รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 3/๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
--------ผู้มาประชุม
1. นายอภินันท์

จันทรังษี

2. นายประวิน
๓. นายจรูญ
๔. นายอําพล

พัฒนะพงษ์
ไชยศร
บุญจันทร์

๕. นายจําลอง
๖. นางปราณี

สิงห์โตงาม
ศรีสุกใส

๗. นางสาวศุภพร
๘. นางอุษณีย์
๙. นางยุวพร

สาครบุตร
ศรีธัญรัตน์
นวชาติกุล

1๐.
1๑.
1๒.
1๓.
1๔.
1๕.
1๖.
1๗.

จารุจินดา
เครือขวัญ
ผลชานิโก
ไตรอรุณ
โสดาศรี
อัพตัน
จูบุญส่ง
สิงห์คีรี

นางจิตติมา
นายชุมพร
นางทัศนีย์
นางทัศนีย์
นางจุฑารัตน์
นางวันเพ็ญ
นายเสรี
นายดุสิต

1๘. นางธารทิพย์
๑๙. นายภูมิสิทธิ์

ทองงามขํา
ขันตยานุกูลกิจ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้ชํานาญงานด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการสํานักข่าว
ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผู้อํานวยการส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 4
/๒0. นางพิชญา .........

2๐. นางพิชญา
2๑. นางสุพตั รา

เมืองเนาว์
บุญชีพ

2๒. นายทินรัตน์
2๓. นายสมโภชน์

สัจจาพิทักษ์
สุทธาธิวงษ์

2๔. นายประดิษฐ์

กังสนารักษ์

2๕.
2๖.
2๗.
2๘.
๒๙.
3๐.

นายชูโชค
นายกิตติศักดิ์
นายยุทธนา
นางสินีนาถ
นางอัตถจินดา
นางสาวนาตยา

ทองตาล่วง
หาญกล้า
เทียมพงศ์
วิมุกตานนท์
อินทรทัต
จันทร์สอง

3๑. นายเสมอ
3๒. นายสาโรช

นิ่มเงิน
บุญบุตร

3๓. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

3๔. นางอุบลรัตน์

คงกระพันธ์

3๕. นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

3๖. นางชุติมา

มณีโชติ

3๗. นายดํารง

เศวตพรหม

3๘. นางสาวฐิติรัตน์

ศรีธีระวิโรจน์

-2ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
/39. นางสาวสมมาตร .........

๓๙. นางสาวสมมาตร

รัตนแสง

-๓ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวานิชย์
2. นายณัฐพร
3. นางอรชุมา
4. นางสาวภาวิดา
5. นายรัตนพล
6. นายวัฒนา
7. นางสาวสายพิณ
8. นางนวิยา

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

นิลประเสริฐ
รัตศิลปิน
จิรกาญจน์ไพศาล
โลหิตะคุปต์
รอดมณี
เงินกลม
เจริญรัศมี
อินทร์มี

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
- กรณี ที่ มี เ สี ย งแทรกเข้ า มาระหว่ า งการถ่ า ยทอดสดพระราชพิ ธี
ซึ่งทราบภายหลังว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ Organizer ที่จัดงานนํามาเปิดในบริเวณงาน ซึ่งทําให้ กปส.
เสียหายเป็นอย่างมาก ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นําเรื่องดังกล่าวนี้มอบเป็น
นโยบาย และเน้นย้ําว่ากรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ให้ระมัดระวังอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการ ขอให้เป็นนโยบายว่า ให้สรุป
เป็นประเด็นข่าวให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการเรื่องอะไร และสั่งการให้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร
- ขณะนี้ ศรส. ยุบกลับมาเป็น ศอ.รส. เหมือนเดิม ซึ่ง อปส. และ
รปส. ต้องไปประชุม IO เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุม ศรส. ต่อ ซึ่งจะมี
ที ม งานของ สนข., สทท. และ สวท. ร่ ว มประชุ ม และขณะนี้ เ หตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ งยั ง ไม่ เ ข้ า สู่
สถานการณ์ปกติ ขอให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระมัดระวังการนําเสนอข่าวสาร
ต่าง ๆ และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ หากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดสถานที่ราชการขอให้
บันทึกภาพและแจ้งความดําเนินคดีทุกครั้ง
/มติที่ประชุม .........

-4มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๒ รปส.(นายจรูญฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
อปส. มอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านข่าว ฉะนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารทุกท่านคือเรื่องเกี่ยวกับ IOC ที่มีการประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งจะนําประเด็นสําคัญจาก
การประชุมคณะกรรมการประสานด้านการข่าวและสารสนเทศ ของ ศอ.รส. มีประเด็น IO ที่ทุก
หน่วยงานของ กปส. ควรให้ความสําคัญและนําสู่การปฏิบัติ ดังนี้
- รัฐบาลจริงใจในการจ่ายเงินให้ชาวนาแต่ติดขัดในช่วงรัฐบาลรักษาการ
- การจ่ายเงินให้ชาวนา จ่ายไปแล้วมากน้อยแค่ไหน
- เสียงสะท้อนจากชาวนาที่ได้รับการช่วยเหลือ
- ในโกดังมีข้าวครบ ข้าวมีคุณภาพ
- การยืดเวลาผ่อนชําระหนี้ให้ชาวนา
- การระบายข้าว ผ่านตลาดล่วงหน้า และ G to G
- การปิดล้อมการบุกรุกสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ของผู้ชุมนุมเป็นการกระทํา
ที่สร้างความเดือดร้อน สร้างความเสียหาย กระทบต่อการบริหารราชการ และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ เสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
- การเลือกตั้งเป็นหลักหนึ่งของประชาธิปไตย การขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความผิด
ต่อ กฎหมายเลือ กตั้ง การชุม นุม และการเคลื่อ นไหวทางการเมือ ง แม้ทํา ได้ต ามรัฐ ธรรมนูญ
แต่ ก ารกระทํ า ผิ ด ในช่ ว งการชุ ม นุ ม เจ้ า หน้ า ที่ บ้ า นเมื อ งยั ง คงต้ อ งดํ า เนิ น คดี ไ ปตามเหตุ แ ห่ ง
ความผิดนั้น ๆ
- ความแตกแยกทางความคิดมีความเห็นต่างทางการเมือง เป็นเรื่องปกติ ไม่ควรใช้
ความรุนแรงต่อกลุ่มที่เห็นต่าง
- ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ ผลประโยชน์ของชาติ สื่อของ
กปส. ต้องช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนทราบ เข้าใจ รวมทั้งอธิบายด้วยคนของ กปส. เอง อธิบายด้วย
ผู้รู้ในแต่ละเรื่อง ที่อาจเชิญมาเป็น วิทยากร สนทนา ในรายการ เป้าหมายเพื่อลดความขัดแย้ง
ในสังคม นําความสงบสุขกลับสู่สังคมไทย ให้สังคมโลกเข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทย และยัง
เชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานผลงานเด่นประจําเดือนมีนาคม 2557
สพป. ได้จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
/อปส. กล่าวชมเชย .........

