานร่วมกัน
สปข.8
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
2. ออกนิเทศงานและติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุน
การแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ แ ละโครงการประชาสั ม พั น ธ์ ต ามประเด็ น
ยุทธศาสตร์กับหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2556
/3. ดําเนินกิจกรรม.........
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4. การเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์การประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่
11 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
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5.16 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2556 ได้ดําเนินการกิจกรรม
เด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลังประจําเดือนพฤษภาคม 2556
2. รายงานความก้าวหน้าการประเมินค่างานของประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอํานวยการสูง
3. การจัดหลักสูตร E-Learning ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร กปส.
4. รายงานการบริ ห ารตํ า แหน่ ง กรอบอั ต รากํ า ลั ง ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวเงิ น นอก
งบประมาณ (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2556 ของเดือนพฤษภาคม 2556
5. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง
นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ และตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการ
6. ดําเนินการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 การบันทึกเทปหรือออกรายการทางโทรทัศน์
อปส. แจ้งว่า ในส่วนของโทรทัศน์ กรณีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ไปบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ หรือไปออกรายการสด ขอให้แจ้งให้ อปส. ทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การกําหนด Content ด้านข่าว
อปส. ตั้งคําถามว่า ในการกําหนด Content ด้านข่าวในแต่ละวัน หรือ
ในแต่ละช่วงเวลา มีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) รายงานว่า จะมี กอง บก. ซึ่งจะมีการประชุม กอง บก. ในช่วงเย็น
ของทุกวัน และ กอง บก. จะนําประเด็นมาหารือกันว่าควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง ส่วนประเด็นหลัก
ระดับชาติใช้ศูนย์ IOC ประชุมทุกวันอังคาร ซึ่งจะนํามติ ครม. กับประเด็นที่ กปส. เห็นว่าสําคัญ
มาขยายผลสู่ทุกหน่วยงานของ กปส. เพื่อนําเผยแพร่ต่อไป
/อปส. แจ้งว่า.........
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war room ว่าจะทําอย่างไรในส่วนหนึ่ง แต่ในบางครั้งสถานการณ์เปลี่ยนตลอดเวลา ฉะนั้นประเด็น
ที่จะนําเสนอในแต่ละวันเป็นเรื่องสําคัญมาก ขอให้ รปส. ดูแลเป็นพิเศษด้วย กปส. ได้เปรียบที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ นายกรัฐมนตรีได้กําชับให้ กปส. ประสานงานกับทุกกระทรวงโดยใกล้ชิดใน
ประเด็นของข้อมูลที่จะนําเสนอในความถูกต้องที่ชัดเจน กปส. ต้องแข็งขันในเรื่อง บก.ข่าว หรือ
war room หากมีโอกาส อปส. จะไปร่วมรับฟังการปฏิบัติงานด้วย
มติที่ประชุม
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6.3 Social Medie
อปส. แจ้งว่า Social Media เป็น Highlight ของการสื่อสารในขณะนี้
สําหรับในส่วนของ กปส. มีแนวคิดการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่ในระดับ
แนวหน้าได้
ผอ.สนข. รายงานว่า ในเบื้องต้น ระยะแรกได้ร่วมมือกับ สพท. ในการวางระบบ
Social Media ได้ดําเนินการในระบบของการเผยแพร่ทางมือถือ ที่ได้ไปชี้แจงและได้งบประมาณ
ทั้งหมด 300 ล้านบาท ระยะแรกได้มาก่อน 31 ล้านบาท ฉะนั้นในเรื่องของ Social Media
จะอยู่ในกรอบของแอ็พพริเคชั่นแอนดรอยเท่านั้น สําหรับ 295 ล้านบาท จะสามารถดําเนินการ
ได้ท้งั หมดทุกระบบ
ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานว่า ในเรื่องของ Social Media ในปี 2555 กปส.
