ฉบับแก้ไขตามหนังสือแจ้งเวียนกรรมการฯ
หนังสือที่ นร 0220.02/ว 1984 ลว. 16 ต.ค.62

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1/๒๕62
วันที่ 3 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
-------------------------------------ผู้มาประชุม
1. รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
2. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3. นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์
ผู้อานวยการกองกลาง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผู้แทนปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
4. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
อธิบดีกรมสารนิเทศ
ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
5. นางคนึงนิจ คชศิลา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
6. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา
ผู้อานวยการกองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. นายดนัย มู่สา
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
8. ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
9. รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา
ประธานบริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จากัด
10. รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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11. ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล
ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์
ประจารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
12. นายเกษมสันต์ วีระกุล
นักวิชาการอิสระ
13. นายสหรัฐ สวัสดิ์อธิคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเจ เวิร์ค จากัด
14. อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด)
15. รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(นางทัศนีย์ ผลชานิโก)
16. ผู้อานวยการสานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
(นางจริยา ประสพทรัพย์)
ผู้ไม่มาประชุม

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

1. นายณรงค์ โชคพิบูลการ
กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีบีดับบลิวเอ ดิจิทัล อาร์ต
ประเทศไทย จากัด
ผู้เข้าร่วมประชุม

ติดภารกิจ

1. นางพิชญา เมืองเนาว์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2. นางสุดฤทัย เลิศเกษม
ผู้อานวยการสานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
3. นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต
ผู้อานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
4. นางจันทนา อ้นคา
ประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 1 – 8 กรมประชาสัมพันธ์
5. นางวาสนา เชิญขวัญ
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
6. นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล
ผู้อานวยการส่วนประเมินผล
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
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7. นางกรพรรณ ประสพจันทร์
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ สานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
8. นางภณิตา บูรณ์เจริญ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
9. นางภัทรมน วังคาหมื่น
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
10. นางสาวประวีณา ธาดาพรหม
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
11. นายนราวุธ สักลอ
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12. นายฤทธิชัย ทับสุวรรณ
นักการทูตชานาญการ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
13. นางสาวพริ้ว วิริยะพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
14. นายศุภธร หงษ์ภักดี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
15. นางสาวกฤติกา นิลวงษ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
16. นางสาวณัฐสุดา บุญสม
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
17. นางสาวนิชาภา เขียวมณี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
18. นางสาวจินตรัตน์ อินทมาศ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
19. นายศตพล ยศกรกุล
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เริ่มประชุมเวลา

เวลา 10.08 น.

/ระเบียบวาระที่ 1...

4
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติกล่าวเปิด
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพั นธ์แห่งชาติ (กปช.) ครั้งที่ 1/2562 แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ กปช.
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

นางจริย า ประสพทรัพ ย์ ผู้อ านวยการส านัก พั ฒ นานโยบายและแผนการประชาสั มพั น ธ์
กรมประชาสั มพั น ธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุก าร รายงานให้ ที่ ป ระชุมทราบว่า ตามที่ ได้ มีการประชุ ม
คณะกรรมการประชาสั มพันธ์แห่ งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 กรมประชาสัมพันธ์
ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาและส่งรายงานการประชุมฯ ให้กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมฯ
ประกอบด้วยสาระสาคัญ ได้แก่ ที่ประชุมฯ รับทราบเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ งชาติ พ.ศ. 2553 และการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการ จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะอนุกรรมการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้แก่ประชาชน และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง 3 คณะ นาผลการดาเนินงานมารายงานต่อที่ประชุม กปช.
ในครั้งต่อไป
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ รั บ รอง รายงานการประชุ ม คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
 คาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 3 คณะ
พลโทสรรเสริ ญ แก้ ว ก าเนิ ด อธิ บ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ กรรมการและเลขานุ ก าร
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่
1. คณะอนุ ก รรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์แ ห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์กุลทิ พย์ ศาสตระรุจิ เป็น
ประธานอนุ ก รรมการ ผู้ อ านวยการส านั ก พั ฒ นานโยบายและแผนการประชาสั มพั น ธ์ กรมประชาสั ม พั น ธ์
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่
ประชาชน โดยมีนายเกษมสันต์ วีระกุล เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้อานวยการสานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
/3. คณะอนุ...
