รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 6/๒๕๕7
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายอภินนั ท์

จันทรังษี

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พัฒนะพงษ์
หิรัญประดิษฐ์
ไชยศร
สิงห์โตงาม
เมืองเนาว์
สาครบุตร
ศรีธัญรัตน์
สัจจาพิทักษ์
จารุจินดา
เครือขวัญ
ผลชานิโก
ไตรอรุณ
โสดาศรี
อัพตัน
มูซอดี
จูบุญส่ง
สิงห์คีรี

นายประวิน
นายไพฑูรย์
นายจรูญ
นายจําลอง
นางพิชญา
นางสาวศุภพร
นางอุษณีย์
นายทินรัตน์
นางจิตติมา
นายชุมพร
นางทัศนีย์
นางทัศนีย์
นางจุฑารัตน์
นางวันเพ็ญ
นายสัมพันธ์
นายเสรี
นายดุสิต

19. นางธารทิพย์
20. นายภูมิสิทธิ์
21. นางบุษยา

ทองงามขํา
ขันตยานุกูลกิจ
ใจเปี่ยม

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ผู้อํานวยการสํานักข่าว
ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 4
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
/20. นางสุพตั รา .........

22. นางสุพัตรา

บุญชีพ

23. นางสาวจันทนา

อ้นคํา

24. นายสมโภชน์

สุทธาธิวงษ์

25. นายประดิษฐ์

กังสนารักษ์

26.
27.
28.
29.
30.
31.

ทองตาล่วง
หาญกล้า
เทียมพงศ์
วิมุกตานนท์
อินทรทัต
จันทร์สอง

นายชูโชค
นายกิตติศักดิ์
นายยุทธนา
นางสินีนาถ
นางอัตถจินดา
นางสาวนาตยา

32. นายเสมอ
33. นายสมพงษ์

นิ่มเงิน
ปัตตานี

34. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

35. นางอุบลรัตน์

คงกระพันธ์

36. นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

37. นางชุติมา

มณีโชติ

38. นายดํารง

เศวตพรหม

39. นายธเนศ

เธียรนันทน์

-2ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดจันทบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 7
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 8
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
รักษาราชการแทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
/40. นางสาวสมมาตร .........

40. นางสาวสมมาตร
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวานิชย์
2. นางสาวภณิตา
3. นางอรชุมา
4. นายณัฐพงศ์
5. นางสาวภาวิดา
6. นายวัฒนา
7. นางสาวสายพิณ
8. นางนวิยา

รัตนแสง

นิลประเสริฐ
บูรณ์เจริญ
จิรกาญจนไพศาล
จิกยอง
โลหิตคุปต์
เงินกลม
เจริญรัศมี
อินทร์มี

-3ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
เลขานุการ อปส.
เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นายจรูญฯ)
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สลก.
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก.

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
- อนุมัติแผนการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป จํานวน ๑๒,๘๑๓,๕๐๐.- บาท (สิบสองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดําเนิน
ตามนโยบายของ คสช.ในกิจกรรม ดังนี้
๑) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์
เพื่อการปฏิรูป ส่วนกลาง, สปข. และ ส.ปชส.
๒) จัดคอนเสิร์ตร่วมกับ บริษัทแกรมมี่ วันศุกร์ที่ ๒4 มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ สนามอินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก โดยมี สทท. เป็นฝ่ายเลขาฯ
๓) จัดดนตรีในสวน “กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน”
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๓๐ น. จํานวน ๑๗ ครั้ง จัดมาแล้ว ๓ ครั้ง จุดประสงค์เพื่อสร้างความปรองดอง
ของประชาชน และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กปส. ด้วย ขอให้ ผอ.สพท. ดูแลเรื่องเครื่องเสียงของ
สวท. ด้วย
๔) จัดประชุมทางไกลกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
และนโยบายของ คสช. ในเรื่องต่าง ๆ
๕) การผลิตและเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์
จึงขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเร่งดําเนินงานและรายงานผลให้ทราบด้วย
- พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มาตรวจเยี่ยม
และมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้มีข้อสั่งการให้ กปส. ดําเนินการ ดังนี้
/๑) ให้ดําเนินการ ………

-4๑) ให้ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของ คสช. ๔ ประการ คือ
(๑) เพื่อยุติสถานการณ์ความรุนแรงของคนในชาติ โดยมุ่งผลประโยชน์
ของชาติเป็นหลัก
(๒) เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความเข้าใจในการลงทุน และการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ
(๓) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติ ตุลาการ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติ บนพื้นฐานประโยชน์ของชาติ
๒) เร่งรัดในการพัฒนาประเทศ
(๑) เร่งรัดเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗ ที่ค้างท่อ
(๒) เตรียมดําเนินการตั้งงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๘
(๓) ให้จัดทํา Action Plan และกําหนดแผนการดําเนินการในช่วง ๓-๔ เดือน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ชัดเจน
๓) ให้ กปส. ปลูกฝังอุดมการณ์ให้เกิดความรักชาติ เสียสละ อดทน และ
กตัญญูร้คู ุณ
๔) เผยแพร่ข่าวสารภาคภาษาอังกฤษ สร้างความเข้าใจกับชาวต่างชาติ
๕) เผยแพร่ปลูกฝังอุดมการณ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เร่งดําเนินการเรื่องคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ มอบให้ รปส.
(นายจรูญฯ) เป็นประธาน เชิญผู้มีความรู้ นักวิชาการ นักวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านสื่อมาให้ความเห็น
สรุปเสนอ คสช.
- เร่งดําเนินการการปรับค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ มอบให้ รปส.
(นายประวินฯ) เป็นประธานศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ การดําเนินงานของหน่วยงานสื่ออื่น ๆ เช่น ไนซ์ทีวี,
ททบ.๕ มาเทียบเคียง
- การจัดสร้างโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ มีการร้องเรียนว่า อปส.
สั่งการให้ตัดต้นไม้ ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้ว อปส. อนุมัติและลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
โดยเป็นการดําเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ใช้เงินรายได้ในวงเงิน ๑๐ ล้านบาท การดําเนินการจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
ขอให้ ลนก. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
ลนก. ชี้แจงเรื่องการตัดต้นไม้ภายใน กปส. ว่า เหตุผลที่ไม่มีการล้อมเนื่องจาก
ต้นไม้ปลูกอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมและพื้นด้านล่างเป็นหินปนดิน ทําให้ต้นไม้ไม่เติบโตและไม้เลื้อยไม่เลื้อย
ตามที่วางโครงการไว้ จึงไม่สามารถที่จะล้อมออกมาได้ จึงได้มอบหมายให้บริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสวน
เข้าไปตรวจสอบแล้วแจ้งว่าจําเป็นต้องตัดออก
/- ห.ฝกศ. ………

-5- ห.ฝกศ. ให้ความสําคัญในเรื่องสมองไหลทั้งฝ่ายเทคนิค ผู้ประกาศ และ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนของโทรทัศน์และวิทยุของ กปส. มีเป็นจํานวนมากโดยให้แรงจูงใจทางด้านอัตรา
ค่าจ้างที่สูงกว่า กปส. จะหาทางแก้ไขอย่างไร อาจมีการวางกรอบแนวทางให้ค่าตอบแทนเพิ่มค่าวิชาชีพ
ซึ่งได้มีการหารือในเบื้องต้นแล้ว และมอบหมายให้ รปส.(นายประวินฯ) เป็นประธาน ต้องเทียบเคียงโมเดิร์นไนน์,
ททบ.5 ว่าดํานินการอย่างไร โดยมองภาพรวมทั้งประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- การประกาศรับสมัครตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 6 อัตรา ประกอบด้วย ผอ.สปข.
2, 5, 6, 7, 8 ตามระเบียบ กปส. จะต้องคัดเลือกจาก 5 ตําแหน่งให้เหลือ 10 คน แล้วนําเข้าที่ประชุม
กระทรวงของ สปน. ส่ วนตําแหน่ง อสช. มี การรับ สมัครทั้ง นี้คัดให้เหลื อ 2 คน และวัน ที่ 23-24
มิถุนายน 2557 สปน. จะแจ้งหลักเกณฑ์ ให้ กปส. คัดเลือก และส่งผลให้ สปน. ภายในวันที่ 15
กรกฎาคม 2557 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 จะมีการสอบสัมภาษณ์ที่ สปน. เมื่อพิจารณา
เสร็จเรียบร้อยจึงจะออกเป็นคําสั่งต่อไป
อกจ. รายงานว่า คณะกรรมการที่ ปนร. เป็นประธาน ได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2557 ตามปฏิทินการดําเนินงานของ สปน. วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 สปน. จะแจ้งหลักเกณฑ์
ที่มีมติในที่ประชุมแจ้งให้ 3 หน่วยงานในสังกัด สปน. เนื่องจากอํานวยการสูงตามหลักเกณฑ์จะเปิดให้มี
การเสนอชื่อได้ท้ัง 3 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ในส่วนนี้ สปน. จะต้องแจ้งให้ กปส., สคบ. และ
สปน. ทราบภายในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะกําหนดให้ส่วนราชการทั้ง 3
ส่วนราชการรับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือตามจํานวนที่ สปน. กําหนด คือในกลุ่ม สปข. ที่ว่าง
5 ตําแหน่ง คัดเลือกให้เหลือ 10 คน และในกลุ่ม อสช. คัดเลือกให้เหลือ 2 คน เสนอไปที่ สปน. ภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ระหว่างนี้ กกจ. ได้ประสาน สปน. ว่า ปนร. ลงนามในหลักเกณฑ์แล้วหรือไม่
ทั้งนี้จะมีประกาศหลักเกณฑ์กลางมาก่อน ซึ่ง กปส. จะดูตามหลักเกณฑ์กลางดังกล่าวและนําเสนอ
อปส. เพื่อประกาศรับสมัครภายใน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดย กปส.
จะต้องดําเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเพื่อที่จะเสนอชื่อตามที่ สปน. กําหนด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการ
ประกาศรับสมัครในตําแหน่งดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ รปส.(นายประวินฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- ขอย้ํ า ในเรื่ อ งที่ อปส. ได้ ใ ห้ น โยบายเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเฝ้ า ระวั ง การ
นําเสนอข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์จะผ่านมา 1 เดือนแล้ว ที่มีการประกาศของ คสช. ซึ่งเป็นสิ่ง
ล่อแหลมในการปฏิบัติงานของ กปส. ที่มีการผลิตรายเผยแพร่ออกอากาศต่าง ๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด
ในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใด ๆ ออกไป ทั้งพิธีกรโทรทัศน์ บางครั้งอาจไม่ระมัดระวัง และมักจะ
นําข้อมูลข่าวสารจากสื่อโดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ไปขยายผลต่อ และอาจมีการเสนอความเห็นส่วนตัว
ขอให้ระมัดระวังด้วย กฎอัยการศึกเป็นกฎหมายพิเศษขอให้ตระหนักในส่วนนี้ด้วย
/- การดําเนินการเรื่อง ………

