การชี้แจงนโยบายและทิศทางการบริหารงานผานดาวเทียมของ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2548 ระหวางเวลา 13.00-15.00 น.
ณ หองประชุม 211 A และ B อาคารที่ทําการ กปส. ชั้น 2
***************
ประเด็นการชี้แจงประกอบดวย :1) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2548 (กลุมทาทาย)
2) เงินรางวัลที่ไดรับจากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองป 2547
(กลุมภาคบังคับ)
3) แนวทางการบริหารงานของ อปส.
4) การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ขอตกลง) ระหวาง อปส. กับ รปส.
และ ผอ.สํานัก/กอง
5) การปรับโครงสราง กปส.และการจัดทําแผนพัฒนาอัตรากําลังของ กปส. ให
สามารถสนองตอบภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดแตละประเด็น
1) คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2548 (กลุมทาทาย)
อปส.ไดลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2548 กับรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 คํารับรองดังกลาวประกอบดวยตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตรกปส. และตัวชี้วัดตามมิติการประเมินผล 4 มิติของสํานักงาน ก.พ.ร.
รวมทั้งสิ้น 15 ตัว รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัว เขาใจวา ผอ.สํานัก/กองคงจะไดทําความ
เขาใจกับผูใตบังคับบัญชาเรียบรอยแลว อปส.ในฐานะผูรับผิดชอบผลงานในภาพรวม
ของ กปส. จึงอยากขอความรวมมือเพื่อนขาราชการและลูกจาง กปส.ทุกคนใหรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติราชการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัว โดยเฉพาะผูมีสวนเกี่ยว
ของโดยตรงกับตัวชี้วัดแตละตัว ทั้งในฐานะเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และเจาภาพรวม
ซึ่งแม กปส. จะตั้งคาเปาหมายคะแนนที่ไดรับโดยรวม 4.5 คะแนน แตถาเพื่อนขาราช
การและลูกจางทุกคนรวมมือรวมใจกันอยางเต็มที่ กปส.ก็อาจมีผลงานที่ไดคะแนน 4.9 5.0 ได
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อยางไรก็ตาม การปฏิบตั ิราชการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.
และไดคะแนนเต็ม 5 คะแนนนั้น ถือเปนผลลัพธสวนหนึ่งที่กระตุนใหพวกเราหันมา
ทบทวนและปรับวิธีคิด วิธีทํางานตามแนวทางการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม เราคงไม
คิดทํางานเพื่อเปาหมายใหไดคะแนนดีตามผลการประเมินแตเพียงอยางเดียว ที่สําคัญเรา
คงตองคิดถึงเปาหมายที่เปนผลลัพธสดุ ทายคือ ประชาชนและประเทศชาติไดอะไรจาก
ผลการปฏิบัติราชการของ กปส. ฉะนั้น การลงนามคํารับรองระหวาง อปส. กับ
รองนายกรัฐมนตรี จึงเปนขอผูกมัดสวนหนึ่งที่รัฐบาลกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติ
งานตามขอกําหนด/เงื่อนไขตางๆโดยมีเปาประสงคหลักเพื่อใหการบริการจากภาครัฐสู
ประชาชนเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งแมจะไมมีขอผูกมัดดังกลาว
อปส.ในฐานะผูนําองคกรก็คงตองนําพาองคกรนี้ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
ในโอกาสนี้จึงอยากย้ํากับเพื่อนขาราชการทุกทานวา ความสําเร็จของกรมประชาสัมพันธ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไวนั้น ตองเกิดจากชาวกรมประชาสัมพันธทุกคนที่ตอง
ผนึกกําลังกัน รวมมือกันอยางมีเอกภาพ เพื่อใหการทํางานบรรลุผลตามตัวชี้วัดทั้ง 15 ตัว
