รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 2/๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
--------ผู้มาประชุม
1. นายอภินันท์
2. นายไพฑูรย์
๓. นายอําพล
4.
5.
6.
7.
8.

นายจําลอง
นายจรูญ
นางสาวศุภพร
นางอุษณีย์
นางยุวพร

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นางจิตติมา
นายชุมพร
นางทัศนีย์
นางทัศนีย์
นางจุฑารัตน์
นางวันเพ็ญ
นายเสรี
นายดุสิต

17. นางธารทิพย์
18. นางทิพย์สคุ นธ์

จันทรังษี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
หิรัญประดิษฐ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
บุญจันทร์
ผู้ชํานาญงานด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ไชยศร
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สาครบุตร
ผู้อํานวยการสํานักข่าว
ศรีธัญรัตน์
ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
นวชาติกุล
ผู้อํานวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
จารุจินดา
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
เครือขวัญ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
ไตรอรุณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
โสดาศรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
อัพตัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
สิงห์คีรี
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
ทองงามขํา
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
สุดเกตุ แสนจิตร ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดพิษณุโลก แทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 4
/19. นางพิชญา.........

19. นางพิชญา
20. นางสุพตั รา

เมืองเนาว์
บุญชีพ

21. นายทินรัตน์
22. นายสมโภชน์

สัจจาพิทักษ์
สุทธาธิวงษ์

23. นายประดิษฐ์

กังสนารักษ์

นายชูโชค
นายกิตติศักดิ์
นายยุทธนา
นางชมมณี

ทองตาล่วง
หาญกล้า
เทียมพงศ์
เกตุมุต

24.
25.
26.
27.

28. นางอัตถจินดา
29. นางสาวนาตยา

อินทรทัต
จันทร์สอง

30. นายเสมอ
31. นายสมพงษ์

นิ่มเงิน
ปัตตานี

32. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

33. นางอุบลรัตน์

คงกระพันธ์

34. นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

35. นางชุติมา

มณีโชติ

36. นายดํารง

เศวตพรหม

37. นายธเนศ

เธียรนันทน์

-2ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
แทน ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
/37. นางสาวสมมาตร .........

38. นางสาวสมมาตร

รัตนแสง

-๓ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายประวิน
พัฒนะพงษ์

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายณัฐพร
2. นางอรชุมา
3. นายวัฒนา
4. นางสาวสายพิณ
5. นางนวิยา

เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สลก.
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก.

รัตศิลปิน
จิรกาญจน์ไพศาล
เงินกลม
เจริญรัศมี
อินทร์มี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
- อปส. ประชุมร่วมกับคณะทํางานของรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารงฯ)
ทุกวัน เวลา 09.00 น. ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเวลา 10.30 น. ประชุมร่วมกับ
ศรส. โดยในบางครั้งอาจมอบ รปส.ทั้ง 2 ท่านผลัดเปลี่ยนกันเข้าร่วมประชุมด้วย
- วันนี้ (24 ก.พ.57) มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาปิดล้อม สทท. ประมาณ
500-600 คน ได้มีการประสานการปฏิบัติปรากฏว่าหน่วยกําลังที่ประจําที่ สทท. มีน้อยกว่าที่อยู่จริง
อาจส่งผลต่อการควบคุมดูแลทั้งวิทยุและโทรทัศน์ อันเป็นหัวใจสําคัญ ได้รับการชี้แจงว่าได้มีการ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ เรื่องนี้จะได้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติต่อไป
สํ า หรั บ เอกสารสํ า คั ญ ควรสํ า เนาไว้ หากมี เ หตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น สามารถนํ า ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และ
ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสําหรับสถานการณ์ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องการ
ติดต่อระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ขอให้ผู้บริหารได้กําชับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ติดต่อสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง
- ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สวท. (ดร.จรูญ ไชยศร) ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่ง รปส. สําหรับการแต่งตั้งโยกย้ายในตําแหน่งต่าง ๆ จะพิจารณาในเร็ว ๆ นี้
- การเร่งรัดงานโครงการต่าง ๆ ขอให้หน่วยงานเร่งดําเนินการโดยด่วน
โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมต้องมีการวางแผน สําหรับงบประมาณที่ยังไม่เรียบร้อยต้องหารือ
ต่อไปว่าจะร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป
/- การตั้ง สวท.หัวหิน ………

-4- การตั้ ง สวท.หั ว หิ น มี ค วามคื บ หน้ า ไปมาก ได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ
ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยนําเสนอเหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ของการตั้ง
สวท.หัวหิน ซึ่งจะเป็นโอกาสในการพัฒนาให้เป็นสถานีให้ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ
การดําเนินการร่วมกับมูลนิธิฯ และโรงเรียนวังไกลกังวล โดยเฉพาะได้รับความกรุณาให้ต้ังชื่อใหม่ว่า
“สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวังไกลกังวล” ซึ่งจะได้มีหนังสืออย่างเป็นทางการไปยัง
สํานักพระราชวัง เพื่อนํากราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อไป ส่วนงบประมาณเดิมจะขอ
งบกลางจากรัฐบาล ซึ่งอาจไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ขอ เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่อย่างไรก็ดี
จะใช้งบเหลือจ่ายจากงบของ สทท. มาดําเนินการ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕7
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 1/๒๕๕7
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว
มีผ้ขู อแก้ไข ดังนี้
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 3 ระเบียบวาระที่ 1 ย่อหน้าที่ 3 ดังนี้
- บรรทั ด ที่ 2 จาก “ประชุ ม ปลั ด กระทรวง” เป็ น “ปนร. ได้ เ ชิ ญ ประชุ ม ส่ ว น
ราชการในสังกัด”
- บรรทัดที่ 3 จาก “สปข.5” เป็น “สปข.1-8 และหน่วยราชการในส่วนภูมิภาค”
ผอ.สนข. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 12 ย่อหน้าที่ 2 ขอแก้ไขทั้งหมด
เป็น “ผอ.สนข. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้รับมอบหมายจาก อปส. ให้ส่งผู้แทนเข้าร่วมติดตาม รปส.
(นายประวินฯ) และ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เข้าร่วมประชุม ศรส. ที่สโมสรตํารวจ เวลา 10.30 น.
เพื่ อ ประสานข้ อ มู ล ข่ า วสารและสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการด้ า นข่ า วสารและ
สารสนเทศ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) โดยมี อปส. ในฐานะ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ ทราบเป็นประจําทุกวัน
ผอ.สนผ. ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 10 ย่อหน้าสุดท้าย ขอแก้ไขทั้งหมดเป็น “ผอ.สนผ. เสนอให้มีการเร่งรัด
ดําเนินการโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี เนื่องจากเดือนกรกฎาคม 2557 จะครบสัญญาแล้ว
หากดําเนินการไม่ทันจะต้องส่งเงินดังกล่าวเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน”
- หน้าที่ 25 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 2 จาก “สื่อกิจกรรมต่าง ๆ ไม่มีเลย” เป็น
“ตามความประสงค์ของ กกต.” และย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 1 - 2 ขอเพิ่มเติมเป็น “ผอ.สนผ. ชี้แจงว่า
/แผนการประชาสัมพันธ์ .........