-6- การดําเนินการเรื่อง Socail Media ที่มีการส่งต่อระหว่างบุคคล ขอให้
ระมั ด ระวั ง ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ รั บ มา และในฐานะที่ เ ราเป็ น หน่ วยงานภาครั ฐ ทํ า การสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน ข่าวสารที่มาจากทาง Socail Media ส่วนใหญ่ไม่รู้ที่มาของข้อมูล กปส. ถือว่า
เป็นข้าราชการ หากมีการแชร์ข้อมูลออกไปประชาชนอาจเชื่อเนื่องจากคาดว่ามีกลั่นกรองแล้ว ขอให้
คํานึงในเรื่องนี้ด้วย
- การปฏิรูปราชการ ห.ฝกศ. ได้มาให้นโยบายกับ กปส. เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2557 ได้ให้ความสําคัญต่อ กปส. โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ออกหน้าจอโทรทัศน์ ทําอย่างไร
จึงจะให้มีรายได้และรายรับพอที่จะอยู่ได้ แข่งขันได้กับภาคเอกชน อปส. อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เห็นการ
ทํางานของ กปส. กับสื่อต่าง ๆ จึงต้องการให้ปฏิรูปขึ้นมา โดยมอบหมายให้ รปส.(นายประวินฯ) เป็นหัวหน้า
คณะทํางานฯ อกค. เป็นเลขานุการ จึงได้ร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานไปแล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอ อปส.
ลงนาม หลังจากประชุมเสร็จในวันนี้ จะนัดประชุมล่วงหน้าก่อน เพื่อนําข้อสรุปไปเสนอ ห.ฝกศ. ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว
- การใช้งบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป อปส. ได้สั่งการให้ สนผ. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงาน กระจายลงไปที่ สปข., ส.ปชส.
ตามที่ อปส. ได้ ก ล่ า วไว้ เป็ น ห่ ว งจั ด สรรเงิ น ให้ พ อสมควร จะใช้ ทั น หรื อ ไม่ สิ่ ง ที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การ
ประกอบด้ วย จัดตั้งศู นย์ประชาสัม พัน ธ์ สร้ า งปรองดองสมานฉั นท์เพื่ อการปฏิรูป ทําป้ายศูน ย์ ใ ห้ ดู
สวยงาม ไม่ให้ใช้ไวนิล ขอให้จัดทําเป็นกรอบแข็งแรง และอาจจะต้องสนับสนุนสื่อในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
สื่อของ สวท. หรือสื่ออื่น ๆ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน ขอให้บริหารจัดการในส่วนนี้ด้วย เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ขอให้ดูแลและใช้ให้คุ้มค่า เป็นข้อกังวลที่ขอให้แต่ละหน่วยงาน
ดําเนินการ ส่วนเขตคาดว่าคงไม่มีปัญหา ซึ่งจะต้องจัดสรรงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่และ
งานที่เป็นประโยชน์และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้ยึดแนวทางและนโยบายของตาม
ประกาศของ คสช. และประสานงานในพื้นที่ โดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้
ประสานการปฏิบัติในส่วนนี้ให้ชัดเจนด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.3 รปส.(นายจรูญฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
- วันที่ ๑๐-๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นําคณะบุคลากร กปส. และสํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไปดูงานที่สหราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ดําเนินงานรายการวิทยุ
รัฐสภาของเรา ซึ่งเป็น MOU ระหว่าง กปส. กับรัฐสภา ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปจาก
ผู้บริหารของ BBC ลอนดอน ทั้งโทรทัศน์และวิทยุ BBC ออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ ครอบคลุมพื้นที่สหราชอาณาจักร สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ เวล เรียกว่า Home Service
และออกอากาศไปทั่วโลก เรียกว่า World Service BBC อยู่ระหว่างการจัดโครงการริเริ่ม Junior Reporter
/ภาคเหนือของประเทศ ………

-7ภาคเหนือของประเทศ ในไอแลนด์เหนือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตรายการ จุดเด่นของ BBC คือ
การประเมินผลโดยต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนผังรายการทุก ๖ เดือน หากมีวาระพิเศษจะเปลี่ยนผังรายการ
ทันที เช่น ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ขณะที่ไปเยี่ยมชมมีการสร้างสนามฟุตบอลเล็ก ๆ และให้ผู้ที่
ชื่นชอบฟุตบอลมาเตะบอลสร้างความคึกคัก และนําไปดูสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ทั้งในลอนดอนและเมืองอื่น ๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

รายงานผลงานเด่นประจําเดือนพฤษภาคม 2557
ผอ.สพป. ได้จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2557
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว ผู้แทน ผอ.สนผ.
(นายวิเชียรฯ) ขอแก้ไขรายงาการประชุม หน้าที่ 12 ย่อหน้าที่ 2 ดังนี้
- บรรทัดที่ 3 จาก “วิธีตกลงราคา” เป็น “วิธีตกลง”
- บรรทั ดที่ 4 จาก “คัด เลื อกในปี นี้ ทํา ให้ ไ ด้ ผู้ ป ระเมิ น อิ ส ระรายใหม่ ท้ั ง หมด” เป็ น
“คัดเลือกในปีนี้คาดว่าจะทําให้ได้ผ้ปู ระเมินอิสระรายใหม่เกือบทั้งหมด”
จึ งขอเสนอให้ ที่ ประชุ มผู้ บริ หารรั บรองรายงานการประชุ มผู้ บริ หาร ครั้ งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2557 ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
2557 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ตามที่ กปส. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์
ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา โดยได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2557
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 นั้น กคล. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2557
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
/1. กปส. ได้รบั ………

-81. กปส. ได้รับงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 2,758,814,900.- บาท
ณ วัน ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ปรากฏในภาพรวมมี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ จํา นวน
923,910,015.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.49 ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 62.35 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 28.86
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557
หมวดรายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/
สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
(ค่าเป้าหมาย
62.35)

งบบุคลากร

884,570,480.00

- 539,024,664.25

345,545,815.75

60.94

งบดําเนินงาน

460,243,080.00

34,949,576.01 287,635,494.09

137,658,009.90

62.50
-

งบลงทุน

1,040,540,000.00

-

-

1,040,540,000.00

งบเงินอุดหนุน

846,740.00

-

812,441.80

34,298.20

95.95

งบรายจ่ายอื่น

372,614,600.00

63,291,312.63

96,437,415.56

212,885,871.81

25.88

2,758,814,900.00 98,240,888.64 923,910,015.70 1,736,663,995.66

33.49

2. ผลการดํา เนิ น งาน งบบุคลากร ประจํา ปี ง บประมาณ 2557 วงเงิ น รวมทั้ง สิ้ น
884,570,480.- บาท เบิกจ่ายได้ 539,024,664.25 คิดเป็นร้อยละ 60.94
3. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
460,243,080.- บาท เบิกจ่ายได้ 287,635,494.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.50
4. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
1,040,540,000.- บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) ประกอบด้วย
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่
ระบบดิจิตอล ระยะที่ 1 (สพท.) วงเงิน 980,950,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TORฯ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557
4.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (สพท.) วงเงิน
18,200,000.- บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา บจ.นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่ 625/57/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 วงเงิน
18,000,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 31 สิงหาคม 2557
4.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ระนอง 1 หลัง (สพท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กําหนดยื่นซอง
เสนอราคาวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และกําหนดเสนอราคาวันที่ 30 มิถุนายน 2557
/4.4 ค่าใช้จ่ายในการ .........

-94.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 2 แห่ง (สพท.) วงเงิน 33,390,000.- บาท ประกาศ
ประกวดราคาครั้งที่ 2 กําหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 17 มิถุนายน 2557 กําหนดเสนอราคาวันที่
27 มิถุนายน 2557
5. ผลการดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 846,740.- บาท
เบิกจ่ายได้ 812,441.80 คิดเป็นร้อยละ 95.95 ประกอบด้วย
5.1 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก
(ABU) (สปต.) จํานวน 124,740.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 109,468.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.76
5.2 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิกสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์
แห่งเอเชียแปซิฟิก (AIBD) (สปต.) จํานวน 693,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 684,180.- บาท คิดเป็น
ร้อยละ 98.73
5.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิก Sport Fund (สทท.) จํานวน 9,900.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว 9,393.-บาท คิดเป็นร้อยละ 94.88
5.4 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และ
เสียงนานาชาติ (IASA) จํานวน 9,400.- บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5.5 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบํารุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สพป.) จํานวน 9,700.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
372,614,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 96,437,415.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.88 ประกอบด้วย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ
สําหรับ อาคารสถานีวิท ยุโ ทรทัศ น์แ ห่ง ประเทศไทย 1 ระบบ (สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2 กําหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ 20 มิถุนายน 2557 และ
กําหนดเสนอราคาวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV Studio1) ระบบ
Digital High-Definition 1 ชุด (สทท.) วงเงิน 90,000,000.- บาท อยู่ระหว่างดําเนินการตามสัญญา
บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ผู้ชนะการประกวดราคาลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่ 624/57/2557
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 วงเงิน 89,382,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช., สพท., สพป.,
สปต. และ สปข.6) วงเงิน 4,984,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,476,056.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.67
6.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ (สนข.) วงเงิน 5,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 1,785,192.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.70
6.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
วงเงิน 8,000,000.- บาท ยกเลิกการประกวดราคา และมอบ สทท. พิจารณาดําเนินการต่อ
/6.6 ค่าใช้จ่ายในการ .........

- 10 6.6 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ (สพป.) วงเงิน 10,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 3,854,123.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.54
6.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) วงเงิน 150,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 62,587,062.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.72
6.8 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน
(Flagship Project) 1 โครงการ (สนข.) วงเงิน 50,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 11,905,096.93 บาท
คิดเป็นร้อยละ 23.81
6.9 ค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับ อาเซี ยนและความรู้สึกของ
ความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.)วงเงิน 25,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้
6,247,208.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.99
6.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ (สนผ.)
วงเงิน 14,040,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 4,122,473.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.36
6.11 ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด (สนผ.) วงเงิน 1,350,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 239,395.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.73
6.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.) วงเงิน
4,500,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,140,806.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.57
6.13 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สปข. 6) วงเงิน
1,740,000.-บาท เบิกจ่ายได้ 1,080,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 62.07
7. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
7.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. มีดังนี้
7.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็ นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงิน ตามสัญญา 19,934,100.- บาท
บมจ.ล็อกซเล่ย์ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 643/56/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ครบกําหนด
ส่งมอบ วันที่ 26 มีนาคม 2557 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุ
7.1.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สทท.
ภูเก็ต จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 44,811,600.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการ
ตามสัญญาเลขที่ 639/56/2556 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ครบกําหนดส่งมอบ วันที่ 28
ธันวาคม 2556 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์งวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่าย และพิจารณา
ขอขยายระยะเวลาส่งมอบตามที่บริษัทร้องขอ
7.1.3 โครงการก่ อสร้ างอาคารที่ ทํ าการ สถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ แห่ งประเทศไทย
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 อยู่ระหว่าง
/บจ.สตรองบราเดอร์ส ………

- 11 บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 709/56/2555 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2555 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจรับงาน
งวดที่ 6 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2557
7.2 โครงการที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของ สนข. วงเงิ น 292,638,200.- บาท
โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) วงเงินตามสัญญา 292,638,200.- บาท บจ.สตรองบราเดอร์ส
1961 ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 646/56/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ครบกําหนดส่งมอบวันที่
30 กัน ยายน 2557 และอยู่ระหว่ างคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุนําเสนอขออนุมัติ เ ปลี่ ยนแปลง
รายการอุปกรณ์ฯ
8. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2554
โครงการจั ด ตั้ง ศู น ย์ ข่า วโทรทัศ น์ ภูมิ ภ าคพร้ อ มชุ ด ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ แ ละชุ ด
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) และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับเสนอขออนุมัติคิดค่าปรับ
และรายงานผลการตรวจรับฯ เพื่อแจ้งให้กิจการร่วมค้าฯ ทราบ และทําการเบิกจ่ายต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่ ม เติ ม ว่ า ได้ ต รวจสอบข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยล่ า สุ ด ณ วั น ศุ ก ร์ ที่ 20
มิถุนายน 2557 เบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 37.29 ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมายอยู่เป็นจํานวนมาก จากนี้
เหลือเวลาเพียง 3 เดือน ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่ ครม.
กําหนดต่อไป
รปส.(นายประวินฯ) ตั้งข้อสังเกตว่า งบยุทธศาสตร์ที่นํามาแปลงในช่วงที่มีประกาศ
คสช. ขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติหรือยัง ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันตาม
เวลาที่กําหนดด้วย
ผอ.สนผ. รายงานว่ า งบที่ นํ า มาปรั บ ปรุ ง มี อ ยู่ 2 ส่ ว นคื อ เรื่ อ งของการปรั บ ปรุ ง
งบปรองดอง ซึ่ ง ได้ ป รั บ มาจากเรื่ อ งการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยกับ เรื่องปรองดอง ซึ่ง เรื่อ ง
โครงการปรองดอง งบประมาณจํานวน 4 ล้านบาท โครงการประชาธิปไตย จํานวน 15 ล้านบาท รวม
แล้วประมาณ 19 ล้านบาท ที่จัดสรรไปให้ใช้ไปแล้วบางส่วน ล่าสุดปรับไปให้เป็นแผน 12 ล้านบาทเศษ
ดังที่ อปส. ได้นําเรียนไปแล้วว่าขอความร่วมมือทุกหน่วยเร่งรัดการดําเนินการซึ่งมีแผนรองรับชัดเจน
มีการเปิดศูนย์ การผลิตสื่อทั้งหลาย การจัดคอนเสิร์ต ในส่วนของพระมหากษัตริย์ 8 ล้านบาท ปรับเป็น
เรื่ อ งของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ปรั บ เฉพาะเนื้ อ หาเป็ น หลั ก เพราะว่ า อย่ า งไรก็ อ ยู่ ภ ายใต้ โ ครงการ
พระมหากษัตริย์เหมือนกัน คาดว่างบดําเนินการในส่วนนี้สิ้นปีจะใช้จ่ายได้ตามแผน อาจจะมีบางส่วน
เช่น ภาคใต้ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร เป็นงบปกติที่จัดสรรตั้งแต่ต้นปี ต้องติดตาม
/รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) .........