ได้รับงบประมาณ 30 ล้านบาทเศษ เพื่อมาเริ่มต้นในการดําเนินการ สําหรับในปี 2556 ได้รับ
งบประมาณเต็มรูปแบบเพื่อให้มาดําเนินการ
Social Network การกล่าวถึง Multimedia
ในวงเงิน 295 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจร่าง TOR เพื่อจะนําเสนออีกครั้งหนึ่ง
ความสําคัญของงบบรอดแบนด์นี้ Highlight สําคัญคือ กปส. จะส่งข่าวสารในลักษณะ 3G และ
รองรับ 4G ลงในมือถือ ซึ่งแต่ละบริษัทโปรแกรมที่ใช้งานไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้น กปส. เห็นว่า
ในการทําประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณ 295 ล้านบาท
จะดําเนินการจัดทําโปรแกรมที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารภาพและเสียงลงไปยังผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ
ได้ครอบคลุมทุกระบบ ในกรณี Multimedia นี้ มิได้หมายความว่าเป็นการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเดียว
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านอื่น ๆ อีกหลายช่องทาง ในเรื่องของ Multimedia ที่เป็นเป้าหมาย
หลัก ๆ เช่น กรณีในสังคมหรือ Social Media มีการพูดถึงข้อมูลข่าวสารใด ๆ ที่เป็นข้อมูลเท็จ
กปส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์จะทําข้อมูลข่าวสารชี้แจงข้อเท็จจริงลงไปในระบบซึ่งผู้ที่
มีโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะใช้ระบบใด หรือ Internet ทางด้านใดจะสามารถเปิดดูข้อมูลข่าวสารที่ กปส.
ชี้แจงทําความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนได้
/อสช. รายงานว่า………

- 35 อสช. รายงานว่า มองได้ 2 ทาง ทางด้านเทคนิคขณะนี้ กปส. นําแอ็พพริเคชั่น
ไปวางไว้ ที่ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ใ ช้ โ ปรแกรมแอนดรอยอยู่ แ ล้ ว และสามารถดํ า เนิ น การได้ โ ดยใช้
งบประมาณไม่มาก แต่ในเรื่องของ Content ขอให้ กปส. มองให้ชัดก่อน เพราะขณะนี้ Social
Media ที่เป็นที่นิยมจริง ๆ นั้น สิ่งใดที่เป็นของ กปส. ในขณะเดียวกัน กปส. จะประชาสัมพันธ์
สิ่งใดออกไปมีท้งั สนข. และ ศสช. และบางหน่วยที่เป็นของหน่วยงาน กปส. ก็มี ตรงนี้มีความเห็น
ว่าควรจะมีหน่วยงานกลางที่จะดําเนินการสื่อสารให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
อปส. แจ้งว่า จุดนี้คือประเด็น กปส. มีท้ัง สวท., สทท. และ สนข. ทั้ง 3 หน่วยงาน
นี้ต้องร่วมมือกันในการทบทวนบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น ขณะนี้บทบาทหน้าที่ของ
สนข. ณ วันนี้ดําเนินการแค่ไหน เพียงใด
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ถ้ากล่าวถึงสื่อใหม่ของ กปส. ศสช. จะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบดูแลทางด้านเทคนิคของสื่อใหม่ท้ังหมด ส่วนหน่วยงานที่ทํา Content คือ สนข., สวท.,
สทท. รวมทั้ง สปข. ต่าง ๆ ด้วย จะเป็นผู้ที่ใส่ Input เข้าไปในเรื่องข้อมูล แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ
ที่ผ่านมา เว็บไซต์ กปส. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ศสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยภาษาอังกฤษ
สปต. จะเป็นหน่วยงานจัดทํา Content ในขณะที่ภาษาไทย ศสช. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
จัดทํา Content โดยนํา Content ที่ได้จากหน่วยงานสื่อทั้งหมดมาลงในเว็บไซต์ของ กปส. อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีเว็บไซต์ของตนเองอยู่ภายใต้เว็บไซต์ กปส. ฉะนั้นเว็บไซต์ของ สนข. จะเป็น
เว็บไซต์ที่สื่อสารเรื่องข้อมูลข่าวสาร โดยมีผู้เข้าชมมากที่สุด ซึ่งถ้าจัดอันดับ เว็บไซต์ของ กปส. มีผู้
เข้าชมจํานวนมากในฐานะที่เป็นเว็บราชการ แต่ที่มีผู้ชมจํานวนมากเนื่องจากเข้าไปที่เว็บไซต์ของ
สนข. เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ด้านสื่อ และได้หารือร่วมกันว่าสิ่งหนึ่งที่มีปัญหาและแก้ไขกันมา
โดยตลอดคือ การที่ประชาชนเข้าเว็บไซต์ของ กปส. ได้ยาก ซึ่งอาจจะหนักเกินไปในการที่มีหลาย ๆ
หน่วยงานมาอยู่ในที่เดียวกัน และในเมื่อทุกวันนี้โทรทัศน์ วิทยุ สามารถเข้าไปอยู่ในหน้าเว็บไซต์
ได้ท้ังหมดแล้ว หาก กปส. สามารถทําให้มีเว็บไซต์เดียวและทุกหน่วยงานนําข่าวมาไว้ในที่เดียวกัน
และ Update ตลอดเวลาก็จะทําให้เว็บไซต์ของ กปส. เป็นที่น่าเข้าชม แต่ต้องทําเว็บกลางนี้ให้มี
คุณภาพและมีช่องทางที่ใหญ่พอที่จะให้คนสามารถเข้ามาดูได้ง่าย และเข้าดูพร้อมกันจํานวนมาก
แล้วเว็บไซต์ไม่ล่ม ในขณะเดียวกันในเรื่องของ Social Media ขณะนี้ต้องยอมรับว่าการสื่อสาร
ทาง Social Media ของ กปส. ยังไม่ดีพอ กปส. ลงทุนกับอุปกรณ์จํานวนมากแต่ไม่มีบุคลากรที่ทําด้าน
Content เพียงพอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาบุคคลที่มีความชํานาญมาดําเนินการด้านนี้โดยตรง
/ผอ.สนข. รายงานว่า.........

