- ๑๘ การดําเนินงาน
สนผ. ไดสรุปผลการดําเนินงานของ กปส. ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งสอดคลอง
กับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ และนโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยได
เผยแพรผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ตามภารกิจประจํา ดังนี้.๑. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การขจัดความยากจน ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๔,๒๒๐ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๓๑๗ ครั้ง
๒. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๑๔,๘๖๗ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๘๒๗ ครั้ง
๓. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๖,๑๔๘ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๓๐๗ ครั้ง
๔. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑,๘๗๔ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๘๙ ครั้ง
๕. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑,๑๕๐ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๔๒ ครั้ง
๖. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓,๓๓๒ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๗๓ ครั้ง
๗. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗ การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓,๙๙๕ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๑๔๐ ครั้ง
๘. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๗,๔๓๘ ครั้ง สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๔๐๕ ครั้ง
๙. ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๙ การรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตรโลก
ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒,๔๐๓ ครั้ง
สื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๓๐๒ ครั้ง
/สํานักขาว ...................

- ๑๙ สํานักขาว

ไดรายงานการนําเสนอขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
และศูนยขาวเพื่อประชาชน (http://thainews.prd.go.th)

การเผยแพรผานสื่อ
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ไมไดรับการออกอากาศเลย
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ขาว
ขาว
ขาว
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ผลิตรายการโทรทัศน (ดําเนินงานนอกแผนงบประมาณ) จํานวน ๘๐ โครงการ
๓๗๗ ครั้ง รวมชั่วโมงการออกอากาศ ๕๔๐ ชั่วโมง ๓๙ นาที ๓๓ วินาที
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว)

สทท.๑๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑๐/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงานจัด
หลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ และผลการดําเนินงานตามโครงการ
เสริมสรางภาพลักษณสถาบันการประชา-สัมพันธใหที่ประชุมรับทราบ
การดําเนินงาน
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙
๑) หลักสูตร การสัมมนา “บทบาทหนาที่ จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผูบริหาร
สถานีวิทยุฯ ทองถิ่น” ความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
ระยะเวลา : รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๒๗-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๒) หลักสูตร “การนําเสนอบทความและการใชเสียงทางวิทยุฯ” ความรวมมือกับ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สส.วท.)
ระยะเวลา: หวางวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
/๓) หลักสูตร ................

- ๒๐ ๓) หลักสูตร “เทคนิคการเปนพิธีกรแบบมืออาชีพ” สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๔) หลักสูตร “การฝกทักษะเตรียมเปนผูประกาศ” สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๒ วัน รุนที่ ๗ ระหวางวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๕) หลักสูตร “การพัฒนาการพูดเพื่อสรางภาพลักษณใหองคกรสําหรับผูบริหาร”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
นอกจากนี้ ในภาพรวมเบื้องตนไดรับจัดสรรงบประมาณการพัฒนาบุคลากรจํานวน
๑ ลานบาท ในชวงเวลาที่ผานมา ตั้งแตเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จัดอบรมโดยจัดเอง
เปนหลัก โดยเก็บเงินจากบุคคลภายนอกกับใหความรวมมือกับหนวยงานอื่น
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ ดานความมั่นคงฯ
และดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข.๖ ไดรับอนุมัติในหลักการ
ใหนําสรุปผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบตาม
หนังสือ ที่ นร ๐๒๑๖/๑๕๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
การดําเนินงาน
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบ
ดวยหนวยงานวิทยุโทรทัศน และหนวยงานวิทยุกระจายเสียง ไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ในสวนที่เกี่ยวของในหวงระยะวันที่ ๒๐ ตุลาคมถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๔ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และสรุปรายงานการประเมินผลตนเองของ
กปส. รอบ ๑๒ เดือน
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมี
หนังสือ ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๑ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติราชการ
/ตามคํารับรอง .................