-5อปส. กล่ า วชมเชย สพป. ว่ า ผลการดํ า เนิ น งานในรอบเดื อ นที่ ผ่ า นมาทํ า ได้ ดี
กระชับขึ้น แต่ยังขาดภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งซึ่ง อปส. เข้ารับรางวัลเทพทอง ไม่ได้นํามาเสนอใน
เดือนนี้ ทั้งนี้ในเดือนต่อไปขอให้ สพป. รวบรวมประเด็นสําคัญให้ครบถ้วนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบให้ ผอ.สพป. รับไปดําเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕7
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว
มีผ้ขู อแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
ร.ผอ.สปข.6 ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้าที่ 21 ข้อ 3 บรรทัดที่ 11 จาก “เสาชนิดเซสซัพพอต” เป็น “เสาชนิด Self Support”
- หน้าที่ 23 ย่อหน้าแรก บรรทัดที่ 1-2 จาก “ร.ผอ.สปข.6 (นางสุพัตราฯ)
รายงานว่า เกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมว่า กปส. ต้องปรับช่อง แจ้งไปยัง กสทช. ว่าเป็นทีวีสันติสุข”
เป็น ““ร.ผอ.สปข.6 (นางสุพัตราฯ) รายงานว่า เกี่ยวกับทีวีดาวเทียมขอให้ สพท. แจ้ง กสทช.
ขอเปลี่ยนเป็นช่องสัญญาณ “ทีวีสันติสุข”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕7
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/๒๕๕7 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2557
เมื่ อวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ์ 2557 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งาน การใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณประจําปี 2557ณ 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 โดยได้ประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 นั้น
/กคล. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ .........
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กคล. ในฐานะฝ่ า ยเลขาฯ ของคณะกรรมการติ ด ตามเร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยเงิ น
ปีงบประมาณ 2557 ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ. 2557 ณ วันที่
28 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
1. กปส. ได้รับงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 2,758,814,900.- บาท
ณ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ปรากฏในภาพรวมมี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ จํ า นวน
492,796,547.21 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.86 ค่ า เป้ า หมายตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ควรเบิกจ่ายได้ร้อยละ 37.20 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 19.34
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการเบิกจ่าย
(ค่าเป้าหมาย
37.20)

งบบุคลากร

884,570,480.00

-

309,347,704.63

575,222,775.37

34.97

งบดําเนินงาน

460,243,080.00

37,464,567.95

146,136,480.08

276,642,031.97

31.75

1,040,540,000.00

-

-

1,040,540,000.00

-

งบเงินอุดหนุน

846,740.00

-

817,740.00

29,000.00

96.58

งบรายจ่ายอื่น

372,614,600.00

5,256,049.50

36,494,622.50

330,863,928.00

9.79

2,758,814,900.00

42,720,617.45

492,796,547.21

2,223,297,735.34

17.86

งบลงทุน

2. ผลการดําเนินงาน งบบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
884,570,480.- บาท เบิกจ่ายได้ 309,347,704.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97
3. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
460,243,080.- บาท เบิกจ่ายได้ 146,136,480.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.75
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 (สพท.) วงเงิน 980,950,000.- บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการ
ร่าง TORฯ ส่ง กคล. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นยังไม่ครบถ้วน
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (สพท.)
วงเงิน 18,200,000.- บาท กําหนดรับซองวันที่ 18 มีนาคม 2557 และเสนอราคาวันที่
28 มีนาคม 2557
/4.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง .........

-74.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดระนอง 1 หลัง (สปข.5) วงเงิน 8,000,000.- บาท คณะกรรมการร่าง TORฯ ส่ง กคล.
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557
4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 2 แห่ง (สพท.) วงเงิน 33,390,000.- บาท
ประกาศร่าง TOR ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2557 มีผู้เสนอแนะวิจารณ์ 1 ราย
อยู่ระหว่างคณะกรรมการร่าง TOR พิจารณา
5. ผลการดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน
846,740.- บาท ประกอบด้วย
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย
แปซิฟิก (ABU) (สปต.) จํานวน 124,740.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.2 เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปเพื่ อ เป็ น ค่ า บํ า รุ ง สมาชิ ก สถาบั น พั ฒ นากิ จ การวิ ท ยุ โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (AIBD) (สปต.) จํานวน 693,000.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิก Sport Fund (สทท.) จํานวน
9,900.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
5.4 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์
และเสียงนานาชาติ (IASA) จํานวน 9,400.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
5.5 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์
แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สพป.) จํานวน 9,700.- บาท
ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
372,614,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 36,494,622.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.79 ประกอบด้วย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ
สําหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ (สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท
อยู่ระหว่างจัดทําประกาศประกวดราคา ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2557
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV Studio1)
ระบบ Digital High-Definition 1 ชุด (สทท.) วงเงิน 90,000,000.- บาท กําหนดรับซองวันที่
27 มีนาคม 2557 และเสนอราคาวันที่ 10 เมษายน 2557
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช.,
สพท., สพป., สปต.) วงเงิน 4,984,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 319,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40
/6.4 ค่าใช้จ่ายในการ ………

