รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๐
วันศุกรที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
******
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช

รัฐวินิจ

๒. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
๓. นางภัทรียา
สุมะโน
๔. นางจันทิมา
เชยสงวน
๕. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๖. นายจําลอง
อินทรกําแหง
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. นายไพฑูรย

ศรีรอด

๑๕. นายทินรัตน

สัจจาพิทักษ

๑๖. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๑๗. น.ส.พันธทิพย

สุนันทิยกุล

๑๘. นางอังคณา
๑๙. นายบัณฑิต

สุริยกุล ณ อยุธยา
ตั้งประเสริฐ

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

-๒–
๒๐. น.ส.สมใจ
๒๑. นางสุธีรา
๒๒. นางชัชชญา

สะสมทรัพย
ทิมกาญจนะ
ทองอยู

๒๓. นายพิทยา
๒๔. นายปติ
๒๕. นายสุรินทร
๒๖. น.ส.สุณิสา
๒๗. นายกฤษณพร

ปสังคมาน
พงษพานิช
แปลงประสพโชค
รื่นเอม
เสริมพานิช

๒๘. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๒๙. นางพรทิพย
๓๐. นายบัณฑิต

อุทกภาชน
ตั้งประเสริฐ

๓๑. นางปรัธยานภรณ สงครอด
๓๒. นายโสภณ

ศิริกุลพิพัฒน

๓๓. นางจินดา

กุลยเทพย

๓๔. นายจําลอง

สิงหโตงาม

๓๕. นางจิตติมา
๓๖. นางวีระนุช

จารุจินดา
สาริกบุตร

๓๗. นายสุทิติ

ขัตติยะ

๓๘. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายพายัพ
พยอมยนต

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
แทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ

-๓–
๒. นางชนัดดา

แฮรรีส

๓. นางธารทิพย

ทองงามขํา

๔. นางสุกัญญา

นาคสุข

๕. นายอนันตศักดิ์

บุญเครือพันธุ

ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบูรณ
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจใน
สถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ

ผูเขารวมประชุม
๑. น.ส.รวงทอง
๒. นายศรศักดิ์

ยศธํารง
ประสพทรัพย

๓. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๔. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ผูอํานวยการสวนประเมินผล สนผ.
ผูอํานวยการสวนแผนงานและวิชาการ
สทท. ๑๑
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ๖ สลก.

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มีผูบริหาร
ขอแกไขและเพิ่มเติม ดังนี้
- ห.กพร.กปส. ขอแกไขรายงานการประชุมหนาที่ ๕ ยอหนาที่ ๔ จาก“ห.กพร.กปส.
ชี้แจง........................” ตัดขอความทั้งยอหนา โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน “ห.กพร.กปส. ชี้แจงวา
ปจจุบันระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กปส. ยังไมเปนระบบตามหลักวิชาการ สาเหตุ
สวนหนึ่งเนื่องมาจากยังไมมีระบบการถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดระดับองคกรสูระดับบุคคล ทําให
การทํางานของบุคลากรขาดการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของตน สูเปาประสงคตามยุทธศาสตรของ
องคกร การประเมินผลในระดับบุคคลจึงยังไมมีความชัดเจนเปนที่ยอมรับของบุคลากร ซึ่งในตัวชี้
วัด ๑๓.๓ นี้ เปาหมายหลักคือการถายทอดยุทธศาสตรองคกรลงสูระดับบุคคล โดยการจัดทําแผนที่
ยุทธศาสตร (Strategy Map) ใหมีความสอดคลองกัน ทั้งในระดับกรมและระดับสํานัก/กอง
/และมีการ ................
ระเบียบวาระที่ ๑

