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ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ขันตยานุกูลกิจ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
ใจเปี่ยม
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
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ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 6
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-222. นางฐานิยา
นิยมญาติ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
23. นายสมโภชน์
สุทธาธิวงษ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
24. นายชูโชค
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หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
26. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
27. นายประดิษฐ์
กังสนารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
28. นางสินีนาถ
วิมุกตานนท์ ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
29. นางอัตถจินดา อินทรทัต
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
30. นางสาวนาตยา จันทร์สอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
เลขานุการกรม
32. นายสมพงษ์
ปัตตานี
รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
33. นายเฉลิมชัย
จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
34. นางอุบลรัตน์
คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
35. นางสุดา
มากทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
36. นางยุพินทร์
สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
37. นายดํารง
เศวตพรหม ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
38. นางสาวฐิติรตั น์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
39. นางสาวสมมาตร รัตนแสง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
/1. นางทัศนีย์ ………

-31. นางทัศนีย์
2. นางวันเพ็ญ

ไตรอรุณ
อัพตัน
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นิลประเสริฐ เลขานุการ อปส.
รัตศิลปิน
เลขานุการ รปส.(นายประวินฯ)
จิรกาญจน์ไพศาล เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
จิกยอง
เลขานุการ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ)
โลหิตคุปต์
เลขานุการ รปส.(นายจรูญฯ)
เจริญรัศมี
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ สลก.
อินทร์มี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สลก.

ระเบียบวาระที่ ๑

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ

เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุม
- โครงการปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กปส. เป็ น เจ้ า ภาพหลั ก ในการ
ประชาสัม พัน ธ์ ยุท ธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งแบ่ ง ออกเป็ น 7 กลุ่ม ยุท ธศาสตร์ กปส. อยู่ใ นกลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก บทบาทของ กปส. ในขณะนี้คือเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์
ให้กับทุกยุทธศาสตร์ กปส. จะทําอย่างไรที่จะสื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้นําไปสู่วิธีการปฏิบัติให้เป็น
วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชน ทําให้เข้าใจง่ายขึ้น ทั้งนี้มอบหมายให้ รปส.(นายประวินฯ) เป็นผู้กํากับ
ดูแล และ สพป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
- การประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
กปส. เป็นเจ้าภาพหลักดูแลทั้ง 3 เสาหลัก ต้องมองเศรษฐกิจในภาพรวม จัดทําสื่อในภาพรวมทั้งหมด
เพื่อให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้าใจว่าประเทศไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของประชาคมอาเซียนมากน้อย
เพียงใด มอบหมายให้ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
- การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 12 สิงหาคม เป็นภารกิจที่ คสช. มอบ กปส.
ดําเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2557 ห.คสช. เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ลานพระราชวังดุสิต มีกิจกรรมที่สวนอัมพร นําเสนอถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ มีการฉายภาพยนตร์ และในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เป็นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ กปส. จะต้ อ งจั ด แถลงข่ า วการจั ด งานในครั้ ง นี้ และสิ่ ง ที่ ต้ อ งการให้
ดําเนินการเป็นพิเศษคือ ขอให้ NBT เก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สําหรับ
ส่วนภูมิภาคขอให้คัดเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีกิจกรรมเด่น ๆ เท่านั้น นํามาตัดต่อเป็นสารคดีหรืออื่น ๆ เพื่อ
นําทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งนี้มอบ รปส.(นายประวินฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
/- การจัดงานดนตรีในสวน ……..

-4- การจั ดงานดนตรี ในสวน กรมประชาสั มพั นธ์ คื นความสุ ขให้ ประชาชน
จัดงานมาแล้ว 8 ครั้ง ได้รับการตอบรับจากประชาชนมาชมดนตรีกันเป็นจํานวนมาก ขอขอบคุณทุกคน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน สพป., สวท., สิ่งหนึ่งที่ตรวจสอบได้คือ Ratting ของวิทยุและโทรทัศน์
สอบถามจากผู้ชมที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งได้รับคําตอบว่าฟังจากวิทยุ และในเดือนสิงหาคมกําหนดจัดงาน
เพื่อเฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้ าพระบรมราชิ นี นาถ ใช้ ชื่ องานว่ า “เทิ ดไท้ มหาราชิ นี ดนตรี ในสวน
กรมประชาสัมพันธ์” และสํานักข่าว TNN ได้มาทําข่าวให้
- การจัดงานคอนเสิร์ตปรองดอง ในวันที่ (25 ก.ค.57) โดย กปส. ร่วมกับ
รัฐสภา สามเหล่าทัพ บริษัท แกรมมี่ ทั้งนี้ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตโดยพร้อมเพรียงกัน
และขอขอบคุณทีมงาน สทท. และ สลก. ที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ใช้งบประมาณของ กปส. จํานวน
2 ล้านบาท งบของ สทท. จํานวน 1.5 ล้านบาท และงบของรัฐสภา จํานวน 1.5 ล้านบาท แต่ใช้ในการ
ประชาสัม พัน ธ์ และจัดทํ าเสื้อภายในหน่ วยงาน จะบันทึกเทปและถ่ ายทอดออกอากาศตั้งแต่เวลา
21.15 น. เป็นต้นไป ขอให้จัดทําเป็น CD เพื่อแจกบุคคลที่สนใจต่อไป
- ประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว กปส. จัดทํารายการ รายงานข่าว การทําข่าว
มอบให้ ผอ.สทท. รวบรวมรายงาน คสช.
- การประชาสัมพันธ์เรื่องน้ํา เดิมไม่มี กปส. เป็นคณะทํางานแต่อย่างใด
แต่ประธานคณะทํางานฯ พล.อ.ฉัตรชัยฯ สั่งการในที่ประชุมให้เพิ่มคณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์
โดยมอบให้ อปส. เป็นหัวหน้าคณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดย กปส. มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
ของทุกลุ่มน้ํา และจัดทําแผนในภาพรวม ทั้งนี้มอบ รปส.(นายประวินฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
- โครงการปฏิรูประบบราชการ จํานวน 2 เรื่อง ซึ่งอยู่ในภาคบังคับของ
คสช. คือโครงการ “การปฏิรูปข้อมูลข่าวสารผ่านสมารทโฟน” กปส. ต้องมีการส่งข้อความไปยังมือถือ
เป็นการให้บริการพิเศษฟรีไม่ต้องเสียเงิน ทั้งนี้มอบ สนข. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และโครงการจัดตั้ง
สวท.ไกลกังวล หัวหิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง สปน. ขอให้ กปส. ดําเนินการ
โดยจะต้องทําสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 ใช้เงินรายได้ กปส. ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าได้ทันที ขณะนี้ได้ส่งหนังสือขอพระบรมราชานุญาตขอพระราชทานชื่ อ
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณานําเสนอเพื่อโปรดเกล้า คือ ขอพระราชทานชื่อ และขอพระราชทานเข้าเฝ้า
เพื่อทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทั้งนี้มอบ รปส.(นายจรูญฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
- การประชาสัมพันธ์ หมู่ บ้ านศี ล 5 ขอให้ มี การดําเนิ นการอย่ างต่ อเนื่อง
ในส่วนของ กปส. กกจ. ได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทั้งนี้ได้มอบให้ สปข.1 ขอนแก่น ทําข่าวเพื่อ
นํามาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นตัวอย่างในส่วนของ กปส. และต่อไปนี้จะขยายใน กปส. ให้มากขึ้น ขอให้
ประสานกับสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ และรวบรวม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รปส.
(นายจรูญฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
/- การประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ ………