ที่ ก.พ.ร. จะมาประเมิน ขณะเดียวกัน กปส.ของพวกเราไดมีการพัฒนาและเจริญกาว
หนาเปนลําดับ อันจะนํามาซึ่งความเชื่อถือยอมรับจากผูรับบริการของเราทุกฝายมากยิ่ง
ขึ้น
2) เงินรางวัลที่ไดรับจากผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองป 2547 (กลุม ภาค
บังคับ)
ปที่แลว กปส. เขาสูระบบการประเมินผลของ ก.พ.ร.ในกลุมภาคบังคับ จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการป 2547 กปส. ไดคะแนน 4.6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน) ซึ่งถือวาเกินเปาหมายที่ กปส.ตั้งไว คือ 4.3 คะแนน ปที่แลว กปส.ถูกประเมิน
ดวยตัวชี้วัดตามมิติ 4 มิติจํานวน 9 ตัว จากคะแนน 4.6 ทําให กปส.ไดรบั จัดสรรเงิน
รางวัลเปนเงินกวา 1.7 ลานบาท ซึ่ง ก.พ.ร. กําหนดใหจัดสรรใหขาราชการและลูกจาง
ประจําของสวนราชการสวนกลางทั้งที่ปฏิบัติราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค สําหรับ
ขาราชการสวนภูมิภาค (ส.ปชส.) ใหรับเงินรางวัลที่จังหวัดจัดสรรให
ในสวนของ กปส. มติที่ประชุมผูบริหารกําหนดจัดสรรเงินรางวัลเปนสัดสวน
70 : 30 กลาวคือ 70% จัดสรรใหทุกสํานัก/กองเทากัน ทําใหขาราชการและลูกจางประจํา
ทุกคนไดรับเงินคนละประมาณ 500 กวาบาท สวนอีก 30 % จัดสรรใหสํานัก/กองที่เปน
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ผูรับผิดชอบผลงานตามตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว ฉะนั้นขาราชการตั้งแตระดับอธิบดีจนถึงลูกจาง
ประจําก็จะไดรับเงิน 500 กวาบาทเทากันหมด สวนผูที่รับผิดชอบผลงานตามตัวชี้วัดก็จะ
ไดเพิ่มเติมจากสวน 30 % ที่เหลือ ซึ่งก็จะเฉลี่ยกันไปตามความรับผิดชอบและผลงานที่
ทํา สําหรับลูกจางชั่วคราว กปส. จะใชเงินสวัสดิการจัดสรรใหลูกจางชั่วคราวเทากับ
อธิบดีและลูกจางประจําทุกคน คือ 500 กวาบาทเชนกัน แมเงินรางวัลที่ไดรับครั้งนี้จะไม
ไดมากมายอะไร(เนื่องจากเราอยูในกลุมภาคบังคับ ไมไดอยูในกลุมทาทายหรือนํารอง
เชนจังหวัดทั้ง 75 จังหวัดและบางกระทรวงบางกรม) แตก็นาจะเปนกําลังใจให
ชาวกปส.ทุกคนรวมกันทํางานหนักขึ้นในปนี้ ซึ่ง กปส. เขากลุมทาทาย ถาไดมีผลงาน
ตามเปาหมายที่กําหนดก็จะไดรับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นกวาเดิมมาก (ประมาณ1-2 เทาของเงิน
เดือนที่แตละคนไดรับ) ซึ่งก็อยากเนนย้ํากับทุกคนวา ป 48 คงจะมีการประเมินผลงานถึง
ระดับรายบุคคล เนื่องจากจะมีตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้น คนที่มีผลงานที่มีทั้งปริมาณและ
คุณภาพมากขึ้นก็ควรจะตองไดรับรางวัลมากกวาคนที่มีผลงานดอยกวา อยางไรก็ตาม
อยากฝากใหทุกคนหันมาทบทวนบทบาทหนาที่ และภารกิจที่รับผิดชอบอยูวามีขอผิด
พลาดบกพรองอยางไรบางเพื่อจะไดปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ตรงนี้ตองฝากผูบังคับบัญชา
แตละทานใหสรางขวัญกําลังใจใหแกผูใตบังคับบัญชามากขึ้น
เพื่อใหการทํางานใน
สํานัก/กองที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็จะมีผลโดยรวมถึงงานของ กปส.ดวย
3) แนวทางการบริหารงานของ อปส.
3.1ยึดหลักเกณฑตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี(Good
Governance) คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา
ความโปรงใส ตรวจสอบได หลักการเหลานี้แมจะทําไดในทางปฏิบัติไมเต็ม 100 % แต
ก็จะพยายามทําอยางเต็มที่และอยางจริงจังที่สุด ในชวงระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง อปส.