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3. คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
โดยมี รองศาสตราจารย์ เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานอนุกรรมการ และผู้ อานวยการสถาบันการประชาสั มพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ได้ลงนามในคาสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ
ภายใต้ กปช. ทั้ง 3 คณะ เรียบร้อยแล้ว โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานของ คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และแผนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสนอผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. กาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สาคัญ 15 เรื่อง ที่ส อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลในช่วงเวลานั้น โดยที่แต่ละเรื่องมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วม
ดาเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน โดยใช้สื่อของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย
1) ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่ เรื่องยาเสพติดในหมู่บ้าน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2) การแก้ไขปั ญ หาความมั่นคงเร่งด่ว น ได้แก่ เรื่องยาเสพติดตามแนวชายแดน บริห าร
จัดการน้า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้
3) การแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น ได้แก่ เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4) การบริหารจัดการมลพิษทั้งระบบ ได้แก่ เรื่องการจัดการมลพิษ บาบัดน้าเสีย และกาจัด
ขยะมูลฝอยและสารเคมี ลดก๊าซเรือนกระจก
5) ระบบการทางานของภาครัฐ ได้แก่ เรื่องบริการภาครัฐที่ทันสมัย ยกระดับการบริหาร
จัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
6) สภาพแวดล้อมรัฐ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย
7) สังคมสูงวัย ได้แก่ การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
8) คนและการศึกษา ได้แก่ ปรับบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่
9) เศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ เกษตรอัจฉริยะ และสร้างสินค้าเกษตรนวัตกรรม
10) การยกระดับบริการสาธารณสุข ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัว
11) การกระจายศูนย์กลางความเจริญ ได้แก่ การพัฒนาเมืองและระบบขนส่งสาธารณะ
12) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ EEC และ SEC
13) ระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ รถไฟทางคู่
14) การท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
15) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ Medical Hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
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2. เผยแพร่เรื่องสื่อสารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สาคัญ 15 เรื่องไปยังประชาชนใน
ทุกจังหวัด โดยใช้ “คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ” เป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงาน
ซึ่งมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ และประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ดาเนิ น งานโดยจั ดท าเป็ น “แผนปฏิ บั ติ การประชาสั มพันธ์แห่ งชาติระดับจังหวัด ” ซึ่ งในแผนฯ จะต้องกาหนด
หน่ วยงานของจั งหวั ดที่ มี ห น้ าที่ เผยแพร่ 15 เรื่ องไปถึ งประชาชน ด้ วยการใช้ สื่ อ ของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน และ
ประชาสั มพัน ธ์จังหวัด สนับ สนุ น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ภ ายใต้เนื้อหา
(Content) เดียวกัน
3. ผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ใ นฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ
ได้สารวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐของประชาชนในภาพรวมของประเทศ โดยเน้นสารวจฯ ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นเรื่องใกล้ตัว เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตประจาวันของประชาชน และเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ซึ่งยังครอบคลุมในเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ 15 เรื่อง ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
1) ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2) การบริหารจัดการน้าและภัยพิบัติ 3) การแก้ไขปัญหามลพิษ 4) คลินิกหมอครอบครัว
5) บัต รสวัส ดิก ารแห่ง รัฐ 6) เมือ งอัจ ฉริย ะ 7) รถไฟทางคู่ 8) เขตเศรษฐกิจ พิเศษ EEC และ SEC และ
9) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผลการรับรู้ของประชาชน (เชิงปริมาณ)
3.1 การแก้ไขปัญหามลพิษ ร้อยละ 85
3.2 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ร้อยละ 80
3.3 การบริหารจัดการน้าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร้อยละ 80
3.4 คลินิกหมอครอบครัว ร้อยละ 60
3.5 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 80
3.6 เมืองอัจฉริยะ ร้อยละ 70
3.7 รถไฟทางคู่ ร้อยละ 80
3.8 เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC ร้อยละ 70
3.9 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 60
4. ข้ อ เสนอแนะจากประชาชนเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒนางานของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(เชิงคุณภาพ) สรุปได้ดังนี้
4.1 เรื่องปัญหามลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ควรดาเนินการ 1.1) เข้าช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อสถานการณ์ 1.๒) แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยผลักดันมาตรการและกฎหมาย
ควบคุมมลพิษ พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดแก่ผู้กระทาผิด 1.๓) เร่งประชาสัมพันธ์และ
ปลูกจิตสานึกที่ดีต่อสังคม และบุคคลที่ทาให้เกิดปัญหามลพิษ และ 1.๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
รับรองเกณฑ์มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ควรดาเนินการ 2.1) ประชาสัมพันธ์ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อลดความกังวลของประชาชนในเรื่องที่รัฐจะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง จะทา
ให้ป ระชาชนถูกควบคุมสิ ทธิความเป็น ส่วนตัวบนโลกออนไลน์มากเกินไป 2.๒) ให้ความรู้เรื่องมาตรการการ
ป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากภัยไซเบอร์ และ 2.๓) ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน
การจับกุมและโทษที่จะได้รับจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง
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4.3 เรื่องการบริหารจัดการน้า สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ควรให้ ความรู้
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ควรดาเนินการให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยา ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติให้รวดเร็วมากกว่านี้
4.4 เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ควรเร่งชี้แจงทาความเข้าใจ
เรื่องระยะเวลาสิ้นสุดของแต่ละมาตรการ เพราะประชาชนมีความสับสนเรื่องระยะเวลาและเงื่อนไขของการใช้บัตร
และกรมบัญชีกลาง ควรเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ใช้บัตรสวั สดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีหลักเกณฑ์และหลักฐาน
ยืนยันให้ชัดเจน
4.5 เรื่องเมืองอัจฉริยะ สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิทัล ควรเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ให้ แ ก่ ป ระชาชนในเรื่ อ งวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ าหมาย แผนงานโครงการ และผลดี ข องการพั ฒ นาเมื อ งอั จฉริ ย ะ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ลดความเคลือบแคลงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
4.6 เรื่ อ งคลิ นิ ก หมอครอบครั ว ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ควรด าเนิ น การ
6.1) เพิ่มเติมสถานที่ตั้งหรือจุดให้ บ ริการคลิ นิกหมอครอบครัว ให้ ครอบคลุมทั้งในและนอกสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกทม.และเทศบาล คลินิกสังกัดคณะแพทยศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น 6.2) ปรับแนวทางการดาเนินงานของคลินิกหมอครอบครัว ให้เป็นการบริหาร
จัดการแบบองค์รวม ไม่ใช่เป็นในลักษณะโครงการส่วนขยายของห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Extended OPD)
4.7 เรื่องรถไฟทางคู่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ควรเร่งประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของ
การก่อสร้างและการเปิดใช้รถไฟทางคู่ให้มากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดาเนินงานและลดปัญหา
การทุจริต
4.8 เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ SEC สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ควรเร่งประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการพัฒนาพื้นที่ EEC และ SEC และ
สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ควรเร่งวางแผนและดาเนินการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC
4.9 เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ควรเร่งสร้างการรับรู้เรื่อง
แหล่ งท่ องเที่ย วเชิงสุ ขภาพของประเทศให้ เป็น ที่รู้จักอย่างกว้างขวางให้ กับ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และ
สนั บสนุ นให้มีผู้ ประกอบกิจการท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพให้ เพิ่ มมากขึ้น ที่ผ่ านมาประชาชนเห็ นว่าการท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ได้เป็นอย่างดี
5. ปัญหาอุปสรรค มีดังนี้
5.1 การกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ ผู้ปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ และด้านสื่อสารองค์กร
หรือด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ยังขาดทักษะการกาหนดเรื่องสื่อสาร
(Message) ที่จะบอกประชาชน เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี้ เป็นผู้มีส่วนสาคัญยิ่งในการกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ
และจัดทา “แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจาปี ” ภายใต้ คณะอนุกรรมการทบทวนนโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ ที่มีรองศาสตราจารย์กุลทิพย์ฯ เป็นประธานอนุกรรมการ
5.2 หน่วยงานระดับกระทรวง ยังแจ้งเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ ไปถึงหน่วยงานภายใต้
สังกัดของตนเองในระดับจังหวัดไม่ครบถ้วน เป็นปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานระหว่าง ประชาสัมพันธ์จังหวัด
(ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กปช.ระดับจังหวัด) กับ หน่วยงานของแต่ละกระทรวงภายในจังหวัด
5.3 หน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ ขาดการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ หรือ
แผนสื่อสารของหน่วยงาน รวมทั้ง ขาดการประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องที่หน่วยงานได้
สื่อสารหรือเผยแพร่ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) - (2)
/แผนการ...