-86.4 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 956,137.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.12
6.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
(สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท กําหนดรับซองวันที่ 11 มีนาคม 2557 และเสนอราคาวันที่
20 มีนาคม 2557
6.6 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ภ าวะวิ ก ฤติ (สพป., สนผ.) วงเงิ น
10,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 57,614.- บาท คิดเป็นร้อยละ 0.58
6.7 ค่ าใช้ จ่ ายในการดํ าเนิ นงานด้ านข่ าวโทรทั ศน์ (สทท.) วงเงิ น
150,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,130,856.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.42
6.8 โครงการพั ฒ นาสถานี โ ทรทั ศ น์ ภ าคภาษาอั ง กฤษและสถานี โ ทรทั ศ น์
อาเซี ย น (Flagship Project) 1 โครงการ (สนข.) วงเงิ น 50,000,000.- บาท เบิ ก จ่า ยได้
616,004.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23
6.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.)วงเงิน 25,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 722,217.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.89
6.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้
(สนผ.) วงเงิน 14,040,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 874,120.- บาท คิดเป็นร้อยละ 6.23
6.11 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สนผ.) วงเงิน
1,350,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.)
วงเงิน 4,500,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 558,672.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.41
6.13 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจ้ า งเหมาบุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ ภ าษามลายู (สปข. 6)
วงเงิน 1,740,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 260,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.94
7. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
7.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. มีดังนี้
7.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 19,934,100.- บาท
บมจ.ล็ อ กซเล่ ย์ ดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาเลขที่ 643/56/2556 ลงวั น ที่ 27 กั น ยายน 2556
ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 26 มีนาคม 2557
/7.1.2 โครงการจัดหา ………

-97.1.2 โครงการจัด หาอุป กรณ์ ห้อ งส่ งโทรทั ศน์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส่ วนควบ
สทท. ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 44,811,600.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961
ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 639/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ครบกําหนดส่งมอบวันที่
28 ธันวาคม 2556 ได้มีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ กรณีสัญญาสิ้นสุดมีการส่งมอบยังไม่ครบถ้วน
7.1.3 โครงการจั ด หาอุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ห้ อ งประชุ ม 211 และ
203 กรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 9,915,000.-บาท บจ.นิวเทคโนโลยี
อิ น ฟอร์ ม าชั่ น ดํ า เนิ น การตามสั ญ ญาเลขที่ 638/56/2556 ลงวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2556
ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ นําเสนอผลการ
ตรวจรับพัสดุงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) พร้อมเบิกจ่ายเงินให้บริษัทฯ
7.1.4 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัย วงเงินตามสัญญา 7,950,000.- บาท ห้างหุ้นส่วน
จํากัดกฤษฎาและอัสดา เอ็นจิเนียริ่ง ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 731/56/2556 ลงวันที่ 17
พฤษภาคม 2556 ครบกําหนดส่งมอบในวันที่ 12 มกราคม 2557 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้ว และอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจรับงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) พร้อมเบิกจ่ายเงินให้ หจก.ฯ
7.1.5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงินตามสัญญา 61,880,000.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จํ า นวน 12,400,000.00 บาท และงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํ า นวน
49,480,000.- บาท อยู่ระหว่าง บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่
709/56/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
และคณะกรรมการตรวจรับขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ฯ
7.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสช. วงเงิน 2,985,000.- บาท
- โครงการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ทดแทนของเดิ ม วงเงิ น ตามสั ญ ญา 2,985,000.- บาท บจ.นิ ว เทคโนโลยี
อินฟอร์มาชั่น ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 630/56/2556 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ครบกําหนดส่งมอบวันที่12 กันยายน 2556 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการ
ตรวจรับพัสดุงวดสุดท้ายพร้อมรายงานผลการตรวจรับ และเบิกจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ
7.3 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 292,638,200.- บาท
โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) วงเงินตามสัญญา 292,638,200.- บาท
บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 646/56/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน
2556 ครบกํ า หนดส่ ง มอบวั น ที่ 30 กั น ยายน 2557 และบริ ษั ท ฯ ได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557 ขอส่งมอบพัสดุงวดที่ 2
/8. ผลการดําเนินงาน .........

- 10 8. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2554
โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด
Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา วงเงินตามสัญญา 16,067,777.- บาท กิจการร่วมค้า
ไอเทล ซี ดีเอ็นเอ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 635/54/2554 ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 27
พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น (เนื่องจากค่าปรับเกิน 10% แล้ว) และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับเสนอขออนุมัติ
คิดค่าปรับ และรายงานผลการตรวจรับฯ เพื่อแจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ ทราบ และทําการเบิกจ่ายต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)

อกค. รายงานเพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๗ เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๐ และขอให้ทุกสํานัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่ง กคล. ได้โอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้ว
อปส. แจ้งว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ งบลงทุน
ขณะนี้ยอดการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ํา ขอให้ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัด การ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดต่อไป
3.2 รายงานความคืบหน้าการจําหน่ายเศษวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน
อาคารหอพักสถาบันฯ
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2557
เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ ทราบ และมอบ สปช. ร่ ว มกั บ กคล.
ดําเนินการขายทอดตลาดพัสดุชํารุดของ สปช. และนําเสนอ อปส. ภายในสัปดาห์นี้
กคล. ขอรายงานความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ความคืบหน้าการจ้างเหมาบริหารจัดการหอพักสถาบันฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับ
เอกสารสอบราคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-17 มีนาคม 2557 กําหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20
มีนาคม ๒557 มีผ้รู ับเอกสาร จํานวน ๑ ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา
2. ความคืบหน้าการขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารหอพัก
สถาบันฯ กคล. ได้อนุมัติราคากลางแล้วเป็นเงิน ๙,47๐.- บาท และได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ อยู่ระหว่าง
กําหนดวันที่จะขายทอดตลาด สําหรับรายละเอียดขอให้ ผอ.สปช. ชี้แจงเพิ่มเติม
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/ผอ.สปช. ………

