รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
*******
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช

รัฐวินิจ

๒. นางภัทรียา
สุมะโน
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. นางวนิดา
ชัยประภา
๑๑. นายจุมพล
ชุมกมล
๑๒. นางดวงเดือน รังสิกุล
๑๓. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๑๔. นายไพฑูรย

ศรีรอด

๑๕. นายสุริยงค

หุณฑสาร

๑๖. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๑๗. น.ส.พันธุทิพย

สุนันทิยกุล

๑๘. นายธีระพงษ

โสดาศรี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประธานที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการคลัง
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการกองคลัง
แทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
แทน ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
/๑๙. นายบัณฑิต ................

-๒–
๑๙. นายบัณฑิต
๒๐. น.ส.สมใจ

ตั้งประเสริฐ
สะสมทรัพย

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓

๒๑. นางสุธีรา
๒๒. นางชัชชญา

ทิมกาญจนะ
ทองอยู

๒๓. นายพิทยา
๒๔. นายปติ
๒๕. นายสุรินทร
๒๖. นางเตือนใจ
๒๗. นายกฤษณพร

ปสังคมาน
พงษพานิช
แปลงประสพโชค
สินธุวณิก
เสริมพานิช

๒๘. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๒๙. นางพรทิพย
๓๐. นายไพรัช

อุทกภาชน
ศรีประเสริฐ

๓๑. นายเจริญ

นิยม

๓๒. นางพรรณี

สัสดีแพง

๓๓. นายอรรถพล

ยงประพัฒน

๓๔. นายพิทยา

ปสังคมาน

๓๕. นายจําลอง

สิงหโตงาม

๓๖. นางวีระนุช

สาริกบุตร

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดพะเยา
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ผูชวยประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
/๓๘. นางจิตติมา .....................

-๓–
๓๗. นางจิตติมา
๓๘. นายสุทิติ

จารุจินดา
ขัตติยะ

๓๙. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธ
๔๐. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
๒. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓. นางสุกัญญา

นาคสุข

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงวา การดําเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน ระบบ
ยู เอช. เอฟ. (TITV) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหแปลงหนวยงานเปนหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษ (SDU) นายกรัฐมนตรีไดลงนามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีใหแปลงสภาพเปน SDU
ตอจากนั้นจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป ขณะนี้อยูระหวางการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
จํานวน ๕ คน ประกอบดวย นายคัมภีร แกวเจริญ, นายจุลกร สิงหโกวินท, รศ.ดร.ดรุณี
หิรัญรักษ, นางสาวสุภา ปยะจิตต และนายปราโมช รัฐวินิจ เมื่อมีคณะกรรมการบริหารเรียบรอยแลว
คณะกรรมการฯ จะมีการประชุมเพื่อกําหนดระเบียบบริหารงาน จํานวน ๔ ดาน คือ ระเบียบ
วาดวยการบริหารทั่วไป, ระเบียบวาดวยการเงิน พัสดุ, ระเบียบวาดวยการบริหารบุคคล และ
ระเบียบวาดวยการติดตามประเมินผล
สําหรับรายไดของสถานีโทรทัศน TITV ตั้งแตวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐ มีรายรับ
จํานวน ๔๔๙ ลานบาท ไดจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสถานีในเดือนมีนาคมและ
เมษายน ๒๕๕๐ ไปแลว และคาดวาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ จะมีรายรับอีกจํานวน ๑๐๐ ลานบาท
/นอกจากนี้ .......................