-5- การประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์ Road map จากระยะที่ 1
-ระยะที่ 2 แม่น้ํา 5 สาย ตามที่ท่านวิษณุฯ แถลงข่าว และให้แจ้งผู้จัดรายการไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ รปส.(นายจรูญฯ) เป็นผู้กํากับดูแล
- การจัดทําร่างแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สนผ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
มอบให้ รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) ในฐานะกํากับดูแล สนผ. และ รปส.(นายจรูญฯ) เป็นผู้กํากับดูแลในฐานะ
เป็นผู้เขียนแผน ซึ่ง คสช. รับทราบเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เห็นชอบ ต่อไปนี้ทําอย่างไร
กปส. จะเข้ามาดูแลเรื่องของเนื้อหาสาระ เพราะงานอนุมัติ อนุญาตเป็นเรื่องของ คสช.
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2557
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผอ.สํานัก/กอง แล้ว มีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ดังนี้
รปส.(นายจรูญฯ) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 3 ข้อ 2) จาก “วันศุกร์ที่ 24
มิถุนายน 2557” เป็น “วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557”
ร.ผอ.สปข.6 ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้
- หน้ าที่ 14 บรรทัดที่ 3 จาก “ส่วนใหญ่ จะเป็นกิ จกรรม 3.5 แสนบาท” แก้ ไขเป็ น
“งบประมาณ 1,350,000.- บาท”
บรรทัดที่ 6-7 ขอแก้ไขทั้งหมดเป็น “ส่วนของการใช้งบประมาณคือ เรื่อง
ของงบประมาณที่จัดสรรให้ สทท.สงขลา และ สทท.ยะลา ซึ่งจะเบิกจ่ายหมดประมาณเดือนสุดท้าย”
- หน้าที่ 29 ย่อหน้าที่ 1 จากคําว่า “ฮัจน์” แก้ไขเป็น “ฮัจญ์” และขอแก้ไขคําว่า “ประเด็น”
- หน้าที่ 30 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 3 จาก “เป็นรายการโฟนอิน” แก้ไขเป็น “เป็น
รายการที่ท่านโฟนอินเข้ามา”
จึ งขอเสนอให้ ที่ ประชุ มผู้ บริ หารรั บรองรายงานการประชุ มผู้ บริ หาร ครั้ งที่ 6/2557
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ตามที่มีผ้ขู อแก้ไข
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2557 ตามทีม่ ีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี และการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
2557 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
/ตามที่ กปส. ………

-6ตามที่ กปส. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ
2557 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเพื่อให้แผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณที่
กรมประชาสัมพันธ์ได้รับบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลา โดยได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
5/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 นั้น กคล. ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี
พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดังนี้
1. กปส. ได้รับงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 รวมทั้งสิ้น 2,758,814,900.- บาท
ณ วัน ที่ 30
มิถุน ายน 2557
ปรากฏในภาพรวมมีก ารเบิก จ่า ยเงิน งบประมาณ จํา นวน
1,052,424,161.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.15 ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 70.00 ดังนั้น จึงเบิกจ่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 21.63
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557
หมวด
รายจ่าย

จํานวนเงิน

สั่งซื้อ-สั่งจ้าง/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
(ค่า
เป้าหมาย
46.00)

งบบุคลากร

884,570,480.00

-

606,267,048.56

278,303,431.45

68.54

งบดําเนินงาน

460,243,080.00

30,879,110.59

322,487,349.74

106,876,619.67

70.07

งบลงทุน

1,040,540,000.00

18,000,000.00

-

1,022,540,000.00

-

งบเงินอุดหนุน

846,740.00

-

821,161.65

25,578.35

99.98

งบรายจ่ายอื่น

372,614,600.00

143,457,449.49

122,848,601.14

106,308,549.37

32.97

192,336,560.08 1,052,424,161.09 1,514,054,178.83

38.15

2,758,814,900.00

2. ผลการดําเนินงาน งบบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
884,570,480.- บาท เบิกจ่ายได้ 606,267,048.56 คิดเป็นร้อยละ 68.54
3. ผลการดําเนินงาน งบดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
460,243,080.- บาท เบิกจ่ายได้ 322,478,349.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.07
4. ผลการดํา เนิน งาน งบลงทุน ประจํา ปีง บประมาณ 2557 วงเงิน รวมทั้ง สิ้น
1,040,540,000.- บาท (ยังไม่มีการเบิกจ่าย) ประกอบด้วย
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบ
ดิจิตอล ระยะที่ 1 (สพท.) วงเงิน 980,950,000.- บาท อยู่ระหว่างประกาศร่าง TORฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่
3-9 กรกฎาคม 2557 มีผ้วู ิจารณ์เสนอแนะ จํานวน 2 ราย อยู่ระหว่างคณะกรรมการ TOR พิจารณา
/4.2 ค่าใช้จ่ายในการ .........