- 11 ผอ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับการส่งมอบจาก สพท. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
และได้แยกครุภัณฑ์และเศษซากวัสดุออกจากกันเพื่อมิให้เสียเวลาในการดําเนินการ ขณะนี้คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางได้จัดทําราคากลางส่งให้ กคล. เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอที่จะส่งมอบให้
คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ และจะนํารายได้ส่งคลังต่อไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ผลการคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญ ประจําปีงบประมาณ 2557
ผอ.สนผ. รายงานว่า เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กําหนดให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกําหนดตัวชี้วัดสําคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร กปส.
ได้ดําเนินการมา ๒-๓ ปีแล้ว มีการกําหนดเลือกตัวชี้วัดสําคัญเพื่อให้ผู้บริหารได้ติดตาม ซึ่ง
ตัวชี้วัดที่สําคัญมาจากตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ กปส. และ กพร. ก็นําไปทําคํารับรองด้วย
ทั้งนี้ กปส. ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2557 และได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญ เมื่อวัน
อังคารที่ 18 มีนาคม 2557 จากตัวชี้วัด ๑๒ ตัว นํามาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของแต่
ละตัว เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกมี ๖ เกณฑ์ คือ ๑. กระทบกับยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด ๒. กระทบ
ต่อประชาชนส่วนใหญ่มากแค่ไหน ๓. ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงหรือไม่ ๔. เป็นนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลหรือไม่ ๕. เป็น KPI ตามแผนปฏิบัติราชการ ๖. เป็นเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร.
ประเมิ น แล้ ว มั ก จะไม่ ผ่ า นผลการประเมิ น ตามเป้ า หมาย โดยเฉพาะเรื่ อ งการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ งบลงทุนส่วนใหญ่จะไม่ผ่าน ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สําคัญที่ผู้บริหารควรจะต้องมา
ติดตามเพื่อผลักดันตัวชี้วัดนั้นให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งปรากฏผลการคัดเลือกตัวชี้วัดสําคัญ จํานวน 6
ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับฟังรายการวิทยุของ กปส. เป็น
ตัวชี้วัดใหม่ที่ กพร. ได้ทําความตกลงกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ฟังรายการ
วิทยุของ กปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ตัว ชี้วัด ที่ 2 ค่ า ความนิ ย มในรายการข่ า วสถานีวิท ยุโ ทรทั ศ น์ แ ห่ง ประเทศไทย
กปส. (TV Rating) โดยใช้ผลสํารวจการจัดลําดับ Rating สถานีข่าวฟรีทีวีของบริษัท AC Nielson ที่ประเมิน
ในแต่ ล ะเดื อ น จะวั ด เฉพาะรายการข่ า ว และจะใช้ผ ล ๔-๕ เดื อ นมาเป็ น ตัว ประเมิ น ว่ า Rating
เป็นอย่างไร เพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาเพียงใด
- ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสําคัญของรัฐบาล
/- ตัวชี้วัดที่ 4 ………

- 12 - ตัวชี้วัดที่ 4 ร้ อ ยละของประชาชนที่ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารมี ค วามเข้ า ใจในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสําเร็จของการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ไม่ได้อยู่ในคํารับรองแต่เป็นตัวที่ต้องถูกตรวจสอบ Certify FL เป็นตัวชี้วัดที่เป็นระดับพื้นฐานของ
องค์กรที่จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในทุก ๓ ปี สํานักงาน ก.พ.ร. จะมาตรวจ
เพื่อให้ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กปส. เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแก่ อ งค์ ก ร จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบตั ว ชี้ วั ด สํ า คั ญ
จํานวน 6 ตัว เพื่อ สนผ. จะได้ดําเนินการจัดทําแผนติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า การเลือกตัวชี้วัดสําคัญขอให้
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสามารถปฏิบัติได้
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบตามที่ สนผ. เสนอ กํ า หนดให้ ตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง ๖ ตั ว
เป็นตัวชี้วัดสําคัญประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
4.2 ร่างระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า สืบเนื่องจาก กปส. ได้มีคําสั่ง กปส. ที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและจัดทําระเบียบเงินรายได้ของ
กปส. กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะทํางานติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน กสทช. เกี่ยวกับ
เรื่องการพิจารณาให้ กปส. ได้รับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัล กับการที่ กปส. ได้รับงบประมาณจาก กสทช. จัดทําห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่ง
วิท ยุก ระจายเสี ยงสํ า หรับ การทดลองประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และบริ ก ารอื่น ๆ ที่
เกี่ ยวกั บ ภารกิ จ ของกรมประชาสั ม พั นธ์ โดยได้กํ า หนดให้ เ ป็ น ไปตาม พรบ. กฎ ระเบี ย บของ
กสทช. ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวในหลายส่วน กปส. ได้รับเงินเพื่อสนับสนุนการดําเนินการ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง ตามระเบี ย บและมี แ นวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงระเบียบเงินรายได้ คําสั่ง กปส. ที่ ๑๕๓๗/๒๕๕๖ เพื่อรองรับ
การดําเนินงานของ กปส. โดยให้มีการนําเงินได้ทุกประเภทของ กปส. บรรจุไว้ในร่างระเบียบ
เงินรายได้ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ในครั้งนี้ โดยการยกร่างระเบียบครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบ กปส. ว่าด้วยเงินรายได้
ปี ๒๕๔๖ เป็น แนวทางการยกร่า ง มีก ารแก้ไ ขรายละเอีย ดในส่ว นของนิย าม ๑. ให้ก ว้า งขึ้น
๒. การนํ า ส่ ง คลั ง เป็ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น เป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นของต้ น ทุ น ของเงิ น ได้ ป ระเภทนั้ น ๆ
๓. วงเงินรายจ่ายที่ห้ามจ่ายจากเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างมีการ
/ปรับราคาสูงขึ้น ………