-๔–
นอกจากนี้ การยายสถานีวิทยุโทรทัศน TITV ไปที่อาคาร กปส. ถนนเพชรบุรี
ตัดใหม ไดมีการสํารวจในการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน ซึ่งจะมีคาใชจายประมาณ ๓๐ ลานบาท
รวมทั้งไดกลาวถึงกรณีที่พนักงานของสถานีโทรทัศน TITV ไดทําหนังสือรองเรียนไปถึงสมาคม
นักขาววิทยุและโทรทัศนวา มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อ และสมาคมฯขอให กปส.ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม แต อปส. เห็นวาเปนเพียงบัตรสนเทห จึงไมตอบหนังสือไปที่สมาคมฯ
แตอยางใด
รับทราบ
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
ระเบียบวาระที่ ๒
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มีผูบริหาร
ขอเพิ่มเติมและแกไข ดังนี้
- รปส. (นางภัทรียาฯ) แจงวา ระเบียบวาระที่ ๔.๘ หนาที่ ๑๕ มติที่ประชุมควรมีขอ ๒
ขอ ๑ ตามที่เขียนมาถูกตองแลว ควรเพิ่ม ขอ ๒ เปน “ ใหผูบริหารทุกทานจัดประชุมเจาหนาที่
ในหนวยงานสังกัดทุกครั้งหลังการประชุมผูบริหาร คบส. และคณะกรรมการสวัสดิการ กปส.
เพื่อถายทอดขอมูลจากการประชุมใหทุกคนทราบและเขาใจตรงกัน”
-ร.อตส. ขอแกไขรายชื่อ ลําดับที่ ๓๗ จาก นางวีระนุช สาริกบุตร เปน
น.ส.นาตยา จันทรสอง แทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
มติที่ประชุม
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลความคืบหนาการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓
ห.กพร.กปส. เสนอวา กพร.กปส. ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูรับผิดชอบในการกํากับหรือผลักดันความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ในตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
ระดับองคกรสูระดับบุคคล โดยมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการทั้งหมด ๕ ขั้นตอน ซึ่งหนวยรับผิดชอบ
เดิม (สนผ.) ไดกําหนดคาเปาหมายความสําเร็จไวที่ขั้นตอนที่ ๕
/ความกาวหนา .........................

-๕ความกาวหนาของระดับความสําเร็จของตัวชี้วัด จัดอยูในระหวางขั้นตอนที่ ๑ และ
ขั้นตอนที่ ๒ (จากที่กําหนดไวทั้งหมด ๕ ขั้นตอน) โดยมีบางกิจกรรมที่ยังดําเนินการไดไมเสร็จ
และครบสมบูรณตามที่กําหนดไวในแตละขั้นตอน สรุปคะแนนที่ทําได ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๐ มีคาประมาณ ๑ กวา ๆ สําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ กพร.กปส. ไดนําเสนอเปน
power point presentation ตามสําเนาเอกสารที่แนบ
จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
(๑) รับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนดของตัวชี้วัด
(๒) ผอ.ทุกสํานัก/กอง ใหความรวมมือและใหการสนับสนุนดวยการมอบหมายรับผิดชอบ
ในสํานัก/กองดําเนินกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวของใหสําเร็จภายในเวลาที่กําหนด
(๓) ผอ.ทุกสํานัก/กอง จัดประชุมชี้แจงแกบุคลากรในสํานัก/กอง หรือมีการสื่อสารให
บุคลากรในสํานัก/กองไดทราบความกาวหนาและรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง และสามารถดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง
ผอ.สปต. แจงวา ขอซักซอมความเขาใจใหตรงกัน จริง ๆ แลวขั้นตอนการปฏิบัติ
ในขอเท็จจริง สํานัก/กอง ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรไปเกือบถึงจุดหมายปลายทางแลว เหลือเพียง
โครงการ กิจกรรม แตขณะนี้กําลังดําเนินงานยอนศร ในทางปฏิบัติสํานัก/กอง นาจะไมมีปญหาในการ
ดําเนินการ
ห.กพร.กปส. ชี้แจงวา ระบบการประเมินผลของ กปส. ยังไมเปนระบบวิชาการ
ซึ่งมีขั้นตอนของการดําเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดเปนการปรับใหสวนราชการไดหันมาพิจารณาในเรื่อง
ของการประเมินผล ที่สามารถลงไปถึงระดับบุคคล ซึ่งมีปญหามาตลอด เพราะระบบการประเมินผล
ไมชัดเจน ตัวชี้วัดนี้ถาจะใหใชเปนระบบจริง ๆ ใชในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ ตอไปจะเปนเรื่อง
ผลประโยชน สวนปนี้เปนเรื่องของการวางระบบกอน
มติที่ประชุม
รับทราบขอ ๑ และเห็นชอบในขอ ๒ และ ขอ ๓
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
กรมประชาสัมพันธ
ห.กพร. กปส. เสนอ ตามที่ กปส. ไดพิจารณาเลือกพัฒนา
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๐ ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตอเนื่องเปนปที่ ๒ โดยมีเปาหมายความ
สําเร็จที่ตองดําเนินการ ทั้งหมด ๕ ขั้นตอน และไดมอบหมายให กพร.กปส. และคณะทํางาน
PMQA ผูรับผิดชอบ
/ผลความกาวหนา..................