-74.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด (สพท.) วงเงิน
18,200,000.- บาท อยู่ระหว่าง บจ.นอร์ธ สตาร์ อิควิปเมนท์ ดําเนินการตามสัญญาซื้อขาย เลขที่
625/57/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557 วงเงิน 180,000,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบ
วันที่ 31 สิงหาคม 2557
4.3 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด
ระนอง 1 หลัง (สพท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท อยู่ระหว่างคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ดํา เนิ น การให้ เ ป็น ปั จ จุ บั น ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ ของกรมบั ญ ชี ก ลางกํ า หนด เนื่ องจากยกเลิ ก การ
ประกวดราคา ไม่มีผ้มู ายื่นเอกสารประกวดราคา
4.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 2 แห่ง (สพท.) วงเงิน 33,390,000.-บาท อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการร่าง TOR ปรับปรุง TOR เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาตามประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
5. ผลการดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน ประจําปีงบประมาณ 2557 จํานวน 846,740.- บาท
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 เบิกจ่ายแล้ว 8,419.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.57
5.5 เงินอุดหนุน ทั่วไปเพื่อเป็น ค่าบํารุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โ สตทัศ นูป กรณ์
แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (SEAPAVAA) (สพป.) จํานวน 9,700.- บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
6. ผลการดําเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินรวมทั้งสิ้น
372,614,600.- บาท เบิกจ่ายได้ 122,848,601.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.97 ประกอบด้วย
6.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ
สําหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ (สทท.) วงเงิน 8,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง
คณะกรรมการประกวดราคาสรุปผลรายงานผลการดําเนินการ
/6.2 ค่าใช้จ่ายในการ .........

-86.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV Studio1) ระบบ
Digital High-Definition 1 ชุด (สทท.) วงเงิน 90,000,000.- บาท อยู่ระหว่าง บจ.สตรองบราเดอร์ส
1961 ดําเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 624/57/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 วงเงิน
89,382,000.- บาท ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และขอเบิกเงินล่วงหน้า
15% จํานวน 13,407,300.- บาท
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (กกจ., สปช., สพท., สพป.,
สปต. และ สปข.6) วงเงิน 4,984,600.-บาท เบิกจ่ายได้ 3,200,554.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.21
6.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสํานักข่าวแห่งชาติ (สนข.) วงเงิน 5,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 2,577,148.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.54
6.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.)
วงเงิน 8,000,000.- บาท สทท. ขอปรับกิจกรรมเป็นการจัดซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง อปส. อนุ มั ติ เ มื่ อวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2557 และมอบ กคล. นํ า เสนอเรื่ อ งต่ อ
ปลัดกระทรวงเพื่อเสนอ คสช.
6.6 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ (สพป.) วงเงิน 10,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 5,138,795.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.39
6.7 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ (สทท.) วงเงิน 150,000,000.- บาท
เบิกจ่ายได้ 74,146,562.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.43
6.8 โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน
(Flagship Project) 1 โครงการ (สนข.) วงเงิน 50,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 17,610,242.51 บาท
คิดเป็นร้อยละ 35.22
6.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความ
เป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน (สปต.)วงเงิน 25,000,000.- บาท เบิกจ่ายได้
9,699,076.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.80
6.10 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้ (สนผ.)
วงเงิน 14,040,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 6,667,230.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.49
6.11 ค่ า ใช้ จ่ า ยในการผลิ ต สื่อ ประชาสัม พัน ธ์ ด้ า นยาเสพติ ด (สนผ.) วงเงิ น
1,350,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 335,525.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.85
6.12 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย (สนผ.) วงเงิน
4,500,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 2,313,466.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.41
6.13 ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู (สปข. 6) วงเงิน
1,740,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,160,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67
/7. ผลการดําเนินงาน ………

-97. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย
7.1 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพท. มีดังนี้
7.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดลองการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ
โทรทัศน์แบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด วงเงินตามสัญญา 19,934,100.- บาท
บมจ.ล็อกซเล่ย์ ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 643/56/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556 ครบ
กําหนดส่งมอบ วันที่ 26 มีนาคม 2557 อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับ
และรายงานผลการตรวจรับพร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป
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
7.1.3 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดภูเก็ต จํานวน 1 หลัง วงเงินตามสัญญา 61,880,000.- บาท ประกอบด้วยงบประมาณ
พ.ศ.2555 จํานวน 12,400,000.- บาท และงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 49,480,000.- บาท
อยู่ระหว่าง บจ.สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ 709/56/2555 ลงวันที่ 25
ธันวาคม 2555 ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และอยู่ระหว่างบริษัทขอส่งมอบงาน
งวดที่ 8-12 เพื่อให้คณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจรับงาน
7.2 โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. วงเงิน 292,638,200.- บาท
โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 2) วงเงินตามสัญญา 292,638,200.- บาท บจ.
สตรองบราเดอร์ส 1961 ดําเนินการตามสัญญาเลขที่ 646/56/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
ครบกําหนดส่งมอบวันที่ 30 กันยายน 2557 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเดินทางไป
ตรวจรับอุปกรณ์ ณ สถานีโทรทัศน์ 11 แห่ง ตามสัญญางวดที่ 4
8. ผลการดําเนินงาน งบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2554
โครงการจั ด ตั้ง ศู น ย์ ข่า วโทรทัศ น์ ภูมิ ภ าคพร้ อ มชุด ผลิ ต รายการโทรทั ศ น์ แ ละชุ ด
Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา วงเงินตามสัญญา 16,067,777.- บาท กิจการร่วมค้า
ไอเทล ซี ดีเ อ็น เอ ดํา เนิน การตามสัญ ญาเลขที่ 635/54/2554 ครบกําหนดส่ง มอบ วัน ที่ 27
พฤศจิกายน 2554 เนื่องจากผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
(เนื่องจากค่าปรับเกิน 10% แล้ว) ให้คณะกรรมการตรวจรับฯ คิดค่าปรับและรายงานผลการตรวจรับ
อุปกรณ์ฯ ตามสัญญา
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ………