-5แผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สว. ยังสามารถปรับได้ เพราะว่าขณะนี้ สนผ. อยู่ระหว่างการ
รวบรวมข้ อ มูล ทั้ง หมดเพื่อ จั ดทํ า แผนส่ง ให้ กกต.” และบรรทั ด ที่ 4 ขอเพิ่ ม เติ ม เป็ น “ฉะนั้ น
ยังมีเวลาที่จะส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้”
- หน้าที่ 27 ย่อหน้าที่ 2 ขอแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดเป็น “ผอ.สนผ. รายงานว่า
ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของ กกต. แล้ว เนื่องจากแผนกําหนดระยะเวลาดําเนินการระหว่าง
ธันวาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 กกต. แจ้งว่า ดําเนินงานในงวดแรกขอให้เป็นไปตามแผน
ส่วนที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ก็ให้ส่งเงินคืน ส่วนจะมีในระยะต่อไปหรือไม่ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคงเป็นแผนที่เพิ่มเติมจากเดิม”
ผอ.สปข.5 ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 29 ทั้งหมดเป็น “ผอ.สปข.5 รายงานว่า
ได้ เ ตรี ยมความพร้ อมกับ สถานการณ์ ก ารชุ มนุ ม ซึ่ งเริ่ม มาตั้ง แต่ วัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2556
ช่วงเดือนแรก ๆ สถานการณ์ไม่รุนแรงมาก แต่เหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบทางด้านการปฏิบัติงาน
จริง ๆ คือเมื่อ 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการประกาศให้หน่วยราชการหยุดงาน มีผู้ชุมนุมไปกดดันที่
สทท. ทั้ง 3 แห่ง ใน สปข.5 อย่างต่อเนื่อง สปข.5 พยายามที่จะดําเนินงานตามแนวทางที่ผู้บริหาร
กปส. ให้แนวทางไว้ คือไม่ขัดขืน หากวันใดมีการกดดันให้หน่วยราชการปิดทําการก็จะใช้วิธีการ
ทํางานที่บ้าน โดยก่อนหน้าที่จะเกิดสถานการณ์เข้มขึ้นได้มีการประชุมและวางแนวทางว่าทุกหน่วย
จะต้องปฏิบัติตามแผนพิทักษ์องค์กร และต้องมีข้อมูลซึ่งสามารถทํางานที่ใดก็ได้ ส่วนหนึ่งคาดว่า
จะกระทบคือทางด้านโครงการยุทธศาสตร์อาจจะดําเนินการได้ช้ากว่าปกติ เพราะว่าในส่วนของสื่อ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโทรทัศน์จะมีค่อนข้างมากกว่าวิทยุ เพราะฉะนั้นการออกอากาศส่วนมาก
จะรับรายการถ่ายทอดจากส่วนกลาง เช่น สทท. ในพื้นที่ จะมีรายการออกอากาศเฉพาะช่วงเช้า
1 ชั่วโมง นอกจากนั้นต้องรับสัญญาณการถ่ายทอดรายการพิเศษจาก สทท.กทม. ฉะนั้นเวลาที่จะนํามา
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ค่อนข้างน้อยมาก แต่หากสถานการณ์ดีขึ้นภายในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะดําเนินการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งจะมีผลไปถึงการเบิกจ่ายเงินโครงการยุทธศาสตร์ เนื่องจากเมื่อผลผลิต
ไม่สามารถดําเนินการได้ เงินก็ไม่สามารถเบิกได้ ในส่วนของสถานีต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของทางราชการก็ได้นํารถ OB ดาวเทียม หรือรถราชการต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่สําคัญไปไว้ใน
สถานีตํารวจ หรือในค่ายทหาร สําหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมายังไม่ได้เปิดหน่วยก็ต้อง
ประกาศปิ ด คาดว่ า 7 จัง หวั ด ในวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ์ 2557 มี ก ารประเมิ นสถานการณ์ ว่ า
อาจจะคงไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากบัตรเลือกตั้งไม่สามารถไปถึงหน่วยเลือกตั้งในจังหวัด
ต่าง ๆ ได้ สําหรับการถ่ายทอดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในภาคใต้คงจะช่วยสนับสนุน สทท.
และ สวท. ทางด้านการรายงานสถานการณ์ โดยภาพรวมการทํางานเป็นไปด้วยความยากลําบาก
และไม่สะดวก แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็อดทนเพื่อผ่านไปให้ได้”
/ผอ.สปช. ขอแก้ไข .........

-6ผอ.สปช. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 13 ย่อหน้าที่ 6 จาก “หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้นมีผ้สู มัครเต็มทั้งหมดแล้ว” เป็น “หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นหลายหลักสูตรมีผ้สู มัครเต็มแล้ว”
ผอ.กพร. ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 27-29 วาระที่ 6.2 แก้ไขทั้งหมดเป็น
“ผอ.กพร. ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานชุดที่ 3 ติดตามและประเมินผล
ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ ผอ.สํานัก/กอง ประจําปีงบประมาณ 2556
และนําสู่การพิจารณาประเมินโดยผู้บริหารที่กํากับดูแลสํานัก/กอง พบว่าปัญหาในการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานได้นําผลการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในระดับองค์การ และระดับสํานัก/กอง
ซึ่งเป็นผลจากการประเมินในภาพรวมขององค์การ มาเป็นผลการประเมินระดับบุคคล (ระดับ ผอ.
สํานัก/กอง และ ปชส.) ส่งผลให้คะแนนตามผลงานของผู้อํานวยการสํานัก/กอง ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมีคะแนนในระดับเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน
เนื่องจาก กพร. ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้จัดทําร่างกรอบเกณฑ์ตัวชี้วัดกลาง
1 ตัวชี้วัด สําหรับผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร
ประจําเดือนมกราคม 2557 เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ให้กําหนดตัวชี้วัดกลางดังกล่าวจากสัดส่วนของ
ผลงานร้อยละ 70 โดยกําหนดให้มีผลงานในน้ําหนักร้อยละ 45 และตัวชี้วัดกลางในน้ําหนักร้อยละ
25 เพื่อให้ผ้บู ริหารที่รับผิดชอบองค์กรทุกระดับต้องสามารถวินิจฉัยรายชิ้นงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ว่าปฏิบัติงานในภาพรวมได้ผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอย่างไร โดยกําหนดชื่อ
ตัวชี้วัดหลักคือ ความสัมฤทธิ์ผลของงานที่ได้รับมอบหมาย และมีตัวชี้วัดย่อย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1 การรายงานการปฏิบัติงาน
2. ผลของงานทันเวลาที่กําหนด
3. ความมีประสิทธิภาพของงาน
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) กล่าวเพิ่มเติมว่า อปส. และ รปส. ทั้ง 2 ท่าน ได้หารือร่วมกัน
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผอ.สํานัก/กอง, ผชช. และ ปชส. ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้ประเมิน
หากประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้อย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุม เนื่องจากตัวชี้วัดบางตัว และค่า
เป้าหมายที่กําหนดไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้ชัดเจน ผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาผลของงาน
ในภาพรวมที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรทั้งหมด จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัดอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ให้ผู้บริหาร
เป็นผู้ประเมินผลงานรวมของ ผอ.สํานัก/กอง, ผชช. และ ปชส. โดยกําหนดให้อยู่ในสัดส่วนของผลงาน
ร้อยละ 70 และจําแนกเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 : 25 โดยร้อยละ 25 เป็นตัวชี้วัดกลางตามที่ กพร. แจ้งแล้ว
ทั้งนี้ มอบให้ กพร. จัดทํารายละเอียด และคําอธิบายตัวชี้วัด พร้อมค่าเป้าหมายเพื่อนําเสนอผู้บริหารต่อไป
เห็นชอบตามข้อเสนอ และมอบ กพร. ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม
/จึงขอเสนอให้ ………