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แผนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุ กรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสั มพั นธ์
แห่งชาติฯ กาหนดแผนการดาเนินงานใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่
1. การก าหนด “เรื่ อ งสื่ อ สารประจ าปี ที่ ส าคั ญ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563”
ซึ่งคณะอนุ กรรมการทบทวนนโยบายและแผนฯ ได้มี มติเมื่อวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ให้ มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ ว
เมื่อวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2562 สรุป “เรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
จานวน 4 กลุ่ม 11 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
และเบี้ยยังชีพ 2) การจ้างงานผู้สูงอายุ 3) ลดความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงบริการสุขภาพ 4) ศูนย์ ดารงธรรม
5) ยุติธรรมใส่ใจ 6) ป้องปรามทุจริตภาครัฐ 7) ภัยแล้งและการบริหารจัดการน้า 8) การทาประมงตามมาตรฐาน
IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 9) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 10) เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (SEC) และ
11) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) โดยแต่ละเรื่องมีหน่วยงานเจ้าของเรื่องที่มีหน้าที่รับผิดชอบสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ)
2. การปรั บปรุ ง นโยบายและแผนการประชาสั มพั นธ์ แห่ งชาติ ฉบั บที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564)
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และ 11 มิถุนายน 2562
ที่ให้หน่วยงานเจ้าของแผนระดับ 3 ปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในห้วง 5 ปีแรก คือ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยให้จัดทาในระยะ 3 ปีที่เหลือ คือ พ.ศ. 2563 – 2565
นายดนัย มู่สา รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่า นโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ เป็นระดับของแผนแม่บทที่จะให้ทุกส่วนราชการนาไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี
การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องใหม่ พร้อมทั้งควรมีแนวทางหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังนี้ 1) เน้นเรื่อง
ความรักความสามัคคี สถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องที่เป็นภาวะวิกฤตต่าง ๆ 2) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4) การฝึกอบรมบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของประเทศ
ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ประธานอนุกรรมการทบทวน
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ เร่งปรับปรุงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ ปรับปรุงเท่าที่จาเป็น ให้ มีการประชุมหารือเฉพาะกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
เท่านั้นซึ่งไม่จาเป็นต้องจัดประชุมกลุ่มใหญ่ เพราะเป็นเพียงการปรับปรุงฯ ในระยะ 3 ปี คือ พ.ศ. 2563 – 2565
และข้อมูลบางส่วนของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ยังสามารถ
นามาใช้ในการดาเนิน การปรับ ปรุงได้ นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เห็ นชอบตามประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ที่ฝ่ าย
เลขานุการฯ นาเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. รับ ทราบผลการด าเนิ น งาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะอนุ กรรมการ
ทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฯ
2. เห็ น ชอบให้ มี ก ารปรับ ปรุ ง นโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5
(พ.ศ. 2559 – 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
และ 11 มิถุนายน 2562 โดยใช้ชื่อว่า “นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี)” และมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ประธานอนุกรรมการทบทวนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฯ ดาเนินการต่อไป
/3. มอบหมาย...
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3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิจ และสั งคม ส านั กงานทรั พ ยากรน้ าแห่ งชาติ กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ส านั ก งาน
เศรษฐกิ จ การคลั ง กรมบั ญ ชี ก ลาง ส านั ก งานส่ งเสริม เศรษฐกิ จ ดิ ทั ล ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
การรถไฟแห่ งประเทศไทย ส านั กงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นาข้อเสนอแนะของประชาชนไป
ด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งต่ อ ไป ทั้ งนี้ ให้ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร กปช. แจ้งไปยั ง
หน่วยงานข้างต้น
4. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. แจ้งไปยังหน่วยงานระดับ
กระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ 11 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ดาเนินการ
แจ้งเรื่องสื่ อสารประจ าปี ที่สาคัญของหน่วยงานตนเอง ไปยังหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงในระดับจังหวัด
พร้ อมทั้ ง ให้ ห น่ วยงานของกระทรวงในจั งหวั ดหารื อการด าเนิ น งานร่ วมกั บ ประชาสั มพั น ธ์ จั งหวั ด ในฐานะ
อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด
5. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธาน
อนุกรรมการ กปช. ระดับจังหวัด ให้ความสาคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในจังหวัด ต่อเรื่องสื่อสาร
ประจาปีที่สาคัญ 11 เรื่อง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเน้นย้าให้ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องสื่อสารฯ
ในระดับจังหวัดต้องมีหน้าที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนด้วย (ตามมติ ครม. 11 ต.ค. 59)
6. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