- 12 รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) ขอความร่วมมือ ปชส.ผู้แทนภาค งบประมาณในส่วนที่จัดสรรลงไปให้
ส.ปชส. จํานวนมาก แต่เวลาเหลือน้อย และ อปส. มีแผนที่จะทํา Teleconference กับทุกจังหวัด ซึ่งแจ้งว่า
ให้ดําเนินการได้ทันที สิ่งที่มองเห็นคือ ในการรับข้อมูลต่าง ๆ จากที่ประชุม ปชส.ผู้แทนภาคบางท่านไม่สามารถ
กระจายข้อมูลไปยังจังหวัดในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง จึงขอความร่วมมือ ปชส.ผู้แทนภาค กําชับ ส.ปชส. ในพื้นที่
ให้เร่งดําเนินการแผนที่ทาง สนผ. กําหนดไปให้ซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้ว หากมีข้อขัดข้องอะไร ขอให้
ประสานการดําเนินงานกับ สพป. และ สนผ. งบประมาณที่จัดสรรให้ต่ําสุด 3 หมื่นบาท และสูงสุด
1.7 แสนบาทเศษ สามารถเบิกได้ทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 อีกเรื่องหนึ่งจังหวัดใดที่มี สวท.
ในพื้นที่ขอให้ดูแลด้วย ส่วน สปข.1-8 งบประมาณ 12 ล้านบาทนี้ มีงบประมาณที่ให้ สปข. ดูแล ส.ปชส.
และ สทท. ในพื้นที่ ฉะนั้นขอให้ สปข. เป็นตัวแทนของ สพป. และ สนผ. ในเรื่องการกํากับดูแล ปชส.
หากดําเนินการตามกระบวนการและเป็นขั้นตอนในลักษณะนี้ได้จะทําให้เกิดระบบการทํางานที่พร้อม ๆ
กัน งบที่ให้ สปข. เป็นงบบริหารจัดการ ไม่ได้ให้ทําการประชาสัมพันธ์
เรื่องการหารือร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงานคือ สทท., สวท. และ สนข. เกี่ยวกับขั้นตอน
การเบิกจ่าย และวิธีการวัดผลการดําเนินการ กคล. แจ้งว่าในการดําเนินการวัดจะใช้ที่เบิกจ่ายผ่านระบบ
GFMIS แต่ในทางปฏิบัติ 3 หน่วยงานจะแจ้งว่าได้วาง PO แล้ว ซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ
ขอให้ท้ัง 3 หน่วยงาน วาง PO ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 ของทุกงบ ได้สั่งการให้
กคล. ส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานกับทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อดูแลการเบิกจ่ายในช่วง 3 เดือนสุดท้าย ซึ่ง อกค.
รับทราบและรับที่จะดําเนินการต่อไป
อกค. รายงานว่า ในเรื่องนี้ กคล. รับที่จะไปดําเนินการ และจะได้นัด สทท., สวท. และ
สนข. มาหารื อร่วมกับ กคล. อี กครั้ง หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคม 2557 จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ไ ป
สนับสนุนในเรื่องนี้ต่อไป
มติที่ประชุม
รั บ ทราบ และขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานเร่ ง รั ด ดํ า เนิ น การเบิ จ่ า ยให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดต่อไป
3.2 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญของหน่วยงาน
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผอ.สนผ. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมีมติ รับทราบรายงานแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ที่สําคัญของหน่วยงาน กปส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่สําคัญประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องค์กรอย่างแท้จริง สนผ. จึงได้จัดทําแผนการติดตามและ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่สําคัญ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ประกอบด้วย
/1. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ………

- 13 1. ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับฟังรายการวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ได้มี
การติดตาม อาจจะมีการปรับผังรายการหลังจากมีประกาศ คสช. ทําให้ต้องไปรอผลในช่วงปลายที่ผู้
ประเมินอิสระจะดําเนินการประเมินว่าผลจะออกมาเช่นไร ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้อาจจะทําให้
รายการประจําของ กปส. ที่ออกอากาศไม่ต่อเนื่อง
2. ตั วชี้ วั ดที่ 1.3 ค่ าความนิ ยมในรายการข่ าวสถานี วิ ทยุ โทรทั ศน์ แห่ งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์ (TV Rating) สทท. มีการปรับปรุงและได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ปรัปบรุงฉาก
การนําเสนอ ปรับ ประชุม โต๊ะ ข่ าวทุก วัน สทท. แจ้งว่ าพยายามที่จ ะมีก ารพัฒ นาเพื่อจะเพิ่ม Rating
ซึ่งต้องไปดูค่าเฉลี่ยในปลายปี
3. ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้และเข้าใจในเนื้อหายุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล มีอยู่ 5-6 เรื่อง อย่างที่ได้นําเรียนแล้วว่า ได้มีการปรับในเรื่องของ
3 โครงการคือ โครงการประชาธิปไตย ปรองดอง และพระมหากษัตริย์ ซึ่งอาจจะไม่ต้องปรับ เพียงแต่
ไปดําเนินการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น เน้นในเรื่องของศูนย์ศึกษาการพัฒนา 6 แห่ง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 แห่ง จะจัดกิจกรรม Press tour ให้ไปดู 6 ศูนย์นี้ นโยบายของ คสช.
คงต้องไปดูในช่วงปลายปีที่ผู้ประเมินอิสระจะมาดําเนินการประเมิน ซึ่งการนําเสนอข้อมูลข่าวสารก็ไม่
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ต้งั แต่ต้นปีไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบขนาดไหน
4. ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความเข้าใจในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมได้มีแผนชัดเจนตั้งแต่ต้นปี ว่า กปส. ดําเนินการ
3 โครงการหลัก ๆ เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ 19 ล้านบาทเศษ ขณะนี้การใช้งบประมาณยังไม่
เป็นไปตามแผน
5. ตัวชี้วัดที่ 2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการรายงานไปแล้วว่า กปส. ติดขัดที่
งบลงทุน ซึ่ง กปส. ยังไม่ได้มีการใช้จ่าย
6. ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ไม่ได้ดําเนินการตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจาก กพร. ดําเนินการเรื่องนี้ และ KPI
ที่มาจัดทําจริง ๆ ก็คือในครึ่งหลังของปี 2557 ทั้งนี้ได้มีการเวียนแจ้งแผนที่ทาง กพร. จัดเสนอ อปส.
อนุมัติส่งไปยังหน่วยต่าง ๆ ในแต่ละหมวดของ PMQA ดําเนินการตามนั้นซึ่งอาจจะยังไม่มีการประชุม
และกําหนด Fogus ไปว่าเกณฑ์ส่วนใหนที้ต้องเร่งดําเนินการในเรื่องนี้ เพราะมีเวลา 3 เดือนที่จะต้อง
นํามาทําเรื่อง Certifly FL คือ 3 ปีจะมาตรวจ ซึ่ง 3 ปี เราจะต้องมีผลผลิต ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นายประวิ น ฯ) แจ้ ง ว่ า ตามที่ ฟั ง รายงานเน้ น ที่ เ รื่ อ งจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย สปต. รับผิดชอบด้านต่างประเทศ หลัก ๆ จะอยู่ที่ สปข.6
เป็นกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความสําคัญซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่จะจัดสรรไปที่ สปข.6
/ร.ผอ.สปข.6 ………

- 14 ร.ผอ.สปข.6 รายงานว่า สําหรับเรื่องของงบ จชต. ในส่วนที่ ผอ.สนผ. ได้กล่าวถึงใน
เรื่องของกิจกรรม ขอยืนยันว่าในส่วนของกิจกรรมจะมีงบประมาณที่จัดสรรไปให้มากที่สุดคือเรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรม 3.5 แสนบาท และอีกตัวหนึ่งซึ่งจะป็นเรื่อง
ความผูกพันต่อเนื่อง มีงบ 1 ล้านบาทในการส่งบุคลากรเข้าร่วมในพิธีฮัจน์และรายงานข่าวกลับมา ซึ่ง
จะคาบเกี่ยวกัน ในทางปฏิบัติคือผู้ที่เดินทางจะต้องยืมเงินทั้งก้อนไปและใช้จ่ายให้หมด มีความหนักใจใน
ส่วนของการใช้งบประมาณคือ เรื่องของงบประมาณที่จัดสรรไปที่ สวท. และ สทท. หนักที่ สวท.สงขลา
และ สวท.ยะลา 2 ส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายหมดประมาณเดือนสุดท้าย จะเป็นการทะยอยเบิก แต่
อย่างไรก็ดีในการดําเนินการในส่วนของ สปข.6 ติดตามโดยส่วนแผน มีการประชุมและนํารายละเอียด
แจ้งที่ประชุมติดตามเร่งรัดทุกเดือน ล่าสุดยังได้มีการประชุมติดตามผลและมีการปรับให้หน่วยงานที่ได้รับ
งบประมาณไปแล้วดําเนินการ ให้ไปดูว่าผลผลิตคงเหลือเท่าใด การเบิกจ่ายเหลือเท่าใด ให้ปรับแผนให้ทัน
และสอบถามยื น ยัน ในที่ ป ระชุ ม ทุก ครั้ ง ผู้ บ ริ ห ารทั้ง 2 หน่ ว ยงานยื น ยั น ว่ า สามารถที่ จะดํ า เนิ น การ
เบิกจ่ายได้ทันเวลา
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า เมื่อถึงปลายเดือนกันยายนแล้ว มีบางหน่วยงานซึ่งเบิกจ่าย
ไม่ทัน กรณีนี้จะสามารถดึงเงินกลับแล้วนําไปเปลี่ยนได้หรือไม่
ผอ.สนผ. ชี้แจงว่า หากกิจกรรมนั้นไม่ได้ดําเนินการจําเป็นต้องปรับ แต่อาจทําให้แผนนั้น
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากได้กําหนดผลผลิตต่าง ๆ ไว้ชัดเจนแล้ว
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า จ.นครราชสีมาที่ยังไม่มี ปชส. แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด ขอให้ ปชส.ผู้แทนภาค ชี้แจงและช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเงินรายได้ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ...
อกร. รายงานว่า กปส. ได้มีคําสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาและ
จัดทําระเบียบเงินรายได้ของ กปส. ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการตามคําสั่งการ โดยมีการประชุม
คณะทํางานฯ รวม 10 ครั้ง และในการประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2557 ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ดําเนินการแก้ไขร่างระเบียบให้เป็นไปตามมติ
ที่ประชุม และนําร่างระเบียบเงินรายได้ฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณา ดังนี้
ข้อ 4 (6) เงินที่ได้รับจากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(7) เงินที่ได้รบั จากการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
(8) เงินที่ได้รับจากการให้บริการแบบประยุกต์
(9) เงินที่ได้รับจากการอนุญาตให้ใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ 6 เงินรายได้ ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ รับ ให้นําส่ งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 20
ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทํางานฯ ประสานกับกรมบัญชีกลางว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่สามารถเสนอ
/ระเบียบเงินรายได้ .........