- 13 ปรับราคาสูงขึ้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อที่ กกร. จะได้นําร่าง
ระเบียบดังกล่าวขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ที่ประชุมอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปประเด็นได้ดังนี้
๑. อัตราส่วนในการนําส่งเงินให้กระทรวงการคลังไม่เป็นอัตราเดียวกัน
๒. เสนอให้อธิบายคําจํากัดความคําว่า “หอประชุม” และ “ห้องประชุม”
๓. ในเรื่องของระเบียบนี้ที่ระบุว่ารายได้มาจากแหล่งใดบ้าง ต่อมาขึ้นคํานิยามของ
“การฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์” โดยไม่มีคําว่าการฝึกอบรมอยู่ในประเภทของเงินรายได้
๔. การฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ ๕
ของรายได้ที่ได้รับทั้งสิ้นนั้น แต่จากสถิติที่ผ่านมา สปช. คืนส่งคลังประมาณ ๑% เท่านั้น เนื่องจาก
ไม่ได้มีข้อบังคับ ทั้งนี้ในการคํานวณต้นทุนไม่ได้ต้งั อยู่บนพื้นฐานการหากําไร
๕. การเช่าสถานที่ของสถาบันฯ ระเบียบไม่สามารถยืดหยุ่นได้เมื่อเทียบกับเอกชน
๖. เสนอให้ นํ าเข้าที่ ประชุ มคณะทํ างานศึ กษาและจัดทําระเบียบเงิ นรายได้ นํ าร่ าง
ระเบียบฯ ไปทบทวนก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้บริหาร
๗. เสนอให้แยกที่มาของเงินรายได้จากแหล่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น รายได้จาก
ธุรกิจโครงข่าย รายได้จากหอประชุม ห้องประชุม เป็นต้น
๘. เสนอให้คณะทํางานฯ ศึกษากรณีการจัดตั้งเป็นกองทุน
๙. เสนอให้คณะทํางานฯ ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในคําสั่ง
มติที่ประชุม
๑. มอบให้คณะทํางานฯ ศึกษารายละเอียดจัดทําให้ครอบคลุม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ กปส. และรายงานที่ประชุมผู้บริหาร
๒. ให้ศึกษากรณีจัดตั้งเป็นกองทุน และนํามาเสนอที่ประชุม
อีกครั้ง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๕7 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
2,266.02 ล้านบาท
- เงินรายได้
228.31 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
/- เงินโครงการอาเซียน .........

- 14 - เงินโครงการอาเซียน
0.99 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.44 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
9.3๘ ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
1.06 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
8.64 ล้านบาท
- เงินรับฝากอื่น ๆ
28.62 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า สําหรับรายละเอียดเงินสนับสนุน กปส. จํานวน ๙.๓๘ ล้านบาท
ที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส. มอบให้ กกร. แต่เนื่องจาก กกร. มิได้เป็นคณะกรรมการ
สวัสดิการ กปส. จึงขอแจ้งในที่ประชุมผู้บริหารให้ กกร. เร่งรัดติดตามประเด็นที่ยังคั่งค้างอยู่ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 255๗ ได้ดําเนินการกิจกรรม
เด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานสรุปผลการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมสําหรับงานสื่อวิทยุ
– โทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
๒. รายงานการลงนามในบันทึกความร่ วมมือทางวิ ชาการ (ฉบั บที่ 2) ระหว่ าง
กรมประชาสั ม พั น ธ์ โดยสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา โดยวิ ท ยาลั ย
พาณิชยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
๓. รายงานการประเมิ น ผลการจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “ผู้ ป ระกาศในกิ จ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2557
4. รายงานความคืบหน้าการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ (อาคารการเวก และอาคารกระดังงา)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รับทราบ
มติที่ประชุม
5.3 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่งที่ 531/2553 เรื่อง การ
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คําสั่ง ที่ 907/2554
เรื่อง การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ และคําสั่งที่ 441/2555 เรื่อง
/การมอบอํานาจด้าน ………

- 15 การมอบอํานาจด้านบริหารงานภายใน โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงานการใช้อํานาจมายัง
กกร. ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 51 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 25 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงาน
การใช้อํานาจ จํานวน 15 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 8 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 15 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 8 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่ า ในเดือนกุ ม ภาพัน ธ์ 2557 ได้ ดํ า เนิ นการ
กิจกรรมเด่นตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
5. งานที่ได้รับมอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 27 มีนาคม 2557 ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรายงานข่าวและการผลิตรายการในสถานการณ์สําคัญ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.6 รายงานผลการ .........

- 16 5.6 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรม
เด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. สรุปภาพรวมสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ลําดับเหตุการณ์การชุมนุม
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2557 การดําเนินการของ สนข., ภารกิจผู้แทน สนข.
ที่ร่วมประชุม ทั้ง 3 คณะ และการดําเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานการณ์ชุมนุมด้านสื่อ
2. การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและบรอดแบนด์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3. การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลข่าวสาร หรือ IOC
4. การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว. วันที่ 30 มีนาคม 2557
5. รายงานผลการดําเนินงานโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ (NBT WORLD)
6. รายงานการเผยแพร่ข่าวและรายการภาคภาษาอังกฤษ ผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
(NBT World) ระบบ C-Band, PSI ช่องสัญญาณ 198 และ GMMZ 194
7. รายงานรายการใหม่และจัดทํากราฟฟิกเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
(NBT World) ระบบ C-Band, PSI ช่องสัญญาณ 198 และ GMMZ 194 ประจําเดือนมีนาคม 2557
8. การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU ด้านต่างประเทศ
9. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สนข.
10. รายงานผลการดําเนินงานความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภายนอก ผ่านระบบ
PRD NEWS Data Sharing ให้กระทรวงมหาดไทย จํานวน 211 ข่าว
11. รายงานหน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษของ กปส.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 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 61
หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน ๑3 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค
จํานวน 48 หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่ส่งรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรง 1 หน่วยงาน
ได้แก่ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
/2. การประชาสัมพันธ์ ………

- 17 2. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3. การดําเนินงานสนับสนุนหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ มอบ ผอ.สพป. รับไปดําเนินการต่อไป

5.8 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. สรุปความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลัง จากผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
2. สรุ ปรายงานการบริ หารทรั พยากรบุ คคลตามผลการประชุ ม อ.ก.พ. สํ านั กนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
3. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ณ 1 ตุลาคม 2556
4. โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กปส.
5. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2557
6. ดํ าเนิ นการสอบแข่ งขั นเพื่ อบรรจุ เข้ ารั บราชการ ในตํ าแหน่ งนายช่ างไฟฟ้ า
ปฏิบัติงาน และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7. สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศประจําปีงปบระมาณ พ.ศ.2557 (ทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม)
8. การผลิตจดหมายข่าว “งานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์คุณธรรม”
9. สมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจําปี 2556 (NACC Integrity
Awards 2013)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ ายเลขานุ การฯ รายงานว่ า สปข.๑-๘ ได้ จั ดส่ งรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว
สปข.1
๑. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.๑ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๗
/๒. จัดโครงการตรวจสุขภาพ ………