- 10 อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ในภาพรวม
มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43 แต่ ยั ง ต่ํ า กว่ า เป้ า หมาย หลั ง จากมี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2557 และประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังมีการ
เบิกจ่ายได้ต่ํากว่าเป้าหมาย เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายคาดว่าการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม 2557 จะมี
การเบิกจ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายคืองบลงทุน อย่างไรก็ตามในเรื่องของงบลงทุน
การจัดซื้อกล้องของประชาสัมพันธ์จังหวัด ตรวจรับของและเบิกจ่ายได้ในเดือนสิงหาคม 2557
อปส. แจ้ ง ว่ า เรื่ อ งงบลงทุ น 890 ล้ า นบาทเศษ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ คสช. เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีผู้ให้ข้อสังเกตุจํานวนมาก สตง. เข้ามาช่วยดูแล สรุปเดิม
งบประมาณ Digital TV กสทช. กําหนดว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและออกอากาศ 1 เมษายน 2557
ตั้งคณะทํางาน TOR ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 พอดําเนินการแล้วเสร็จเหลือเวลาประมาณ 3 เดือน
ที่จะต้องออกอากาศ ทางคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นมาคิดว่าด้วยเวลาที่จํากัด โดยปกติระยะเวลาตามแผน
240 วั น คื อ 8 เดื อ น แต่ ข ณะนี้ เ หลื อ เวลา 3-4 เดื อ น สิ่ ง เดี ย วที่ จ ะทํ า ได้ ทั น คื อ วิ ธี พิ เ ศษ สพท.
ขออนุมัติด้วยวิธีพิเศษมา อปส. อนุมัติ เมื่ออนุมัติไปแล้ว สตง. ทักท้วงว่าอาจจะทําให้เกิดความไม่โปร่งใส
ความไม่เหมาะสม ได้เปรียบเสียเปรียบ เมื่อถูกทักท้วง กปส. ได้ดําเนินการยกเลิกทันทีและดําเนินการ
เข้ากระบวนการใหม่โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-Auction ต้องใช้เวลาในการทํา TOR ใหม่ ครั้งที่ 1
มีผู้ทักท้วง ประกาศครั้งที่ 2 มีแก้ไขอีก ในการประกาศแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณเดือนเศษ ครั้งที่ 3
ยังคงมีผู้ขอแก้ไข ทางคณะกรรมการ TOR จึงเสนอว่าควรจะยืนยันเพราะว่า TOR ถูกต้องแล้ว สตง.
ติดตามเรื่องนี้เนื่องจากเคยทักท้วงเรื่องนี้ไว้ ซึ่ง กปส. ได้ไปชี้แจงให้ สตง. ทราบแล้ว หาก คสช. มีความเห็นว่า
โครงการนี้มีความสําคัญการทํา TOR ถูกต้องเหมาะสมดําเนินการต่อ หากมีการทักท้วงจะเสนอเป็นหนังสือ
มา ถือว่าดีจะได้มีการตรวจสอบให้ถูกต้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 รายงานแผนการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดสําคัญของหน่วยงาน
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผอ.สนผ. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2557
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบตัวชี้วัดที่สําคัญ ที่ สนผ. เสนอ กําหนดให้ตัวชี้วัด
ทั้ง 6 ตัว เป็นตัวชี้วัดสําคัญประจําปีงบประมาณ 2557
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดที่สําคัญประจําปีงบประมาณ 2557 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่องค์กรอย่างแท้จริง สนผ. จึงได้จัดทําแผนการติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดที่สําคัญ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละตัวได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด ประจําเดือนมิถุนายน 2557 เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/มติที่ประชุม ………

- 11 รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 กปส. เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2557
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า กปส. จะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเป็น
ประจํ า ทุ ก ปี สํ า หรั บ ในปี 2557 คณะกรรมการวั ด บุ ษ ยะบรรพต (เขาต้ น งิ้ ว ) ต.หั ว หิ น อ.หั ว หิ น
จ.ประจวบคีรีขันธ์ บอกบุญมายัง กปส. เชิญชวนร่วมทําบุญโดยการทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขร
พระอุโบสถ ซึ่งต้องใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสังฆกรรมต่าง ๆ ทั้งทําวัตรเช้า ทําวัดเย็น สวดพระปาฏิโมกข์
และอุปสมบทพระสงฆ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น.
เนื่องจากผู้บริหาร กปส. จะต้องเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีอยู่แล้ว จึงพิจารณาเห็นว่า
ควรจัดให้มีการประชุมผู้บริหารสัญจรในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อตรวจความคืบหน้าการดําเนินการของ
สวท.หัวหิน ไกลกังวล และตรวจเยี่ยมเป็นขวัญกําลังใจให้กับบุคลากรในพื้นที่อีกด้วย ซึ่ง อปส. เห็นชอบให้
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. เห็นชอบให้จัดทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2557 ณ วัดบุษยะบรรพต (เขาต้นงิ้ว)
ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
2. เห็นชอบให้จัดประชุมผู้บริหารสัญจร ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 หรือวันจันทร์ที่
27 ตุลาคม 2557 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. มอบ กคล. เปิดบัญชีธนาคาร “กฐินสามัคคี กปส.” และรวบรวมเงินทําบุญ
4. ขออนุมัติเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558 จํานวน 500,000.- บาท เพื่อใช้
จ่ายในการเดินทางไปประชุมผู้บริหารสัญจร
5. ขออนุญาตนําชื่อผู้บริหาร กปส. ผอ.สํานัก/กอง ร่วมเป็นประธานกรรมการจัดงาน
6. มอบหมายให้ สลก. จัดพิมพ์ใบฎีกา เฉพาะส่วนกลาง
7. มอบหมายให้ ผอ.สปข.1-8 จัดพิมพ์ใบฎีกา ในพื้นที่รับผิดชอบ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ลนก. รายงานเพิ่มเติมว่า ขอให้ สนผ. ตั้งงบประมาณการประชุมผู้บริหารสัญจรอีกจํานวน
2 ครั้ง รวมเป็น 3 ครั้ง และดนตรีในสวนในคราวหน้าจะนําต้นกฐินไปตั้งไว้เพื่อให้ผ้มู ีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
อปส. แจ้งว่า รู้จักวัดนี้เป็นอย่างดี วัดนี้ส่งเสริมการปฏิบัติเป็นอย่างมาก เช่น มีการบวชเณร
มี ก ารเปิด สอนธรรมะตลอดทั้ ง ปี โดยที่ค นที่ ไ ปบวชเรี ย นไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย ทางวั ดจะเป็ น ผู้ ดูแ ล
ให้ท้ังหมด เป็นที่ยอมรับ เป็นวัดของเจ้าคณะอําเภอหัวหิน การเดินทางสะดวก ประกอบกับปีนี้ทางวัด
ยังไม่มีการทอดกฐินจึงขอนําเสนอที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณาว่าควรจะไปทําบุญที่วัดนี้ วัดนี้อยู่ทางขึ้น
สวท.ไกลกังวล หัวหิน จะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง สวท.ไกลกังวล หัวหินด้วย
/รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) .........