- ๒๑ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหสวนราชการสงราย
งานการประเมินตนเองไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กําหนดคือ ภายในวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๔๙
การดําเนินงาน
๑. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ฝายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ไดรับรายงานจากสวนประเมินผล (สนผ.) เรื่อง
การเจรจากรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ เฉพาะในมิติที่ ๑ เมื่อวันที่
๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมี อปส. เปนหัวหนาคณะเจรจากับคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ของสํานักงาน ก.พ.ร. และบริษัท ทริสฯ ซึ่งสรุปผลการเจรจาฯ ไดดังนี้.
- ที่ประชุมเห็นชอบรวมกันในตัวชี้วัด ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔,๓.๗,๓.๙ และ ๓.๑๐
- สวนตัวชี้วัดที่มีการเจรจาความเหมาะสมใหม โดย กปส. ขอยกเลิกตัวชี้วัด จํานวน
๒ ตัวชี้วัดไดแก ตัวชี้วัดที่ ๓.๕ (เดิม) คือ เรื่องของจํานวนที่เพิ่มขึ้นของประเทศที่มีการออก
อากาศรายการโทรทัศนในตางประเทศอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนการดําเนินงานที่ กปส.
ไมสามารถควบคุมผังรายการแพรภาพออกอากาศได และไมมีงบประมาณดําเนินการ ซึ่งผล
การเจรจาทางคณะกรรมการฯ เห็นควรใหยกเลิกตามที่ กปส. แจง และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๘ คือ เรื่อง
ของระดับความสําเร็จในการเตรียมความพรอมของกลไกในการออกไปเปนหนวยงานบริการพิเศษ
(SDU) นั้น กปส. ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากมีขอจํากัดเชิงนโยบาย ซึ่งผลการเจรจา
คณะกรรมการฯ ไมใหยกเลิกตัวชี้วัดนี้ เห็นควรใหดําเนินการตอไป แตใหปรับเปลี่ยนเกณฑ
วิธีการวัดและระดับการใหคะแนนและน้ําหนักใหม ซึ่งจากเดิมน้ําหนักรอยละ ๙ เปลี่ยนเปน
รอยละ ๖ โดยแบงน้ําหนักคะแนนในแตละหนวยงานเทากับรอยละ ๒ (มี ๓ หนวยงาน คือ สถาบันฯ,
สทท.๑๑ และ สวท.)
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เห็นควรให กปส. เพิ่มตัวชี้วัด ๓.๕ คือรอยละของ
จํานวนผูฟงรายการขาววิทยุของกรมประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น และ ตัวชี้วัดที่ ๓.๖ คือ เรื่อง
ของรอยละของจํานวนผูชมรายการขาวโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนตัวชี้วัด
เดิมที่ กปส. ไดดําเนินการอยูแลวในปงบประมาณ ๒๕๔๙ ทั้งนี้ใหเพิ่มการประเมินผลรายการ
ขาวทองถิ่น และรายการขาวภูมิภาคเขาไปดวย (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบตาราง
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ กปส.) สวนการเจรจาในมิติที่
๒-๔ นั้น สนผ. จะไดมีการจัดประชุมดําเนินการตอไปในเร็วนี้
/นอกจากนี้ ................