- 15 ระเบียบเงินรายได้ของหน่วยงานและมีการให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอย่างไร เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
หรืออ้างอิง นั้น กรมบัญชีกลางแจ้งว่าเป็นเรื่องเหตุผลความจําเป็นของแต่งละหน่วยงาน ไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ได้หารือร่วมกันแล้วยืนยันที่จะให้แก้ไขจากรายได้ที่เคยนําส่งจาก
ร้อยละ 25 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 20 นอกจากนั้นได้พิจารณาให้มีการนําส่งเงินรายได้ที่แตกต่างกัน
ประกอบด้วย เงินรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ให้นําส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดินร้อยละ 15 เนื่องจาก กปส. มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และเงินรายได้ที่ได้รับจากการ
ให้บริการอํานวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ การให้บริการแบบประยุกต์ การอนุญาต
ให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 5
ข้อ 8 มีการเพิ่มตัวเลขใน (3) รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากเดิม 1 ล้านบาท
เพิ่ ม เป็น 2 ล้านบาท และ (4) รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ที่เ กี่ยวกั บ วิ ท ยุและโทรทัศ น์ ซึ่ง มี ร าคาเกิ น กว่ า
เดิมหน่วยละ 1.5 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3 ล้านบาท และครุภัณฑ์อย่างอื่นซึ่งมีราคาเกินกว่า เดิมหน่วยละ
1 แสนบาท เพิ่มเป็นหน่วยละ 2 แสนบาท
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หากเห็นชอบตามร่างดังกล่าว กกร. จะได้นําเสนอให้
กระทรวงการคลัง พิจารณาต่อไป
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า ขอเปลี่ยนเป็นวาระเพื่อพิจารณา และนําเสนอให้ที่ประชุม
เห็นชอบ เพื่อนําเสนอ อปส. ลงนามต่อไป
ผอ.สปข.4 ให้ข้อสังเกตว่า ในเมื่อมีการยกร่างใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปส.
จะสามารถลดลงให้น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้หรือไม่ และขอให้พิจารณาเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่
ในส่วนภูมิภาค ควรจะนํามาคํานวณเป็นต้นทุนด้วย
อกร. รายงานว่า ที่กําหนดไว้ร้อยละ 20 เนื่องจากคณะทํางานฯ ได้พิจารณาจากระบบ
ต้นทุน ซึ่งเดิม กปส. ส่งคลัง 25% + VAT 7% รวมเป็น 32% และยังต้องส่งให้ กสทช. อีก 4% ที่เกิดขึ้นใหม่
ตามกฎหมาย จึงคิดคํานวณจากเดิม 25% และขอลด 4% จึงลดลงเหลือขอนําส่ง 20% ซึ่งก็แล้วแต่
เหตุผลความจําเป็นที่นํามาอ้างอิงด้วยว่าจะมีน้ําหนักพอที่จะให้กรมบัญชีกลางเห็นชอบหรือไม่
ผชช.(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ) ให้ข้อสังเกตว่า การตั้งหลายอัตราจะทําให้เ ป็นปัญหา
สําหรับผู้ปฏิบัติ คณะทํางานฯ ควรนํารายได้ในแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วนํามาเฉลี่ยเพื่อทําให้เป็นอัตราเดียว
จะเห็นได้ว่าสํานักงบประมาณไม่ให้เงินงบประมาณ กปส. เพิ่ม ปัจจุบันเงินรายได้ของ กปส. ติดลบ จึงควรนํา
ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการนําเสนอด้วย สําหรับเรื่องการกําหนดอัตราเดียวเป็นร้อยละ 10 นั้นไม่เห็นด้วย
เนื่องจากว่าการกําหนดอัตราต่าง ๆ นั้นต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า ขอทําความเข้าใจกับเรื่องที่นําส่ง 25% และบวก VAT อีก
7% นั้น ในความเป็นจริง VAT 7% กปส. จะต้องเรียกเก็บกับลูกค้า แต่ในทางปฏิบัติกลับนํา 7%
ไปลดและรวมไว้ใน 25% แล้ว กปส. จึงมาแบกรับภาระในส่วนนี้แทน ทั้งนี้คณะทํางานฯ ได้พยายามศึกษา
เพื่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปส. แล้ว สําหรับเรื่องการนําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผนดินที่กําหนดเป็น
/ร้อยละ 10 ………

- 16 ร้อยละ 10 นั้น หมายความว่ า กําหนดอัตราขั้นต่ําไว้ เท่านั้น และให้คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล
หากคณะทํางานแจ้งว่าร้อยละ 10 ไม่ได้ จะกําหนดเป็นอัตราอื่นก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม
ผอ.สพป. รายงานว่า สทท. เคยขอลดในลักษณะนี้ ได้นําข้อมูลไปนําเสนอ แต่ไม่ได้รับ
การยกเว้น เหตุผลคือเป็นรายได้ของแผ่นดิน แต่ให้ข้อเสนอแนะวิธีการดําเนินการว่าให้ดําเนินการแยก
ในแต่ละโครงการ โดยนํารายได้ที่คาดว่าจะได้รับเขียนเป็นโครงการ ภารกิจที่ต้องดําเนินการทั้งหมด
ทั้งนี้ต้องดําเนินการปีต่อปี ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการมาก และที่สําคัญจะต้องเป็นภารกิจหน้าที่ที่ต้อง
ดําเนินการจึงจะได้รับการยกเว้น
ที่ปรึกษาฯ(นายอําพลฯ) ให้ข้อสังเกตว่า ในข้อ 6.1-6.2 ที่เป็นบริการใหม่ของ กปส.
สิ่งสําคัญของข้อมูลที่จะต้องเน้นให้พิจารณาคือ การทํากิจการสําคัญ ๆ ในลักษณะนี้ต้องเน้นเรื่องของ
ความเสี่ยงของโครงการที่ กปส. จะได้รับ เป็นหลักการของการให้บริการโครงข่าย ถ้าให้บริการไม่ดีอาจ
ถูกฟ้องร้องได้ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเน้นคือ เน้นในเรื่องตัวเลขค่าใช้จ่ายให้ครบทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่อง
ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งจะเพิ่มอีกจํานวนมากในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้จะต้องเดินเครื่องส่งพร้อมกัน
2 เครื่อง ต้องเน้นให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายจริงที่เป็นแบบ Fig Cross และค่าใช้จ่ายที่แปรผัน มีจํานวนเท่าใด
ค่าตอบแทนบุคลากร และอื่น ๆ ต้องชัดเจน
ผอ.สพท. รายงานว่า ข้อมูลในข้อ 6 การนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ 20 มีความ
เป็นไปได้สูง ส่วนข้อ 6.1-6.2 เนื่องจากสํานักงบประมาณได้ให้ต้ังกรอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเช่า
โครงข่าย ค่าใช้สิ่งอํานวยความสะดวก ได้ต้ังงบประมาณในปี 2558 ให้แล้ว ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียมก็ได้เพิ่มขึ้น ฉะนั้นสิ่งที่จะใช้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็จะใช้ไม่ได้ ปีนี้กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงข่าย
ต่าง ๆ ให้เพิ่มขึ้น ครอบคลุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าเช่าเสาของ Thai PBS ที่ กปส. จะต้องจ่ายจุดละ 1 ล้านบาท
ก็รวมอยู่ในงบประมาณปี 2558 เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นความเห็นที่ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เสนอว่า 4% ที่เพิ่ม
จาก กสทช. ก็จะเป็นหตุผลที่จะนําไปชี้แจงกับสํานักงบประมาณได้ นอกนั้นเป็นรายจ่ายที่ต้ังทดแทนมาให้
ในปีงบประมาณปกติ ซึ่งโอกาสที่จะได้รับการยกเว้นเป็นร้อยละ 15 และร้อยละ 5 จะลดน้อยลงไปอีก
ผอ.สทท. เสนอความเห็นว่า ควรใช้อัตราเดียวจะเป็นประโยชน์กับ กปส. มากกว่า ต้องอธิบาย
ในภาพรวมของ กปส. เนื่องจากต้องการให้เจ้าหน้าที่ของ กปส. มีรายได้เพิ่มขึ้น มีบุคลิกภาพที่ดี จึงจําเป็น
ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยให้ยึดนโยบายของ ห.ฝกศ. เป็นหลัก
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า งบประมาณที่ได้มาทุกปีลดน้อยลงทุกปี ขอเป็นมติว่าจะให้
ดําเนินการอย่างไร กําหนดเป็นอัตราเดียว หรือจะใช้ตามที่คณะทํางานเสนอ และเสนอแนวทางว่าอย่างต่ํา
ควรเป็น ๑๐% และขอให้ที่ประชุมลงมติ 2 ประเด็น ดังนี้
๑. เห็นชอบให้ใช้อัตราเดียวคือ ๑๐% จํานวน ๒๘ คน
๒. เห็นชอบตามที่คณะทํางานเสนอ จํานวน ๕ คน
ผลสรุปคือ ให้นําเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินในอัตราเดียว และให้คณะทํางานไปปรับตัวเลขเป็นแบบ
อัตราเดียว คือร้อยละ ๑๐
/อกร. รายงานว่า ………

- 17 อกร. รายงานว่า หากที่ประชุมเห็นชอบให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ ๑๐%
ของเงินรายได้ที่ได้รับทั้งสิ้น ตัดบรรทัดสุดท้ายของข้อ 6 คําว่า “ยกเว้น” ออก และตัดข้อ ๖.๑ และ ๖.๒
หากที่ประชุมเห็นชอบตามนี้จะได้เสนอไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สําหรับข้อมูล
ขอให้นําส่งข้อมูลให้คณะทํางาน และจะส่งในภายหลังต่อไป
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า คณะทํางานฯ ให้ความเห็นว่า การนําเสนอในข้อ ๖.๑ และ
๖.๒ มีข้อมูลที่สนับสนุน โดยอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นอัตราที่มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนที่สุด อัตราร้อยละ
๑๕ มีข้อมูลสนับสนุนจาก สพท. ครบถ้วนแล้ว และอัตราร้อยละ ๕ เป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยดําเนิน
มีข้อมูลสนับสนุนน้อยที่สุด หากที่ประชุมต้องการให้มีตัวเลขเดียว คณะทํางานพร้อมดําเนินการ ขอให้
กําหนดอัตราการจัดส่งเป็นรายได้แผ่นดิน หากลดลงจากร้อยละ ๒๐ ขอให้ส่งข้อมูลประกอบการชี้แจง
ต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบให้เป็นอัตราเดียวคือร้อยละ ๑๐
๒. มอบให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งข้อมูลในการนําส่งเงินเป็นรายได้
แผ่นดินในอัตราร้อยละ ๑๐ จัดส่งให้ อกร. (คณะทํางานฯ) ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๕๗ เพื่อดําเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่
24 พฤษภาคม 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
1,834.90 ล้านบาท
- เงินรายได้
238.43 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
70.64 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
1.02 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
- เงินสนับสนุน กปส.
9.38 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
10.79 ล้านบาท
11.34 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
- เงินรับฝากอื่น ๆ
36.31 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.2 แนวทางปฏิบัติ .........
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พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
อกค. รายงานว่า สํานักงบประมาณ แจ้งเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กคล. ได้นําเรียน อปส. เพื่อโปรดทราบ และ กคล. จะได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
ทางระบบ Intranet ต่อไป ทั้งนี้ อปส. สั่งการให้นําเข้าที่ประชุม กปส. ด้วย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 สรุปโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ
(Media Practitioners Exchange) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ผอ.สปต. รายงานว่า อปส. ได้รับอนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทน กปส.
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ (Media Practitioners Exchange) ระหว่าง
วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2557 (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กปส. และ VOV
สปต. ขอส่งสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ คณะผู้แทน
กปส. อยู่ในระหว่างผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และขยายผลการดําเนินงานผ่านสื่อในสังกัด
ซึ่ง สปต. จะติดตามผลการผลิตเพื่อจัดทํารายงานต่อไป ทั้งนี้ ขอบเขตการดําเนินงานของผู้แทนแต่ละ
หน่วยงาน มีดังนี้
/1. สทท. ผลิตข่าว .........