- 36 ผอ.สนข. รายงานว่า ตามข้อเท็จจริง ปัจจุบัน สนข. ได้ข้อมูลจากส่วนกลางและ
สปข.1-8 เป็นหลัก ที่ใส่มาในถังข่าว แต่ในเรื่องของ Content กปส. ไม่ใช่ช่องที่จะนําข้อมูลไปให้
กปส. ต้องได้ข้อมูลจากแหล่งข่าว กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางสําคัญ หากบรอดแบนด์
เกิดขึ้นเต็มที่เปรียบเทียบศัพท์ทางเทคนิคว่า “ซุปเปอร์ไฮเวย์” จากที่ 31 ล้านบาท ที่ดําเนินการ
เป็นเส้นทางเล็ก ๆ ที่ให้ สปข.1-8 ส่งข้อมูลมาให้ แต่ยังได้ไม่เต็มที่ สําหรับในเรื่องของนโยบาย
เมื่อบรอดแบนด์เกิดขึ้นเต็ มที่ หาก อปส. สามารถที่จ ะดําเนินการเปิด ช่องทางให้กั บทั้ง 76
จั ง หวั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กปส. จะเป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ่ ง ที่ จ ะใช้ ใ นการสื่ อ สารกั บ นโยบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์สําคัญได้
อปส. แจ้งว่า งบ 295 ล้านบาท เป็นเรื่องของอนาคต แต่ ณ วันนี้ กปส. จะพลิก
สถานการณ์ของการนําเสนอข่าวของ กปส. อย่างไรให้มีจํานวนผู้ชมผู้ฟังมากขึ้น ในเมื่อ สนข.
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล หาก สนข. ต้องรอข้อมูลจาก สปข.1-8 และจากกระทรวงต่าง ๆ ไม่ได้
เพราะข่าวที่มาทั้งทั้งหมดนั้น เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้ว จึงต้องมาคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่า ณ วันนี้
สถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นอย่างไร แล้วข่าวของ กปส. ณ วันนี้ควรจะ
ไปในแนวทางใด ทีมข่าวที่จะออกไปทําข่าวจะได้ทําข่าวตรงตามประเด็น
รปส.(น.ส.อั ม พวั น ฯ) แจ้ ง ว่ า ขณะนี้ เ รื่ อ งข่ า วเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ตาม
ประเด็นนโยบายของรัฐบาล มีทีมตามอยู่แล้วเพราะว่าทั้งวิทยุ โทรทัศน์ จะรู้นโยบายของ กปส.
วิธีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เครือข่าย กปส. ค่อนข้างดีผู้สื่อข่าวของ กปส. สามารถเข้าถึงแหล่ง
ระดับรัฐมนตรีท้ังหมด จะเห็นได้ว่าข่าวภาคเช้าเมื่อมีเหตุการณ์ใด กปส. จะได้สัมภาษณ์ถึงตัว
บุคคลเกือบทุกแห่ง สําหรับ สนข. ข่าวทุกข่าวเมื่อออกตามสื่อต่าง ๆ แล้วท้ายสุดจะมารวมที่
ถังข่าวและออกอากาศได้ทันที ออกได้พร้อมกัน สนข. จะเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งคือ สื่อเว็บไซต์
โทรศัพท์มือถือ Facebook ซึ่งต้องมีบุคลากรมาดูแลในส่วนนี้ และขณะนี้ สนข. ให้ความสําคัญในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ปัจจุบัน สนข. บริหาร 1 ช่อง ดําเนินการทั้ง 2 ภาษา นําเสนอทางเว็บไซต์ และทาง
Social Media
อปส. มีข้อซักถามว่า ในกระบวนการทํางานข่าวทั้งวิทยุและโทรทัศน์ หน่วยงานกลาง
ที่เป็นศูนย์รวมข่าวอยู่ที่ สนข. หรือวิทยุและโทรทัศน์ ดําเนินการอย่างไร
ผอ.สนข. รายงานว่า โครงสร้างของ สนข. เดิมข่าวโทรทัศน์และวิทยุอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของ สนข. แต่ปัจจุบันข่าวโทรทัศน์ ทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณทั้งหมด
ไปอยู่กับทางสื่อของโทรทัศน์ ส่วนวิทยุอยู่กับฝ่ายข่าววิทยุ สนข. ภารกิจปัจจุบัน ทีมข่าวของทั้ง
วิทยุและโทรทัศน์ไม่ได้อยู่ภายใต้กํากับดูแลของ สนข. แต่ใช้ถังข่าวขอข้อมูลจาก สวท. และ สทท.