- ๒๒ นอกจากนี้ สนผ.จะเชิญผูที่เกี่ยวของทุกสํานัก/กอง หนวยงานละ ๒ คน เขารวม
ประชุมการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๐ ในวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม
๒๕๔๙ ตอไป
๒. สรุปรายงานการประเมินตนเองของ กปส. รอบ ๑๒ เดือน สวนประเมินผล
สนผ. ไดดําเนินการจัดสงรายผลการประเมินตนเอง (SAR Card) รอบ ๑๒ เดือน พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานสําคัญตาง ๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ใหแกสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
อนึ่ง สนผ. ไดจัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน
และรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) ผานระบบ IT ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยได คา
คะแนน ดังนี้ รอบ ๖ เดือน ได ๑.๖๘ รอบ ๙ เดือน ได ๒.๐๗ และรอบ ๑๒ เดือน ได
๓.๐๒ (คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ยังไมรวมผลคะแนนตัวชี้วัดที่เปนการประเมินเชิงคุณภาพ และตัวชี้
วัดที่ตองใชขอมูลจากผลการประเมินเชิงสํารวจ (ตัวชี้วัดที่ ๓.๑,๓.๓,๓.๔,๓.๗,๓.๘,๓.๑๐ และ
๕) ซึ่งผลคะแนนรวมทั้งหมด สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูตรวจสอบขอมูล/เอกสารหลักฐานตาง ๆ
แลวจะแจงผลคะแนนอยางเปนทางการให กปส. ทราบตอไป ทั้งนี้ สนผ. ไดรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR Card) รอบ ๑๒ เดือนให อปส. และ รปส. (นางภัทรียา สุมะโน) CCO
ทราบเรียบรอยแลว
ห.กพร.กปส. ใหขอสังเกตวา เรื่องของการจัดทําคํารับรองที่ไปทํากับ ก.พ.ร. ซึ่ง
เปนเรื่องของ SDU เรื่องของ SDU ก็ยังไมทราบนโยบายของฝายการเมืองหรือความแนชัดของ
กปส. เองวาจะดําเนินการตอไปหรือไม กพร.กปส.เห็นวา ก.พ.ร.ใหญเปนนโยบายของรัฐบาลที่
แลว จึงขอใหปรับไปเปนระบบการบริหารแบบนี้ แตมีเงื่อนไขวา หากนโยบายรัฐบาลชุดนี้ยังไม
เห็นดวยที่จะใหเดินหนาตอไป ใหเราทําเรื่องอุทธรณไปไดวาขอยกเลิกตัวชี้วัด เพราะวาตอง
ดําเนินการเพื่อใหประสบผลสําเร็จในตัวชี้วัดนี้ ๕ ขั้นตอน และในสวนอีกตัวชี้วัด หนึ่งที่ ผอ.สนผ.
ไดกลาวถึงเรื่องของการที่ ก.พ.ร.ก็เห็นชอบที่จะใหเราวัดในเรื่องของการเพิ่มจํานวนผูชมผูฟง
วิทยุ/โทรทัศน ซึ่งตรงนี้เปนขอสังเกตวาปที่แลวการเพิ่มจํานวนผูชมผูฟงตก คือไมเปนไปตามเปาหมาย
และกําหนดวาจะเพิ่มจํานวนผูชมโทรทัศน ๑.๕ แตที่ทําไดคือ ๐.๗ วิทยุครั้งแรกกําหนด ๑.๕
เทากัน แตวานอกจากไมเพิ่มแลวยังลด นั่นคือตัวชี้วัดนี้ตกไปเลย แตสําหรับป ๒๕๔๙ ผลออก
มาแลว ก็ยังเปนตัวชี้วัดเดิมเมื่อป ๒๕๔๘ ใน ๒ ตัวนี้ คือเรื่องของจํานวนผูชมโทรทัศนตั้งไวเทา
เดิมคือ ๑.๕ แตเพิ่มเปน ๗.๗ สูงมาก สวนนี้ก็คงจะตองไปดูในเรื่องของการประเมินวาเกิด
อะไรขึ้น ทั้ง ๆ ที่เปนการประเมินเรื่องของรายการขาว เดิมที่ กปส.ใชในป ๒๕๔๘ แตสําหรับวิทยุ
/ตั้งไวเพียง ................