-7จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/๒๕๕7
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมื่อวันที่
29 มกราคม ๒๕๕7 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
รายงานผลงานเด่นประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
สพป. ได้จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ
12 นาที ต่อที่ประชุม
อปส. แจ้งว่า ขอขอบคุณ สพป. โดยขอให้ปรับปรุงเนื้อหาสําคัญ สั้นกระชับ และ
ขอให้พิจารณาภาพที่จะจัดทําด้ย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบให้ ผอ.สพป. รับไปดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 2 มกราคม 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2557 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน การใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ
ประจําปี 2556 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
ตามที่ กปส. มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
ปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้
งบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา นั้น
กคล. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
2557 ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1. กปส. ได้รับงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 2,758,814,900.- บาท
ณ วัน ที่ 17 กุม ภาพัน ธ์ 2557 ปรากฏในภาพรวมมี ก ารเบิ ก จ่า ยเงิ น งบประมาณจํา นวน
457,595,535.50 บาท คิด เป็น ร้อ ยละ 16.59 ค่า เป้า หมายตามมติค ณะรัฐ มนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 34.27 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.68

/รายงานผลการ ………

-8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
(ค่า
เป้าหมาย
34.27)

งบบุคลากร

884,570,480.00

-

305,129,635.63

579,440,844.37 34.49

งบดําเนินงาน

460,243,080.00

42,256,367.68

124,100,424.01

293,886,288.31 26.96

1,040,540,000.00

-

-

1,040,540,000.00

-

งบเงินอุดหนุน

846,740.00

-

-

846,740.00

-

งบรายจ่ายอื่น

372,614,600.00

9,299,845.10

28,365,475.86

334,949,279.04

งบลงทุน

2,758,814,900.00 51,556,212.78 457,595,535.50

7.61

2,249,663,151.72 16.59

2. ผลการดําเนินงาน งบบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
884,570,480.- บาท เบิกจ่ายได้ 305,129,635.63 คิดเป็นร้อยละ 34.49
3. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
460,243,080.- บาท เบิกจ่ายได้ 124,100,424.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.96
4. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
1,040,540,000.- บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) ประกอบด้วย
4.1 ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเปลี่ ย นผ่ า นระบบการส่ ง สั ญ ญาณโทรทั ศ น์ ระบบ
อนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ 1 จํานวน 1 ระบบ (สพท.) วงเงิน 980,950,000.- บาท อยู่
ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR ดําเนินการภายใน 5 วัน ตามคําสั่ง กปส. ที่ 13/2557 ลงวันที่
29 มกราคม 2557
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (สพท.)
วงเงิ น 18,200,000.- บาท อยู่ ร ะหว่ า งนํ า เสนอขออนุ มั ติ ย กเลิ ก การประกวดราคาครั้ ง นี้
เนื่องจากการเสนอผลงานในเอกสารประกวดราคากับเอกสาร TOR ไม่สอดคล้องกัน
4.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดระนอง 1 หลัง (สปข.5) วงเงิน 8,000,000.- บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ่าง TOR
ดําเนินการภายใน 10 วัน ตามคําสั่ง กปส. ที่ 1494/2556 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา 2 แห่ง (สพท.) วงเงิน 33,390,000.- บาท
/อยู่ระหว่างนําเสนอ ………

-9อยู่ระหว่างนําเสนอขออนุมัตินําร่าง TOR ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กปส. (www.prd.go.th)
และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8(1)
5. ผลการดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน
846,740.- บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย)
6. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
372,614,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 28,365,475.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.61 ประกอบด้วย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมใน
ระบบสําหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ (สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท
อยู่ระหว่างจะนําร่าง TOR ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กปส. (www.prd.go.th) และเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ข้อ 8(1)
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV Studio 1)
ระบบ Digital High-Definition 1 ชุด (สทท.) วงเงิน 90,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง กคล. นําเสนอ
รายการข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผ้เู สนอแนะวิจารณ์ 1 ราย
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สปต., กกจ.)
วงเงิน 4,984,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 137,000.- บาท คิดเป็นร้อยลุ 2.75
6.4 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ข่ า วแห่ ง ชาติ (สนข.) วงเงิ น
5,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 520,510.- บาท คิดเป็นร้อยละ 10.41
6.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท
6.6 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ (สนผ.)วงเงิน 10,000,000.- บาท
6.7 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดํา เนิ น งานด้ า นข่ า วโทรทั ศ น์ (สทท.) วงเงิ น
150,000,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 26,357,306.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.57
6.8 โครงการพั ฒ นาสถานี โ ทรทั ศ น์ ภ าคภาษาอั ง กฤษและสถานี โ ทรทั ศ น์
อาเซียน (Flagship Project) 1 โครงการ (สนข.) วงเงิน 50,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 381,714.- บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.76
6.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.)วงเงิน 25,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 9,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04
/6.10 ค่าใช้จ่าย .........
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(สนผ.) วงเงิน 14,040,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 605,795.- บาท คิดเป็นร้อยละ 4.31
6.11 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สนผ.) วงเงิน
1,350,000.-บาท
6.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.)
วงเงิน 4,500,000.-บาท เบิกจ่ายได้ 353,750.- บาท คิดเป็นร้อยละ 7.86
6.13 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งเหมาบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ภ าษามลายู (สปข. 6)
วงเงิน 1,740,000.- บาท
7. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
7.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. วงเงิน 141,571,710.- บาท
มีดังนี้
7.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 19,934,100.- บาท
บมจ.ล็อกซเล่ย์ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 643/56/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556
ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 26 มีนาคม 2557
7.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ
สทท. ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 44,811,600.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961
ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 639/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 28 ธันวาคม 2556 และอยู่ระหว่างนําเสนอหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับกรณีบริษัทฯ ส่งมอบงาน
ล่าช้าตามสัญญาข้อ 15 จะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผ้วู ่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ 39,439.- บาท
7.1.3 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 วงเงินตามสัญญา 6,880,000.- บาท
บจ.บรอดคาสท์และสตูดิโอ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 620/56/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556
และคณะกรรมการตรวจรั บ ทํ า การตรวจรั บ พั ส ดุ พ ร้ อ มรายงานและเบิ ก จ่ า ยเงิ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
7.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 211 และ 203
กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 9,915,000.- บาท บจ.นิวเทคโนโลยี
อินฟอร์มาชั่น ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 638/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ นําเสนอผลการ
ตรวจรับพัสดุงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ
/7.1.5 โครงการก่อสร้าง ………
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย วงเงินตามสัญญา 7,950,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วนจํากัดกฤษฎาและอัสดาเอ็นจิเนียริ่ง ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 731/56/2556
ลงวั นที่ 17 พฤษภาคม 2556 ครบกํา หนดส่ ง มอบในวั นที่ 12 มกราคม 2557 เบิ ก จ่ า ย
เงินงวดที่ 3 แล้ว และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)
พร้อมเบิกจ่ายเงินให้ หจก.ฯ
7.1.6 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงินตามสัญญา 61,880,000.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณ
พ.ศ.2555 จํานวน 12,400,000.- บาท และงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 49,480,000.- บาท
อยู่ ร ะหว่ า ง บจ.สตรองบราเดอร์ ส 1961 ดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ 709/56/2555
ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และคณะกรรมการ
ตรวจรับขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ฯ
7.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสช. วงเงิน 2,985,000.- บาท
- โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ทดแทนของเดิม วงเงินตามสัญญา 2,985,000.- บาท บจ.นิวเทคโนโลยี อินฟอร์มาชั่น
ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 630/56/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 12 กันยายน 2556 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการ ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้าย
พร้อมรายงานผลการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
7.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 292,638,200.-บาท
- โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์
ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) วงเงินตามสัญญา
292,638,200.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 646/56/2556
ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2557 และบริษัทฯ ได้มี
หนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ขอส่งมอบพัสดุงวดที่ 2
8. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2556
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (จัดซื้อกล้อง)
(สทท.) วงเงินตามสัญญา 14,404,388.- บาท บจ.ปิ่นรังษี กรุ๊ป ดําเนินการตามสัญญาเลขที่
621/56/2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 วงเงิน 14,388,888.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินให้บริษัท
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ………