- 12 รปส.(นายไพฑู ร ย์ ฯ ) ให้ ข้ อ สั ง เกตว่ า ข้ อ 4 การขออนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณประจํ า ปี
งบประมาณ 2558 ให้ต่อท้ายว่า ประจําเดือนตุลาคม 2557 เท่านั้น
ผอ.สปข.4 รายงานว่า ในส่วนของ ข้อ 7 ขอความร่วมมือให้ส่วนกลางดําเนินการพิมพ์
ใบฎีกาสําหรับส่วนภูมิภาคด้วย
รปส.(นายประวินฯ) แจ้งว่า เกี่ยวกับเรื่องซองขอให้จัดทําตามแบบมาตรฐานที่ใช้กัน
โดยทั่วไปด้วย
มติที่ประชุม

1. เห็นชอบตามที่ สลก. เสนอ
2. สําหรับในข้อ 4 ให้ระบุแนบท้ายว่า ประจําเดือนตุลาคม 2557 เท่านั้น
3. สํ า หรั บ การจั ด พิ ม พ์ ใ บฎี ก า มอบให้ สลก. จั ด พิ ม พ์ ใ บฎี ก า
สําหรับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย
- รายงานผลงานเด่นประจําเดือนมิถนุ ายน 2557
ผอ.สพป. ได้จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานเด่นของหน่วยงานต่าง ๆ
ต่อที่ประชุม
อปส. ให้ ข้อเสนอแนะสําหรับ ผู้บรรยาย เกี่ ยวกับ ชื่อบุคคล ขอให้ตรวจสอบคําอ่ าน
รายชื่อของบุคคลให้ถูกต้องก่อนนําเสนอทุกครั้ง ขอให้ ผอ.สพป. ช่วยดูแลด้วย
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ และขอให้ สพป. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลต่าง ๆ ให้ถูกต้องด้วย

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนมิถนุ ายน 2557
อกค. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่
23 มิถุนายน 2557 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่งต่าง ๆ
กคล. ขอรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 ดังนี้
- เงินงบประมาณ
1,706.39 ล้านบาท
- เงินรายได้
224.16 ล้านบาท
- เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
59.91 ล้านบาท
- เงินโครงการอาเซียน
0.86 ล้านบาท
- เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.35 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
8.62 ล้านบาท
10.95 ล้านบาท
- เงินสวัสดิการสงเคราะห์ (เงินกู้)
- เงินรับฝากอื่น ๆ
35.64 ล้านบาท
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ………

- 13 อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของเงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี จํานวน
59.91 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดําเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จะมีเงินคงเหลือประมาณ 1 แสนบาทเศษ
และ กคล. จะได้ทําขออนุมัติจัดส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สปต.
ผอ.สปต. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. งานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
2. งานด้านสือ่ ประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
3. งานด้านประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
4. งานด้านนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
5. งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 สรุปผลการสัมมนาจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. ได้จัดการสัมมนาจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์
ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม กปส.
โดยมี วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และรั บ ทราบข้ อ เสนอแนะจากผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ เพื่อกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศของ กปส. ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงาน
ภายใน กปส. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ 2558 นั้น
สปต. ได้สรุปผลการสัมมนาจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 20
ของสหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก และการสัมมนาเรื่อง
ลิขสิทธิ์ (20th ABU Copyright Committee Meeting and Forum)
ผอ.สปต. รายงานว่า คณะผู้แทน กปส. จํานวน 3 คน ประกอบด้วย
นางสุกานดา โตษะสุข สปต. นางสาวนิรามิสสุข ตั้งศรีพงศ์ กกร. และ นางสาวเพลงพรหม พลมณี สทท.
ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 20 และการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ของ ABU
/(20th ABU ………

- 14 (20th ABU Copyright Committee Meeting and Forum) ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2557
ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
สปต. ได้จัดทํารายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด้านลิขสิทธิ์ ครั้งที่ 20ของ
สหภาพวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก และการสัมมนาเรื่องลิขสิทธิ์ (20th ABU Copyright Committee
Meeting and Forum) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม

2557 ดังนี้
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ ประกอบด้วย
- NBT World
- New Media
2. การใช้งานระบบฐานข้อมูลข่าวกลางและบรอดแบนด์
- สรุปสถิติการส่งข่าวเข้าระบบถังข่าว PRD News Data Center ประจําเดือน
มิถุนายน 2557 จํานวนข่าวทั้งหมด 24,770 ข่าว
- สรุปผู้สมัครเข้าใช้งานในระบบถังข่าว PRD News Data Center ประจําเดือน
พฤษภาคม 2557 ทั้งหมด 1,627 มีผ้สู มัครเข้าใช้งานเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน 5 คน
3. การดําเนินการโครงการติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและบรอดแบนด์
4. การดํานินงานของศูนย์ปฏิบัติการและข้อมูลข่าวสาร หรือ IOC
5. การดําเนินงานด้านอื่น ๆ
- การดําเนินงานด้าน Information Operation (IO) ของ สนข.
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
- การดําเนินงานตามพันธสัญญา MOU ด้านต่างประเทศ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.
ผอ.สวท. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
/1. กิจกรรมดนตรีในสวน ………

- 15 1. กิจกรรมดนตรีในสวน กปส. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน”
เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน ตอบสนองนโยบายของ คสช. ในการสลายความขัดแย้งและสร้างความ
สามัคคีให้คนในชาติหันหน้าเข้าหากัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูและ
นําพาประเทศชาติให้เดินหน้าโดยจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.30-20.00 น.
ณ สวนสุขภาพ และหอประชุม กปส.
2. งานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม “ดนตรีมิตรภาพไทย-จีน 2014” กปส. โดย สวท.
ร่วมกับสํานักงานกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ วิ ทยุ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์กวางสี จัดงานแสดงดนตรีและ
วัฒนธรรมไทย-จีน 2014 ตามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการ
กระจายเสี ยงและภาพ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี มณฑล
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. การต้ อ นรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถานี วิ ท ยุจี น กวางสี นางพิ ช ญา เมื อ งเนาว์ ผอ.สวท.
นําเจ้าหน้าที่ สวท. ต้อนรับ Ms. Dai Li ผู้อํานวยการส่วนเทคโนโลยีสถานีวิทยุจีนกวางสี พร้อมคณะผู้บริหาร
และผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุจีนกวางสี โอกาสเดินทางมาผลิตรายการในประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-6
กรกฎาคม 2557
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สปช.
ผอ.สปช. รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2557 ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่นตาม
ยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. รายงานการประเมิ น ผลการจั ด ฝึก อบรมหลัก สูต ร “Strategic PR” รุ่ น ที่ 8
ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-6 มิถุนายน 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.20
อยู่ในระดับมากที่สุด
๒. รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์” รุ่นที่
54 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-26 มิถุนายน 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อย
ละ 90 อยู่ในระดับมากที่สุด
๓. รายงานการประเมินผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2557 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 94.20 อยู่ในระดับมากที่สุด
4. รายงานการดํา เนิ น งานโครงการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ฝึ ก อบรมด้ า นวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
วิทยุกระจายเสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบสารสนเทศ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์
/5. รายงานแนวปฏิบตั ิ .........