ของประเทศ อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ และด้านสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ สนับสนุนคณะอนุกรรมการทบทวนนโยบาย
และแผนฯ ของรองศาสตราจารย์กุลทิพย์ฯ
7. มอบหมายให้หน่วยงานรัฐจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ หรือแผนสื่อสารของหน่วยงาน รวมทั้ ง
ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องที่หน่วยงานนั้นได้สื่อสารหรือเผยแพร่ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 13 (1) - (2)
4.2 ความก้า วหน้ า การดาเนิ น งานของ คณะอนุ กรรมการบริห ารจั ดการข้ อมู ล
ข่าวสารภาครัฐเพื่ อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับ รู้และความเข้าใจให้ แก่ป ระชาชน เสนอผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. เสนอแต่งตั้งคณะปฏิบั ติ การข่ าวสาร (Information Operation) 6 คณะ ตามข้อสั่ งการของ
นายกรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 12 ธั นวาคม 2560 ได้ แก่ 1) ด้ านความมั่ นคง 2) ด้ า นเศรษฐกิ จ 3) ด้ า นสั งคม
4) ด้านการต่างประเทศ 5) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ 6) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
2. เพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเปิดตัวช่องทางการสื่อสารใหม่ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2561 จานวน 2 ช่องทาง ได้แก่ เฟสบุ๊คข่าวจริงประเทศไทย (มีผู้เข้าถึงตั้งแต่ พ.ย.61 จนถึงปัจจุบัน
จานวน 10,900 คน) และ เว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทย (มีผู้เข้าถึงในช่วงเดือน ก.ย. 62 จานวน 1,968 คน)
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิทยุประชารัฐ (วิทยุชุมชนเดิม)
4. บริหารจัดการข่าวสารภาครัฐ และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
/5. ปัญหา...
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5. ปั ญ หา อุป สรรคของการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ไม่มีระบบติดตาม
ตรวจสอบ และชี้แจงเพื่อต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับต่างประเทศ
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการ
รับ รู้ และความเข้าใจของประชาชน ต้ องจัดทา “แผนบริห ารจัดการและปฏิบั ติการข้อมูล ข่าวสารภาครั ฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยในแผนฯ กาหนดแผนการดาเนินงานใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่
1. การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ให้เชื่อมโยงกับ “เรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 11 เรื่อง รวมทั้ง ข่าวสารที่เกิดขึ้นระหว่างปี เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปจนถึงประชาชน
ผู้รับสารทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ปฏิบัติการข่าวสารต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
2. จัดทาระบบติดตาม ตรวจสอบ และชี้แจงเพื่อต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ที่มีมาตรฐาน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารเดิม คือ เว็บไซต์ ข่าวจริงประเทศไทย
4. เพิ่มจานวนเครือข่ายวิทยุประชารัฐ (วิทยุชุมชนเดิม) และ เพิ่มจานวนเครือข่าย อสม.
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย สรุปได้ ดังนี้
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ระบบการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
ควรมีการยกระดับเป็น “วาระแห่งชาติ” เพื่อให้เกิดการทางานร่วมกันของหลายหน่วยงาน โดยคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ พร้อมดาเนินงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยต้องมี
การสอนคอมพิวเตอร์ให้ เข้าใจภาษาไทยโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) ซึ่งในระยะแรก
ควรป้อนข้อมูลให้ระบบ AI เข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) เรื่องทั่วไป 2) เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และ 3) เรื่องข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยที่เผยแพร่ในต่างประเทศเพื่อประเมินทัศนคติของ
ต่างประเทศที่มองประเทศไทยต่อข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า
ในรอบปี พ.ศ. 2562 กระทรวงการต่างประเทศให้ความสาคัญกับประเด็นการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย
ได้เผยแพร่กิจกรรมที่แสดงถึง การเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาของชาว
ต่างประเทศ แต่ในเรื่องดังกล่าวนี้ยังต้องระมัดระวังการให้ข่าวปลอม (Fake News) เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ
ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้เน้นการเผยแพร่ความปรองดอง ความสามัคคีของคนไทย
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) รองประธานกรรมการ กล่าวว่า
ได้ มอบนโยบายให้ กรมประชาสั มพั นธ์ เรื่ อง การสร้างเครื อข่ ายประชาสั มพั นธ์ โดยเน้ นเครือข่ ายอาสาสมั คร
ประชาสัมพันธ์ประจาหมู่บ้านและชุมชน (อปมช.) แต่ถ้าหากจะมีการขยายเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ไปเชื่อมโยงกับ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจ าหมู่ บ้ าน (อสม.) ซึ่ งเป็ นของกระทรวงสาธารณสุ ข ก็ เป็ นเรื่องที่ ดี แต่ กระทรวง
สาธารณสุขมีงบประมาณให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เดือนละ 1,000 บาทต่อคน ซึ่ง กรม
ประชาสัมพันธ์ควรสนับสนุนด้วยการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เกี่ยวกับเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสร้างแนวคิดเรื่องการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.) เหล่านี้มีความรู้เท่าทันต่อข่าวสาร และจะช่วยลดข่าวปลอม (Fake News) ลงได้
พลโทสรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานให้
ที่ประชุมทราบว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้เร่งเพิ่มและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ตามนโยบายของรัฐมนตรีป ระจาส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิ ปตพัลลภ) ซึ่งขณะนี้ดาเนินการไปแล้ ว
จานวนประมาณ 500 – 600 คน และจะดาเนินการต่อไป
/นางคนึงนิจ...