บุคลากรปัจจุบัน ข้าราชการ 27 คน นอกจากนั้นเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
/ซึ่งกลับไปเริ่ม………

- 37 ซึ่งกลับไปเริ่มปฏิบัติงานเป็นผู้สื่อข่าวเบื้องต้น สําหรับในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าว บก.ข่าว และ
ผู้เชี่ยวชาญที่มองประเด็นข่าวเชิงลึกไม่มี
ผอ.สปข.8 รายงานว่า หน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่บริหาร Content จะมี 1 หน่วยคือ
IOC ของ กปส. ในการกําหนดประเด็นและวิเคราะห์แจกจ่ายไปยังทุกหน่วยงาน และหน่วยงานสื่อ
มีหน้าที่ผลิต Content ตามที่ IOC กําหนดซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยงานกลางในการผลิต Content
แต่ประเด็นปัญหา ณ ปัจจุบันคือระบบเทคโนโลยีมากกว่า เพราะว่าหน่วยงานยังกระจัดกระจาย
อยู่ ยังไม่มีหน่วยงานกลางในการทําหน้าที่บริหาร รวมทั้งในเรื่องของถังข่าวในปัจจุบันยังกระจัด
กระจาย ให้รวมกันเป็น 1 ถัง และถังสํารองอีก 1 ถัง หากส่งพร้อม ๆ กัน แล้วดําเนินการไม่ได้
เนื่องจากช่องทางเล็กเกินไป
ปชส.ผู้แทนภาค 6 รายงานว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งข้อมูลข่าวสารให้กับ
ส่วนกลาง ให้ข้อเสนอแนะว่า ต้องการให้มีช่องทางที่เป็นศูนย์กลางในการส่งข้อมูลเพียงช่องทาง
เดียว ที่ ปชส. ทั้ง 76 จังหวัดส่งข้อมูลเข้ามาเพียงครั้งเดียวแล้วทุกหน่วยงานของ กปส. สามารถ
มองเห็นและนําไปใช้ได้ท้งั หมด
รปส.(น.ส.อัมพวันฯ) แจ้งว่า ได้มีการแก้ไขกันมาหลายรุ่นแล้ว แต่ล่าสุดที่พบ
ปัญหาคือ สทท. ยังไม่ใช้ข่าวของ สนข. เนื่องจาก สทท. เป็นสื่อหลักที่รัฐบาลใช้มาก หากถังข่าว
ของ สนข. ยังไม่มีความพร้อม สทท. ยังไม่กล้าใช้และยังต้องใช้ถังข่าวของตนเองอยู่ ซึ่งหากใช้ถัง
ข่าวของ สนข. แล้วออกอากาศไม่ได้จะเป็นปัญหาใหญ่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับเรื่อง
การดําเนินการรวมกัน
ผอ.สนข. รายงานว่า จะต้องวางเป็น 2 Channel คือในเรื่องของภารกิจด้าน
เทคนิคที่จะทําอย่างไร และด้าน Content ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งปรับปรุง
อปส. แจ้งว่า ขอให้ช่วยกันระดมความคิดว่า ในภาวะเช่นนี้จะหาทางออกอย่างไร
ในการแชร์ข้อมูลร่วมกัน คิดว่าควรจะหารือกันในเรื่องนี้เป็นพิเศษ โดยจัดการสัมมนา และทํา
Workshop ประมาณ 1-2 วัน กําหนดประเด็น มอบ สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดสัมมนา
มติที่ประชุม
สัมมนาต่อไป

รับทราบ และมอบ สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัด

6.4 งบประมาณในการจัดประชุม ครม. สัญจร
ผอ.สปข.8 รายงานว่า เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องระหว่าง สปข.8 กับมติที่
ประชุมผู้บริหาร สปข.1-8 เมื่อวานนี้ (26 มิ.ย.56) การประชุม ครม. สัญจร ครั้งที่ 11 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ สปข.8 ซึ่ง สปข.8
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครม. สัญจร ปี 2556 รวม 3 ครั้ง ในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติ
/ได้วางระบบ.........