จะพยายามขจัดความไมเปนธรรมในองคกรใหนอยลงหรือหมดไปในที่สุด และที่สําคัญ
จะดําเนินมาตรการที่เด็ดขาดจริงจังกับการปฏิบัติราชการที่สอไปในทางทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลดวย
3.2 เนนการพัฒนางานดานนโยบายและแผน/งานบริหารบุคคล และงานบริหาร
งบประมาณ ปจจุบันการบริหารงานภาครัฐใหความสําคัญตอแผนยุทธศาสตร โดยทุก
หนวยงานตองมีแผนยุทธศาสตรเปนทิศทางในการทํางาน ขณะเดียวกันการบริหารคน
และการบริหารเงินก็ตองสอดคลองตามยุทธศาสตร เพื่อใหการทํางานมีผลผลิตและ
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ผลลัพธที่บรรลุตามกลยุทธและตัวชี้วัดที่ตั้งไว ที่ผานมา กปส. ไมมีแผนยุทธศาสตร
องคกรที่ชัดเจน การทํางานจึงเปนลักษณะงานประจํา (Routine Work) ที่ปฏิบัตใิ หเสร็จ
สิ้นไปตามโครงการที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ ซึ่งเปนลักษณะการทํางานที่เนน
ผลผลิต(Output) แตไมไดคํานึงถึงผลลัพธ(Outcome)เปนสําคัญ ซึ่งตอไปนี้การทํางาน
ลักษณะเชนนี้จะตองเปลี่ยนไป โดยตองยึดเปาประสงคตามยุทธศาสตรเปนหลัก และ
ตองใหเกิดผลลัพธตามตัวชี้วัดที่กําหนด มิฉะนั้น กปส.ก็อาจจะไมสามารถคงสถานะเปน
หนวยงานภาครัฐหรือเปนสวนราชการอยูไดตอไป ฉะนั้นนอกจากจะตองปรับระบบ
การทํางานดานนโยบายและแผนของ กปส.ใหมแลว งานดานบุคลากร และดานงบ
ประมาณก็ตองสอดคลองสามารถรองรับหรือสนับสนุนใหยุทธศาสตรของ กปส. บรรลุ
ตามเปาประสงคที่วางไวไดดวย
3.3 เนนการกระจายอํานาจและมอบอํานาจใหมากที่สดุ อปส.ไดมอบอํานาจให
รปส.ทั้ง 3 ทานกํากับดูแลงานทั้งที่เปนงานตามภารกิจหนาที่ประจํา (Functional Work)
และงานในความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตรของ กปส.ทั้ง 3 ประเด็น นอกจาก
รปส.ทั้ง 3 จะดูแลงานของสํานัก/กองที่อปส.ไดมอบหมายไปแลว ยังตองดูแลและติด
ตามงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตรที่อปส.ไดไปลงนามคํารับรองไวแลวดวย
กลาวคือ รองภัทรียาฯดูแลงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 รองเผชิญฯ ดูแลงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 และรองอัจฉราฯ ดูแลงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ทั้งนี้
หากตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตรที่ รปส. แตละทานดูแลไปคาบเกี่ยวงานสํานัก/กองที่
ไมไดอยูในการกํากับดูแล
รปส.แตละทานก็มีอํานาจสั่งการเพื่อติดตามงานนั้นๆให
สามารถบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบดูแลได
ฉะนั้นจึงขอบอกกลาวมายัง
เพื่อนขาราชการทุกทานดวยวา อปส.ใหความสําคัญตอสัมฤทธิ์ผลของงาน รปส. แตละ
ทานจึงไดรับมอบอํานาจจากอปส.ใหสามารถสั่งราชการขามสายงานกันไดเพื่อผลสําเร็จ
ในภาพรวมของกปส.
3.4 ใหมีการบูรณาการงานระหวางราชการสวนกลางกับราชการสวนภูมิภาคมาก
ขึ้น โดยเฉพาะ สปข. และส.ปชส. ตองมีการบูรณาการการทํางานอยางใกลชิดมากขึ้น
เพื่อใหการทํางานในระดับภาคและระดับจังหวัดมีความเปนเอกภาพ เปนผลงานรวมกัน
ในภาพของกรมประชาสัมพันธ ซึ่งคณะทํางานโครงสรางกปส. ที่อปส.เปนประธานเห็น
ชอบตรงกันวาใหมีการมอบอํานาจอปส.ใหผอ.สปข.ชวยกํากับดูแลและใหการสนับสนุน

5

งานของส.ปชส.ใหสามารถดําเนินควบคูไปกับงานของสวท.และสทท.ในสังกัดสปข.
เพื่อชวยใหงานดานแผนการประชาสัมพันธและดานการผลิตสื่อและแผยแพรขอมูลขาว
สารในระดับภาคและระดับจังหวัดของกปส.มีพลังมากขึ้น
ซึ่งจะทําใหงานประชาสัมพันธในภาพรวมเกิด Impact สูงตามไปดวย
4. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางอปส.กับรปส.และผอ.สํานัก/
กอง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการหรือขอตกลงระหวาง อปส.กับ รปส.
และ สํานัก/กองจะมีการติดตามผลเปนลําดับอยางตอเนื่องโดยอปส.จะตามผลจากรปส.