-๔และมีการถายทอดถึงระดับบุคคล ซึ่งจะชวยใหการดําเนินภารกิจขององคกรบรรลุตามเปาหมาย
ในทิศทางเดียวกัน
การจัดทําคํารับรองภายในระหวางสํานัก/กอง กับผูบริหารเปนเครื่องมือสวนหนึ่ง
ที่จะชวยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางเปนระบบ แมวาในป ๒๕๕๐ อาจจะยังไม
สามารถใชระบบการประเมินดังกลาวไดอยางเต็มรูปแบบ แตในป ๒๕๕๑ กรมจะสามารถนําระบบ
การประเมินผลนี้มาใชไดอยางจริงจัง เพื่อชวยใหบุคลากรไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการและผูบริหารสามารถติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานัก/กอง และบุคลากร
ไดอยางตอเนื่องเปนระบบตอไป”
- รปส. (นางภัทรียาฯ) ขอแกไขและเพิ่มเติมขอความดังนี้
- หนาที่ ๒๒ บรรทัดสุดทาย จาก “วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จากวันที่ ๙ ไปแลว
ทุกสิ่งทุกอยางจะตองเดินตามมา” เปน “ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จากวันที่ ๙ ไปแลว ตองให
มีการประชาสัมพันธตามแผนและโครงการ”
- หนาที่ ๒๓ บรรทัดที่ ๒๑ จาก “กรุณา” เปน “ให” และภาษาอังกฤษสง กอนที่จะ
นําไปผลิต” เปน “และภาษาอังกฤษ “เนิ่น ๆ กอนที่จะนําไปผลิต เพื่อใหมีเวลาตรวจมากขึ้น”
สําหรับ ส.ปชส. จังหวัด ใหไดรับงบประมาณแหงละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามแผนฯ นี้
ให ปชส. จังหวัดผูแทนภาค จัดทําแผนปฏิบัติการในวงเงินนี้ เปนแผนเดียว สําหรับ
ส.ปชส.จังหวัด ๗๕ จังหวัด ปฏิบัติอยางเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่ ผอ.สพป. เสนอ ทั้ง ๒ ขอ
- หนาที่ ๒๔ ขอเพิ่มเติมกอนมติที่ประชุม เปน “ ผอ.สปต. เสนอใหปรับปรุง
กลองไฟขางลิฟทชั้นลาง ซึ่งแสดงที่ตั้งของสํานัก/กอง ภายในอาคารใหเปนปจจุบัน” รปส. (นางภัทรียาฯ)
เห็นดวยและใหเพิ่มภาษาอังกฤษดวย ซึ่ง ลนก. แจงวา กําลังเตรียมการอยูแลว
- ผอ.สปข. ๘ ขอแกไขหนาที่ ๒๒ บรรทัดที่ ๙ สปข. ๑-๘ เขตละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เปน “ สปข.๑-๘ เขตละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท”
- ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ขอแกไขหนาที่ ๓๕ (The 9th Conference of
Ministers Responsible for Information-AMRI) เปน The 9th Conference of Asean
Ministers Responsible for Information-AMRI)
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหารครั้ง
ที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามที่ขอแกไขแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายการประชุมผูบริหารครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ ตามที่ขอแกไข
/ระเบียบวาระที่ ๓ .................