- 38 ได้วางระบบวางงานไว้เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา สิ่งที่จะมีพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคือระบบช่องทาง
IT ประกอบด้วย News Media, Facebook, Youtube, SMS และ Line เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ช่องทาง
จะทําให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวเนื่องกับมติที่ประชุม ผอ.สปข.1-8 คือ การปฏิบัติงานประชุม ครม. สัญจร เดิม กปส.
ตั้ ง งบประมาณไว้ ค รั้ ง ละ 100,000.- บาท ซึ่ ง ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
ทําให้ผลงานที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ที่ประชุม ผอ.สปข.1-8 มีมติร่วมกันว่า ขออนุมัติ
หลักการในเบื้องต้นว่า การประชุม ครม.สัญจรในปี 2557 ขอปรับเพิ่มวงเงินสนับสนุน สปข.1-8
จาก 100,000.- เป็น 200,000.- บาท และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ สปข.8 ในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม มีต้นทุนในการดําเนินงาน 100,000.- บาท ในขณะที่ต้องระดมทีมงานเข้าไป
ปฏิบัติงานที่พัทยา ห่างจาก สปข. พอสมควร จึงขอเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้เป็นการนําร่องเป็น
200,000.- บาท เพราะในทุกครั้ง สปข. ต้องใช้งบประมาณของ สปข. เพิ่มทุกครั้ง จึงขอให้
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติในหลักการปี 2557 และสนับสนุน สปข.8 ในการประชุมครั้งที่ 11
และ 12 ด้วย
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมเรื่องนี้ และมติที่ประชุมคือ
สนับสนุนให้ครั้งละ 100,000.- บาท ทั้งนี้ได้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว สําหรับ สปข.8 จํานวน
หลายครั้ง และในครั้งที่ประชุม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะขอโยกมาจาก สปข.6 ซึ่งไม่มี
การประชุม มาใช้ที่ สปข.8 ในวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556แทน ส่วนครั้งต่อไปในเดือน
กันยายน 2556 ยังไม่มีงบประมาณจึงขอเพิ่มในส่วนนี้ด้วย แต่กรณีที่จะขอให้เพิ่มค่าใช้จ่ายเป็น
ครั้งละ 200,000.- บาท นั้น เห็นสมควรที่จะสนับสนุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายจํานวนมาก
อกค. รายงานว่ า ในการประชุ ม ครม.สั ญ จร ณ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ให้เป็นไปตามที่ รปส.(นายประวินฯ) ชี้แจง สําหรับครั้งต่อไปหากไม่มีงบประมาณจริง ๆ จะใช้เงิน
รายได้ เมื่อ สปข.8 เสนอเรื่องมาจะได้นําเข้าสู่คณะกรรมการจัดสรรเงินรายได้พิจารณาอนุมัติต่อไป
อปส. แจ้งว่า ต้องคํานึงถึงปีต่อ ๆ ไป ฉะนั้นการวางแผนเรื่องงบประมาณจะต้อง
วางแผนล่วงหน้า
ผอ.สนผ. รายงานว่า ได้หารือร่วมกับ กคล. ในการที่จะปรับปรุงในปี 2557
ซึ่งได้แจ้งให้ทุกหน่วยทราบแล้วว่า ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 จะแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบว่าได้รับ
จั ด สรรงบประมาณเท่ า ใด ขณะนี้ ใ นงบ 100 ล้ า นบาท เป็ น งบดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์
ยังไม่ได้จัดสรรให้แต่ละโครงการเ หลังจากที่จัดทํา Master plan ส่งไปให้ และจะดําเนินการรวบรวม
Action plan จะต้องมีการกําหนดวันที่ในการส่ง และยังได้หารือกับ กคล. เรื่องการจัดสรรจ้างเหมา
บริการซึ่งเป็นภาระมากพอสมควรของ กปส. ค่าจ้างเหมาบริการใช้จํานวนมาก 50-60 ล้านบาท
/แต่ กปส. ได้รับ………