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นางคนึ งนิ จ คชศิ ลา ผู้ ตรวจราชการกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ผู้ แทนปลั ด
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การดาเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในเรื่องการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
โดยในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Fake News)
ซึ่งให้ความสาคัญกับข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ใช้ทั้งเครื่องมือและกาลังบุคลากรในการค้นหา
ข่าวปลอม (Fake News) จาก Facebook Line IG เป็นต้น โดยมีหน่วยงานร่วมดาเนินงาน ได้แก่ AIS DTAC
และ TRUE มีทีมงาน Monitor ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีหลักการดาเนินงานเน้นการชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เพื่อคลี่คลายข่าวปลอม (Fake News) ภายใน 2 ชั่วโมง ในข่าวสาร 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มภัยพิบัติ 2) กลุ่มเศรษฐกิจ
3) กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ 4) กลุ่มข่าวสารทางราชการ
นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้อานวยการกองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นในกรณีการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมว่า ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์
มายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากศูนย์ดารงธรรม
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนข้อมูลการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ไม่กระทบต่อผู้ร้องและผู้ถูกร้องให้กับสานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้ว ส่วนเรื่องการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกับ ศูนย์ดารงธรรม ยังไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจาก
ระบบฐานข้ อ มู ล ของศู น ย์ ด ารงธรรมกั บ ส่ ว นราชการ (กรมประชาสั ม พั น ธ์ ) ยั งไม่ ส อดรับ กั น ตามแบบของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการ
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า นอกจากจะต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ดารงธรรมแล้ว
ขอให้ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ. 1111 ด้วย
พลโทสรรเสริ ญ แก้ ว ก าเนิ ด อธิบ ดี ก รมประชาสั ม พั น ธ์ กรรมการและเลขานุ ก าร ขอให้
กระทรวงมหาดไทยช่วยออกแบบวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถเข้าไปดึงข้อมูลในระบบมาใช้
เผยแพร่ได้ทันที ซึ่งควรเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องร้องเรียนนั้น และกรณีตัวอย่างที่
หน่วยงานนั้นได้แก้ไขปัญหาร้องเรียนให้ประชาชนเป็นผลสาเร็จ เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะอนุกรรมการบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ
2. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ จัดทา “แผนบริหาร
จัดการและปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” พร้อมทั้ง ดาเนินการ และนามา
รายงานต่อที่ ประชุม กปช. ในครั้งต่อไป ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 บริ หารจั ดการข้ อมู ลข่ าวสารภาครั ฐ ให้ เชื่ อมโยงกั บ “เรื่ องสื่ อสารประจ าปี ที่ ส าคั ญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 11 เรื่อง รวมทั้ง ข่าวสารที่เกิดขึ้นระหว่างปี เพื่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปจนถึง
ประชาชนผู้รับสารทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ปฏิบัติการข่าวสารต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ด้วย
2.2 ดาเนินการจัดทาระบบติดตาม และวิธีการต่อต้านข่าวปลอม (Fake News) ที่มีมาตรฐาน
2.3 พัฒนาช่องทางการสื่อสารเดิม คือ เว็บไซต์ ข่าวจริงประเทศไทย
2.4 เพิ่มจานวนเครือข่ายวิทยุประชารัฐ (วิทยุชุมชนเดิม) และ เพิ่มจานวนเครือข่าย อสม.
2.5 ประสานการดาเนินงานกับกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ดารงธรรม
เพื่อนากรณีตัวอย่างที่รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นผลสาเร็จแล้วนามาเผยแพร่ รวมทั้ง ประสานการดาเนินงาน
กับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตู้ ป.ณ. 1111 ด้วย
/4.3 ความ...