-๕เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ โครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรป 2550
ผอ.สนผ. เสนอวา ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบให สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาคไปประชุมชี้แจงกับ
ปชส.จังหวัด เพื่อระดมความคิดกิจกรรมใหมในการจัดทําแผนหลัก และนัดประชุมพิจารณา
สปข.๑-๘ กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น
การดําเนินการ
การประชาสัมพันธในระยะที่ ๑ (ระหวางเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๕๐)
สนผ. ไดกําหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ ประกอบดวย
๑) จัดทําปายประชาสัมพันธ ขนาดใหญ (บิลบอรด) จํานวน ๗ ปายในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒) ผลิตสติ๊กเกอร ติดอาคาร สทท.๑๑ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ปาย
๓) ผลิตสปอตโทรทัศน ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๑ เรื่อง
๔) ผลิตสปอตวิทยุ ความยาว ๓๐ วินาที จํานวน ๑ เรื่อง
๕) จัดทําปายประชาสัมพันธในพื้นที่ ๗๕ จังหวัด จํานวน ๗๕ ปาย
โดยในกิจกรรมที่ ๑-๔ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยไดจัดสงสปอตโทรทัศน
และสปอตวิทยุไปให สทท.๑๑, สวท. และสื่อในสังกัด สปข.๑-๘ นําออกเผยแพรแลว สวนการจัดทํา
ปายประชาสัมพันธในพื้นที่ ๗๕ จังหวัดๆ ละ ๑ ปาย ขณะนี้ อยูระหวางดําเนินการ และ อปส.
ไดลงนามในคําสั่ง กปส. ที่ ๕๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง แตงตั้งใหขาราชการของสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เปนคณะกรรมการตรวจรับปายประชาสัมพันธการเลือกตั้งในพื้นที่ของแตละจังหวัด
ในระหวางที่ยังไมมีการจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๑ สําหรับการประชาสัมพันธ
การเลือกตั้ง ขอใหหนวยงานใชเนื้อหาในการรณรงคโดยเนนใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง และ
ใชขอความในการประชาสัมพันธซึ่งสอดคลองกับขอความประชาสัมพันธในสื่อประชาสัมพันธซึ่ง
ดําเนินการไปแลวขางตนเพื่อความเปนเอกภาพของการประชาสัมพันธ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๓

/การประชาสัมพันธ ..................

-๖การประชาสัมพันธในระยะที่ ๒ (ระหวางเดือนตุลาคม๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑)
สนผ. ไดดําเนินการ ดังนี้
๑) เสนอขอแปรญัตติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
เพิ่มเติม จํานวน ๑๕,๓๓๐,๐๐๐.-บาท
๒) จัดการประชุมเพื่อบูรณาการแผนกับหนวยงานในภูมิภาคที่โรงแรมโรสการเดน
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และไดเสนอขอตั้งงบประมาณประชาสัมพันธการเลือกตั้ง
ภายใตโครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ประธานฯ แจงวา โครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ณ วันนี้ ตองถือวาบทบาท
ของ กปส. ไดรับการยอมรับมาก สิ่งตอไปคือการเพิ่มกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนภูมิภาค
รัฐบาลไดมอบหมายให กปส. เนนดานการประชาสัมพันธในสวนภูมิภาคลงในพื้นที่อยางเต็มความสามารถ
สามารถที่จะสะทอนผลงานหรือการปฏิบัติงานตาง ๆ ไดชัดเจน ขณะเดียวกันจะตองสรางกิจกรรม
ที่จะตองรายงานกลับมาใหรัฐบาลไดทราบวา ไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง และทางคณะรัฐมนตรี
เสนอจะใชหอกระจายขาวทั่วประเทศ เพื่อรณรงคไปถึงกลุมประชาชนในทุกพื้นที่ วันนี้หอกระจายขาว
ไปขึ้นอยูกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แตมีคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่สั่งการใหแตละหนวยงาน
ถายทอดรายการจาก กปส. โดยเฉพาะในชวงขาวภาคเชา ซึ่งไดหารือกับ ผอ.สวท. แลว ขอใหมีการ
ปรับปรุงรายการในภาคเชาทั้งหมด ตั้งแตเวลา ๐๕.๐๐-๐๘.๐๐ น. วาจะทําอยางไรที่จะสื่อสาร
นโยบายของรัฐบาลใหเขาถึงประชาชนอยางแทจริง โดยจะใชโอกาสนี้ปรับปรุงรายการของ กปส.
ใหเปนสิ่งที่ผูกพันกับผูฟงตลอดไป ไมวาการเลือกตั้งจะเดินไปอยางไรหรือจบไปแลว แตบทบาท
จะตองคงอยู โดยจะใชโอกาสนี้พัฒนารายการใหเกิดมรรคเกิดผลอยางจริงจังตอไป
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา การจะปรับปรุงรายการของ สวท. จากการที่ได
รับฟงรายการธรรมะในชวงเชา จะมีการพูดถึงเรื่องการบรรจุพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติเสมอ
หากจะปรับปรุงหรือดึงกระแสการลงประชามติ หรือจะลงความเห็นตอรัฐธรรมนูญ ควรจะใหมีการ
พิจารณากวดขันตรวจสอบรายการที่ออกอากาศบาง
ผอ.สวท. แจงวา ภาพลักษณของ กปส. โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงตอ
ที่ประชุมปลัดกระทรวงวา นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบที่จะใหประชาสัมพันธจังหวัด โดย
สํานักประชาสัมพันธจังหวัดทุกแหงเปนโฆษกจังหวัด ซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่จะเพิ่มศักยภาพหรือ
คุณสมบัติของประชาสัมพันธอีกหนาที่หนึ่ง จึงขอเรียนใหผูบริหารทราบ และเรียนใหประชาสัมพันธผู
แทนภาคทราบวาเนื้อหาขอมูลไดให สลก. แจงเวียนทางอินทราเน็ตแลว ขอใหไปศึกษารายละเอียด
ดวย ประเด็นเหลานี้นายกรัฐมนตรีใหประชาสัมพันธจังหวัดสามารถถายทอดขอมูลขาวสารในจังหวัดนั้น ๆ
/ไปยังสื่อมวลชน ...............