- 19 1. สทท. ผลิตข่าว รายการสารคดีโทรทัศน์ และรายงานพิเศษ อย่างน้อย 5 เรื่อง
เพื่อออกอากาศทาง สทท. ครอบคลุมประเด็นการท่องเที่ยว การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตประชาชน
2. สวท. ผลิตข่าวและบทความทางวิทยุ อย่างน้อย 5 เรื่อง เพื่อออกอากาศทาง สวท.
3. สนข. ผลิตข่าวโทรทัศน์เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมภาคภาษาอังกฤษ
และเว็บไซต์ของ สนข.
4. สพป. ดําเนินการผลิตบทความภาษาไทย เพื่อเผยแพร่ทางวารสาร กปส.
5. สปต. ดําเนินการผลิตบทความทั้งภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กปส.
6. สปข.1 ผลิตรายงานพิเศษและสารคดีเชิงข่าว อย่างน้อย 5 เรื่อง เผยแพร่ทาง สทท.ขอนแก่น
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 รายงานผลการดําเนินงานของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 86.20 อยู่ในระดับมากที่สุด
๒. การให้บริการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
- อาคารหอพั กกระดั งงา ให้ บริ การข้ าราชการ กปส. จํ านวน 84 คน โดยไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่าย และให้บริการบุคคลภายนอก จํานวน 5 คน คิดเป็นเงิน 2,660.- บาท
- อาคารหอพักการเวก ให้บริการข้าราชการ กปส. จํานวน 80 คน โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย ให้บริการบุคคลภายนอก จํานวน 8 คน คิดเป็นเงิน 2,765.- บาท
๓. รายงานการดําเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกอบรมด้านวิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
อุ ป กรณ์ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ และอุ ป กรณ์ ร ะบบสารสนเทศ อาคารสถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์
(งบ BBC จํานวน 70.64 ล้านบาท)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
/1. รปส.(นายจรูญฯ) ………
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ผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 4 หน่วยงาน (สวท./สทท./สนข. และ ศสช.) ภายใต้การกํากับดูแล พร้อมแสดงความยินดี
แก่ นางพิชญา เมืองเนาว์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตําแหน่ง ผอ.สวท. อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2557
2. สวท. เปิดนิทรรศการ “ยกย่องคนดี คนเก่งของ สวท.” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ประจําปี 2557
3. สวท. นําวงดนตรี กปส. เข้าร่วมงาน ABU Radio Song Festival 2014 ณ กรุงโคลอมโบ
ประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2557
4. นางปราณี ศรีสุกใส ผอ.ส่วนกระจายเสียงในประเทศ และบุคลากร สวท. เข้าร่วม
การประชุม Radio Asia 2014 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 15

มิถุนายน 2557 ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2557
- โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
- โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- โครงการดําเนินงานด้านข่าว
- โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
2. โครงการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย
- การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ
- NBT World
- New Media ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
/2. การใช้งานระบบ .........
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3. การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลข่าวสาร หรือ IOC
4. การดําเนินงานด้านอื่น ๆ
- การดําเนินงานด้าน Information (IO) ของ สนข.
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ
- การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU ด้านต่างประเทศ
- การดําเนินงานส่วนผลิตข่าวและรายการ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2557
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 70 หน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานส่ว นกลาง จํานวน 12 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน 58 หน่วยงาน และมี
หน่วยงานที่ส่งรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรง 1 หน่วยงาน ได้แก่ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
2. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3. การดําเนินงานสนับสนุนหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. พยายามแยกการรายงานเป็นรายโครงการว่าใช้เงินไป
เท่ า ใด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละเท่ า ใด ผลผลิ ต ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การตามที่สัญ ญาไว้ ใ นช่ ว งต้ น ปี จํ า นวนเท่ า ใด
ดําเนินการไปได้เท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามแผน ทั้งเรื่องเงินและเรื่อง
งาน ทั้งนี้ สนผ. จะเก็บรวบรวมเป็นรายเดือนซึ่งจะได้ประสานกับ กคล. เพื่อที่จะตรวจสอบกับระบบ
GFMIS เป็นหลัก
ผอ.สปข.3 รายงานว่า ตามที่ สนผ. แจ้งว่าได้มีการปรับปรุงโครงการประชาสัมพันธ์
ประชาธิปไตยกับโครงการสมานฉันท์ ซึ่งเดิมจะมีผลผลิตที่กําหนดด้วยว่าแต่ละหน่วยจะมีผลผลิตเท่าใด
แต่โครงการปรองดองไม่ได้กําหนดซึ่งตรงนี้จะเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตด้วย จะให้ดําเนินการอย่างไร
ผอ.สนผ. แจ้งว่า ในช่วง 3 เดือนที่เหลือ ให้หน่วยงานจัดทํา Action Plan ว่าจะทําผลผลิต
ได้เท่าใด ซึ่งจะกําหนดเฉพาะหลัก ๆ เช่น สวท. ผลิตสปอต 4 ตัว ในส่วนของ สปข. บทบาทของ สปข. ได้รับ
/งบประมารณ ………

- 22 งบประมารณ 2.6 แสนบาท ดําเนินการจัดตั้งศูนย์เป็นหลัก กิจกรรมหลักที่ อปส. มอบคือเรื่องของการทํา
Teleconference ที่จะให้ อปมช. เข้าร่วม มีการจัดประชุมและการทําข่าวปกติ หรือการอํานวยความสะดวก
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ระดับภาคและระดับจังหวัดก็ตาม ขอความร่วมมือส่วนแผนของแต่ละ
สปข. จัดทํา Action Plan ในส่วนภารกิจที่ได้รับมอบหมายว่าจะมีผลผลิตจํานวนเท่าใด ซึ่งในส่วนนี้ สนผ.
ไม่ได้กําหนดให้ ทั้งนี้บางกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยน แต่บางกิจกรรมอาจดําเนินการเหมือนเดิม เช่น การทําข่าว
การผลิตข้อมูลข่าวสาร
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดทํา Action Plan โดยให้กําหนด
ผลผลิตของตนเอง
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่งที่ 531/2553 เรื่อง การมอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คําสั่ง ที่ 907/2554 เรื่อง
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ และคําสั่งที่ 441/2555 เรื่อง การมอบอํานาจ
ด้านบริหารงานภายใน โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในวันที่ 7 ของ
ทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
มีจังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 59 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน
17 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงานการ
ใช้อํานาจ จํานวน 17 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 6 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 18 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 5 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลัง ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
2. การจัดทําแผนบริหารกําลังคนของกรมประชาสัมพันธ์
/3. การย้ายข้าราชการ ………

- 23 3. การย้ายข้าราชการ รวมทั้งสิ้น 47 ราย จํานวน 2 คําสั่ง ประกอบด้วยประเภท
วิชาการ (ระดับ ปก./ชก.) จํานวน 22 ราย และประเภททั่วไป (ระดับ ปง./ชง.) จํานวน 25 ราย
4. สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งว่าจะดําเนินการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของข้าราชการที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2557
5. สรุปความคืบหน้าการดําเนินงานการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-learning
รุ่นที่ 2 กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2557
6. รายงานการบริหารตําแหน่ งกรอบอัตรากําลังลูกจ้ างชั่ วคราวเงิ นนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2557
7. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
8. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว ไปตําแหน่ ง นัก ทรัพยากรบุคคล,
คีตศิลปิน, นายช่างไฟฟ้า และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
9. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงาน ก.พ.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 สรุปผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2556
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่า ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลคะแนนของผล
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ กรมประชาสั ม พั น ธ์ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2556 ซึ่ง กปส. ได้รับผลคะแนนในภาพรวม 3.6377 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 โดยมี
ผลคะแนนในแต่ละมิติ ดังนี้
มิ ติ ภ ายนอก ผลการดํา เนิ น งานตามตัวชี้ วัดจํา นวน 7 ตัวชี้ วัด มี ผ ลค่ า คะแนนรวม
3.5191 ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คือ ตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จ
ของการเตรียมความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน” และตัวชี้วัด “ร้อยละของจํานวน
ผู้ ช มรายการโทรทั ศ น์ ข องกรมประชาสั ม พัน ธ์ ” ซึ่ ง ตั วชี้ วัดนี้ มี 3 ตั วชี้ ย่ อยที่ จ ะต้ อ งถู ก ประเมิ น คื อ
1. รายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศ 2. รายการโทรทัศน์ในประเทศ และ 3. รายการโทรทัศน์ภาษาต่างประเทศ
และตัวชี้วัดย่อยที่ได้คะแนนระดับ 5 คือ “รายการโทรทัศน์ในประเทศ” (รายการเวทีประชาคม เพื่อชุมชน
เข้มแข็ง) ทั้งนี้ ตัวชี้ย่อยด้านสื่อที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ “รายการข่าววิทยุในประเทศ” และ
“รายการข่าวโทรทัศน์ในประเทศ”
มิ ติ ภ ายใน ผลการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด จํ า นวน 14 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลค่ า คะแนนรวม
3.9144 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเต็ม 5 คือตัวชี้วัดผลผลิตที่ทําได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตาม
/เอกสารงบประมาณ .........

- 24 เอกสารงบประมาณรายจ่าย , ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากร , ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือตัวชี้วัด “ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ”ซึ่งตัวชี้วัดนี้เป็นการประเมินผลการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ และ กปส.
ไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น ทั้ งในมิ ติ ของงบประมาณรายจ่ ายลงทุ น ,การเบิ กจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย
ภาพรวม 6 เดือน 12 เดือน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน
แนวทางการพัฒนาผลักดันตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
เพื่อให้การดําเนินการตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด กพร. จะได้แจ้งหน่วยงาน
กํากับตัวชี้วัดได้ทราบผลการประเมิน และร่วมกันพิจารณากําหนดแนวทางปรับปรุงเพื่อการพัฒนางาน
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี
กําหนด และรัฐบาลให้ความสําคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จึงเห็นควรผลักดันการบริหาร
เงินงบประมาณผ่านกลไกของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557
ให้เข้มข้นต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.13 รายงานผลการประชุมสภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการ
สารสนเทศเพื่อปวงชน (IFAP) ครั้งที่ 8
ผชช.(นางวันเพ็ญฯ) รายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า องค์การ
ยูเนสโก กําหนดจัดการประชุม สภาระหว่างรัฐบาลว่าด้วยโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน ครั้งที่ 8
(Intergovernmental Council for the Information for All Program : IFAP) ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม
2557 ณ สํานักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และขอความร่วมมือ อปส. ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก พิจารณาเสนอชื่อ
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่ง อปส. มอบหมาย นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ต่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
การประชุมสภาฯ มีคณะกรรมาธิการจาก 26 ประเทศ รวมทั้งผู้สังเกตการณ์ 20
ประเทศ และองค์กร เข้าร่วมประชุม โดยมี นางอิริน่า โบโกว่า ผู้อํานวยการใหญ่ยูเนสโก เป็นประธาน
ในพิธีเปิด
ทั้ ง นี้ ไ ด้ ส รุ ป สาระสํ า คั ญ ของการประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น /ข้ อ เสนอแนะต่ า ง ๆ
มาพร้อมนี้
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.14 รายงานผล .........