- 12 อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ได้ตรวจสอบรายละเอียดจากระบบ GFMIS แล้ว ขณะนี้
กปส. มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 17.40%
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนธันวาคม 2556
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕7 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
2,394.48 ล้านบาท
- เงินรายได้
๒85.26 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
0.99 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.44 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
9.3๘ ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
1.18 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
7.93 ล้านบาท
- เงินรับฝากอื่น ๆ
34.01 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 สรุปผลสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภายใน กปส. (ไตรมาส 1) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕7
ลนก. รายงานว่า สลก. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดย สลก. ต้องรายงานสรุปผลการ
ปฏิ บั ติ ตาม พ.ร.บ.ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสั มพั นธ์
ต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรายไตร
มาส รวม ๔ ไตรมาส
สลก. ได้สรุปสถิติ ………
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จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ 1 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2556) ดังนี้
๑. สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง
- สถิ ติ ก ารมาขอใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ส่ ว นกลางรวม
33,857 ราย 467 เรื่อง ส่วนภูมิภาครวม 252,282 ราย 4,855 เรื่อง
- สถิ ติ ก ารรายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ส่ ว นกลางรวม 324 รายการ
ส่วนภูมิภาค 1,687 รายการ
๒. มีการใช้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
กปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓. อุปสรรค - ปัญหาของหน่วยงานในการดําเนินการของส่วนภูมิภาค
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า ในการนําเสนอเรื่องเข้าที่ประชุม ขอให้พิจารณาด้วยว่าเรื่องใดควร
รายงานเป็นเอกสารมากน้อยเพียงใด เรื่องสําคัญ ควรมีประเด็นนําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานผลการดํ า เนิ นงานติ ด ตามสถานการณ์ ก ารชุ มนุ ม ของกลุ่ ม กปปส.
ลําดับเหตุการณ์การชุมนุมตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2557 การดําเนินการของ
สนข., การประชุม, การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ชุมนุมด้านสื่อ, การปฏิบัติการ
เผยแพร่ออกอากาศของ NBT World ในช่วงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
2. การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและบรอดแบนด์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลข่าวสาร หรือ IOC
4. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
5. การประชาสัมพันธ์วันมาฆบูชา
6. รายงานผลการดําเนินงานโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ (NBT WORLD)
7. รายงานการเผยแพร่ข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ ผ่านสถานีโทรทัศน์
ดาวเทียม (NBT World) ระบบ C-Band, PSI ช่องสัญญาณ 198 และ GMMZ 194
/8. การดําเนินงาน ………
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9. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สนข.
10. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบ
PRD NEWS Data Sharing ให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน 248 ข่าว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า จากการรายงานหน่วยงานมีความแตกต่างในการรับ-ส่งข่าวค่อนข้างมาก
บางหน่วยงานส่งมาจํานวนมาก บางหน่วยงานไม่ส่งเลย ขอให้ทุก สปข. ช่วยกําชับในเรื่องนี้ด้วย
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม
ในเรื่องการรับ-ส่งข่าวด้วย

รับทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

4.4 สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกมส์การละเล่นของซุ้ม
ประเทศมาเลเซีย “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557” ของ สปช.
ร.ผอ.สปช.(นางชมมณี ฯ ) รายงานว่ า สปช. ได้ รั บมอบหมายจาก
คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557 ของ กปส. ให้จัดกิจกรรมเกมส์การละเล่น
ของซุ้มประเทศมาเลเซีย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557
สปช. ได้จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
1. จากกลุ่มตัวอย่างผู้มาร่วมงานซุ้มประเทศมาเลเซีย จํานวน 334 คน พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 53.90 รองมาเป็นเพศชาย
จํ า นวน 154 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.10 อายุ ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ร ะหว่ า ง 5-10 ปี
จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.10 รองลงมาอายุระหว่าง 11-15 ปี จํานวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.00 และอายุต่ํากว่า 5 ปี จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 ตามลําดับ
2. จากการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ
4.42 (88.40%) อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยประเด็นพอใจกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ซุ้มประเทศมาเลเซีย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.49 (89.80%) อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือ พอใจการดูแล
ของพี่ที่ซุ้มฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 (89.60%) อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนประเด็นพอใจ
การจัดซุ้มประเทศมาเลเซีย มี่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (87.40%) อยู่ในระดับ มากที่สุด
และประเด็นของรางวัลที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (86.80%) อยู่ในระดับ มากที่สุด
/3. ประเด็นการมาร่วมงาน ………
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จํานวน 307 คน คิดว่าจะมาร่วมงานวันเด็กในปีหน้า (พ.ศ.2558) คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมา
ไม่แน่ใจมีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 และไม่มาร่วมงาน จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลําดับ
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายประเด็น เช่น
ให้มีอุปกรณ์การเรียนมาแจก, ให้มีกิจกรรมร้องเพลง, ให้มีกิจกรรมวาดรูป, มีเกมส์การละเล่น
มากกว่านี้, ให้จัดกิจกรรมทุก ๆ ปี และจัดงานได้ดีมาก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว
ร.ผอ.สปช.(นางชมมณีฯ) รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการความคืบหน้าการจ้างเหมา
บริหารจัดการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ จากเรื่องเดิมที่ สปช. ได้ขออนุมัติยกเลิกการสอบราคา
อาคารหอพักการเวก ครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ตามกําหนด สปช.
จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อกําหนด TOR ใหม่ ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างการดําเนินการ
ทั้ ง 2 อาคาร เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บของทางราชการ ขณะนี้ ข้ั น ตอนอยู่ ร ะหว่ า ง กคล.
ดําเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคา เนื่องจากการจัดจ้างเกิน 1 แสนบาท อยู่ในอํานาจของ อกค.
ราคากลาง 1,680,000 .- บาท จ้างระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 กันยายน 2557
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ ) แจ้งว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กปส. จัดในภาพรวม
แต่การรายงานของ สปช. เป็นการรายงานเฉพาะซุ้มของประเทศมาเลเซียเท่านั้น ขอให้มอง
ภาพรวมของ กปส. ด้วย
ร.ผอ.สพป.(นางยุวพรฯ) รายงานว่า สพป. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา
รายละเอี ย ดพร้ อ มทั้ ง การประเมิ น ผลสรุ ป เป็ น รู ป เล่ ม นํ า เสนอผู้ บ ริ ห ารแล้ ว และจะได้ นํ า มา
รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป
อปส. แจ้ ง ว่ า ขอให้ สปช. ติ ด ตามเรื่ อ งหอพั ก ว่ า มี ปั ญ หาติ ด ขั ด ที่ ข้ั น ตอนใด
เปิดให้บริการไม่ได้มีสาเหตุมาจากเรื่องใด สําหรับมีวิธีแก้ไขอย่างไร และวัสดุที่ใช้ไม่ได้แล้วจะทํา
อย่างไร ขอให้นําเสนอเรื่องการขายทอดตลาดฯ ถึง อปส. ภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ขอให้รายงานผล
ความคืบหน้ากระบวนการขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุให้ที่ประชุมทราบในเดือนต่อไปด้วย
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า ขอให้ สปช. ตรวจสอบทะเบียนพัสดุดังกล่าว หากมี
การชํารุดแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ให้แจ้งขออนุญาตขายทอดตลาดตามระเบียบพัสดุ และ
ขอให้ อกค. ช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. มอบ สปช. ร่วมกับ กคล. ดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุ
ชํารุดของ สปช. และนําเสนอ อปส. ภายในสัปดาห์นี้
/4.5 สรุปความคืบหน้า .........
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการจัดสรรงบประมาณ (รอบสอง)
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. เสนอขออนุ มั ติ ก ารดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ในวงเงิ น งบประมาณจํ า นวนทั้ ง สิ้ น
2,864,๐92,293.- บาท โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 2,758,814,900 บาท และขอรับการจัดสรร
เงินรายได้ กปส. สมทบ จํานวน ๑๐๕,๒๗๗,๓๙๓.- บาท ซึ่ง อปส. อนุมัติแล้วจํานวน ๒ รอบ ดังนี้
๑. รอบแรก เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 และการจั ด สรรงบประมาณ จํ า นวน ๒,๗๗๐,๑๔๒,๙๓๓ บาท ประกอบด้ ว ย
ภารกิจยุทธศาสตร์ จํานวน ๙ แผนงาน งบประมาณจํานวน ๑,๔๒๖,๐๑๖,๖๒๘ บาท และ ภารกิจพื้นฐาน
ของหน่วยงาน กปส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จํานวน ๙๙ หน่วยงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหาร
จัดการภาพรวม กปส. งบประมาณ จํานวน ๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕ บาท
๒. รอบสอง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการฯและการ
จัดสรรงบประมาณภารกิจยุทธศาสตร์ จํานวน ๑๑ แผนงาน งบประมาณจํานวน ๗๑,๘๐๐,๓๓๙.- บาท
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการจัดสรรงบประมาณ
ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ ในรอบแรก ทั้ ง ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ และภารกิ จ พื้ น ฐาน งบประมาณจํ า นวน
๒,๗๗๐,๑๔๒,๙๒๒.- บาท ขณะนี้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยได้แจ้งรายละเอียด แผนงาน/
โครงการ และการโอนงบประมาณให้ สํานัก/กอง รับทราบทางอินทราเน็ต กปส.
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และการจัดสรรงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ รอบสอง ภารกิจยุทธศาสตร์ งบประมาณจํานวน ๗๑,๘๐๐,๓๓๙.- บาท สนผ.
ได้ส่งรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้ กคล. เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดําเนินการโอนงบประมาณและแจ้งเวียนทางอินทราเน็ตให้ สํานัก/กอง รับทราบ
สรุปความคืบหน้าการอนุมัติแผนฯ และการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
๑. ภารกิจยุทธศาสตร์ อนุมัติการดําเนินการและการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนแล้ว
จํานวน ๑๔ แผนงาน งบประมาณจํานวน ๑,๔๙๗,๘๑๖,๙๖๗.- บาท
2. ภารกิจพื้นฐาน สรุปดังนี้
๒.๑ อนุ มั ติ การดํ าเนิ นการและการจั ด สรรงบประมาณภารกิ จ ประจํ า ของ
หน่วยงาน กปส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จํานวน ๙๙ หน่วยงาน รอบแรกในอัตราร้อยละ ๕๐ ตามที่
สนผ. นํ า เสนอ และค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อการบริ หารจั ดการภาพรวม กปส. เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จํ า นวน
๑,๓๔๔,๑๒๖,๓๐๕.- บาท
/๒.๑ สําหรับงบประมาณ ………

