รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
วันจันทรที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
*******
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช

รัฐวินิจ

๒. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
๓. นางจันทิมา
เชยสงวน
๔. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๕. นายจําลอง
อินทรกําแหง
๖. นายพายัพ
พยอมยนต
๗. วาที่ ร.ต. เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
๘. น.ส.อัมพวัน
เจริญกุล
๙. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
๑๐. นางอุษา
จารุภา
๑๑. นายจุมพล
ชุมกมล
๑๒. นางดวงเดือน รังสิกุล
๑๓. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๑๔. นายสุริยงค

หุณฑสาร

๑๕. นายบุณยฤทธิ์

แหลมหลวง

๑๖. น.ส.พันธุทิพย

สุนันทิยกุล

๑๗. น.ส.รัตนา
๑๘. นายบัณฑิต
๑๙. น.ส.สมใจ

เจริญศักดิ์
ตั้งประเสริฐ
สะสมทรัพย

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการคลัง
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
แทน ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
แทน ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
/๒๐. นางสุธีรา...........................

-๒–
๒๐. นางสุธีรา
๒๑. นายพิทยา
๒๒. นายไพฑูรย
๒๓. นายปติ
๒๔. นายสุรินทร
๒๕. น.ส.สุณิษา
๒๖. นายกฤษณพร

ทิมกาญจนะ
ปสังคมาน
ศรีรอด
พงษพานิช
แปลงประสพโชค
รื่นเอม
เสริมพาณิช

๒๗. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๒๘. นางพรทิพย
๒๙. นายสมพงษ

อุทกภาชน
ปตตานี

๓๐. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓๑. นายชูโชค

ทองตาลวง

๓๒. นายชัชณัฐ

นาคไพจิตร

๓๓. นายอรรถพล

ยงประพัฒน

๓๔. นางจินดา

กุลยเทพย

๓๕. นายจําลอง

สิงหโตงาม

๓๖. นางสุกัญญา

นาคสุข

๓๗. นางวีระนุช

สาริกบุตร

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
แทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธ
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิจิตร
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
/๓๘. นางจิตติมา .....................

-๓–
๓๘. นางจิตติมา
๓๙. นายสุทิติ

จารุจินดา
ขัตติยะ

๔๐. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ
๔๑. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นางภัทรียา
ผูเขารวมประชุม
๒. นายเสมอ
๓. นางวิไลพร

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม

สุมะโน

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นิ่มเงิน
บัวแดง

หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๒๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯแจงเรื่องตาง ๆ ตอที่ประชุมดังนี้
- รปส.(นายเผชิญ) ประธานฯ ที่ประชุมแจงวา อปส. ติดราชการ
ที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จึงไดมอบให รปส. (นายเผชิญฯ) เปนประธานในที่ประชุม
๒. ผูแทนของ บริษัท IRCP และ Green Path Technologies
มานําเสนอเรื่องของ New Media ใหที่ประชุมผูบริหารไดรับทราบถึงรายละเอียดวัตถุประสงค
ของการจัดระบบเพื่อการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั้งในและตางประเทศ
๓. อปส.แจงวา งบประมาณป ๒๕๕๐ ขอใหทุกสํานัก/กอง เรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย หากสํานัก/กอง ยังไมไดดําเนินการใด ๆ หรือ
ติดขัดอยูที่ตรงไหนก็ตาม ทุกอยางจะตองเสร็จสมบูรณภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ หาก
ดําเนินการไมเสร็จจะของบประมาณคืนทั้งหมด และจะนําไปสรางกิจกรรมใหม และงบประมาณป
๒๕๕๑ กปส. ขอตั้งงบประมาณไป จํานวน ๑,๗๐๐ ลานบาท เปนงบประมาณกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ ๑๐๐ ลานบาท
๔. ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ จะเสนอขออนุมัติจัดตั้งสํานักงาน
แถลงขาวไทยขึ้นมาใหม จํานวน ๔ หนวยงานดวยกัน คือ กรุงวอชิงตัน, กรุงลอนดอน, กรุงปกกิ่ง
และกรุงกัวลาลัมเปอร โดยจะนําเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติตอไป
/๕. การจัดทํา................