- ๒๓ ตั้งไวเพียง ๐.๓ เพิ่มขึ้นมา ๐.๒ ใกลเคียงกับเปาหมาย ขอสังเกตสําหรับป ๒๕๕๐ ที่จะตองจัด
ทําตัวชี้วัดคงตองอยู เขาจะใชผลสําเร็จที่ดําเนินการไดในป ๒๕๔๙ ผูชม ๗.๗ จะเปนคะแนน ๓
ผาน ตองทําใหไดอยางนอย ๗.๗ จะทําไดมากนอยอยางไรก็ตองฝากผูบริหารที่รับผิดชอบดาน
สื่อดวย สําหรับในเรื่องของการจัดทํางบประมาณ และงบประมาณการพัฒนาบุคลากรเปนปญหา
กปส. ทั้งที่มติ ครม.กําหนดชัดเจนวา จะตองใหสวนราชการจัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ
๓ ของงบเงินเดือน และคาตอบแทนที่ใหกับบุคลากร และเปนมติ ครม.วาจะตองจัดแยกออกมา
จากยุทธศาสตรปกติ โดยเฉพาะที่ กปส.จัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไป เรื่องการพัฒนาบุคลากร
เปนเรื่องสําคัญ จึงขอเรียนวาเรื่องงบประมาณของ กปส. พัฒนาบุคลากรเปนเรื่องจําเปน ถาสามารถ
ที่จะมีงบมาสนับสนุนไดมากขึ้นกวานี้ก็จะเปนเรื่องดี
ผอ.สนผ. ชี้แจงวา เรื่องงบบุคลากรไดตั้งไป ๑๐ กวาลานบาท ไดเพียง ๓ ลานบาท
ความจริงแลวสวนหนึ่ง ก.พ.ร. จะแจงให กปส. ดําเนินการในเรื่องตาง ๆ แต กปส.เสนอ อปส.วา
ก.พ.ร. จะสนับสนุนในเรื่องของการแยกงบกับการสนับสนุนยุทธศาสตรหลักหรือความตองการหลัก
ผานสํานักงบประมาณ แตสํานักงบประมาณไมไดประสานกับ ก.พ.ร. และ ก.พ.ร.ไมไดประสานกลับ
ก็กลายเปนงบประมาณปกติ เรียนวาตอนไปชี้แจงทางเขาก็ไมรับตรงนี้ เปนปญหาระดับนโยบาย
จึงขอเรียนเปนขอมูลเพิ่มเติม
อกจ. แจงวา ในภาพรวมงบพัฒนาบุคลากรในป ๒๕๕๐ ตั้งไวในภาพรวม ๒๓
ลานบาทเศษ มีหนวยงาน ๔ หนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาบุคลากร คือ
กกจ., สปช., สพท. และ ศสช. แตไดรับแจงจาก สนผ.วา ได ๓ ลานบาท และแบงสัดสวนมาให
กกจ. จํานวน ๑ ลานบาท สปช. ๑ ลานบาท, สพท.และ ศสช. หนวยงานละ ๕ แสนบาท โดย
ปกติจะมีคณะกรรมการในการพิจารณาการจัดสรรวาหลักสูตรของการอบรมจะเปนอยางไร ในสวน
ของ กกจ. จะใชในการสงขาราชการไปอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของหนวยงานภายนอก ฉะนั้นก็จะ
ตองมาจัดใหมวาหลักสูตรที่จําเปนภายใตวงเงิน ๑ ลานบาท ควรจะเปนอยางไร ขณะนี้อยู
ระหวางการนําเสนอคณะกรรมการชุดใหม เนื่องจากประธานคณะกรรมการพิจารณาชุดเกาได
เกษียณอายุราชการไป ดังนี้ก็จัดสรรเงิน ๓ ลานบาทใหเหมาะสมตอไป
ประธานฯ แจงวา บุคลากรเปนเปาหมายสําคัญที่จะตองไดรับการดูแล การพัฒนา
และกระบวนการดังกลาวคงมีกระบวนการที่จะทําใหไปสูเปาประสงค คงไมใชแค ๓ ลานบาท
กรรมวิธีจะตองไปพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๕ การประเมิน ..................

- ๒๔ ๔.๕ การประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานประชาสัมพันธ
ของ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับอนุมัติใหจัดจางที่
ปรึกษาในการประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานประชาสัมพันธของ กปส. ประจําปงบประมาณ
๒๕๔๙ โดยจัดจาง รศ.ดร.พรรณภา ศักดิ์สูง และคณะ เปนผูประเมิน นั้น
การดําเนินงาน
สนผ. ไดดําเนินการประเมินผลภาพรวมการดําเนินงานประชาสัมพันธของ กปส.
ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีผลการประเมินพอสรุปไดดังนี้.
การบริการของกรมประชาสัมพันธ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๗
๑. จํานวนนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการและแผนประชาสัมพันธระดับชาติ และ
ระดับพื้นที่ เปาหมาย ๑๐๐ เรื่อง ผลจากการประเมินการดําเนินงานไดจริง ๕,๗๙๐ เรื่อง
๒. จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและเผยแพรผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ ของกรม
ประชาสัมพันธ เปาหมาย ๒๗,๒๐๐ เรื่อง ผลการดําเนินงานไดจริง ๗๐,๕๖๓ ครั้ง
- กลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดจริง
เปาหมายรอยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชน
ไดจริง รอยละ ๗๘.๗
๓. จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและเผยแพรผานสื่อ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนและกระชับความสัมพันธอันดีกับสวนสื่อมวลชนทั้งในและตางประเทศ โดยใชกลไก
การประชาสัมพันธของรัฐ เปาหมาย ๕ ครั้ง ผลการดําเนินงานไดจริงจํานวน ๕ ครั้ง
- กลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถนําขอมูลขาวสาร ไปใชประโยชนไดจริง
เปาหมายรอละ ๗๐ ผลการประเมินกลุมเปาหมายสามารถนําขอมูลขาวสารไปใชประโยชน
จริงรอยละ ๘๙.๙
การใหบริการของกรมประชาสัมพันธตามประเด็นยุทธศาสตรที่ ๘
๑. จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและเผยแพรผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ ดานการ
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปาหมาย ๑๒๓ ครั้ง (โครงการประชาสัมพันธ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย) ผลการดําเนินงานไดจริงจํานวน ๒๘๖ ครั้ง
- กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการ เปาหมาย
รอยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการ
รอยละ ๙๗.๒
/-กลุมเปาหมาย ...................