และรปส.ตองไปตามผลการปฏิบัติกับสํานัก/กองที่กํากับดูแล ซึ่งคํารับรองที่จะจัดทําขึ้น
จะยึดผลงานตามตัวชี้วัด 15 ตัวที่อปส.ไปลงนามกับรองนายกรัฐมนตรี ขณะนี้ราย
ละเอียดของคํารับรองดังกลาว กพร.กปส.ไดจัดทําเรียบรอยแลว คาดวาจะมีการลงนาม
ระหวาง อปส.กับรปส.และ สํานัก/กองไดภายในปลายเดือนเมษายนนี้ ซึ่งไดทราบวา
กพร.กปส.จะชี้แจงทําความเขาใจในรายละเอียดทั้งหมดแกสํานัก/กองกอนมีการ
ลงนาม
การจัดทําคํารับรองภายในปนี้
จะมีความชัดเจนและละเอียดมากกวาปที่แลว
เนื่องจากปนี้มียุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น จะมีการติด
ตามผลจากการรายงานผานอินทราเน็ตของกปส.และมีคณะทํางานกํากับตัวชี้วัดแตละตัว
เพื่อชวยรปส.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตรที่รับผิดชอบ ทุกหนวย
งานที่รับผิดชอบผลงานตามตัวชี้วัดจะตองมีการรายงานความคืบหนาการดําเนินการใหที่
ประชุมผูบริหารทราบทุกเดือน เพื่อใหการติดตามผลการปฏิบัติราชการเปนไปอยางตอ
เนื่อง ทั้งนี้หากมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการจะไดปรับปรุงแกไขไดอยางทันการ
อปส.ก็ขอฝากใหพวกเรารวมมือกันอยางเต็มที่ เพื่อผลประโยชนขององคกร และที่สําคัญ
ที่สุด คือประโยชนที่ผรู ับบริการของ กปส.ทุกฝายจะไดรับบริการที่มีคุณภาพจากการ
ทํางานหนักมากขึ้นของพวกเรา
5. การปรับโครงสราง กปส. ขณะนี้คอนขางจะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยคณะ
ทํางานปจจุบันที่ดูแลเรื่องนี้ประกอบดวย อปส. รปส. ที่ปรึกษาจําลอง ผชช.ภาวนาและ
อกจ. เห็นชอบรวมกันที่จะปรับโครงสรางกปส.เปนสํานักงานคณะกรรมการประชา
สัมพันธแหงชาติ ตามแนวทางที่ทานรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ เครืองามไดใหแนวทางไว
ขณะนี้กําลังดูรายละเอียดหนวยงานภายใตสํานัก/กองวาควรจะประกอบไปดวยสวนงาน

6

อะไรบาง ขณะเดียวกัน กปส.กําลังยกราง พ.ร.บ. การประชาสัมพันธแหงชาติขึ้นมาแทน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประชาสัมพันธแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่ง
เปนการสอดรับกับโครงสรางใหมกปส. รางพ.ร.บ.ดังกลาวไดนําเสนอสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาเพื่อจัดเขาอยูในแผนนิติบัญญัติแหงชาติแลว เรื่องนี้รปส.ภัทรียาฯ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งอาจจะใหรายละเอียดเพิ่มเติมได
เมื่อมีการปรับโครงสรางใหมก็ตองปรับระบบการทํางานใหมดวย โดยตองปรับ
วิธีคิด วิธีทํางานใหสอดคลองกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหมที่เนนประชาชน
เปนศูนยกลาง และมีผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยสามารถลดคาใชจายและลดระยะ
เวลาการทํางานลงได การจะเกิดสิ่งที่กลาวมาไดนั้น “คนหรือบุคลากร” ในองคกรถือ
เปนปจจัยที่สําคัญกลาวคือ บุคลากรตองมีขีดสมรรถนะสูง มีกระบวนการทํางานที่ใช
หลักวิชาการมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและเพิ่มคุณภาพ
การใหบริการที่สูงขึ้น
จึงอยากย้ํากับพวกเราทุกคนใหเตรียมความพรอมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะตองรอบรูและเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
ซึ่งถายังมีความรูไมเพียงพอก็ตองรีบขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งปนี้ กปส.ใหความ
สําคัญกับการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น การหาความรูไมใชมีเฉพาะการเขารับการฝกอบรม
ชองทางเดียว ยังมีชองทางอื่นๆอีก อาทิ ความรูที่หาไดจากอินเตอรเน็ท ความรูจาก
เอกสาร ตําราที่มีอยูอยางมากมาย หรือการหาความรูจากผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวม
งานเปนตน
สรุป แนวนโยบายและทิศทางการบริหารงานของ อปส. ใหความสําคัญและยึด
แนวทางการบริหารดังนี้:1. ใชยุทธศาสตรเปนทิศทางการบริหาร ซึ่งขณะนี้มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 12 กลยุทธ
2. บริหารราชการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเนน
การบริหารที่ใชหลักคุณธรรมเปนสําคัญ
3. เนนการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน และเพิ่มคุณภาพการใหบริการสูงขึ้น
4. มีการมอบอํานาจใหผูปฏิบัติมากขึ้น โดยมอบอํานาจทั้งการบริหาร
เงินและการบริหารคน
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5. เนนการปฏิบัติราชการเชิงบูรณาการมากขึ้น เพื่อใหการทํางานมี
เอกภาพ และเปนการสรางความรักความสามัคคีระหวางบุคลากรทุกระดับของ กปส.ดวย.
*************************