- 17 ๒.๑ สําหรับงบประมาณในส่วนที่ยังคงชะลอการจัดสรรอีกร้อยละ ๕๐ จํานวน
๒๒,๑๔๙,๐๒๑.- บาท สนผ. ได้รวบรวมและสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ สํานัก/กอง เสนอขอรับการ
จัดสรรฯ และนําเสนอ รปส.(นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ) ตามที่ได้สั่งการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรร
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
มกราคม 2557
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสั ม พั น ธ์ จ ากหน่ ว ยงานของ กปส. ซึ่ ง ส่ ง มาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด จํ านวน 48
หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๑2 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค
จํานวน 36 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ส่งรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรง 1 หน่วยงาน
ได้แก่ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
2. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3. การดําเนินงานสนับสนุนหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (ภารกิจพื้นฐาน)
4. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสําคัญอื่น ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 18 มกราคม 18 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การประชาสัมพันธ์นโยบายสําคัญของรัฐบาล
3. การรายงานข่าวและการผลิตรายการในสถานการณ์สําคัญ
4. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า .........

- 18 ผอ.สทท. รายงานเพิ่มเติมว่า เรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นอกจาก
การถ่ า ยทอดพระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น ที่ สํ า คั ญ ๆ แล้ ว ยั ง มี ร ายการ
TO BE NUMBER ONE ทุกเดือนที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัลยา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ มา
ซึ่ง อปส. เดินทางไปรับเสด็จในทุกครั้ง ทั้งนี้ได้จัดทําภาพข่าวประจําเดือนส่งให้ สพป. เพื่อนําเสนอ
ในที่ประชุม แต่ไม่ปรากฏในเดือนนี้ สําหรับในเดือนมีนาคม จะเสด็จฯ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗
ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน
สําหรับการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งต่อไป ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
จะเป็นการเลือกตั้งใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ระยอง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จะเป็นการเลือกตั้ง สว. ทั่วประเทศ โดยมีการประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
ซึ่งทาง สทท. ผลิตรายการ “เลือกตั้งคือทางออก ปลดล็อคประเทศไทย” ทุกวันพุธ เวลา ๒๐.๓๐
– ๒๑.๐๐ น. วันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. และวันเสาร์ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ขอให้ส่วนภูมิภาค
รับ สั ญ ญาญด้ ว ย ซึ่ ง เป็ น รายการที่ ร่ว มมื อ กั บ กกต. เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ร ณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชน
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้ง สส. และ สว.
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งตั ว วิ่ ง หน้ า จอ ได้ มี ก ารหารื อ กั บ ปชส.ผู้ แ ทนภาค ๑-๘ ว่ า ตั ว วิ่ ง
หน้าจอที่อยู่ในไลน์ของกลุ่ม ปชส. และผู้บริหารส่วนภูมิภาค มีเรื่องสําคัญเป็นข่าวสารที่น่าสนใจ
ซึ่ง ปชส. และผู้บริหารส่วนภูมิภาค ต้องการให้นําขึ้นตัววิ่งหน้าจอทาง NBT ด้วยนั้น ได้มอบให้
บก.ตัววิ่ง มาอยู่ในกลุ่มรายนี้เพื่อที่จะได้คัดเลือกข่าวที่เป็นประโยชน์นําไปขึ้นเป็นตัววิ่งหน้าจอต่อไป
อปส. มีข้อซักถามว่า สาเหตุใดที่ทําให้ข่าวรายการ TO BE NUMBER ONE ไม่ได้
นํามาเสนอ และขอให้นําเสนอให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งที่มีการเสด็จฯ
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า ขอให้ สทท. และ สพป. ประสานการทํางานร่วมกัน
ในการจัดส่งภาพฯ เพื่อนํามาจัดทําวีดิทัศน์นําเสนอต่อที่ประชุม
ร.ผอ.สพป. รายงานว่า ได้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่จัดทําแล้วแจ้งว่าไม่ได้รับภาพ
ดังกล่าวของ สทท. อย่างไรก็ตาม สพป. รับที่จะไปประสานกับ สทท. เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบ ผอ.สพป. รับไปดําเนินการต่อไป