-๗ไปยังสื่อมวลชน เพื่อใหสื่อมวลชนขยายผล นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการประสานงานกับหอกระจายขาว
ในจังหวัดนั้น ๆ ดวย และไดมีผูบริหารกลาวถึงหอกระจายขาววาไดสนับสนุนทั้งงบประมาณ งาน
และบุคลากรไปนาจะดําเนินการในเรื่องนี้นานแลว และไดเรียนชี้แจงวา ขณะนี้ยังดําเนินการอยู
แตไมไดงบประมาณมาสนับสนุน อยางไรก็ตาม ประชาสัมพันธจังหวัดจะตองทําหนาที่ประสานใน
จังหวัดนั้น ๆ และ อปส. ไดกําหนดไวให ระบบ F.M ๙๒.๕ และระบบ A.M ๙๑๘ เปนสถานีวิทยุ
แหงชาติ และมีรายการ ระบบ A.M ๘๑๙ ที่สงไป สวท.ตาง ๆ บางสวน ซึ่ง ทั้ง ๓ ความถี่ อปส.
ไดสั่งการแลว ขณะนี้กําลังเสนอปรับผังรายการ
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา สมัยกอนรายการตาง ๆ จะดําเนินมาดวยดี ถาไมมี
เรื่องของการเมืองเขามาเกี่ยวของ การปฏิบัติราชการใน กปส. คือราชการที่จะตองวางตัวเปนกลาง
ตามหลักรัฐศาสตร การรางรัฐธรรมนูญทุกฉบับ หลักการจะตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกสาขาทุก
อาชีพ หรือทุกชนชั้นไดมีโอกาสเทาเทียมกัน ขณะนี้ความสมดุลเปนเรื่องใหญ การสรางความสมดุล
ใหทุกชนชั้นทุกอาชีพ ขาราชการควรวางตัวเปนกลางทางการเมือง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ โครงการประชาสัมพันธออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ
ผอ.สนผ. เสนอวา ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติมอบ สปข.๑-๘ และ ปชส.ผูแทนภาคไปประชุมชี้แจง
กับ ปชส.จังหวัด เพื่อระดมความคิดกิจกรรมใหมในการจัดทําแผนหลัก และนัดประชุมพิจารณา
สปข.๑-๘ กลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ นั้น
การดําเนินการ
การจัดทําแผนและงบประมาณ
๑. สนผ. จัดประชุมผูเกี่ยวของและบูรณาการแผนฯ จากกิจกรรมของ สปข. ๑-๘,
สวท., สทท.๑๑, สพป., ศสช., สนข. และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
พิจารณาในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบหาลานบาทถวน)
ทั้งนี้ งบประมาณและกิจกรรมของ สถานีโทรทัศนทั้งหมด ตั้งไวที่ สทท.๑๑ สวน
กลาง (ตามตารางแผนการดําเนินโครงการประชาสัมพันธออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ)
๒. กกต. แจงการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบหาลานบาทถวน) ใหแก กปส.
สนผ. ประสานกับ กกต. ในเรื่องงบประมาณ ทราบวา กกต. ยังคงยืนยันกรอบงบ
ประมาณดังกลาว แตเนื่องจาก กกต. ไดกําหนดวงเงินดังกลาวไวรวมกับงบประมาณของสํานัก
ประชาสัมพันธ ของ กกต. ทําใหอาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติและไมคลองตัว ดังนั้น กกต. จะนําเรื่องนี้
/ เขาที่ประชุม ......................