-๖ผลความกาวหนาการปฏิบัติงาน
กพร. กปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๑,๓๘๓,๘๗๐ บาท (หนึ่ง
ลานสามแสนแปดหมื่นสามพันแปดรอยเจ็ดสิบบาทถวน) ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
โดยบัดนี้สามารถดําเนินการตามขอกําหนดแลวเสร็จตามเปาหมาย ขั้นตอนที่ ๑ จนถึงขั้นตอนที่ ๔
โดยใชรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบราชการระดับ
สํานัก/กอง ๑ ครั้ง และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ กปส. (PMQA) ๗ ครั้ง ระหวางวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
(เฉลี่ย ๑ ครั้ง/เดือน) ซึ่งมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน
ในสวนการจัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรและไดพิจารณา
คัดเลือกนํามาจัดทํา แผนปรับปรุงองคกร จํานวน ๓ แผน ประกอบดวย
๑. แผนปรับปรุง : กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรกรมประชาสัมพันธ ป
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๒. แผนปรับปรุง : ระบบการสรางความกาวหนาในอาชีพ (Career Path) ระยะที่ ๑
(๔ สายงานหลัก) และการวางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) ในตําแหนงสําคัญ
ของกรมประประชาสัมพันธ
๓. แผนปรับปรุง : วิธีการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรม
ประชาสัมพันธอยางเปนระบบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
๑. ใหความเห็นชอบแผนปรับปรุงองคกร จํานวน ๓ แผน เพื่อจัดสงสํานักงาน
ก.พ.ร. ตามกําหนดเวลาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
๒. มอบหมาย สนผ. บรรจุแผนปรับปรุงองคกร ทั้ง ๓ แผน ในคําของบประมาณ
รายจายของกรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒
๓. มอบหมาย ผอ.สํานัก/กอง ทุกทาน ชี้แจงทําความเขาใจกับผูใตบังคับบัญชา
เกี่ยวกับแผนปรับปรุงองคกรดังกลาว และใหความรวมมือดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ประธานฯ แจงวา ไดหารือกับ รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) และเลขาธิกการ
ก.พ. คงทราบมติ ครม.ขาราชพลเรือนแลว สวนการปฏิบัติไดนํา กปส. เปนหนวยงานนํารอง
/ในการพัฒนา ...................

-๗ในการพัฒนายุทธศาสตร และกระบวนการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.พ. จะเขามาดําเนินการทั้ง ระบบ
เห็นชอบตามที่ ห.กพร. กปส. นําเสนอทั้ง ๓ ขอ
มติที่ประชุม
๓.๓ ขออนุมัติโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อปม.)
ผอ.สพป. เสนอวา ในการประชุมผูบริหาร กปส. เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ มีมติมอบหมายให สพป. เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในการบริหารงาน
อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อปม.) ทั้งในดานการสงเสริมพัฒนา จัดทําทะเบียนประวัติ
และจัดทําบัตรประจําตัว อปม. ทั้งนี้ สนผ. ในฐานะผูรับผิดชอบเดิมไดสงมอบงาน ภารกิจและ
เอกสารที่เกี่ยวของให สพป. และ ผอ.สพป. ไดสั่งการมอบกลุมประชาสัมพันธเฉพาะกิจ รับผิดชอบ
ดําเนินการ
อาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อปม.) เปนสื่อบุคคลที่ยังคงปฏิบัติงาน
อยูในพื้นที่ โดยมีประชาสัมพันธจังหวัดเปนผูประสานงานโดยตรง และไดขึ้นทะเบียนประวัติ
พรอมทั้งทําบัตรประจําตัว อปม. ไวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน
อยูในทะเบียน ประมาณ ๔,๐๐๐ คน และยังไมเคยมีการสํารวจ
ขอพิจารณา
เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อปม.) ซึ่งเปน
สื่อบุคคลที่ยังปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ โดยมีประชาสัมพันธจังหวัดเปนผูประสานงานโดยตรง ใน
การประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารระหวางรัฐบาลกับประชาชน ทั้งนี้ สพป. จะไดปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนประวัติ อปม.ใหเปนปจจุบัน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอเสนอขออนุมัติโครงการอาสาสมัครประชาสัมพันธประจําหมูบาน (อปม.)
ในวงเงินงบประมาณ ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่หมื่นบาทถวน) เพื่อดําเนินการจัดสัมมนา
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ จํานวน ๒ ครั้ง
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา เรื่องนี้มีความสําคัญ เพราะเปนการประชาสัมพันธ
ถึงระดับรากหญา แตในความเปนจริงก็ไดใช แตขณะนี้ไดหันไปใชสื่อของวิทยุชุมชน อปม. หลายทาน
ไดแปรสภาพไปเปนผูจัดรายการวิทยุชุมชนเปนจํานวน แตอาจใหประชาสัมพันธจังหวัดสนับสนุน
โดยใหไปจัดการอบรมในแตละจังหวัดหรือขอมูลตาง ๆ
ผอ.สวท. แจงวา หอกระจายขาวไดตกไปอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย
และคนที่อยูหอกระจายขาวบางทานเปนประธาน อปม. มีความเห็นวาประชาสัมพันธจังหวัดควร
จะมีการรื้อฟน โดยนําเอาประธานชมรม อปม. จังหวัด อําเภอมารวมหารือกันใหไดผลสรุปกอน
เพื่อจะไดนําขอมูลมาเปนกลยุทธในการปฏิบัติงานในป ๒๕๕๑
/รปส.(นางจันทิมาฯ) .................

