- ๑๓ ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ไดคะแนนเทากับ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสวนราชการ ไดคะแนนเทากับ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๑ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ไดคะแนนเทากับ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ไดคะแนนเทากับ ๔
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ห.กพร.กปส. แจงวา เทาที่ทราบ สนผ. ในฐานะที่รับผิดชอบจัดทําคํารับรองในภาพรวม
กําลังเรงดําเนินการ เพราะมีหลายตัวที่การดําเนินการไมคืบหนาเทาที่ควร ทําใหคะแนนที่ออกมา
เมื่อเทียบกับปที่แลว ในชวงเวลาเดียวกันมีผลตางกันดังกลาว แตก็สามารถที่จะเรงดําเนินการได
ในชวง ๑๒ เดือน ซึ่งจะตองมีการรายงานอีกรอบหนึ่ง ขณะนี้เทาที่ทราบ สนผ. ก็ไดชี้แจงและแจง
ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดทราบแลว โดยเฉพาะผูกํากับตัวชี้วัดซึ่งคิดวาคงจะตองไปดูใน
รอบ ๑๒ เดือนวาจะสามารถเรงการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายไดมากนอยเพียงใด
ผูแทน ผอ.สนผ. (น.ส.รวงทองฯ) ชี้แจงวา ตามที่ ห.กพร.กปส. กลาว ไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนและมีบางตัวชี้วัดที่ยังไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายได ซึ่งไดมีการติดตาม โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการเพิ่มจํานวนผูรับฟงรายการขาววิทยุของ สนข. และทาง สนข. แจงวา มีปญหาในเรื่อง
ของในฐานะผูกํากับตัวชี้วัด เรื่องการพัฒนาขาวเปนเรื่องของ สปข. ๑-๘ เปนผูที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาของแตละ สปข. โดยเฉพาะขาวทองถิ่น ขาวภูมิภาคที่ สปข. รับผิดชอบ ไดมีหนังสือ
หารือวาจะดําเนินการอยางไร จะเชิญประชุม สปข.๑-๘ เพื่อที่จะรวมกันพัฒนา ซึ่งไดเสนอไปวา
นาจะใหมีการจัดประชุมผูเกี่ยวของในเรื่องของขาววิทยุ ทราบวา สนข. กําลังเรงดําเนินการอยู เพื่อที่จะ
เรงดําเนินการในชวงนี้
ห.กพร.กปส. เสนอขอสังเกตเพิ่มเติมในเรื่องตัวชี้วัดที่ ๓.๙ เรื่องภาพลักษณองคกรของ
กปส. อาจจะมีปญหา เพราะมีปญหามา ๒ ปแลว ปที่แลวผลคะแนนออกมาก็ตกคือไดคะแนน ๑ เทานั้น
และในปนี้เกรงวาจะมีปญหาอีก โดยขอเท็จจริงตัวชี้วัดนี้ประเมินจากโครงการเรื่องภาพลักษณที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งในป ๒๕๕๐ ไดรับจัดสรรงบประมาณ ๖ ลานบาท และยังมีโครงการอื่น ซึ่งไมได
รับงบประมาณ แตเปนโครงการที่ กปส. ใหบริการแกกลุมเปาหมายตามที่ ก.พ.ร. กําหนด ๔ กลุม ได
แกโครงการรับนักศึกษาฝกงานกับภารกิจของ กกช. ที่ใหบริการทั้งสื่อมวลชน ภาคเอกชน ในเรื่อง
ทดสอบผูประกาศ เพิ่มเขามาดวย แตเทาที่ผานมาในการรายงานผลรอบ ๙ เดือน ในงบประมาณ
/๖ ลานบาท...................