-๘เขาที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณสนับสนุน กปส. ใหรวมอยู
กับงบประมาณของหนวยงานสนับสนุน ซึ่งจะทําใหเกิดความคลองตัวของทั้ง ๒ ฝาย เชนเดียวกับ
การเลือกตั้งครั้งที่ผาน ๆ มา
เนื้อหาการประชาสัมพันธ
๑. สนผ. ขอความรวมมือทุกหนวยงานใหประชาสัมพันธเรงดวนเรื่องวันลงทะเบียน
ผูใชสิทธิออกเสียงประชามตินอกเขต ระหวางวันที่ ๑๐-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยขึ้นระบบอินท
ราเน็ทของ กปส. ตั้งแตวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และประสานไปดวยวาจากับทาง สปข.๑-๘ ซึ่งพบ
วาทางหนวยงานตาง ๆ ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยไดเผยแพรขอมูลตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ทั่วประเทศ ทางระบบอินเตอรเน็ท สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย ชอง 11
๒. สนผ. ไดจัดทําเนื้อหาการประชาสัมพันธการออกเสียงประชามติและขอความ
รวมมือ สวท. สทท.๑๑ สปข. ๑-๘ ใหเรงประชาสัมพันธเนื้อหาดังกลาวโดยขึ้นระบบอินทราเน็ท
ของ กปส. ตั้งแตวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
สําหรับงบประมาณการดําเนินการ สทท.๑๑ สวนกลาง จะเปนผูวางแผนจัดทําราย
ละเอียดครอบคลุมไปยัง สทท.๑๑ ใน สปข. ตาง ๆ ดวย สําหรับงบประมาณวิทยุ จะมีการจําแนก
ชัดเจนวา สวนไหนเปนของ สวท. สวนกลาง และสวนไหนเปนของ สวท. ภูมิภาค แผนทั้งหมดได
มีการนําเสนอ กกต. และอนุมัติตามวงเงินแลว แตขั้นตอนตอไปคือ การเปดบัญชีรับ กคล. จะ
ดําเนินการขออนุมัติเปดบัญชี และ กกต. จะโอนเงินมาใหทันที แตในสวนที่ สทท.๑๑ รับผิดชอบ
จะขอขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมระหวาง สทท. สวนกลางและสวนภูมิภาค
ผูแทน ผอ.สทท.๑๑ (นายทินรัตน สัจจาพิทักษ) ชี้แจงวา ไดประสานกับ สนผ.
และ กคล. วาจัดสรรงบประมาณมาให สทท. ๑๐ ลานบาท รวมถึง สทท. ภูมิภาค ขณะนี้ไดดําเนิน
การไปลวงหนาแลว เรื่องการจัดทําสปอต และการจัดทํา Vox pop ซึ่งเปนลักษณะของการ
สัมภาษณประชาชน รณรงคกระตุนใหไปลงประชามติเริ่มดําเนินการแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การสนับสนุนดานประชาสัมพันธ อบจ., อบต. และเทศบาล
ผอ.สนผ. เสนอวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติให ผอ.สปข.๑-๘ และประชาสัมพันธจังหวัด
ผูแทนภาค ไปประชุมชี้แจงกับประชาสัมพันธจังหวัด เพื่อจัดทําแผนหลักการสนับสนุนประชาสัมพันธ
งานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะนัดประชุมเพื่อสรุปแผนตอไป นั้น
/การดําเนินงาน ...................