-๔–
๕. จะจัดทําหนังสือพิมพของ กปส. เปนรูปแบบหนังสือของมติชน
สุดสัปดาห ออกเดือนละ ๒ เลม หนังสือนี้ไมขาย แตจะแจกจายใหกับ อบต. และ อบจ. หรือ
สวนราชการทั้งหมด ตั้งเปาหมายไวประมาณ ๒ หมื่นเลม โดยจะหาผูสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งจะ
จัดหนาไว ๗๕ หนาสําหรับประชาสัมพันธจังหวัด ๗๕ จังหวัด โดยแตละหนาจะใหเปนกิจกรรม
ของ อบต., อบจ. ในจังหวัดนั้น โดยประชาสัมพันธจังหวัดจะตองของบสนับสนุนงบประมาณจาก
อบจ., อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ณ หองประชุม ๒ กปส. หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มี ห.กพร.กปส. ขอปรับ
ขอความหนาที่ ๑๙ ยอหนาสุดทายในระเบียบวาระที่ ๖ จาก “ ห.กพร. กปส. ชี้แจงวา คํารับรอง
การปฏิบัติราชการ วัตถุประสงคหลักของคํารับรองฯ คือการทําใหยุทธศาสตรขององคกรบรรลุ
เปาหมาย แตวาเมื่อผูบริหารยุคที่แลวมอบนโยบายให สนผ. รับผิดชอบดําเนินการจัดทําคํารับรองฯ
เปนเรื่องของการประเมินผลโดยตรง แต กพร.กปส. จะเปนหนวยสนับสนุน กพร.กปส. คงไมได
ดําเนินการทุกเรื่องของ กปส. อะไรที่เปนหนวยงานตรงมีหนาที่รับผิดชอบ ก็มอบหมายไป แตเรื่อง
ตัวชี้วัดเปนเรื่องการถายทอดคาเปาหมายของยุทธศาสตรระดับองคกรสูระดับบุคคล” เปน “ห.กพร. กปส.
ชี้แจงวา เรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการนั้น เปนเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององคกรเพื่อใหสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการ
ขององคกร โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการประเมิน ซึ่งหนวยงานที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรคือ สนผ. ซึ่งเปนผูกําหนดผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด และเปาประสงค ตลอดจนรับผิด
ชอบจัดทําแผนขอจัดสรรงบประมาณประจําป ซึ่งในป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ผูบริหารจึงเห็นชอบ ที่จะ
มอบหมาย สนผ. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการแทน กพร. กปส. โดย กพร.กปส. ได
ดําเนินการจัดทําคํารับรองฯ นํารองมากอนตั้งแตป ๒๕๔๗-๒๕๔๘ ซึ่งเปนชวงแรกที่สํานักงาน
ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําคํารับรองฯ ทั้งนี้ให กพร.กปส. เปนที่ปรึกษา และเสนอ
แนะใหการจัดทําคํารับรองดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยแลว และถูกตองเหมาะสม
สําหรับตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ที่ไดนําเสนอขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงานในชวง
๕ เดือนนั้น เปนตัวชี้วัดที่ กพร. กปส. เพิ่งไดรับมอบหมายจาก อปส. ใหดําเนินการแทน สนผ.
ในฐานะผูกํากับตัวชี้วัดนี้ ซึ่งเดิม สนผ. รับเปนผูกํากับตัวชี้วัด เนื่องจากเปนเรื่องการถายทอด
/เปาหมาย ..................