- ๒๕ - กลุมเปาหมายสามารถนําเอาขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดจริง เปาหมาย
รอยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุมเปาหมายนําเอาขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดจริงรอยละ ๙๕.๐
๒. จํานวนขอมูลขาวสารที่ผลิตและเผยแพรสื่อ และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาศึกษา
คุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับชีวิตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ประชาชน เปาหมาย ๒๐ ครั้ง (โครงการประชาสัมพันธรวมสรางสรรคเพื่อใตมั่นคง) ผลการ
ดําเนินงานไดจริง ๒๑ ครั้ง
- กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการ เปาหมายรอยละ ๗๐
ผลการประเมินกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเนื้อหาสาระของโครงการรอยละ ๘๑.๘
- กลุมเปาหมายสามารถนําเอาขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดจริง เปาหมาย
รอยละ ๗๐ ผลการประเมินกลุมเปาหมายสามารถนําเอาขอมูลขาวสารไปใชประโยชนไดจริง
รอยละ ๓๙.๘ ไมประสบความสําเร็จ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดจัดทําเปนรูปเลมแจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ ภารกิจเดนและสําคัญของ สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงานในสังกัดประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
การดําเนินงาน
ดานประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติราชการ
๑. แนวรวมปองกันและยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี จ.ขอนแกน
จัดประชุมสัญจร ณ สปข.๑
๒. การจัดงานวันกอตั้ง สปข.๑ ครบรอบปที่ ๔๖ และการประชุมบูรณาการ
ระหวาง สปข.๑ และ สปข.๒
๓. การประชุมชี้แจงสื่อมวลชนเรื่องการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
๔. สปข.๑ รวมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โรงเรียนน้ําพองศึกษาฯ จังหวัดขอนแกน
๕. สปข.๑ กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานการใชกระแสไฟฟา
๖. สปข.๑ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๗ ภารกิจเดน ................

- ๒๖ ๔.๗ ภารกิจเดนและสําคัญของ สปข.๒
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงานในสังกัดประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
การดําเนินงาน
สปข.๒ ไดดําเนินภารกิจเดนและสําคัญประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙
ประกอบดวย ดานการพัฒนา, ดานการปฏิบัติราชการประจํา,และดานการประชาสัมพันธ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ ภารกิจเดนและสําคัญของ สปข.๓
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่
สําคัญของหนวยงานในสังกัดประจําเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เพื่อรายงานตอที่ประชุมผูบริหาร
การดําเนินงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานตามประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๑ ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
- การประชาสัมพันธงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
- สรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธและการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
จังหวัดภาคเหนือตอนบน
มิติที่ ๒ ดานคุณภาพการใหบริการ
- การเขารวมประชุมเปนคณะกรรมการและใหคําปรึกษาดานการประชาสัมพันธ
มติที่ ๓ ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- การประหยัดพลังงานของสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
มิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร
- สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงกฎเกณฑการสรรหาสมาชิกสมัชชาแหงชาติ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
- การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการตั้งเครือขายองคความรูชุมชน
- การรวมปฏิบัติธรรม
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๙ ภารกิจเดน ...............