4.8 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ ายเลขานุ การฯ รายงานว่ า สปข.๑-๘ ได้ จั ดส่ งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
สปข.1
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๑ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗
๒. การจัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่นประจําปี ๒๕๕๗” ครั้งที่ ๓
/๓. การอบรมหลักสูตร ………

- 19 ๓. การอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของ สปข.๑
๔.การจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สปข.๑
๕. การจัดนิทรรศการอาเซียน สปข.๑ ในงานวันเกษตรอีสาน
๖. การรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ กปส. ทราบเป็นประจําทุกวัน
๗. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ จะมีการเลือกตั้ง สว. ก็มีแผนที่จะของบประมาณไป
ดําเนินการเลือกตั้งโดยใช้ชื่อรายการว่า “เกาะติดเลือกตั้ง” และจะได้ประสานงานด้านสื่อกับทาง
สทท. และ สวท. ส่วนกลาง อีกครั้งหนึ่ง
สปข.๒
๑. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข. ประจําเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. สปข.๒
3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการยุทธศาสตร์
4. ประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี ประจําปี ๒๕๕๗
5. อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณ สวท.อุบลราชธานี
7. ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี
8. ประชุมคณะทํางานโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ
ระดับจังหวัด : อุบลราชธานี
9. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
10. ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11. ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการฯ และเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
12. ประชุมคณะทํางานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี
13. ประชุมผู้บริหาร และ คบส. ณ สวท.วิภาวดีรังสิต
14. เข้ารับถ้วยรางวัล (วอลเล่ย์บอลหญิง) ในการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน
ประจําปี ๒๕๕๖ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
๑๕. ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖. ร่ ว มพิ ธี ทํ า บุ ญ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลสมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ วัน
๑๗. ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาลุ่มแม่น้ําโขงเกมส์
/๑๘. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ………

- 20 ๑๘. จัดประชุมผู้บริหารสัญจร สปข.๒
๑๙. จัดกิจกรรม CSR มอบความรักให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ ในวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สปข.3
๑. จัดกิจกรรม “โครงการแบ่งปั นน้ําใจ สู้ภั ยหนาว” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภั ย
หนาว ประจําปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่อําเภอขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
๒. สรุ ป ผลการประชาสั มพั น ธ์ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร เป็ น การ
เลือกตั้งทั่วไป (กรณียุบสภา) สปข.๓ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. การรณรงค์เรื่องการประชาสัมพันธ์หมอกควันและไฟป่า ซึ่งกองทัพอากาศก็
จะบูรณาการการดําเนินการร่วมที่กองบิน ๔๑
สปข.๔
๑. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๗
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
3. แถลงข่าวการจัดการประกวดรําวงย้อนยุคพื้นบ้าน
4. ประชุมสื่อสารแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ประจําปี ๒๕๕๗ และ
จัดรายการ “สี่แยกข่าวสัญจร”
5. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและคณะ จัดสัมมนาที่ จ.พิษณุโลกและ จ.สุโขทัย
สปข.๕
๑. ผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองของ สปข.๕, สทท., สวท., สวศ. และ
ส.ปชส. ในสังกัด สปข.๕ ในส่วนของภาวการณ์ที่เกิดขึ้นทาง สปข.๕ ได้ใช้วิกฤตเป็นโอกาสที่จะดําเนินงาน
ในเชิงรุกในการลงพื้นที่มากขึ้น ได้มีการไปประชุมผู้บริหารสัญจรในจังหวัดต่าง ๆ และในส่วนของ
สถานการณ์ล่าสุด วันนี้มีข่าวว่าจะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจะนํามวลชนไปเปิดศาลากลางให้หลังจากที่
โดนปิดมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ แต่ถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีผ้ไู ปเปิดศาลากลาง
๒. ผลการดําเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป
(กรณียุบสภา) ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. การจัดอบรมตามหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ระดับสูง
4. โครงการศึกษาดูงานการผลิตรายการท้องถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา”
ณ สวท.ฝาง
5. การศึ ก ษาดู ง านโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า ปากพนั ง อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ประจําปี ๒๕๕๗
/6. ความคืบหน้า………

- 21 6. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สวท.ระนอง
7. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สปข.๖
๑. การคัดเลือก ส.ปชส. และ สวท.ดีเด่น สปข.๖ ประจําปี ๒๕๕๗
๒. ความคืบหน้าการซ่อมสร้างอาคารที่ทําการ บ้านพักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สวท.สตูล
ดําเนินไปเกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ระหว่างการก่อสร้าง หจก.ตากใบโยธา รถขนดินได้ไปเกี่ยวถูกสมอ
บกของเสาอากาศ เอ.เอ็ม. หักครึ่งท่อน สวท. ได้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สพท. และ สทน.
ของสํานัก ได้ไปตรวจสอบความเสียหายแล้ว สรุปว่าเสียหายทั้งต้นใช้การไม่ได้ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่
ประมาณการ ๘ แสนบาทเศษ ซึ่งบริษัทฯ ยินดีรับชดใช้ท้ังหมด ซึ่งได้ทําหนังสือรายงาน อปส. ผ่าน
รปส. เรียบร้อยแล้ว
๓. สรุ ป การประชุ ม หารื อ ร่ ว มระหว่ า ง ศอ.บต. กั บ กปส. ในประเด็ นเรื่ องสื บ
เนื่องมาจากการที่ ศอ.บต. ขออนุญาตตั้งเสาอากาศวิทยุ ระบบ เอฟ.เอ็ม. บนเขาปกโย๊ะ อ.บันนังสตา
จ.ยะลา ซึ่งเรื่องนี้ส่วนเทคนิค สปข.๖ ในเบื้องต้นได้ปรึกษา สพท. ทราบว่า ศอ.บต. ขอตั้งเสา
อากาศ กายวาย ๖๐ เมตร หากตั้งแล้วจะมีผลกระทบด้านเทคนิคกับการออกอากาศของ สทท.ยะลา
และ สวท.ยะลา แน่นอน ดังนั้น สปข.๖ จึงได้ทําบันทึกรายงาน อปส. ผ่าน รปส. ทราบ และ อปส.
เห็นชอบให้ สปข.๖ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมระหว่าง ศอ.บต. กับ กปส. เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งได้เชิญ รปส.(นายประวินฯ) เป็นประธานฝ่าย กปส. และพร้อมด้วย
ผอ.สพท. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนทางด้าน ศอ.บต. มีรองเลขาธิการ
ศอ.บต. เป็นประธานฝ่าย ศอ.บต. สาระสําคัญที่ต้องการให้พิจารณาคือเรื่องของการตั้งเสา
อากาศวิทยุของ ศอ.บต. จากเดิมที่กําหนดว่าจะเป็นเสากายวายความสูง ๖๐ เมตร ผอ.สพท. เสนอว่า
เพื่อไม่ใช้เกิดปัญหารบกวนทางด้านเทคนิคเปลี่ยนเป็นเสาชนิดเซสซัพพอต และปรับความสูงให้
ลดลงเหลือ ๓๐ เมตร ซึ่งเป็นมติที่ประชุมทั้ง ๒ ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ส่วนประเด็นอื่น ๆ จะมีประเด็น
เกี่ยวกับเรื่องความถี่ที่เคยนําเรียนท่านเป็นระยะแล้วว่า ศอ.บต. ได้ดําเนินการออกอากาศ เอฟ.เอ็ม.
มานานแล้ ว โดยใช้ ค วามถี่ ๙๑.๗๕ มฮ. ซึ่ ง ไปใกล้ เ คี ย งกั บ ของ สวท.ยะลา เป็ น คลื่ น หลั ก
ออกอากาศด้วยความถี่ ๙๒.๐๐ มฮ. ตามหลักทางเทคนิคแล้วห่างกันเพียง .๒๕ มฮ. จะมีผล
ต่อไปในอนาคต ดังนั้น ผอ.สพท. จึงเสนอทางเลือกให้ทาง ศอ.บต. ได้พิจารณาคือ ๑) ให้ทดลอง
ออกอากาศด้วยความถี่ ๘๗.๕ มฮ. ๒) ความถี่ ๘๗.๗๕ มฮ. และ ศอ.บต. เสนอว่าจะทดลอง
ออกอากาศด้วยความถี่ ๑๐๑.๒๕ มฮ. ซึ่งเห็นชอบร่วมกันว่าจะทดสอบด้วยทั้ง ๓ ความถี่ แต่ยัง
สงวนความถี่ ๙๑.๗๕ มฮ. ไว้ว่าหากใน ๓ ความถี่เดิมไม่ได้ผลจะกลับมาใช้ความถี่ ๙๑.๗๕ มฮ.
หากเป็นเช่นนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาในอนาคตต่อไปโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย และ
/ที่ประชุมได้มีมติ ………