-๕เปาหมายและตัวชี้วัดยุทธศาสตรขององคกรลงสูระดับบุคคล ซึ่งถือเปนบทบาทโดยตรงของ สนผ.
อยูแลว แตเมื่อ อปส. สั่งการมอบหมายให กพร. กปส. ดําเนินการแทน การดําเนินการในชวง
เวลา ๕ เดือน ที่เหลือจึงอาจเปนปญหาที่ทําใหตัวชี้วัดนี้ไมบรรลุผลตามเปาหมายที่ สนผ. ตั้งไว
แตแรกได อยางไรก็ตาม กพร. กปส. จะพยายามอยางเต็มที่ ที่จะดําเนินการตามขั้นตอนที่
ก.พ.ร. กําหนด (Milestone) โดยขอความรวมมือจากทุกหนวยงานใหรวมกันดําเนินการอยางเต็มที่ดวย”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ตามที่ไดแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจาย
เงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐ และรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๐
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการเบิกจายเงิน
งบประมาณใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี และใหถูกตองตามระเบียบตอไป นั้น
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ( ๑-๔)
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๐
๗๐๕.๑๓ ลานบาท
เงินรายได
๑๗๑.๖๑ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๕
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๐๔ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ
๐.๕๖
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๑.๒๓ ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๙.๑๖
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๑๓.๒๖ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๒๙๐.๓๗ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๕๘๕.๒๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๕.๓๕ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ กําหนดใหมีการเบิกจายรอยละ ๕๑.๑๒
/๓. แผนปฏิบัติ ....................

-๖–
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ตั้งไว ๑๓๗.๓๙ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ เบิกจาย
๕๘.๘๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๒.๘๓ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๕๗.๑๗ (หนา ๕)
๔. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไว คือ (หนา ๖)
แผนฯ ๘๗,๕๒๔ ตัวชี้วัด/เรื่อง ผล ๖๔,๒๒๖ ตัวชี้วัด/เรื่อง
๕. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๐ เปนดังนี้ (หนา ๗-๙)
๕.๑ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ ๑ วงเงิน ๑๗.๘๘ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
๕.๒ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ
- โครงการที่ ๒ วงเงิน ๕๒.๒๕ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- โครงการที่ ๓ วงเงิน ๖๖.๕๐ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- โครงการที่ ๔ วงเงิน ๔.๗๕ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- โครงการที่ ๕ วงเงิน ๙๗.๖๕ ลานบาท อยูระหวางจัดทําราง TOR และ
รางเอกสารประกวดราคา
- โครงการที่ ๖ วงเงิน ๓๐.๕๙ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
๕.๓ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สปข.๖ จํานวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ ๗ วงเงิน ๒๐.๙๐ ลานบาท ยื่นซองเสนอราคา ๒๒ พ.ค. ๕๐
มติที่ประชุม
รับทราบ และขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดและติดตาม
ใหถูกตองตามระเบียบฯ ตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
เมษายน ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของกรมประชาสัมพันธที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่
กําหนด ๑๕ หนวยงาน หนวยงานที่สงลาชากวากําหนด จํานวน ๓ หนวยงาน และหนวยงานที่
ไมไดจัดสงจํานวน ๘ หนวยงานจากทั้งหมด ๒๖ หนวยงาน นั้น
การดําเนินงาน
สนผ. ไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ เปนผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐาน ดังนี้./F ผลการดําเนินงาน....................

-๗F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการบริหารบุคลากร การบริหารและอํานวยการประชาสัมพันธ
F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย
F ความกาวหนาของแผนดําเนินงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเรงดวน
- โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนพระมหากษัตริย
- โครงการประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ
- โครงการประชาสัมพันธเพื่อความมั่นคงและสมานฉันทในพื้นที่
- โครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
- โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ
- โครงการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธแหงชาติ
- โครงการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณของ กปส. ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๐-๒๕๕๑
- โครงการพัฒนาบุคลากร
F ผลการดําเนินงานที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงายภายนอก
- โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว ป ๒๕๕๐
F โครงการอื่น ๆ
- โครงการราชการใสสะอาด
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุโทรทัศน
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ดานการขาว)
นอกจากนี้ หนวยงานดานสื่อไดดําเนินการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
ผานทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปนภารกิจพื้นฐาน เพื่อสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน และสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งนโยบายดังกลาวประกอบดวย
z นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๒,๙๕๙ ครั้ง เปนเวลา ๑,๒๙๕ ชั่วโมง
๓๖ นาที
/ประชาสัมพันธ ...................