-๘รปส.(นางจันทิมาฯ) แจงวา การดําเนินการเรื่องนี้ขอใหมีความตอเนื่อง จึงขอให
สพป. ไปศึกษาประวัติในทะเบียนและเหตุการณที่ผานมาวาใชงบประมาณเทาไหร เพื่อจะไดนํามา
เปนองคประกอบในการทําวัตถุประสงคตอไปของ กปส.
มอบให ผอ.สพป. นําไปจัดทํายุทธศาสตรขอจัดตั้งงบประมาณ
มติที่ประชุม
ป ๒๕๕๑
๓.๔ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช
จายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐ และรายงานเงินคงเหลือ
กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดและติดตาม
ใหถูกตองตามระเบียบตอไป
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ( ๑-๔)
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๐
๖๑๐.๗๘ ลานบาท
เงินรายได
๑๙๖.๓๒ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๓ ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๓๙ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน ๖ โครงการ
๐.๕๖
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๒๑
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๗.๘๒ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๑๓.๐๗ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๒๙๐.๓๗ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๖๗๙.๕๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๒.๖๗ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ กําหนดใหมีการเบิกไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๕๙.๘๐
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๐ ตั้งไว ๑๓๗.๓๗ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
เบิกจาย ๙๔.๓๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๘.๖๘ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๓๑.๓๒ (หนา ๕)
๔. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ ต่ํา กวาแผนที่กําหนดไว คือ (หนา ๖)
แผนฯ ๑๐๐,๐๒๗ ตัวชี้วัด/เรื่อง ผล ๗๓,๒๐๖ ตัวชี้วัด/เรื่อง
/๕. ผลการดําเนินงาน ..................