- 25 5.14 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สปข.๑-๘ ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
สปข.1
1. สปข.1 ร่วมกับ ทภ.2 ผลิตรายการ “อีสานม่วนซื่น คืนความสุขให้แผ่นดิน” เผยแพร่ทาง
สถานีวิทยุในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 100 สถานี
2. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร “สานสายใยไทยเพื่อใต้สันติสุข : โฮมฮักคิดฮอดบางนรา”
3. การประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลําสมานฉันท์ “ตุ้มโฮมฮักแพงคือข้าวเหนียวปั้นใหม่”
4. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ประจําเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2557
สปข.2
1. ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าการทํางานของคณะทํางานโครงการ 222 ปี
อุบลราชธานี
2. ร่วมงานคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ 81
3. ประชุมรายงานความคืบหน้า งานฉลองสมโภชน์เมือง 222 ปี อุบลราชธานี
4. ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
5. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และหรือ รับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด
6. ประชุมรับนโยบาย และประสานการปฏิบัติ กอ.รมน. จังหวัดอุบลราชธานี
7. ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด ปี 2557
8. ประชุมคณะกรรมการกํากับการบริหารรายการ “รัฐสภาของเรา” ครั้งที่ 2
9. ประชุมความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดพระวิหาร
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาการค้าชายแดนการท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์
10. ประชุมผู้บริหาร กปส. สัญจร ณ สปข.7
11. ประชุมสหกรณ์ กปส. สัญจร
12. เข้าร่วมการอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ (C-MEX14)
13. ต้อนรับสื่อมวลชนเครือข่ายต่างประเทศ
14. ลงนามความร่วมมือกับโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร
15. จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
16. คณะผู้บริหาร กปส. เยี่ยมชม Asean 3D Exhibition ของ สปข.2
สปข.3
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
2. จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจําปี และพิธีรดน้ําดําหัว ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
เขต 15 (นายจําเริญ ยุติธรรมสกุล) ข้าราชการเกษียณ
/3. เข้าร่วมประชุม .........

- 26 3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4. ให้การต้อนรับผู้ตรวจสํานักนายกรัฐมนตรีเขต 15 และคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเชียงใหม่
5. จัดกิจกรรม “เวทีชุมชนประชาธิปไตย”
6. เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์
รายการ “หนึ่งในนโยบาย” ออกอากาศทาง สทท.เชียงใหม่
7. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ
8. จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง “สื่ออย่างไร คุ้มครองไทยให้เป็นธรรม”
สปข.4
1. กิจกรรมโครงการแรงงานต่างด้าว ไทย-เมียนมาร์ วาไรตี้ สเตจโชว์
2. เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และการบริหาร
วิกฤตแห่งชาติ C-MEX14
3. ลานกีฬา “สปข.4 สร้างชีวีเป็นสุข” องค์กรผาสุก
4. ผอ.สปข.4 เน้นทุกหน่วยงาน PR นโยบาย คสช.
5. สื่อสารแผนงานและการจัดทํา ปร.2 รอบ 2
สปข.5
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557
2. การปฏิบัติงานในสภาวการณ์ประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2557
3. อปส. ลงพื้นที่ สปข.5 ตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร สทท.ภูเก็ต
4. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานของ สวท.
5. กิจกรรม “59 ปี สวท.สุราษฎร์ เครือญาติ ปี 57”
สปข.6
1. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทําการและที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ
สวท.สตูล
2. การตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวท. และ สทท.ตรัง
3. สัมมนาและศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ
สปข.7
1. จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จันทบุรีเมืองแห่งความสุข”
3. ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยและภาวะวิกฤต
/สปข.8 ………

- 27 สปข.8
1. รายงานความคืบหน้าด้านการก่อสร้าง สวท.หัวหิน ประจําเดือนมิถุนายน 2557
2. สปข.8 ร่วมกับ เรือนจําจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทําความสะอาดตัดแต่งต้นไม้
และปลูกต้นไม้ ณ วัดเขาเม็งอมรเมศร์ จ.กาญจนบุรี ตามโครงการสนับสนุนจริยธรรม สปข.8
3. ร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจําปี 2557 และจัดตั้งศูนย์
อํานวยการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเฉพาะพื้นที่ สปข.8
4. สทท.กาญจนบุรี ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ โรงแรมเฟลิกซ์
ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
5. สวท.สังขละบุรี และ สทท.กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ ประจําปี 2557
6. ส.ปชส.ภาค 8 จัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจรระดับพื้นที่ภาค 8 ตามโครงการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
7. สทท.กาญจนบุรี ผลิตรายการที่สําคัญออกอากาศทาง สทท.กทม.
8. สวท.ประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดสดโครงการสามัคคีสมานฉันท์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 1
9. สวท.เพชรบุรี ถ่ายทอดสด Roadshow “อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย”
10. สวท.ราชบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสํารวจผลการรับฟังรายการวิทยุ กับ
โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 6

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอน
ผชช.(นายสัมพันธ์ฯ) ขอขอบคุณผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารในครั้งนี้ เมื่อเช้านี้ได้เข้าพบ อปส. เพื่อหารือที่จะนําเสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้ทราบและขอความ
ร่วมมือ ก่อนถึงเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่งของพี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลก และเมื่อ 2-3 วันที่
ผ่านมา สํานักจุฬาราชมนตรีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ กอ.รมน.
ภาค 4 ส่วนหน้า จัดการแถลงข่าวและประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเพื่อที่จะคืนความสงบสุขในเดือน
รอมฎอนให้กับพี่น้องชาวมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการประกาศชัดเจน รวมทั้งสิ้น 4 ข้อ ดังนี้
1. ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาด้วยการละหมาดในยามค่ําคืน อ่านอัลกุรอ่านและอื่น ๆ
ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด
/2. ให้ร่วมกันดูแล ………

- 28 2. ให้ร่วมกันดูแลครอบครัวที่ตนรักให้มั่นคงและอยู่ในแนวทางของศาสนา ร่วมกันลด ละ เลิก
สิ่งเสพติดที่เป็นโทษ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวงตลอดเดือนรอมฎอน
3. ขอความร่วมมืองดเว้นการเปิดร้านจําหน่ายอาหารในเวลากลางวัน และไม่จําหน่ายประทัด
หรือสิ่งอันตราย สร้างความเดือดร้อนและรบกวนผู้อื่น
4. ร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ คืนความสุขให้ประชาชนและคืนความสุข
ให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรื่องนี้ได้หารือกับท่านเลขาธิการ ศอ.บต.(นายภาณุฯ) ซึ่งเห็นด้วย ขณะนี้ในพื้นที่ได้ขยายผล
ไปแล้วคือ การสัมภาษณ์ผ้นู ําศาสนาในพื้นที่ ทําเป็นสปอตสั้น ๆ ความยาว 3 นาที นําขยายผลสู่พี่น้องจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้ประเด็นเดือนรอมฎอนไปสู่การสร้างความสมานฉันท์และสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บันทึกเทปและนําไปออกอากาศในรายการโทรทัศน์ในพื้นที่ จ.ยะลา
ซึ่งขณะนี้มีปัญหาดาวเทียมออกอากาศไม่ได้ แต่สามารถออกอากาศทางภาคพื้นดินได้ นอกจากนั้นยัง
ขยายผลไปสู่รายการ “รอมฎอนการีม” ซึ่งทาง ศอ.บต. เป็นผู้อํานวยการผลิตร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4
ส่วนหน้า ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ส่วนกลาง จะออกอากาศตลอดเดือนรอมฎอน
30 วัน ทุกคืนระหว่างเวลา 03.30-04.30 น. ทั้งนี้ ขอความร่วมมือที่ประชุมในการสัมภาษณ์ผู้นํา
ศาสนาในภูมิภาคอื่น ๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น เชียงราย ขอให้พูดในกรณีการแถลงการณ์ร่วมกัน
ระหว่างสํานักจุฬาราชมนตรีกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อที่จะให้ผู้นําศาสนาในต่างพื้นที่ได้ให้
สัมภาษณ์ในประเด็ นที่เ กี่ยวกับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้ นที่ โดยจะนําไปออกอากาศในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งหากสัมภาษณ์ผู้นําศาสนาในพื้นที่อาจจะพูดได้ไม่เต็มที่ อาจมีความเกรงกลัว
ในความปลอดภัยของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น การทําลายชีวิต ๆ หนึ่งในทางทัศนะของอิสลามซึ่งห้ามอยู่แล้ว
แม้กระทั่งต้นไม้ ธรรมชาติ ไปทําลายชีวิตห้ามและเป็นข้อบัญญัติชัดเจน แต่ในฝ่ายตรงข้ามกลับนําไป
บิดเบือน เช่น การไปฆ่าคนที่ต่างศาสนิกจะได้ผลบุญ และยิ่งในเดือนรอมฎอนยิ่งจะได้ผลบุญมายิ่งขึ้น
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า ในประเด็นที่จะนําเทปการให้สัมภาษณ์ของผู้นําศาสนาใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ไปออกอากาศทางจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน จะมีปัญหาหรือไม่ ควรจะให้ทางสํานักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นหน่วยงานกลางเป็นผู้ดําเนินการเอง
ผอ.สปข.3 รายงานว่า ในคราวที่เลขาธิการ ศอ.บต.(นายภาณุฯ) ลงพื้นที่ สปข.3 และ
ได้ขอความร่วมมือให้ สปข.3 สัมภาษณ์ชาวอิสลามหรือผู้นําในพื้นที่ ให้พูดในประเด็นว่า ศาสนาอิสลาม
เป็นศาสนาที่ทําให้คนมีความสุข และอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือก็อยู่อย่างมีความสุข และจะมีการรณรงค์
ป้องกันปัญหาภัยต่าง ๆ ของประเทศ เช่น ภัยจากปัญหายาเสพติด เป็นต้น
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) แจ้งว่า ในหลักการของ กปส. การออกอากาศหรือเผยแพร่ไม่ควร
เป็นการยุยงส่งเสริมหรือยั่วยุใด ๆ ในเทศกาลรอมฎอนควรเป็นการเผยแพร่เพื่อการสร้างความรัก
ความสามัคคี หากกลุ่มเป้าหมายคือคนในพื้นที่ก็ควรความเห็นของผู้นําในพื้นที่มาให้เขาฟัง ซึ่งจะมีประโยชน์
มากกว่านําบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้นํานอกพื้นที่ ส่วนผู้นําศาสนาในภูมิภาคอื่น ๆ ควรไปในฐานะองค์ประกอบบ้าง
เพื่อให้มีความหลากหลาย หากเป็นเรื่องที่พูดดี ๆ ควรให้ผ้นู ําในพื้นที่เพื่อจะทําให้ร้สู ึกผูกพัน
/ร.ผอ.สปข.6 .........

- 29 ร.ผอ.สปข.6 (นางสุพัตราฯ) รายงานว่า ในทางปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในช่วงรอมฎอน หรือ
ช่วงพิ ธีฮัจ น์ ในส่ วนของ สวท., สทท. ใน 3 จั ง หวัด จะดํ าเนิ น การเรื่องการประชาสัม พัน ธ์ ร่ ว มกับ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้ว ปกติก็จะมาจัดรายการทาง สวท. ต่าง ๆ ตามที่
ผชช.(นายสัมพันธ์ฯ) เกรงว่าจะเป็นอันตรายนั้นอาจเนื่องมาจากว่าในบางครั้งมาออกในนามของกองทัพ
หรือ กอ.รมน. ฝ่ายตรงข้ามอาจจะมองว่าเป็นหน่วยสนับสนุนของทหาร แต่ปกติการให้สัมภาษณ์หรือ
การประชาสัมพันธ์ของผู้นําศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหลักการทางศาสนา การปฏิบัติตามศาสนาที่ถูกต้อง
ไม่มีประเด็ฯในเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า ตามที่ ผอ.สปข.3 รายงานว่าจะมีการสัมภาษณ์ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามในพื้นที่ภูมิภาคอื่น ๆ ว่ามีความอยู่ดีกินดี คาดว่าจะทําให้เกิดการเปรียบเทียบจะนํามาซึ่ง
ความขัดแย้ง ในการสัมภาษณ์หรือพูดควรพูดหลักการของศาสนา หน่วยงาน กปส. ในส่วนภูมิภาค
สามารถให้การสนับสนุนได้ แต่ขอให้เป็นเนื้อหาส่งเสริมตามหลักการทางศาสนาเท่านั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ
อปส. แจ้งว่า การประชุมในวันนี้มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ห.คสช.
และ ห.ฝกศ. เป็ น ประธาน ประเด็ น สํ า คั ญ คื อ คํ า สั่ ง คสช. เฉพาะที่ 12/2557 เป็ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ กปส. โดยตรง จึงนํามา
แจ้งให้ทราบ คณะกรรมการนี้ต้ังขึ้นเพื่อติดตามการเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะของสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ Social ซึ่งมี ห.ฝกศ. เป็นประธาน ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธาน กรรมการ
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ, ปลัดกระทรวง ICT, สํานักนายกรั ฐ มนตรี , ผบ.สตช., สํ านั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ , สมช., คณะกรรมการกฤษฎี ก า, เลขาธิ ก าร
นายกรัฐมนตรี , เลขาธิการ กสทช., เสธ.ทบ., เสธ.ทร., เสธ.ทอ., หัวหน้าคณะทํางาน และ อปส.
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าคณะทํางานติดตามสื่อของ สทช. เป็นเลขานุการ ผอ.สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผอ.เลขาฯ มีอํานาจหน้าที่ในการกลั่นกรองติดตามตรวจสอบ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่มีการบิดเบือน ยุยงปลุกปั่น อันก่อให้เกิความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของรัฐ ระงับยับยั้งข้อมูลข่าวสารใดอันเป็นเท็จ สื่อไปในทางหมิ่นประมาทและสร้างความ
เกลียดชังสถาบัน องค์รัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประสานส่วนราชการที่บังคับใช้
กฎหมายเพื่อดําเนินการกับผู้กระทําผิดตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้มีคณะทํางานตามความเหมาะสม
เพื่อติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งพิมพ์ สังคมออนไลน์
วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องและรายงานให้ คสช. ทราบเป็นประจําทุกวัน กรณีมีข้อมูล
ข่าวสารที่มีนัยสําคัญหรือส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ คสช. ให้รายงานข้อมูลให้ ห.คสช. ทราบ
ในโอกาสแรก รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์ ชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนและ
/สื่อมวลชน ………