-๙การดําเนินงาน
อปส.มอบให สนผ.เปนหนวยงานสรุปแผนเพื่อนําเสนอที่ประชุมผูบริหาร โดยให
สปข.๑-๘ สงแผนให สนผ. ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และขอมูล ณ วันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีหนวยงานที่สงแผนฯ ไดแก สปข.๑,๒, ๓, ๔, ๕, ส.ปชส.จังหวัดมหาสารคาม
และ ส.ปชส.จังหวัดขอนแกน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
จึงขอความรวมมือหนวยงานที่ยังไมไดสงมาให ขอใหรีบดําเนินการจัดสงเขามา เพื่อจะไดพิจารณา
ในภาพรวม และขอเชิญผูแทนทุกทานมาจัดทําเปนแผนรวมอีกครั้งหนึ่ง และจะไดนําเสนอ
อปส.เพื่อใหทานมอบนโยบายตอไป
รปส. (นางภัทรียาฯ) แจงวา เรื่องประชาสัมพันธจังหวัดนาแปลกใจที่สงมาเพียง
หนึ่งจังหวัดเทานั้น ขอเสนอแนะอยากใหทําคือ จัดทําเปนกลุมภาคแลวจัดสงเขามา กิจกรรมของ
ประชาสัมพันธจังหวัดไมควรจะแตกแยก ตางคนตางคิด ควรจะใหผูแทนภาคเปนผูริเริ่มรวมพลัง
สมองความคิดเห็นจัดทําแผนเปนภาค ๆ เขามาจะดีกวา ไมใชวาจะตองทําถึง ๗๕ จังหวัด ๗๕ กิจ
กรรม ไมเหมือนกันเลย ควรจัดทําเปนกลุมภาคมานาจะดีกวา
ประธานฯ แจงวา ตามที่ รปส.(นางภัทรียาฯ) ใหขอสังเกตก็ถือวาเปนเรื่องประชาสัมพันธภาค
ควรจะไปหารือกันและก็นําเสนอแผนเขามาบรรจุอยูในกลุมเดียวกัน รวบรวมสงให สนผ.
ผอ.สปข.๗ แจงวา ในสวนของ สปข.๗ ไดจัดทํารวมและประชุมรวมกันในประชาสัมพันธ
ภาค ๗ ดวย ซึ่งไดจัดสงให สนผ. แลว
ประชาสัมพันธผูแทนภาค ๗ (นายจําลอง สิงหโตงาม) แจงวา มติที่ประชุมครั้งที่แลว
ใหจัดทําในภาพรวมทั้งวิทยุ/โทรทัศน และประชาสัมพันธจังหวัด โดยให สปข. เปนหนวยงานหลัก
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบให สนผ.สรุปรวมและจัดทําแผนหลักตอไป
๓.๔ ผลการดําเนินการนิเทศงานการพัฒนาระบบราชการ
ในสวนภูมิภาค
ห.กพร.กปส. รายงานวา กพร.กปส. ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
นิเทศงานการพัฒนาระบบราชการของสํานัก/กอง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งไดเริ่ม
ดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เปนตนมา และไดดําเนินการสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม ที่ผานมา
วัตถุประสงคของการนิเทศงาน เพื่อรับทราบความกาวหนาการพัฒนาระบบราชการ
ในระดับสํานัก/กอง และเพื่อรับทราบปญหา อุปสรรคของการพัฒนาระบบราชการของสํานัก/กอง
ตลอดจนรับฟงขอเสนอแนะขอคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรการ
การพัฒนาระบบราชการที่สํานัก ก.พ.ร. กําหนด
/การดําเนินการ .................