-๙๕. 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 อยูระหวางจัดทําสัญญา
(ลงนาม ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)
๕.๒ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ
- โครงการที่ ๒ วงเงิน ๕๒.๒๕ ลานบาท อยูระหวางจัดทําสัญญา
(ลงนาม ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐)
- โครงการที่ ๓ วงเงิน ๖๖.๕๐ ลานบาท อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- โครงการที่ ๔ วงเงิน ๔.๗๕ ลานบาท อยูระหวางพิจารณาของคณะกรรมการ
ประกวดราคา เสนอราคา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐
- โครงการที่ ๕ วงเงิน ๙๗.๖๕ ลานบาท อยูระหวางจัดทําราง TOR และ
รางเอกสารประกวดราคาและขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจากสํานักงบประมาณ
- โครงการที่ ๖ วงเงิน ๓๐.๕๙ ลานบาท อยูระหวางพิจารณาของคณะกรรมการ
ประกวดราคา เสนอราคา ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐
๕.๓ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สปข.๖ จํานวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ ๗ วงเงิน ๒๐.๙๐ ลานบาท ยื่นซองเสนอราคา ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๐ เสนอราคา ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐
อกค. แจงเพิ่มเติมวา คําวางบประมาณเหลือ คือ โครงการที่ ๑ โครงการจัดหา
และทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ๔๙๐ ชุด เมื่อประกวดราคาและทําสัญญาแลว มีเงิน
คงเหลือกวาที่งบประมาณตั้งไวที่ ๖.๕ ลานบาท สวนโครงการอุปกรณตัดตอและผลิตขาว พรอม
ชุดควบคุมการออกอากาศทดแทนของเดิม สทท.๑๑ คงเหลือ ๖,๓๖๒,๐๐๐ บาท อุปกรณผลิต
รายการโทรทัศน พรอมอุปกรณสวนควบ ทดแทนของเดิม สทท.๑๑ สงขลา มีเงินเหลือ ๒๐๐,๐๐๐
บาท เครื่องสง F.M. ขนาด ๑๐ กิโลวัตต ทดแทนของเดิม สวท.กทม. ลงนามและทําสัญญา
แลวมีเงินเหลือ ๑,๗๖๔,๔๔๕ บาท เครื่องสง F.M. ขนาด ๑ กิโลวัตต จํานวน ๗ ชุด ทดแทน
ของเดิม คงเหลือ ๖,๖๑๔,๔๔๕ บาท สวนอาคาร สทท.๑๑ สงขลา ประกวดราคาแลว ไดรับเทากับ
งบประมาณที่ไดรับ ไมมีเงินคงเหลือ รวมยอดทั้งหมดมีเงินคงเหลืออยู ๒๐,๗๗๕,๘๙๐ บาท
ประธานฯ แจงวา เงินคงเหลือจะนําไปดําเนินการอยางอื่นคงไมไดแลว
อกค. ชี้แจงวา เงินคงเหลือนี้จะมี ว.๕๗ กรณีที่เปนโครงการรายการใหม พรอมที่
/จะดําเนินการ .................

- ๑๐ จะดําเนินการ ก็จะตองมีความพรอมที่จะดําเนินการ และสามารถกอหนี้ผูกพัน และลงนามในสัญญา
ไดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และจะตองไมเปนโครงการรายการที่ผูกพันขามปงบประมาณ
โดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ สวนเงินคงเหลือทั้งหมดได
ประสานกับ สนผ.วาถาตองการจะปรับเปลี่ยนไปเปนโครงการจะตองรีบดําเนินการแจงใหทราบ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐
ประธานฯ แจงวา งบประมาณที่เหลือจายประมาณ ๒๐ กวาลานบาท ขอใหผูบริหารได
มีสวนรวมในการพิจารณาวาจะจัดลําดับความสําคัญ และมีโครงการหรือกิจกรรมที่จะดําเนินการ
เรงดวนขอใหสง สนผ.
อกค. แจงวา รายการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการอยูใน ๖ ขอ หรือ ว ๕๗ คือ
๑. จะตองดําเนินการตามสัญญา กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ เชนสิ่งกอสราง
๒. โครงการรายการผูกพันขามป
๓. โครงการที่มีรายการที่มีความจําเปนเรงดวน และตองใชจายงบประมาณเกินกวา
ที่ไดรับจัดสรร เชน ราคากลาง ผลการประกวดราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับ
๔. โครงการหรือรายการแกไขปญหาความเดือดรอน เพิ่มรายไดใหกับประชาชน
เชน การแกไขปญหาภัยแลง น้ําทวม หรือการจางงานในชนบท
๕. โครงการหรือรายการที่มีความจําเปนเรงดวนตามนโยบายของรัฐบาล
๖. โครงการหรือรายการที่ทําใหเพิ่มผลผลิต
คือ ๖ โครงการที่สามารถนําเงินไปใชจายได และจะตองมีขอกําหนดตามที่กําหนดและตองมี
ความพรอมที่สามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันลงนามไดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และ
ตองไมเปนโครงการรายการผูกพันขามงบประมาณ โดยสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประธานฯ แจงวา สนผ.จะกําหนดตารางเวลาไดหรือไมที่จะใหแตละสํานัก/กอง
นําเสนอภายในวันที่เทาไหร
ผอ.สนผ. งบประมาณทั้งหมดที่จะใชเปนงบลงทุน ฉะนั้นคาใชจายของกิจกรรมที่
เสนอมาจะตองอยูในประเภทของงบลงทุน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๓.๕ แผนปฏิบัติ ...................