- 22 ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันว่าจะทําเป็นบันทึกข้อตกลง ขณะนี้ สปข.๖ อยู่ระหว่างดําเนินการและจะ
นําเรียน อปส. ทราบต่อไป
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ ) แจ้งว่า กปส. มีอํานาจในการกําหนดคลื่นความถี่หรือไม่
ตามข้อเท็จจริงหน่วยงานที่กําหนดคลื่นความถี่ควรเป็น กสทช. และการที่ ผอ.สพท. ไปตกลงกับ
ศอ.บต. จะทําได้หรือไม่ สําหรับเรื่องนี้ กปส. ไม่ต้องสนใจว่า ศอ.บต. จะวางคลื่นไว้ที่เท่าใด
ขอให้ ๙๒.๐ และการ์ดแบน ๐.๕ ขึ้นลงเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลทางเทคโนโลยี และ ศอ.บต.
จะตั้งอะไรก็เป็นเรื่องของ ศอ.บต. ที่จะต้องไปขอ กสทช. เอง หากเขายืนยันใช้ ๐.๗๕ ซึ่งเบียดมาเหลือ
๐.๒๕ ที่ประชุมไม่ควรยินยอม เพราะฉะนั้นในการทํา MOU ลงนามต้องไม่มีข้อความนี้อยู่
เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องถือว่า กปส. เป็นคลื่นหลัก ศอ.บต. เป็นคลื่นรอง ขออนุญาตได้เพียงใบทดลอง
ออกอากาศปีต่อปีเท่านั้น
ผอ.สพท. รายงานว่า การที่ได้เสนอแนะให้ ศอ.บต. ทดลองนั้น ข้อมูลของวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่เต็มหมด ไม่มีพื้นที่ที่จะขยับ จึงเสนอว่ากรณีใช้คลื่น ๙๑.๗๕ มฮ. ขณะนี้กับ กปส.
ยังไม่มี การรบกวนซึ่ งกั นและกั น ซึ่ง จะได้ทํ า MOU
ร่ วมกัน ว่ า หากมี ก ารรบกวนเมื่ อใด
ทาง ศอ.บต. จะต้องแก้ไขหรือต้องยุติการออกอากาศ ส่วนกรณีที่ ศอ.บต. จะไปทดลองในคลื่น
อื่น ๆ จึงเป็นทางเลือกที่หากสามารถหลบได้ก็จะไปใช้ความถี่อื่นแทน ส่วนเมื่อทดลองเสร็จแล้ว
จะต้องไปขอจดทะเบียนกับ กสทช. อีกครั้งหนึ่ง
ร.ผอ.สปข.๖ (นางสุพัตราฯ) รายงานว่า เจ้าหน้าที่เทคนิคของ ศอ.บต. ที่รับผิดชอบ
ในเรื่องการตั้งวิทยุ เอฟ.เอ็ม. แจ้งว่าได้ยื่นเรื่องกับ กสทช. เรียบร้อยแล้ว ด้วยความถี่ ๙๑.๗๕ มฮ.
ออกอากาศมาประมาณ ๑ ปีแล้ว การที่เชิญมาเพื่อขอให้เขาช่วยหลีกเลี่ยงในส่วนนี้ และจะนําข้อเสนอ
ของ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) มาปรับเพื่อไม่ให้ปรากฏอยู่ในข้อตกลง ทั้งนี้จะนําเรียนหารืออีกครั้งหนึ่ง
สํ า หรั บ เรื่ อ งการออกอากาศทางโทรทั ศ น์ มุ ส ลิ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
อปส. แจ้งว่า การดําเนินการเรื่อง Content เป็นการร่วมมือระหว่าง กปส. และ
ศอ.บต. มี บางรายการที่มี การแบ่ง ชั่ว โมงกั น และมี บ างรายการที่ต้ อ งหารื อร่ วมกัน ว่ า แต่ ล ะ
รายการมีความเหมาะสมหรือไม่
ผชช.(นางทัศนีย์ ผลชานิโก) รายงานว่า ประกาศคณะทํางานพิจารณาที่ได้ลงนาม
ไปแล้ว รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน ผอ.สปข.๖ เป็นรองประธาน ผอ.สทท.ยะลา เป็นเลขาฯ
และจะมีฝ่าย ศอ.บต. ที่คัดมาจากบอร์ด ๓ ท่าน เจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ๓ ท่าน รวม ๙ ท่าน ขณะนี้มี
ปัญหาอยู่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดที่ พลตรี จํารูญ เด่นอุดม เป็นประธาน คณะนี้จึงยังไม่มี
การประชุม ส่วนในเรื่องของการออกอากาศ หลังจากที่ทดลองออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
/ทางดาวเทียม ………