- 16 5. รายงานแนวปฏิ บั ติ ก ารเข้ า พั ก หอพั ก สถาบั น การประชาสั ม พั น ธ์ และประกาศ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระเบียบการเข้าพักอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์
6. รายงานการให้บริการหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนมิถุนายน 2557
7. ผลการเทียบโอนชุดวิชาในหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตของ มสธ. กับหลักสูตร
การฝึกอบรมของ สปช.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือน
มิถนุ ายน 2557
ผอ.สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้รับรายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์
จากหน่วยงานของ กปส. ซึ่งส่งมาภายในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 59 หน่วยงาน ประกอบด้วย
หน่วยงานส่วนกลาง จํานวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานส่วนภูมิภาค จํานวน 50 หน่วยงาน และมีหน่วยงาน
ที่ส่งรายงานเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรง 1 หน่วยงาน ได้แก่ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์ (ระหว่าง ต.ค.56-มิ.ย.57)
2. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (มิ.ย.57)
3. การดําเนินงานสนับสนุนหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (มิ.ย.57)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.9 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 16

กรกฎาคม 2557 ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปีงบประมาณ 2557
- โครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
- โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปกครองระบอบประชาธิปไตย
- โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
- โครงการดําเนินงานด้านข่าว
2. โครงการประชาสัมพันธ์ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- การประชาสัมพันธ์การดําเนินงานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
/- การจัดงานครบรอบ ………

- 17 - การจัดงานครบรอบวันก่อตั้ง สทท. ปีที่ 23
- โครงการตามพันธสัญญา หรือ MOU
- กิจกรรมอื่น ๆ ของ สทท.
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้ดําเนินการกิจกรรมเด่น
ตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การรายงานความเคลื่อนไหวด้านอัตรากําลัง จากผลการดําเนินงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ประจําเดือนมิถุนายน 2557
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง รปส.
3. ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูง
ในสํานักนายกรัฐมนตรี
4. การกรอกแบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของข้าราชการ ประจําปี 2557 ของสํานักงาน ก.พ.
5. กิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ประจําปี 2557
6. การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)”
7. รายงานการบริหารตําแหน่งกรอบอัตรากําลังลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2557
8. เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้
9. ทําสัญญาจ้างพนักงานราชการ
10. ดําเนินการโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา ตั้งแต่วันที่
21-25 กรกฎาคม 2557 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวน
47 ราย
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.11 สรุปรายงานผลการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่งที่ 531/2553 เรื่อง การมอบ
อํานาจให้ผ้วู ่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คําสั่ง ที่ 907/2554 เรื่อง
/การมอบอํานาจ ………

- 18 การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ และคําสั่งที่ 441/2555 เรื่อง การมอบอํานาจ
ด้านบริหารงานภายใน โดยให้แต่ละจังหวัด/หน่วยงาน รายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในวันที่ 7
ของทุกเดือน
กกร. ขอสรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดังนี้
1. การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มีจังหวัด
ที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 54 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 22 จังหวัด
2. การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการด้านการเงินและพัสดุ มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ
จํานวน 18 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 5 หน่วยงาน
3. การมอบอํานาจด้านการบริหารงานภายใน มีหน่วยงานที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน
19 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 4 หน่วยงาน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.12 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สปข.๑-๘ ได้จัดส่งรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
สปข.1
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ประจําเดือนกรกฎาคม 2557
2. จัดโครงการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนปฏิบัติการ
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สปข.1 ณ จังหวัดเพชรบุรี
3. จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล (PMS) มิติด้านการทํางาน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
4. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มิติด้านสังคม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
5. โครงการประกวดสื่อพื้นบ้านหมอลําสมานฉันท์ “ตุ้มโฮมฮักแพงคือข้าวเหนียวปั้นใหม่”
สปข.2
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ประจําเดือนกรกฎาคม 2557
2. ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ปี 2557
3. ประชุม ร่ วมกั บ แม่ ทั พภาค 2 การดํา เนิ น การตามกรอบการดํา เนิ น งาน เพื่ อคื น
ความสุขกับประเทศชาติ และประชาชนอย่างยั่งยืน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (Cmex) ประจําปี 2557 ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดการข่าวสาร
/5. ประชุมการจัดตั้ง ………

- 19 5. ประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์จังหวัดอุบลราชานี
6. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระเดชพระคุณ พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาส
วัดมหาวนาราม
7. ประชุมสัมมนาพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดน กรณีบริหารจัดการเมืองใหม่ช่องสะงํา
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
8. ร่วมกิจกรรมเสวนาอวกาศสัญจร “การประยุกต์ให้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารนิเทศ
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน
9. ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ.2557
ณ บริเวณวัดป่าทิพย์บัวแดง
10. ประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งานสั ป ดาห์ ห นั ง สื อ และการเรี ย นรู้ อุบ ลราชธานี
ประจําปี 2557
11. ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลตมวาร (ครบ 100 วัน) พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนีฯ
12. ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพบส่วนราชการ
13. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
14. ร่วมรับฟังการแถลงข่าว การจัดงาน 113 ปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี
ปี 2557
15. เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การอบรมตามโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากรด้านข่าว
16. ประชุมหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษตรวจเยี่ยม กปส.
17. ประชุ ม คณะกรรมการและบุ ค ลากรเผยแพร่ พ ระพุ ท ธศาสนาประจํ า จั ง หวั ด
อุบลราชธานี
18. ประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนจังหวัดอุบลราชานี
19. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ กปส., คบส. และผู้บริหาร ประจําเดือนมิถุนายน 2557
20. ประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2557
21. ประชุมสภากาแฟอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ.2557
22. ประชุมคณะกรรมการประจําศูนย์ปรองดอง และสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัด
อุบลราชธานี
23. จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน 23-27 มิถุนายน 2557
24. จัดกิจกรรมการประกวดหมอลําซิ่งสมานฉันท์ จังหวัดอุบลราชธานี
สปข.3
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจําเดือนมิถุนายน 2557

- 20 2. อปส. ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคาร สคท.เชียงราย และ สคว.เชียงราย
3. รปส.(นายประวิ น ฯ) เป็ น ประธานการตรวจรับ อุ ป กรณ์ โ ครงการพัฒ นาสื่อ การ
กระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง (ระยะที่ 2) ของ สทท.เชียงใหม่ และมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานแก่ผ้บู ริหารและข้าราชการ สปข.3
4. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสฉลองวันชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 238 ปี
5. ช่องสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดาวเทียมของ สทท.เชียงใหม่
6. จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมและถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาส
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
สปข.4
1. กิจกรรมองค์กรผาสุกสร้างความสามัคคี สปข.4 ประจําปีงบประมาณ 2557
2. ส่วนราชการบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม
3. พัฒนารูปแบบรายการวิทยุ-โทรทัศน์
4. เรี ย นเชิญ อปส. เป็น ประธานฯ งานครบรอบ 27 ปี สปข.4 ก้าวหน้าก้าวไกล
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
5. สปข.4 เป็นหน่วยงานนําร่องของ จ.พิษณุโลก เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งมีการจัด
สวดมนต์ทุกวันพฤหัสบดี และวันที่ 21-25 ก.ค.57 จัดอบรมปฏิบัติธรรม ที่วัดวังหิน วัดเวฬุวัณ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6. จัดทําเอกสารเผยแพร่แจกจ่ายให้ผู้บริหาร เป็นวารสาร PRD4 นิวส์ ดําเนินการเอง
ทั้งหมด เปิดตัวในเดือนนี้เป็นเดือนแรก และจะออกทุกเดือน
7. นอกจากสี่แยกข่าวที่จะเป็น Network ออกอากาศพร้อมกัน ทํา MOU กับกองทัพ
ภาคที่ 3 ได้นําข้อมูลจากรายการสี่แยกข่าวไปเผยแพร่ Link สัญญาณออกสถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3
ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ
8. เป็น เจ้ าภาพให้ สวท. จั ด กิ จ กรรมสั ญ จรสร้ า งความสุข และมี ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ให้ความร่วมมือ มีดนตรีจากจังหวัดทหารบกมาให้ความบันเทิง ได้ดําเนินการไปแล้วใน 3 จังหวั ด
ประกอบด้วย จ.นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก
สปข.5
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ประจําเดือนมิถุนายน 2557
2. การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ IOC สปข.5
ประจําเดือนมิถุนายน 2557
3. เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
4. โครงการประเมินผลการดําเนินงานของ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2557
5. โครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ “รัฐสภาของเรา” ประจําปีงบประมาณ 2557

- 21 6.โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด ระบบแรงงานต่ า งด้ า วผ่ า นสื่ อ กปส. ประจํ า ปี
งบประมาณ 2557
สปข.6
1. ความคืบหน้าการดําเนินการก่อสร้างอาคารที่ทําการ ที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
สวท.สตูล
2. สัปดาห์อาเซียน สปข.6
3. การฝึกอบรมช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สปข.7
1. ส.ปชส.ชลบุรี ร่วมต้อนรับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2. ส.ปชส.สมุทรปราการ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยยาเสพติด
3. ส.ปชส.ตราด ได้นํา อปส. และสื่อมวลชนร่วมโครงการสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
4. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจํานําพรรษา
5. ส.ปชส.สระแก้ว ร่วมกับ อป.มช. จัดนิทรรศการประชาคมอาเซียน
สปข.8
1. รปส.(นายประวินฯ) มอบนโยบายเรื่องแนวทางการประชาสัมพันธ์ฯ การสร้างความ
ปรองดองตามนโยบาย คสช. แก่ผู้บริหาร สปข.8 และเป็นประธานตรวจรับอุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนา
สื่อสารการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง ณ สทท.กาญจนบุรี เมื่อวันที่
25 มิถุนายน 2557
2. ร.ผอ.สปข.8 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา พระแม่ฟ้าของแผ่นดิน ครั้งที่
2 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 และร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประดิษฐานบนยอดพระเมาลีพระพุทธ
เมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ
องคมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
3. ร.ผอ.สปข.8 นําคณะผู้บริหาร สปข.8 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรฯ เมื่อวันที่ 25
มิถุนายน 2557
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี และ
ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่
19-20 มิถุนายน 2557
5. คณะผู้บริหาร สปข.8 ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการบริหารราชการของ คสช.
ณ แพธาราบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และร่วมพิธีสาบานตนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์
จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
/ผลิตรายการ ………

- 22 6. ผลิตรายการที่สําคัญออกอากาศทาง สทท. และ สวท. ในพื้นที่ สปข.8
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.13 รายงานผลการประชุมการวางระบบการตรวจราชการของกรมประชาสัมพันธ์
ครั้งที่ 1 และ 2/2557
ผอ.กพร.กปส. รายงานว่ า ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสั ญ จร ครั้ ง ที่
5/2557 ประจําเดือนพฤษภาคม 2557 ณ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง การปรับบทบาทของ
ผอ.สปข.1-8 เป็นผู้ตรวจราชการกรม (อํานวยการระดับสูง) ตามเขตตรวจราชการ ซึ่งให้ ผอ.สปข.1-8
ศึกษาการวางระบบการตรวจราชการของกรมประชาสัมพันธ์ และมอบหมาย กพร. เป็นหน่วยติดตาม
เพื่อสรุปนําเสนอ อปส. พิจารณาต่อไป นั้น
กพร. ได้จัดประชุมวางระบบการตรวจราชการของกรมประชาสัมพันธ์ จํานวน 2 ครั้ง
ดังนี้
1. ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยมี อปส. เป็นประธาน
การประชุม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดย ผอ.สปข. และ
รักษาการ ผอ.สปข. ทั้ง 7 เขต มีมติเห็นชอบการปรับบทบาท สปข. เป็นสํานักผู้ตรวจราชการกรม
แต่ผู้แทน ผอ.สปข.4 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม รายงานว่า ผอ.สปข.4 ไม่เห็นด้วยในการปรับ
บทบาท สปข. เป็นสํานักผู้ตรวจราชการกรม มีเหตุผลประกอบ 2 ประเด็น คือ 1) ควรพิจารณาปรับ
ตําแหน่ง ผชช. เป็นผู้ตรวจราชการ 2) การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาพรวมระดับภูมิภาคจะไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ อปส. กล่าวว่าให้ ผอ.สปข. ตัวจริงชี้แจงเหตุผลอีกครั้ง
2. ประชุมฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 โดยมี รปส.(นายประวินฯ)
เป็นประธานการประชุม สรุปมติที่ประชุม 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 การปรับบทบาทเขตเป็นผู้ตรวจราชการกรม ที่ประชุมยังคงเห็นด้วยกับการ
ปรับบทบาทเขตเป็นผู้ตรวจราชการกรม แต่ ผอ.สปข.4 ยังชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจนประกอบความเห็นที่ไม่
เห็นด้วยในการปรับบทบาทเขตเป็นผู้ตรวจราชการกรม แต่เสนอให้หารืออีกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้ง ผอ.สปข.
ในตําแหน่งที่ว่าง
2.2 ที่ประชุมได้จัดทําร่างอํานาจหน้าที่ของสํานักตรวจราชการกรม และร่างอํานาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการดําเนินการจัดทําโครงสร้างต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า แนวคิดในการปรับปรุงโครงสร้าง กปส. ได้มีการหารือร่วมกันมาหลาย
ครั้งแล้ว เช่น การประชุมทีช่ ะอํา ได้มีการลงมติแล้วว่า กปส. จะปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของ ปชส. ให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจะนํา สวท. ในส่วนภูมิภาค ไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ ปชส. เพื่อให้ ปชส.
/มีเครื่องมือในการทํางาน .........