- ๑๐ การดําเนินการ
กพร.กปส. ไดดําเนินการนิเทศงานการพัฒนาระบบราชการของหนวยงานใน
สวนกลางเสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ สําหรับหนวยงานในภูมิภาคไดดําเนินการเสร็จสิ้นเมื่อ
ตนเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ซึ่ง กพร.กปส. ไดประเมินผลการดําเนินการนิเทศงานของทุกสํานัก/กอง
โดยไดรายงานผลการประเมินการดําเนินการในสวนกลางใหที่ประชุมผูบริหารทราบไปแลว เมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๕๐ ในครั้งนี้จึงไดประมวลผลการดําเนินการในสวนภูมิภาค ทั้ง ๘ เขต เพื่อรายงานที่
ประชุมผูบริหารทราบ รายละเอียดสรุปไดตามตารางที่แนบ
ประเด็นนําเสนอ
๑) รับทราบผลการดําเนินการนิเทศงานการพัฒนาระบบราชการในสวนภูมิภาค
ทั้ง ๘ เขต
๒) ขอความรวมมือสํานัก/กอง/หนวยงาน ใหความสําคัญตอแนวทาง/มาตรการการ
พัฒนาระบบราชการอยางจริงจัง เพื่อใหสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมอยางตอ
เนื่องตอไป
มติที่ปะชุม

รับทราบ
๓.๕ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐ และรายงาน
เงินคงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐
อกค. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบและใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัด
และติดตามใหถูกตองตามระเบียบตอไป
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 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. เงินงบประมาณ ....................

- ๑๑ –
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. 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
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๓.๖ รายงานผลการ .................

- ๑๒ –
๓.๖ รายงานผลการประเมินตนเอง (self assessment report)
รอบ ๙ เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูแทน ผอ.สนผ. (น.ส.รวงทอง ยศธํารง) รายงานวา สํานัก
งาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แจงเรื่องการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยกําหนดให กปส. กรอกขอมูลรายงานการประเมินผลตนเอง (e-sar Card) รอบ ๙
เดือน เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.
ในคราวประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ สนผ.
ไดสรุปการประชุมการรายงานผลการติดตามความกาวหนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๐ รอบ ๖ เดือน ใหที่ประชุมทราบแลว
การดําเนินงาน
สนผ. โดยสวนประเมินผล ไดกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (e-sar Card)
รอบ ๙ เดือน เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร.เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๐ ซึ่งผลการประเมินตนเองของ กปส. รอบ ๙ เดือนนั้น ในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
๑.๘๖ จากคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งผลคะแนนดังกลาว จะตองรอผลการตรวจสอบจากสํานักงาน ก.พ.ร.
อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานของปงบประมาณ ๒๕๔๙ ในชวงเวลาเดียวกัน
พบวา ไดคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๗ อยางไรก็ดี ผลการดําเนินงานในภาพรวมประสบความสําเร็จเปน
ไปตามระยะเวลาและแผนที่วางไว
ทั้งนี้ ผลคืบหนาการดําเนินงานในรอบ ๙ เดือน สวนใหญไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ ๑
โดยเฉพาะกลุมตัวชี้วัดที่ตองรอผลการประเมินปลายป ตัวชี้วัดที่ ๓.๒, ๓.๓, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๙,
๓.๑๐ และ ๕) และมีตัวชี้วัดที่คอนขางประสบปญหาคือ ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของรอย
ละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน โดยเปาหมาย ที่ตั้งไว
คือ รอยละ ๗๓ ซึ่งในรอบ ๙ เดือนนี้ ยังไมมีการเบิกจายเงินแตอยางใด ดําเนินการแตเพียงลง
นามในสัญญา จํานวน ๖ โครงการเทานั้น ผลการดําเนินการลาชากวาแผนมาก จึงตองเรงใหหนวยงาน
และผูกํากับตัวชี้วัดรีบดําเนินการในชวงนี้กอนถึงรอบ ๑๒ เดือน เพราะเกรงจะไมไดคะแนนตาม
เปาหมายที่ตั้งไว แตมีผลคะแนนบางตัวชี้วัดในรอบ ๙ เดือน มีความคืบหนาในระดับดี รวม ๕
ตัวชี้วัดไดแก
ตัวชี้วัดที่ ๓.๗ เว็บไซตที่ใหบริการรับฟงชมรายการวิทยุและโทรทัศนของ กปส.
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ไดคะแนนเทากับ ๕
/ตัวชี้วัดที่ ๖ .................