- 18 ๒. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
๓. จัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
๔. กําหนดจัดพิธีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ ประจําปี ๒๕๕๗
๕. กําหนดจัดประกวดสื่อพื้นบ้าน “หมอลําสมานฉันท์” ตามโครงการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ประจําปี ๒๕๕๗
๖. การจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน สปข.๑
สปข.๒
๑. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.๒ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
๒. ประชุมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
3. ประชุมการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE
5. ร่วมเป็นเกียรติในงานสปอร์ตไนท์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาลุ่มแม่น้ําโขงเกมส์
ครั้งที่ ๗
6. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาลุ่มแม่น้ําโขงเกมส์
7. ประชุมเตรียมงาน ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี
8. ประชุมผู้บริหาร, คบส. และคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
9. ประชุมถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
10. ร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
11. ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจําหน่ายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
12. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี
13. ประชุมการจัดโครงการ ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี
๑๔. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์
๑๕. การเลือกตั้งทั้ง ส.ส. และ ส.ว. การเลือกตั้งล่วงหน้ามีประชาชนไปใช้สิทธิ์
ค่อนข้างน้อย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตมาใช้สิทธิประมาณ ๔๕%
สปข.3
๑. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและภาวะวิกฤตในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๓. คณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา ศึกษาดูการบริหารจัดการระบบการ
สื่อสารดาวเทียม (เพื่อความมั่นคง)
/สปข.๔ ………

- 19 สปข.๔
๑. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
2. จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของคนในชาติ
3. ร่วมงานวันนักข่าว ประจําปี ๒๕๕๗
4. พัฒนาปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารสํานักงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร “สปข.๔ หน้าบ้านน่ามอง”
5. จัดกิจกรรมสัปดาห์ WE ARE ASEAN
สปข.๕
๑. สถานการณ์และการดําเนินงานในการชุมนุมคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพื่อให้
มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน
๒. สรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรม “สื่อมวลชนสัญจร สานสายใยไทย เพื่อใต้สันติสุข”
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. จัดงาน “สัปดาห์อาเซียน” ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ด้านประชาคมอาเซียน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
4. โครงการวิจัยพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ สทท.,
สวท. ในสังกัด สปข.๕
๕. การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สปข.๕ ปีที่ ๖๐ และจัดประชุมผู้บริหารสัญจร
ณ จังหวัดกระบี่
๖. จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนในการที่จะปลุกจิตสํานึกในการทํางานเชิงจิต
สาธารณะให้กับเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเก็บขยะที่หาดนพรัตน์ธารา
สปข.๖
๑. ความคืบหน้าการซ่อมสร้างอาคารที่ทําการ บ้านพักพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สวท.สตูล
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒. การดําเนินการสถานีโทรทัศน์มลายู ทีวีสันติสุข ที่ จ.ยะลา โดยใช้ช่องดาวเทียม
ของโทรทัศน์สงขลา บางรายการมีปัญหาด้านคุณภาพ ในเบื้องต้นได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คือ สทท.ยะลา และ สทท.สงขลา สรุปรายงานการดําเนินงานสถานีโทรทัศน์สันติสุขในรอบ ๓ เดือน
ทั้งในด้านเทคนิค ด้านรายการ ปัญหาอุปสรรคและการรับชม ซึ่งจะนําเรียนในภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง
๓. หน่วยงานภายนอกมาขอใช้พื้นที่ สวศ.สงขลา ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ศาลปกครอง
จังหวัดสงขลา เดิมได้ขอใช้ไปแล้ว ๒๐ ไร่ และมาขอพื้นที่ที่จะทําถนน เบื้องต้นที่ สปข.๖ ปฏิเสธคือ
/พื้นที่ที่ขอสร้าง ………