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4.3 ความก้ า วหน้ า การด าเนิ น งานของ คณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละสื่ อ สารมวลชนของประเทศ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 และแผนการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศ เสนอผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. พัฒ นาหลักสูตรการสื่อสารเดิม ให้เป็น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 4 หลักสูตรใหญ่ ได้แก่
1.1 หลักสูตร โฆษกกระทรวง
1.2 หลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง
1.3 หลักสูตร นักบริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1.4 หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพแบบบูรณาการ
2. นาหลั กสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลไปบรรจุในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มี 6 หน่วยงานที่ขอนาหลักสูตรฯ ไปใช้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้แก่
2.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (หลักสูตรการสื่อสารยุคดิจิทัล)
2.2 กรมสรรพสามิต (หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR)
2.3 กรมอุตุนิยมวิทยา (หลักสูตรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล)
2.4 องค์การสะพานปลา (หลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล)
2.5 กระทรวงการต่างประเทศ (หลักสูตรงานสัมมนาผู้จัดรายการวิทยุกระจายเสียงดิจิทัล)
2.6 กระทรวงการคลัง (หลักสูตรการสื่อสารยุคดิจิทัล)
3. ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ หน่วยงานไม่สามารถ
ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการพัฒ นาบุคลากรด้านการประชาสั มพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศ ต้องจัดทา “แผนพัฒ นาบุคลากรด้านการประชาสั มพันธ์และสื่ อสารมวลชนของ
ประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยในแผนฯ กาหนดแผนการดาเนินงานใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่
1. กาหนด “หลักสูตร” เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ของการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหาร
ระดับ สู งด้านการประชาสั มพั น ธ์และสื่ อสารมวลชนของหน่ ว ยงานภาครัฐ โดยหารือการด าเนิ นงานร่วมกั บ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนด หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับ “การกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ
ของประเทศ” รวมทั้ง “เรื่องการบริหารจัดการและปฏิบัติการข่าวสารภาครัฐ ” เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการใน กปช. ทั้ง 2 คณะ
3. ประเมิน ผลคุณ ภาพของบุคลากรที่ผ่ านการอบรมในหลั กสู ตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร
ในยุคดิจิทลั
4. จัดทาแนวทาง ขั้นตอน หรือมาตรการ การนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล
ไปบรรจุในการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
/5. พัฒนา...

13
5. พั ฒ นาหลั กสู ตรการอบรมให้ เหมาะสมกั บ กลุ่ มเป้ าหมายที่ จะอบรม เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาที่
หน่วยงานไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้อ ย่างต่อเนื่อง เช่น พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์หรือใช้
จานวนวันอบรมไม่มากสาหรับการอบรมระดับผู้บริหาร เป็นต้น
ที่ประชุมได้มีการอภิปราย สรุปได้ ดังนี้
รองศาสตราจารย์เสรี วงษ์มณฑา ประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์
และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้ข้อมูล เพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันพบปัญหาหลายประการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารหน่วยงานขาดความรู้ ขาดทักษะการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
มีผู้ บ ริ ห ารหลายคนไม่ให้ ค วามส าคัญ และไม่ เชื่ อ ในพลั งการสื่ อ สาร ผู้ บ ริห ารหน่ ว ยงานด้ านประช าสั มพั น ธ์
หลายคนยังไม่ผ่านการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมขององค์กรไม่เอื้อต่อการประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงานในยุคดิจิทัล จึงทาให้การตอบโต้ชี้แจงเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น จึงควรมีการกาหนดเกณฑ์การขึ้น
ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐว่า ควรผ่านการอบรมหลักสูตรของ
สถาบันการประชาสัมพันธ์ และเห็นควรบรรจุหัวข้อวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และการประชาสัมพันธ์ภาครัฐในการอบรม
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนด้วย
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า
กระทรวงการต่างประเทศมีหลักสูตรอบรมนักการทูต และยินดีที่จะรับวิชาหรือหลักสูตรของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรฯ ไปบรรจุเพื่อฝึกอบรมให้กับบุคลากรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสื่อสารมวลชน
นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้อานวยการกองสารนิเทศ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีหลักสูตรอบรมนักปกครองระดับสูง และต้องการ
วิชาการประชาสัมพันธ์ และวิชาการจัดแถลงข่าว เพื่อไปบรรจุฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
ประธานฯ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์เสรีฯ ในฐานะประธานอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ
ประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาวิชาการรู้เท่าทันสื่อ และวิชาการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