-๘ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๘๙๓ ครั้ง เปนเวลา ๗๓ ชั่วโมง ๖ นาที
z นโยบายเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๙,๑๕๖ ครั้ง เปนเวลา ๑,๔๐๗ ชั่วโมง
๘ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๑,๑๘๖ ครั้ง เปนเวลา ๑๓๙ ชั่วโมง ๑๖ นาที
z นโยบายสังคม
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๘,๘๑๓ ครั้ง เปนเวลา ๑,๕๐๙ ชั่วโมง
๖ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๙๖๗ ครั้ง เปนเวลา ๕๒ ชั่วโมง ๑๒ นาที
z นโยบายการตางประเทศ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑,๘๕๖ ครั้ง เปนเวลา ๑๘๕ ชั่วโมง ๓๓ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๒๘๘ ครั้ง เปนเวลา ๖๑ ชั่วโมง ๖ นาที
z นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑,๑๐๖ ครั้ง เปนเวลา ๖๕๑ ชั่วโมง
๓๕ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๒๙๗ ครั้ง เปนเวลา ๒๑ ชั่วโมง ๔๒ นาที
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ และใหทุกหนวยงานจัดสงผลการดําเนินงานให สนผ.
ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนดวย
๔.๒ การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รอบ ๖ เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา การรายงานผลการประเมินผลตนเอง
(Self Assessment Report) รอบ ๖ เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามที่สํานัก ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๕๔๙ แจงถึงเรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดให กปส. สงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ ๖ เดือน และกรอก e-SAR CARD เขาระบบเว็บไซตของสํานัก
งาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐
/สนผ. โดย ...................

-๙สนผ. โดยสวนประเมินผลไดจัดทําขอมูลการรายงานประเมินผลตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมทั้งกรอก
e-SAR CARD เขาระบบและจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๐ ซึ่งผลการประเมินผลตนเองของ กปส. รอบ ๖ เดือน นั้น ในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ ๑.๓๖ (คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ ผลคะแนนดังกลาวจะตองรอผลการตรวจสอบจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๔๙ ใน
ชวงเวลาเดียวกันพบวาไดคะแนนเฉลี่ย ๑.๖๘
ทั้งนี้ ผลคืบหนาการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือนนั้น สวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยเทา
กับ ๑ โดยเฉพาะกลุมตัวชี้วัดที่ตองรอผลการประเมินปลายป (ไดแกตัวชี้วัดที่ ๓.๒, ๓.๓, ๓.๕,
๓.๖, ๓.๙, ๓.๑๐ และ ๕) จึงทําใหผลคะแนนในชวง ๖ เดือนคอนขางต่ํา แตมีผลคะแนนใน
บางตัวชี้วัดที่ดําเนินการไดดี ไดแก ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ (เว็บไซตที่ใหบริการรับฟงรับชมรายการวิทยุ
และโทรทัศนของ กปส. ผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งไดคะแนนเทากับ ๕), ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ เรื่อง
การลดรอบระยะเวลาขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๒ เรื่องของแผนการจัดการ
ความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งได คะแนนเทากับ ๓
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๓ นายสัญญลักษณ เจริญเปยม ผูประกาศขาว สวท.ไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลาในการพระราช
พิธีฉัตรมงคล
ผูแทน อกช. (นางดวงเดือน รังสิกุล) รายงานวา สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๘/๒๙๔๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจงวา
นายสัญญลักษณ เจริญเปยม ตําแหนงเจาหนาที่กระจายเสียง ๗ว สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา
ชั้นตติยจุลจอมเกลาวิเศษ ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งนับเปนขา
ราชการ กปส. รายที่ ๒ ถัดจากครูเอื้อ สุนทรสนาน อดีตหัวหนาวงดนตรี กปส. ที่ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณในวโรกาสพิเศษดังกลาว เมื่อป ๒๕๑๘
ขอพิจารณา
กองงาน กกช. ในฐานะผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการทดสอบเปนผูประกาศ
ภาษาไทย (กลาง) ของสถานี ซึ่งนายสัญญลักษณ เจริญเปยม ไดปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการ
/ทดสอบ..............