- 20 พื้นที่ที่ขอสร้างถนนนั้นจะทับระบบกราวในพื้นที่ทําให้มีผลกระทบด้านเทคนิค และ ผอ.สพท. ได้ส่ง
ผอ.ฝ่ายสํารวจและวางแผนลงพื้นที่เพื่อวัดพื้นที่ร่วมกับด้านเทคนิค และ ผอ.สวศ.สงขลา สรุปข้อมูล
ว่าสามารถที่จะจัดสรรให้ศาลปกครองจังหวัดสงขลาได้ส่วนหนึ่งโดยที่ไม่กระทบกับกราวของ สวศ.
และอีกกรณีหนึ่ง อบจ.จังหวัดสงขลา ขอใช้พื้นที่ของ สวศ. ด้านหน้า ทําโครงการบ้านสวยถวายพ่อหลวง
ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานคือ สวศ. มีพันธะสัญญากับเทศบาลตําบลพะวง ขณะนั้นได้ให้พ้ืนที่
เทศบาลตําบลพะวงสร้างสํานักงาน และมีเงื่อนไขว่าต้องสร้างอาคารสํานักงาน สวศ.สงขลา ใหม่
ในที่ดินข้างเคียงแต่เป็นด้านหน้าติดกัน ซึ่งเทศบาลตําบลพะวงได้ทําหนังสือตอบรับมาแล้ว
อปส. แจ้งว่า ในการทําสัญญาใด ๆ ขอให้ทําในนามของราชการเท่านั้น เนื่องจาก
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน กรณีการเปิดสถานีโทรทัศน์สันติสุข ขอให้เตรียมการในเรื่องการเปิดสถานี
อย่างเป็นทางการว่าเมื่อใด และจะดําเนินการในลักษณะใด ขอให้ใช้เป็นประเด็นหลักในการหารือ
สปข.๗
๑. ปัญหาเรื่องเครื่องส่งของ สวท.จันทบุรี อายุการใช้งานนานมากเสียไม่สามารถ
ออกอากาศได้ ๑ วัน ซึ่งได้ประสาน ผอ.สพท. ส่งเจ้าหน้าที่มาดําเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ทั้งนี้ สวท.จันทบุรี เป็นสถานีที่ยังหารายได้ได้ดี จากนั้นได้
มอบหมายให้ทางเทคนิคของ สปข.๗ สํารวจเครื่องส่งแต่ละที่เพื่อนํารายงานให้ทาง สพท. ทราบ
เพราะเครื่องสํารองก็มักจะมีปัญหาเช่นกัน
๒. จัดทําแผนการใช้งบประมาณในระดับภูมิภาค ให้ดําเนินการเรื่องผลไม้ก่อน
เดิมจะดําเนินการเพียงจังหวัดจันทบุรี สําหรับปีนี้ดําเนินการในระดับท้องถิ่น ประกอบด้วย ตราด
จั น ทบุ รี และระยอง การเขี ย นแผนในลั ก ษณะเฉพาะพื้ น ที่ ใ นเรื่ อ งของงบแก้ ไ ขปั ญ หาผลไม้
ส่งเสริมการปลูกผลไม้ ในระดับ สปข. ได้เขียนแผนภาพรวมของ สปข. เนื่องจากใช้สื่อต่างกัน
ปัญหาภาพรวมต่างกัน จะได้หารือกับ สนผ. ว่าต้องทําแผนในระดับชาติ ซึ่งจะทําให้มีงบ ๓ ระดับ
เพราะที่ผ่านมาจะได้งบขาลงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพียงที่เดียว โดยจะต้องมาแบ่ง จ.ตราด
และระยองด้วย ทั้งนี้ได้ทดลองใช้โครงการนี้ทําโครงการพระราชดําริห้วยโสมงเข้าไปหารือกับ
เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งได้รับความเห็นชอบ โดย ก.พ.ร. จะบรรจุเป็นงบทั้ง ๓ ระดับให้
๓. ดําเนินการร่วมกับปศุสัตว์ภาคตะวันออก และ ศขร.๓ ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อ เริ่มแรกจะดําเนินการเรื่องรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน
การหารือในรายละเอียด เมื่อจัดทํารายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทํา MOU ร่วมกันในการ
ดําเนินงานระดับภาค และจะได้เชิญ รปส.(นายประวินฯ) ร่วมลงนามต่อไป
อปส. ขอให้ สนผ. สํารวจและวางแผนการจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์เครื่องส่งวิทยุ
และโทรทัศน์ว่า มีอายุการใช้งานนานเท่าใด จังหวัดใด และสถานีไหน เพื่อวางแผนในการตั้ง
งบประมาณจัดซื้อเครื่องส่งใหม่ต่อไป โดยประสานกับ สพท. ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง
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โดยเฉพาะบริเวณชายแดน แต่มีจุดบอดตรงที่เครื่องส่งของ กปส. ไม่สามารถส่งไปถึงชายแดนได้
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้อเสนอแนะว่า หากมีจุดเสริมก็จะทําให้ได้เครือข่าย โดยเฉพาะช่วงเกิด
เหตุการณ์ไม่สงบ ประชาชนจะติดตามรับฟังได้อย่างต่อเนื่อง
ร.ผอ.สปข.๒ (นายดุสิตฯ) รายงานว่า จะเสนอเป็นภาพรวมอีกครั้งหนึ่ง สวท.ศรีสะเกษ
เสาอากาศจะมีแผงอากาศของ F.M. และ A.M. อยู่ด้วยกัน จะมีปัญหาของการส่งกระจายเสียง
ซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนเทคนิค สปข.๒ มีแผนงานที่จะย้ายเสาอากาศและไปจัดตั้ง
สวท.แห่งใหม่อี กจุดหนึ่ง ซึ่ง สวท.ศรี ส ะเกษ มีพื้ นที่ที่ ขอใช้ กับทางจั งหวัด ๓๐ ไร่ แต่ยั งไม่ มี
งบประมาณที่จะไปดําเนินการจัดตั้ง สวท. แห่งใหม่ เพื่อให้เขตบริการมากขึ้น เมื่อ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา
สํานักข่าวกรองแห่งชาติได้มีหนังสือถึง กปส. ขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย
อปส. ขอให้ สปข.๒ จัดทําแผนการใช้ที่ดินทั้ง ๓๐ ไร่ นําเสนอด้วย
สปข.๘
๑. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร สปข.๘ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๒. การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. มีผู้ไปใช้สิทธิค่อนข้างน้อย ขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์
อย่างเต็มที่ คาดว่าในวันเลือกตั้งจะมีผู้มาใช้สิทธิจํานวนมาก ส่วนการทํางานเครือข่ายในพื้นที่
ทั้งหมด ๑๖ จังหวัด ค่อนข้างมีปัญหา จึงได้ร่วมมือกันจัดรายการ ลําโพงข่าว ทํารายการเดียวกัน
ช่วงเวลา ๑๖.๑๐-๑๗.๐๐ น. จัดรายการหมุนเวียนพร้อมกัน แต่ละแห่งหากมีเหตุการณ์เร่งด่วน
จําเป็นจะรายงานสดเข้ามา เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
๓. สวท.ไกลกังวล ด้วยงบประมาณที่ได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะนําไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และขอให้พิจารณาเรื่องบุคลากรด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีบุคลากรจํากัด
๔. เครื่องส่งที่ สวท.ราชบุรี เดิมเป็นสถานี A.M. ออกอากาศได้เต็มที่ครอบคลุมถึง
ชายแดนทั้งหมด ปัญหาขณะนี้คือไม่สามารถออกอากาศได้เต็มที่ เนื่องจากรบกวนประชาชน
จึงต้องลดกําลังส่งลง ทั้งนี้แก้ปัญหาโดยการตั้งสถานี F.M. เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งแต่ออกอากาศได้
ไม่มากเท่าที่ควร สปข.๘ เคยจัดทําแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อขอย้ายสถานีไปไว้นอกเมืองแต่ยังไม่ได้
รับการพิจารณา ปัญหาในจุดนี้คือแรงงานต่างด้าวมีจํานวนมาก ซึ่งสถานีเครื่องส่งนี้จะเป็นตัวสําคัญ
ที่ จ ะเชื่ อ มข้ อ มู ล ข่ า วสารไปยั ง กลุ่ ม เป้ า หมายเหล่ า นี้ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี เนื่ อ งจากการออกอากาศ
สามารถครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงเกือบทั้งหมดหากสามารถออกอากาศได้เต็มที่
มติที่ประชุม
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5.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่า ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการกิจกรรม
เด่นตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
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2. สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามพันธสัญญา (MOU) หรือที่มีข้อตกลง
เกี่ยวกับความร่วมมือ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
3. ผลงานเด่ น ประจํา เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗
4. ยอดผู้ บ ริ จ าคมู ล นิ ธิ ช่ ว ยคนปั ญ ญาอ่ อ นแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ (วันวิทยุกระจายเสียงไทย) ๓๑๐,๔๔๐.- บาท
๕. ผลการประเมิ น จากแบบสอบถามความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มงานวั น
วิทยุกระจายเสียงไทย (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
๖. สวท. จะมีการจัดรายการพิเศษ “เกาะติดสถานการณ์เลือกตั้ง ส.ว.” ในวันอาทิตย์ที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๒๔.๐๐ น. ทาง F.M. ๙๒.๕ A.M. ๘๑๙ และ ๘๙๑
จึงขอความร่วมมือ สปข.๑-๘ แจ้งผู้สื่อข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายงานความเคลื่อนไหวและผลการ
เลือกตั้งเข้ามายัง สวท.กทม. ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การตั้ง สวท.ไกลกังวล
อปส. แจ้งว่า ขอให้ สพท. ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สวท.ไกลกังวล โดยประสานกับ กคล. ในการคํานวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารที่ทําการ, รั้ว
และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ว่าต้องใช้งบประมาณจํานวนเท่าใด รวมทั้งการขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตใช้ ชื่ อ รายละเอี ย ดการจั ด ตั้ ง สวท.ไกลกั ง วล หั ว หิ น โดยประสานกั บ ที่ ป รึ ก ษาฯ
(น.ส.ชินภัทร พุทธชาติ) เพื่อจัดทําโครงการไปพร้อมกัน
มอบ สพท. ติดตามเรื่องการตั้ง สวท.ไกลกังวล โดยประสาน
มติที่ประชุม
กับ กคล. และที่ปรึกษาฯ (น.ส.ชินภัทร พุทธชาติ)
๖.๒ การประชุม ครม. แห่งเอเชียว่าด้วยการลดการเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ
รปส.(นายจรู ญ ฯ) แจ้ ง ว่ า ปี นี้ กปส. ได้ รั บ ผิ ด ชอบงานสํ า คั ญ คื อ
การประชุม ครม. แห่งเอเชียว่าด้วยการลดการเสี่ยงภัยจากภัยพิบัติ ซึ่งมีคณะกรรมการระดับชาติ
โดย อปส. เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และมอบ ผอ.สปต. เป็นเลขานุการ
ซึ่ง อปส. มอบหมายให้ รปส.(นายจรูญ ฯ) เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการชุด นี้
ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) หน่วยงานเจ้าของเรื่องได้มอบรองอธิบดี นายพรพจน์
เพ็ญพาส เข้าร่วมประชุม ได้มีการวางแผนประชาสัมพันธ์โดยใช้งบประมาณเบื้องต้น 59 ล้านบาท
อยู่ระหว่างการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ และ ผอ.สปต. จะไปชี้แจงกับคณะกรรมการ
/ระดับชาติว่าด้วย ………