- 23 มีเครื่องมือในการทํางานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
และได้มีการหารือถึงแนวทางปรับปรุงในส่วนของ ผอ.สปข. เพื่อให้มีบทบาทที่ชัดเจนและมีขอบเขต
อํานาจหน้าที่ที่เหมาะสม แนวคิดที่จะหารือร่วมกันคือ ควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กปส. ก่อนที่
จะถูกบังคับให้เปลี่ยน และมองว่าทางออกทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะดีที่สุดที่จะช่วยให้องคาพยพของ กปส.
เข้มแข็งขึ้น คือการปรับตําแหน่งของผู้ตรวจราชการมาแทน ผอ.สปข. และ กปส. จะขอปรับจํานวน ผอ.สปข.
ให้เท่ากับผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผู้ตรวจราชการกรมจํานวน 18 เขต และสิ่งที่
คาดหวังคือ กปส. จะมีซี 9 เพิ่มขึ้นจาก 8 ตําแหน่งเป็น 18 ตําแหน่ง ไม่ขัดข้องหากท่านมีความเห็นว่า
ต้องการให้เป็น สปข. ตามเดิม หรือเปลี่ยนเป็นผู้ตรวจราชการกรม แต่วัตถุประสงค์สําคัญคือทําเพื่อ
อนาคตของ กปส. ต้องการให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็น บางครั้งต้องยอมปรับตัวเองเพื่ออนาคตของ
องค์กร ณ วันนี้จุดอ่อนของ กปส. อยู่ที่จังหวัด ปชส. มีจุดอ่อนตรงที่ไม่มีเครื่องมือในการดําเนินงาน
ผอ.สปข.4 ชี้แจงว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติสรุปว่า ผู้เข้าร่วมประชุม
มีมติเหมือนเดิมคือ รอให้มีการแต่งตั้ง ผอ.สปข. ก่ อน และตามที่ท่านได้ให้แนวคิดว่าจะมีการเชิญ
ที่ปรึกษาฯ มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่ามีข้อดีและข้อเสียอย่างไร เพื่อที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น หากเสียงส่วน
ใหญ่เห็นชอบแนวทางใดก็จะดําเนินการไปตามแนวทางนั้น และมีข้อเสนออีกแนวทางหนึ่งคือ ปัจจุบัน
สปข. มีความเข้มแข็งและได้รับความเชื่อถือจากส่วนราชการต่าง ๆ จํานวนมากอยู่แล้ว หากจะนํา สวท.
ไปอยู่ภายใต้ ปชส. สามารถดําเนินการได้ แต่ขอให้นํา ปชส. มาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ สปข. จะทําให้
สปข. มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ซึ่ง สปข. เปรียบเสมือนกรมในส่วนภูมิภาคอยู่แล้ว
รปส.(นายไพฑูรย์ฯ) เสนอความเห็นว่า ปชส. ควรมีวิทยุในกํากับแน่นอนเพื่อให้ ปชส.
มีเครื่องมือในการดําเนินการ ในการหารือร่วมกันสิ่งที่เสนอคือ เป็นไปได้หรือไม่ที่ยังคงสถานภาพ ผอ.สปข. อยู่
แต่ต้องเปลี่ยนสภาวะ ผอ.สปข. ให้ชัดเจนคือเป็น ผอ.สปข. ทางวิชาการและรองรับงานใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งขณะนี้ต้องมองให้สัมพันธ์กันว่าโครงข่าย Digital TV, วิทยุ ในอนาคตจะเริ่มดําเนินการภายในไม่เกิน
5 ปี กปส. ต้องมีหน่วยงานบริหาร แต่จะบริหารภายใต้ สพท. หรือแยกออกมาเฉพาะ หากแยกเป็นกอง
เฉพาะ ส่วนภูมิภาคก็ไม่ต้องยุบ สปข. สิ่งหนึ่งที่ต้องมองคือ ต้องมองในภาพรวมไม่ใช่มองตัวบุคคล
รวมทั้งสินทรัพย์ที่มีอยู่จะดําเนินการอย่างไร
อปส. แจ้งว่า ในหลักการบริการราชการแผ่นดินไม่มีหน่วยงานใดนํา ปชส. ไปขึ้นกับ
สปข. ขณะนี้ต้องมองบทบาทหน้าที่ของ สปข. ซึ่งในอนาคตจะต้องเป็นฝ่ายวิชาการแน่นอน เพราะหาก
ปรับเป็นผู้ตรวจราชการกรม หน้าที่คือผู้ช่วย อปส. ซึ่ง อปส. จะมอบอํานาจให้ผู้ตรวจราชการกรม
มีหน้าที่กํากับดูแลจังหวัดต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
อกจ. รายงานว่า ในส่วนของหลักเกณฑ์ ก.พ. ทําไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้ ปชส. ทั้ง 76
จังหวัด เปรียบเสมือน ผอ.กอง หากมาขึ้นตรงกับ สปข. จะเปลี่ยนเป็นแค่หัวหน้าส่วนซึ่งเป็นระดับ
ชํานาญการพิเศษเท่านั้น และในร่างโครงสร้างที่ดําเนินการไว้ในคราวประชุมที่ชะอํา พยายามที่จะยก สทท.
/ขึ้นมาเป็นกอง ………