รวมถึงวิชาและหลั กสู ตรอบรมต่าง ๆ ด้านการประชาสัมพันธ์ ไปบรรจุใน 1) หลั กสู ตรอบรมนักการทูต ของ
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 2) หลักสูตรอบรมนักปกครองระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทย 3) หลักสูตร ป.ย.ป.1 (ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ) ป.ย.ป.2 (ผู้ดารงตาแหน่งรอง
หัวหน้าส่วนราชการ) และ ป.ย.ป. 3 (ผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น) ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4) หลักสูตรการอบรมของสถาบันพระปกเกล้า และ 5) หลักสูตรการอบรมของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้
1. รับทราบผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะอนุกรรมการพัฒนา
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ
2. มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของ
ประเทศ จัดทา “แผนพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563” พร้อมทั้ง ดาเนินการ และนามารายงานต่อที่ ประชุม กปช. ในครั้งต่อไป ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 กาหนด “หลักสูตร” ของสถาบันการประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ของการแต่งตั้ง
บุคคลให้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงด้านการประชาสั มพันธ์และสื่อสารมวลชนของหน่วยงานภาครัฐ
โดยหารือการดาเนินงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.2 กาหนด หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวข้องกับ “การกาหนดเรื่องสื่อสารประจาปีที่สาคัญ
ของประเทศ” รวมทั้ง “เรื่องการบริหารจัดการและปฏิบัติการข่าวสารภาครัฐ” เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะอนุกรรมการใน กปช. ทั้ง 2 คณะ
/2.3 ประเมิน..
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2.3 ประเมินผลคุณภาพของบุคลากรที่ผ่ านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัล
2.4 จั ดท าแนวทาง ขั้น ตอน หรือมาตรการ การน าหลั ก สู ต รที่ เกี่ย วข้ อ งกับ การสื่ อสาร
ในยุ ค ดิ จิ ทั ล ไปบรรจุ ในการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เช่ น หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรของสถาบั นพระปกเกล้า หลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ก.พ.) เป็นต้น
2.5 พัฒ นาหลักสูตรการอบรมให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะอบรม เพื่อแก้ปัญหาที่
หน่วยงานไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมได้อย่างต่อเนื่อง เช่น พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์หรือใช้
จานวนวันอบรมไม่มากสาหรับการอบรมระดับผู้บริหาร เป็นต้น
3. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กปช. เสนอเรื่องการนารายวิชา
หรือหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์ ไปบรรจุในการอบรมบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พลโทสรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ รายงานให้ที่
ประชุมทราบว่า ปัจจุบันคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดาเนินงานด้าน
การประชาสัมพันธ์ของประเทศ โดยเน้น ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไ ปยังกลุ่มเป้าหมายคนไทย แต่การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนไทยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
คนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย และคนต่างประเทศทั่วโลกยังมีไม่มากนัก จึงเสนอที่ประชุมให้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ เพิ่มเติมอีกคณะหนึ่ง
ประธานฯ มีความเห็นว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ควรมีคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้านต่างประเทศตามที่อธิบ ดีกรมประชาสัมพันธ์ เสนอ ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ตรงกับความคิดของตนเอง
จึงขอให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ โดยขอให้มีผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สมช.) และผู้แทนจากกรมสารนิเทศ ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย สาหรับอนุกรรมการอื่น ๆ ขอมอบหมายให้อธิบดี
กรมประชาสัมพันธ์หารือกับกรมสารนิเทศในการกาหนดบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ
ความเห็นว่า ควรใช้คณะปฏิบัติการข่าวสาร 6 ด้าน (ด้านต่างประเทศ) ขับเคลื่อนการดาเนินงานได้หรือไม่
นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ ให้ความเห็นว่า
คณะปฏิบัติการข่าวสาร 6 ด้าน เป็นเพียงคณะทางานด้านปฏิบัติ หากต้องการเน้นข้อมูลข่าวสารระดั บประเทศ
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ควรมีการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ จึงเห็นด้วยที่จะต้องมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ไชยา ยิ้มวิไล ประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์ ประจารองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เสนอที่ประชุมว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติด้านต่างประเทศ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ
กรรมการและเลขานุการ กปช. หารือกับกรมสารนิเทศ ในการคัดเลือกบุคคลพื่อเป็นอนุกรรมการ แล้วเสนอคาสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติด้านต่างประเทศ ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ลงนามโดยเร็ว
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(นางวาสนา เชิญขวัญ)
ผู้อานวยการส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
สานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางจริยา ประสพทรัพย์)
ผู้อานวยการสานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