- 30 สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ให้เข้าใจในเจตนารมย์ของ คสช. เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วย ส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดําเนินการตาม
ความเหมาะสม ให้ใช้โครงสร้างการจัดอัตรากําลังของ คสช. ตามผนวก ก. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่แ จ้ ง ให้ ท ราบคื อ ประเด็ น สํ า คั ญ สรุป คื อ คณะทํ า งานลั ก ษณะนี้ มี ม าแล้ ว เรี ย กว่ า
คณะทํางาน IO ของ คสช. แต่เพื่อให้มีองคาพยพที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงลงมาช่วยดูแล เพระว่ามีสื่อ
จํานวนมากที่ต้อง Monitor คณะทํางานที่มีอยู่ ดูงานทั้งวิทยุ โทรทัศน์ Social Media ในประเทศ ต่างประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งใช้องคาพยพของกองทัพ เช่น กรมสื่อสารทหารและ กสทช. จะเฝ้าดูโทรทัศน์ทุก
ช่อง ดาวเทียม วิทยุ ตลอด 24 ชั่วโมง ในส่วนของ ICT ใช้กระทรวง ICT กับ กสทช. Monitor 24 ชั่วโมง
ในส่วนของ สวท. ใช้กองทัพใช้ทหารบกเป็นหลัก เฝ้าดูทุกคลื่น โดยเฉพาะคลื่นใดที่ล่อแหลม ทั้งวิทยุทั่วไป
และวิทยุชุมชน ด้าน Social มีหน่วยงานด้าน ISP เจาะลึกดูแลได้ท้ังหมด เพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวัง
ในการรับส่งข้อมูลด้วย และมีหนังสือพิมพ์อีกอย่างหนึ่ง วันนี้มีการประชุมที่ Monitor หนังสือพิมพ์ เป็นสื่อ
ที่ยอมรับว่าดูแลยากที่สุด เนื่องจากมีการเขียนคอลัมน์วิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ ในการ Monitor ทั้งวิทยุ
โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ จะต้องดูอย่างรอบคอบในบางครั้งเราตรวจสอบแล้วคิดว่าไม่มีอะไร แต่ในมุมมอง
ของผู้บังคับบัญชาอาจมองแล้วว่าไม่สมควร ฉะนั้นในการทํางานต้องรอบครอบที่สุด สิ่งใดที่ไม่ชัดเจน
เช่ น ประเด็ น การวิ เ คราะห์ ก ารเมื อ ง เศรษฐกิ จ หรื อ วิ เ คราะห์ อ ะไรที่ ไ ปเกี่ ย วกั บ งานนโยบายต้ อ ง
ระมัดระวัง ขณะนี้ กปส. มีการหยิบมาพูดอยู่เหมือนกัน ในช่วงเวลาที่ผ่านแต่สามารถแก้ปัญหาภายใน
ได้อย่างเรียบร้อย เกี่ยวกับสื่อหากมีการทําผิดจะมีการเตือนก่อนแต่หากยังไม่หยุดการกระทําจะถูกสั่งปิด
ทันที ทั้งนี้จะมีการประชุมใหญ่ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมคณะใหญ่
ทั้งหมดที่ได้แจ้งให้ทราบข้างต้นแล้ว วันนี้เป็นเพียงการประชุมคณะทํางานเพื่อเตรียมการ บทบาทหน้าที่
ของ กปส. คือ 1) ดูแลสื่อของตัวเองทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ ผอ. ต้องมีคน Monitor ตลอด 24 ชั่วโมง
2) ต้องมองไปจนถึง 11 ช่อง เขตต้องดูโทรทัศน์ในภูมิภาคด้วยว่าในชั่วโมงของภูมิภาค 3 ชั่วโมง จะทํา
รายการใด วิทยุ 147 คลื่นต้องทําอย่างไร ต้องจับตาดูรายการที่ล่อแหลม เช่น รายการเช่าเวลา หรือ
บางรายการที่ดําเนินการเอง เช่นรายการวิทยุในช่วงเช้า รายการบันทึกสถานการณ์ ต้องติดตามอย่าง
ละเอียด เนื่องจากมีการพูดคุย อาจจะมีการพลั้งเผลอ บางครั้งทัศนคติของแต่ละบุคคลต่างกัน ปชส. ต้อง
Monitor รายการในจังหวัดของท่าน ต้องตรวจสอบว่ารายการที่ท่านดําเนินการเป็นอย่างไร แม้กระทั่ง
การเชิญหัวหน้าส่วนราชการมาออกรายการต้องหารือกันก่อน โดยการใช้การบันทึกเทป ห้ามออก
รายการสด
ร.ผอ.สปข.๖ รายงานว่า เลขาธิการ ศอ.บต. (นายภาณุ อุทัยรัตน์) แจ้งไปยัง สวท.
ยะลา ซึ่งเป็นแม่ข่าย ว่าจะขอจัดรายการสด “สายด่วน ศอ.บต.” หลังเคารพธงชาติ วันละ 5 นาที
เหมือนเดิม ซึ่งเริ่มออกอากาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นรายการโฟนอิน จึงเรียน อปส. เพื่อขอทราบนโยบาย
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่าจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
/ปชส.ผู้แทนภาค ๓ ………

- 31 ปชส.ผู้แทนภาค ๓ รายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะฯ) แจ้งว่า เมื่อ
ครั้งที่ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ขออนุญาตทหารจัดรายการสด เมื่อมาดํารงตําแหน่งที่
จังหวัดเชียงใหม่ จะขอจัดรายการสดผู้ว่าพบประชาชน ซึ่งได้นําเรียน ผบ.มทบ.33 แล้วแจ้งว่าหากเป็น
ปกติก็ให้ดําเนินการได้ ขณะนี้ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.10-10.00 น. รวม 50 นาที
อปส. แจ้งว่า ในกรณีที่เลขาธิการ ศอ.บต. จัดรายการก็ให้บันทึกเทปไว้ และในช่วงท้าย
ให้แจ้งว่ารายการนี้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ท่านเป็นผู้บริหารในเชิงนโยบายสามารถดําเนินการ
ได้ แต่ในฐานะที่ กปส. เป็นเจ้าของสื่อ ต้องแจ้งให้ท่านทราบว่า คสช. ห้ามไม่ให้มีรายการโฟนอิน หากท่าน
ยืนยันที่จะจัด กปส. ก็ไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ควรมอบให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง หากมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนสามารถ
ตัดได้ทันที จากกรณีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ ศอ.บต. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด มาขอจัดรายการ
มอบให้ ผอ.สปข. ทําหนังสือรายงานให้กองทัพเพื่อพิจารณาว่าในวัน เวลานี้ จะมีรายการอะไรบ้าง ใคร
เป็นผู้ดําเนินรายการ หรือมาออกรายการ หากทางกองทัพรับทราบก็ดําเนินการต่อ หรือหากมีข้อ
ทักท้วงใด ๆ ก็จะต้องนํามาพิจารณาตามประเด็นนั้น ๆ ต่อไป
คณะทํางานมีหลายชุด ในส่วนของ กปส. อยู่ในโครงสร้างผนวก ก. หรือโครงสร้างใหญ่
อยู่ในฝ่ายกิจการพิเศษ ขณะเดียวกันก็จะมีอนุผนวก 1 อัตรากําลังพลอยู่ในสํานักเลขาธิการ คสช. ซึ่งจะมี
คณะทํางานเพื่อติดตามสื่อ มีคณะทํางาน IO ด้านประชาสัมพันธ์ คณะทํางานนี้จะเฝ้าติดตามวิทยุ โทรทัศน์
Social สื่อทั้งในและต่างประเทศ สิ่งตีพิมพ์ เมื่อมีข้อมูลข่าวสารมา คณะทํางานชุดนี้จะทําการสรุปและ
ส่งไปยังคณะทํางาน IO ซึ่งจะต้องแจ้งโฆษก คสช.ในการที่จะทําการชี้แจง ในขณะเดียวกันเป้าหมายของ
คณะทํางานชุดนี้ไม่ได้มุ่งหวังที่จะลงโทษ แต่เพื่อป้องปราม หรือป้องกันมิให้มีการกระทําผิดเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ กปส. ต้องชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน ชี้แจงสื่อที่ร่วมงานกับ กปส. เช่นผู้จัดรายการที่มาเช่าเวลา
ที่ผ่านมา สวท. และ สทท. ได้มีการประชุมชี้แจงผู้เช่าเวลาเรียบร้อยแล้ว และขอให้มีการบันทึกการประชุม
ไว้เป็นหลักฐานด้วยว่ามีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจแล้ว การประชุมคณะใหญ่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 25
มิถุนายน 2557 ในส่วนของ กปส. ดูแลในเรื่องของวิทยุและโทรทัศน์ ในขณะที่ ICT และ กสทช.
จะติดตามเรื่อง Socail Media วิทยุก็ใช้ของ กสทช. ด้วย หนังสือพิมพ์หน่วยงานตํารวจเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งนี้จะมีคําสั่งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานย่อย ออกมาอีกครั้งหนึ่ง
รปส.(นายจรูญฯ) แจ้งการประชุมฝ่ายกิจการพลเรือนของกองทัพบก โดยมี พล.ท.ภาณุวัตร
นาควงศ์ ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารบก ฝ่ า ยกิ จ การพลเรื อ น เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้วย ฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 1-4 และหน่วยงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม กปส.,
กระทรวงวัฒนธรรม, ช่อง 3 และ กศน. หน่วยที่เชิญไปเนื่องจากเห็นว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
และมีกําลังพลมากในการทํางานในพื้นที่ ประเด็นในการประชุมคือ หารือแนวทางการทํางานร่วมกัน
โดยสรุปคือให้กิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 1-4 ประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่ เป้าหมายเพื่อ
ความสงบและนําไปสู่การปฏิรูป โดยในส่วนของ กปส. จะมีการประสานกับ สปข. และ ส.ปชส. ว่าในกรณีที่
กิจการพลเรือนของกองทัพภาคที่ 1-4 จะมีกิจกรรมอะไรจะมาประสาน ฉะนั้น ขอให้ ผอ.สปข.1-8 และ
/ปชส.ทุกจังหวัด ………