- 23 ทางดาวเทียม เลขาธิการ ศอ.บต. ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานเป็นการภายในว่า ต้องการตรวจสอบ
ก่อนว่าดาวเทียมของ กปส. มีผู้ชมมากเพียงใดหากเทียบกับภาคพื้นดิน เพื่อที่จะตัดสินใจอีกครั้ง
หนึ่งในเรื่องงบประมาณที่ ศอ.บต. ขอดูข้อมูลก่อน
ร.ผอ.สปข.๖ (นางสุพัตราฯ) รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมว่า กปส.
ต้องปรับช่อง แจ้งไปยัง กสทช. ว่าเป็นทีวีสันติสุข สําหรับด้านการประชาสัมพันธ์ สปข.๖ รับที่จะ
ไปดําเนินการให้ทาง สวท. และ สทท. ในพื้นที่ เช่น ตัววิ่ง และให้ทาง สวท. จัดทําสปอตประชาสัมพันธ์
เพื่อที่จะตรวจสอบจํานวนผู้ชมผู้ฟัง
อปส. แจ้งว่า สถานีโทรทัศน์มลายู ๒๔ ชั่วโมง ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
การประชาสัมพันธ์ตัวเองน้อยมาก ขณะนี้ถือว่าอยู่ระหว่างการทดลองออกอากาศ และมาดูว่า
สัญญาณดีหรือไม่ รายการเป็นอย่างไร มีคนสนใจมากน้อยเพียงใด
ผอ.สพท. รายงานว่า กรณีต่อใบอนุญาต กสทช. ให้ข้อเสนอแนะว่าให้ยกเลิกชื่อ
สถานีเดิมเพราะเป็นการเปลี่ยนผังรายการโดยสิ้นเชิง และขอตั้งสถานีใหม่เป็น “สถานีโทรทัศน์
สันติสุข” และได้นําเสนอเรื่องปัญหาไปยัง กสทช.
สปข.๗
๑. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วไป
๒. ลงพื้นที่สื่อสารแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ กปส.
๓. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด ศึกษาดูงาน สวท.ตราด
๔. สถานการณ์ที่มีมวลชนชุมนุมกันอยู่ ขณะนี้สถานการณ์เริ่มกังวลว่าจะเกิด
ความรุนแรงขึ้นบางจุด และในส่วนการทํางานของเราได้ต้ังศูนย์ IOC ในการประสานทํางาน
ร่วมกัน ประสานเรื่องข้อมูลทั้งการข่าวและทั้งเรื่องของการเผยแพร่ทางด้านสื่อ ตามที่ อปส.
ให้นโยบายที่กังวลว่าในการทํางานต่อไปหลายจุดเริ่มมีมวลชนอาจจะเข้ามาปะทะกัน และจะได้
นําไปทําความเข้าใจวิธีการทํางานของเรา ในแต่ละพื้นที่ เรื่องของการรายงานข่าว เรื่องของการ
ประสานงานเรื่องข้อมูล
สปข.๘
๑. จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
2. ร่วมติดตามทําข่าวและสัมภาษณ์นายสมชาติ สร้องทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน
ในโอกาสมาสํารวจราคาสินค้า ณ ตลาดสดศรีเมือง จ.ราชบุรี
3. เจ้าหน้าที่ สวท.สุพรรณบุรี เป็นพิธีกรงานแถลงข่าวงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และ
งานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี, ข่าวตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๖ ปี มังกรสวรรค์ และงาน
มหกรรมอาหารอร่อยของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๕
/๔. สวท.ราชบุรี .........

- 24 ๔. สวท.ราชบุ รี ร่ ว มกั บ กกต. จั ด โครงการการเลื อ กตั้ ง เชิ ง สมานฉั น ท์ ใ นการ
เลือกตั้ง ส.ส.
๕. สวท.ราชบุรี ร่วมวานแถลงข่าวการจัดงานราชบุรีไชน่าทาวน์ ๒๐๑๔
๖. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาดชาด
๗. สวท.สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สวท.สุราษฎร์ธานี
๘. ผอ.สวท.สุพรรณบุรี เป็นอนุกรรมการของ กกต.จังหวัด พิจารณาการหาเสียง
ของผู้สมัคร ส.ส. ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
๙. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๒ “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”
๑๐. ผอ.สวท.ชัยนาท ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดชัยนาท
ร่วมเป็นเจ้าภาพสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการกับหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และร่วมพิธีวันยุทธ
หัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
๑๑. การเลื อ กตั้ ง ที่ ผ่ า นมา จากการที่ ไ ด้ ล งไปในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ทุ ก จุ ด ทราบว่ า
มีผ้ทู ี่มาใช้สิทธิระดับหนึ่ง
๑๒. การถ่ายทอดสุพรรณบุรีเกมส์ ได้ประสานการทํางานร่วมกันกับส่วนกลาง
เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.9 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานสรุปความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลัง จากผลการดําเนินงานบริหาร
ทรัพยากรบุคลคล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ประจําเดือน
มกราคม 2557
2. กรอบอัตรากําลังข้าราชการที่ กปส. ได้รับอนุมัติจัดสรรเพิ่มใหม่ตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ
๓. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
๔. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๕. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คีตศิลปิน นายช่างไฟฟ้า และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
/๖. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ………

- 25 ๖. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดพิธีทําบุญตักบาตรและ
การฟังเทศก์เนื่องในวันมาฆบูชา
รับทราบ
มติที่ประชุม
4.10 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่ า ในเดื อ นมกราคม 2557 ได้ ดํ า เนิ น การ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
4.11 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่ า ตามที่ กปส. ได้ มี คํ า สั่ ง ที่ 531/2553 เรื่ อ ง
การมอบอํ า นาจให้ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ คํ า สั่ ง
ที่ 907/2554 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจให้ ปฏิ บั ติ ราชการด้ านการเงิ นและพั สดุ และคํ าสั่ งที่
441/2555 เรื่อง การมอบอํานาจด้านบริหารงานภายใน โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงาน
การใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนธันวาคม 2556 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 62 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 14 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงาน
การใช้ อํ า นาจ จํ า นวน 15 หน่ ว ยงาน และหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ายงานการใช้ อํ า นาจ จํ า นวน
8 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 6 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม ………

- 26 มติที่ประชุม

รับทราบ

4.12 รายงานผลการปฏิบัติงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่ า ในเดื อนกุ มภาพั นธ์ ๒๕๕๗ ได้ ดํ าเนิ นการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. เรื่องรายการทั้งหมด เอฟ.เอ็ม. 6 คลื่น เอ.เอ็ม. 5 คลื่น และช็อตเวป 1 คลื่น
เป็นไปตามผังรายการ
2. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรายงานสถานการณ์
ในวันเลือกตั้งร่วมกับ สทท. และ สนข. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารสนั บ สนุ น คณะทํา งาน IO ของรั ฐ บาล
ที่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประจําทุกวัน และมีบางวันไปดําเนินการที่ ศรส. ด้วย
ประเด็นที่ สวท. ได้ดําเนินการบริการจัดการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจํานําข้าว การเลือกตั้ง
การเปิดพื้นที่บริการประชาสัมพันธ์ การคลี่คลายคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ส่วนรายการวิทยุ
สําคัญที่ได้ดําเนินการในเดือนที่ผ่านมาคือ การบริหารโครงการวิทยุรัฐสภา ซึ่งได้มีการลงพื้นที่
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภาไปตาม สปข. ต่าง ๆ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจรายละเอียด
โครงการและตัวชี้วัด รวมทั้งโครงการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ได้จัดกิจกรรมพบผู้ฟังในส่วนภูมิภาค
4. การจัดงาน “84 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้า
ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
รับทราบ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ การจัดทําไลน์กลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม
ผอ.สนข. รายงานว่า ปชส.ผู้แทนภาค๑-๘ หารือขอให้ ผอ.สนข.
ในฐานะเลขานุการ IOC ทําไลน์กลุ่มเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม เพื่อจะได้รายงานสถานการณ์
ได้ครอบคลุมทุกจังหวัด
ปชส.ผู้แทนภาค 2 รายงานว่า ในไลน์ของกลุ่มที่เป็นผู้บริหารส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และไลน์กลุ่มอื่น ๆ ปชส. หรือ PRD2 บางครั้งจํากัดด้วยข้อมูลบางอย่าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
ได้มาในพื้นที่อาจจะมีบางส่วนประมาณ 80% คิดว่าบางกลุ่มหากตั้งตรงนี้ขึ้นจะสามารถนําข้อมูล
ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของ IOC บางครั้งข่าวต้องรายงานตามระบบ ขอเสนอเป็น
แนวคิดเพื่อให้งานดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว
/รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) .........