- 23 ระดับชาติว่าด้วย Content กับว่าด้วยงบประมาณ ขอให้ สปต. ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อเป็นแนวทางให้
มีการสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
ผอ.สปต. รายงานว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้จัดทําแผนเสนอ
งบประมาณมา 59 ล้านบาท ซึ่งอนุกรรมการส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นงบประมาณที่สูง
เกินไป จึงขอให้นําไปปรับแก้ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสนอมา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบไม่ใช่
เฉพาะเรื่องการประชุม แต่ให้ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันภัยพิบัติและนโยบายในสิ่งที่
รัฐบาลได้ดําเนินการ ซึ่งปรับลดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ลงเหลือ 30 ล้านบาท และพรุ่งนี้
(25 มี.ค.57) จะไปชี้แจงคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณที่กรมบัญชีกลาง และวันในวัน
พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2557 จะไปชี้แจงคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งมี นายประชา พรหมนอก
เป็นประธาน การประชุมจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ รวม ๕ วัน มีการประชุมในระดับ
รัฐมนตรี 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ คน และอีกเรื่องหนึ่ง สปต. ได้ทําโครงการนําผู้ชนะ
การแข่งขัน ASEAN QUIZ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๕๗
โดยมี รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เป็นหัวหน้าคณะร่วมเดินทางด้วย
มติที่ประชุม
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6.3 รายงานสถานการณ์ในพื้นที่
ปชส.ผู้แทนภาค 6 ขอรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ ดังนี้
1. สถานการณ์ค วามสงบเรีย บร้อ ยในพื้น ที่ 6 จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ขณะนี้
สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง
2. การเลือกตั้ง พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีจังหวัดที่ยังไม่สามารถจัดการ
เลือกตั้งได้คือ พัทลุง และตรัง และมีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีการต่อต้านอีก สําหรับ
การเลื อ กตั้ ง ส.ว. สํ า นั ก งาน กกต. ได้ ต้ั ง เจ้ า หน้ า ที่ ข อง สวท. และ สทท. เป็ น กรรมการ
ซึ่งได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สมัครทั้ง 7 ราย คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้
3. สถานการณ์ภัยแล้งในภาคใต้คาดว่าในปีนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรง ทั้งนี้
ส.ปชส. ได้บูรณาการงบประมาณของ กปส. ร่วมกับหน่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 12
ซึ่งได้จัดแถลงข่าวแล้ว เป็นลักษณะของการให้ความรู้ในการต่อสู้ภัยแล้งคือ จะรับมือภัยแล้งอย่างไร
4. การค้ามนุษย์ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นประชาชนของประเทศใด ประมาณ 200 คน
ซึ่งทางจังหวัดอยู่ระหว่างการสืบสวนว่าบุคคลใดเป็นผู้นําเข้ามา
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๖.4 การจัดงาน ………