- 32 ปชส.ทุก จังหวัด ได้เตรียมการในเรื่ องนี้ด้ วย ในกรณีที่กิจการพลเรือนของกองทัพภาคประสานมา
นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือจาก กศน. ในการจัดหามวลชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ คสช. ได้ลงพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือหน่วยบริหารพี่น้องประชาชน เช่น ตัดผม บริการทางการแพทย์ หรืออื่น ๆ
ส่วน ช่อง 3 จะมีการจัดคอนเสิร์ต ช่อง 3 สัญจร คอนเสิร์ตแชลนัลทรี พาวเวอร์ทีม และมีคอนเสิร์ต
เวทีไทย ส่วนรายละเอียดฝ่ายกิจการพลเรือนของกองทัพบกจะแจ้งวันในทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยรวมคือ
จัดตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงปลายปี ฉะนั้นจึงขอนําเรียน อปส. ว่า มอบหมายให้ สปข.1-8 และ ส.ปชส.ทุกจังหวัด
ได้เตรียมการในเรื่องนี้ไว้ด้วย และในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงวิทยุชุมชน เมื่อ คสช. สั่งปิดแล้วก็ควรปิด
ให้แบบถาวร แต่ยังมีหลายรายในหลายจังหวัดยังมีการลักลอบเปิดกระจายเสียง แต่ก็ทราบแล้วว่า
มีที่ไหนบ้าง จากนั้นก็เตือน และขอให้กองทัพภาคแต่ละภาคตรวจสอบว่าในพื้นที่รับผิดชอบมีวิทยุชุมชน
สถานีใดบ้างที่ยังลักลอบเปิดกระจายเสียงอยู่
ผอ.สนข. รายงานว่า โพล์ของสํานักต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ได้เริ่มมีเข้ามามาก ขอทราบ
แนวทางในการนําเสนอข่าวว่าควรดําเนินการอย่างไร โพล์ของนิด้าออกมาว่า 50% หนุนให้ ห.คสช.
เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่ง ช่อง 3 นําเสนอในเชิงบวก แต่บางช่องก็ไม่นําเสนอ ทั้งนี้ได้ประสานกับ พ.อ.นพสินฯ
IO ของ คสช. แล้วแจ้งว่า ในช่วงนี้ไม่ควรนําเสนอเรื่องของโพล์เพื่อเป็นการชี้นํา ขอให้สื่อนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน ในรอบ 1 เดือน ของ คสช. มากกว่า
ผอ.สทท. เสนอความเห็นว่า เป็นข่าวเชิงบวกของ คสช. ก็สามารถนําเสนอได้
อปส. แจ้งว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ กปส. มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ รายการวิทยุ
ต่าง ๆ ต้องประชาสัมพันธ์ให้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความร่วมมือ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ไปดําเนินงานด้านปรองดอง กปส. ต้องให้ความร่วมมือทั้งหมด ต้องทําในภาพรวมของ คสช.
เพราะขณะนี้ กปส. ได้เปิดศูนย์ปรองดองอย่างเป็นทางการแล้วทั้งส่วนกลาง สปข. รวมทั้ง ส.ปชส.
ทุกจังหวัดด้วย เกี่ยวกับเรื่องการนําเสนอผลสํารวจของโพล์ของสํานักต่าง ๆ ต้องระมัดระวังในการนําเสนอ
เนื่องจากในบางครั้งโพล์ออกมามีท้ังเห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย และมีบางส่วนไม่เห็นด้วย ดังนั้นสิ่งที่ คสช.
เน้นมากก็คือ ห้ามนําบุคคลที่มองแล้วรู้ว่าเป็นบุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง บุคคลที่มีความชัดเจนหรือมอง
ออกว่าเป็นสีใดสีหนึ่ง ห้ามนํามาออกรายการ พิธีกร ผู้ดําเนินรายการหน้าเดิม ซึ่งในยุคหนึ่งเคยออกมา
มีบทบาท เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความยั่วยุ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมาก ถึงแม้ว่าบุคคลนั้น
จะไม่เกี่ยวกับเสื้อสีใดก็ตาม หากเนื้อหารายการเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรกระทําตามคําสั่ง
ประกาศ ฉบับที่ 14 และ 18 ก็ไม่ได้ ฉะนั้นต้องตรวจสอบทั้งหมดไม่ว่าบุคคลหรือเนื้อหาสาระ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การจัดทําจุลสารพิเศษของ กปส. เพื่อสนองนโยบายเรื่องปรองดอง
อปส. แจ้งว่า ให้จัดทําจุลสารพิเศษของ กปส. เพื่อสนองนโยบายเรื่อง
ปรองดองโดยเฉพาะ โดยให้รวบรวมผลงานจากทุกจังหวัดทั่วประเทศออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ
ประมาณ 8 หน้ายก เช่นเดียวกับ Big4 มอบให้ สพป. ออกแบบให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยรวบรวมภาพ
/กิจกรรมปรองดอง .........

- 33 กิจกรรมปรองดองจาก สปข. แต่ละจังหวัด ภาพกิจกรรมดนตรีในสวน ดําเนินกิจกรรมเด่นอะไร ในแต่
ละฉบับควรมีหมดทั้ง 8 เขต หรืออาจจะมีตารางสรุปการดําเนินงานในช่วงท้ายก็ได้ จัดส่งให้ สพป.
อาจจัดทํา 15 วันต่อ 1 ฉบับ เป็นภาพสี เพื่อนําไปแจกจ่ายในการประชุมร่วมกับ คสช. โดยให้เริ่ม
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นฉบับปฐมฤกษ์
ผอ.สปข.2 รายงานว่า จํานวนหน้าไม่มากควรออกเป็นรายสัปดาห์จะเหมาะสมกว่า
เนื่องจาก คสช. มีการรายงานทุกสัปดาห์ ข้อมูลกิจกรรมในพื้นที่มีจํานวนมาก เช่น สปข.2 และทาง
ปชส. ได้นําภาพขึ้นบน Web Page / face book เป็นประจําทุกวัน หากรอ 15 วัน เกรงว่าอาจจะช้าและ
ข้อมูลจะไม่เป็นปัจจุบัน
รปส.(นายจรูญฯ) แจ้งว่า หากจัดทําในลักษณะ Bulletin เมื่อแจกจ่ายเป็นเอกสารแล้ว
ยังสามารถนําไปขึ้นบนเว็บไซต์ได้ด้วย ซึ่งจะทําให้มีผ้เู ข้าชมจํานวนมากขึ้นด้วย
อปส. เห็นด้วยกับ ร.ผอ.สปข.2 และ รปส.(นายจรูญฯ) ที่จะให้จัดทําเป็นรายสัปดาห์
กิจกรรมจะได้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง กปส. มีหน่วยงานในสังกัดจํานวนมาก และมีต้นทุนไม่สูงมากนัก การเสนอ
บ่อย ๆ ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาว่า กปส. ได้ดําเนินการใดไปบ้าง
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบ สพป. ออกแบบและจัดทําจุลสารฉบับพิเศษ เน้นเรื่อง
การปรองดองโดยเฉพาะ โดยให้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รายสัปดาห์ โดยฉบับ แรกเริ่ มวัน ที่
1 กรกฎาคม 2557
3. ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งกิจกรรมเด่น ๆ เกี่ยวกับการสร้างความ
ปรองดองให้ สพป. เพื่อรดําเนินการจัดทําจุลสารต่อไป
6.3 การประชุมคณะรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดภัยพิบัติ
รปส.(นายจรูญฯ) แจ้งว่า ตามที่ อปส. แจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า คสช. ให้
ความสําคัญกับการประชุมคณะรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดภัยพิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของ
ประเทศ ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคควรมีส่วนร่วมในการขยายผลของการประชุมครั้งนี้ จะมี
พิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.57) ณ เซ็นทรัลเวิล์ด ประตูน้ํา สําหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะทะยอย
ออกมาจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งสื่อของ กปส. ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ สปข. ส.ปชส. สารสนเทศและสื่ออื่น ๆ ควร
ช่วยกันระดมผยแพร่ข่าวเรื่องนี้ออกไปจะทําให้ คสช. เห็นผลงานของ กปส. ในการที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ประเทศไทย
อปส. แจ้งว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ณ เวลานี้คือเป็นจุดเด่นของ คสช. เป็นการประชุม
ระดับรัฐมนตรีที่เป็นทางการ และมีการตอบรับมาร่วมประชุมจํานวนมาก ซึ่งเดิมวิตกกันว่าความมือระหว่าง
ประเทศจะน้อย ตามที่มีข่าวว่ากลุ่มประเทศในยุโรปและอเมริกาต่อต้าน คสช. แต่ ณ วันนี้ ประเทศต่าง ๆ
/เริ่มเข้าใจ ………

- 34 เริ่มเข้าใจ ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเขาไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติ การยึดอํานาจ บางครั้ง
แยกไม่ ออกว่ าเป็ นการปฏิ บั ติ จุ ดสุดท้ายก็คื อการตอบรับของผู้ คน ทุกคนพอใจการจราจรเปิดโล่ งหมด
เศรษฐกิจดีขึ้น กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ขอให้ สวท. เกาะสัญญาณการถ่ายทอดด้วย
ผอ.สทท. รายงานว่า งานจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ เวลา 16.00 น. จะมีการบันทึกเทปรายการ
บันทึกสถานการณ์ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ โดย มล.ปนัดดาฯ, อดีตอธิบดี ปพ. และท่านทูตเมธีฯ บันทึกเทป
เวลา 16.00 น. ออกอากาศในช่วงเวลา 21.00-21.50 น. ขยายเวลาจาก 30 นาที เป็น 50 นาที
ทางวิทยุจะถ่ายทอดด้วยก็ได้ พิธีเปิดรับสัญญาณจาก ททบ.5 เวลาประมาณ 11.00 น. ส่วนในวันที่
27 มิถุนายน 2557 กปส. เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดพิธีปิด
อปส. มอบ กคล. หารือกับ สนผ. เกี่ยวกับค่าแรกขั้นต่ํา
ผชช.(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ) ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมกับกรมควบคุมโรค เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์วันงดดื่มสุราโลก ขอให้ สปข. ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
6.4 อัตราค่าจ้างเหมาบริการ
ผอ.สปข.4 รายงานว่า เงินค่าจ้างเหมาของคนงาน คนสวน ของ สปข.4
ได้รับเท่ากันทุกตําแหน่ง จํานวน 4,700.- บาท โดยใช้ระบบหารยาว มาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งได้
พยายามขอเพิ่มแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณา ขอความอนุเคราะห์ อปส. สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ขอเพิ่มอัตราค่าจ้างจ้างเหมาด้วย
อกค. รายงานว่า ค่าจ้างเหมาที่ปรับให้คือ พนักงานขับรถ ส่วนตําแหน่งอื่นส่วนใหญ่
จะอยู่ในดุลย์พินิจของแต่ละหน่วยงาน ในความเป็นจริงก็ต้องการให้ แต่เมื่อมาดูเงินรายได้ของ กปส.
ค่อนข้างจะตึงตัว ขอเรียนว่า สปข. มีรายได้อยู่แล้ว หากท่านจะจัดสรรเพิ่มเติมที่จะไปจ้างเหมาก็ควรจะ
ใช้เงินของหน่วยงานเพิ่มไปส่วนหนึ่ง
ร.ผอ.สปข.2 รายงานว่า อัตราค่าจ้างของ ThaiPBS สูงกว่าของ กปส. ในส่วนการแก้ไข
ปัญหาของ สปข.2 แก้ไขโดยการใช้เงินของสํานักเพิ่มให้เดือนละ 800.- บาท ซึ่งต้องใช้เงินสมทบ
จํานวน 1 แสนบาทเศษต่อปี
ร.ผอ.สปข.6 รายงานว่า หากเป็นไปได้อย่างน้อยควรได้เท่ากับค่าแรกขั้นต่ํา คือวันละ
300.- บาท เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน
อปส. แจ้งว่า เห็นด้วยกับการที่จะขึ้นให้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ํา และจะได้นําข้อมูลเหล่านี้
ไปประกอบการชี้แจงงบประมาณ

/อกค. รายงานว่า ………