- ๑๔ ๖ ลานบาท เทาที่ดูบางโครงการไมเกี่ยวของโดยตรงกับผูรับบริการที่เปนกลุมเปาหมายหลักที่กําหนด
เชน งบประมาณ ๑.๕ ลานบาท ก็จัดมาอยูในเรื่องของภาพลักษณ แตเปนเรื่องของการเชิญบุคลากร
กปส. มาในชวงวันคลายวันกอตั้ง กปส. เปนตน ฉะนั้นผูกํากับตัวชี้วัดจะตองหารือกับ Third Party
ที่จะมาประเมิน เพื่อใหทราบวากลุมเปาหมายที่แทจริงคือใคร และเราสามารถเลือกโครงการที่จะ
ประเมินได ไมจําเปนตองเลือกเฉพาะโครงการที่มีงบประมาณจัดสรรใหเทานั้น ฉะนั้นตัวชี้วัดตัวนี้
ก็อาจจะตองรอลุนอยูพอสมควรสําหรับปนี้ ไมทราบวาจะผานไปไดตามเปาหมายหรือไม
ประธานฯ แจงวา เรื่องโครงการประชาสัมพันธภาพลักษณของ กปส. สอบตกมา
๑ ปแลว ซึ่งก็เปนเรื่องแปลกแตจริง เพราะเราก็ทําประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรอื่นมากมาย
แตของเราเองไมประสบความสําเร็จ อาจจะเปนอยางที่ ห.กพร.กปส. กลาวในเรื่องของการประเมิน
เรื่องของการจัดโครงการที่ไมเหมาะสมคงจะตองรีบทบทวน โครงการภาพลักษณ สลก. กับ สพป.
รับผิดชอบ ตรงนี้จะตองดูในชวงเวลาที่เหลืออยู อาจจะตีตื้นขึ้นมาได
ผูแทน ผอ.สนผ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ทางสวนประเมินผล ซึ่งเปนผูนําผูประเมินจาก
บุคคลภายนอก (Third Party) มาใหคําแนะนําใหแกผูกํากับตัวชี้วัดแลว ขอเรียนวาในปที่ผานมา
กอนที่จะมีการสุมแบบสอบถามไปก็ไดมีการหารือกันอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ แตวา
ผลที่ออกมายังไมไดตามเปาหมาย ซึ่งก็ไมเขาใจเหมือนกันวา หลังจากที่หารือกันแลว แตแบบที่
หารือกันต่ํากวาเปาหมายมาก แตถาถามวากลุมเปาหมายเราผิดไปหรือไม ตอบไดเลยวาไมผิด เปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดไว คือ สวนราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในปนี้ยังมี
ความคลางแคลงใจอยูก็จําเปนที่จะตองอาศัยผูประเมินจากบุคคลภายนอกคนเดิมเปนผูประเมิน
โดยที่กลุมเปาหมายเราก็ไดมีการหารือกันและไดเชิญผูกํากับตัวชี้วัดมาและมีการประสานงานกันอยางใกลชิด
สวนสถาบันการศึกษาซึ่งเรามองดูวาในเรื่องของนักศึกษาฝกงานที่จะมีสวนที่จะทําใหคะแนนเรา
ตีตื้นขึ้นมา กลุมเปาหมายในปนี้จะเนนไปที่สถาบันการศึกษาสวนหนึ่ง ก็ถือวาใหเปนสัดสวนคอนขาง
ใหญมากคือ สถาบันราชภัฎที่จะสงนักศึกษาเขามาฝกงานที่ กปส. แตอยางไรก็ตามก็ไมทิ้ง
สถาบันการศึกษาอื่น หากจะนํากลุมเปาหมายที่มาใชบริการกับเราโดยตรงก็คงเปนไปไมได เพราะ
ขัดกับเรื่องของการประเมิน เพราะวาการประเมินเปนการประเมินภาพใหญของ กปส. จะไปชี้เฉพาะใน
สวนที่วากับคนที่มาใชบริการจริง ๆ ผลจะเบี่ยงเบน และก็เหมือนกับวาประเมินเขาขางตนเอง
ห.กพร.กปส. ชี้แจงเพิ่มเติมวา จริง ๆ แลวการประเมินภาพใหญอยางที่ผูแทน
ผอ.สนผ. กลาวนาจะเปนการประเมินภาพรวม เมื่อองคกรดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรครบ ๔ ป
อันนั้นประเมินเปนการประเมินความพึงพอใจหรือภาพลักษณองคกรในภาพรวมไดวาเมื่อมีการ
ดําเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตรแลว กลุมเปาหมาย ๔ กลุมนี้ใหการยอมรับหรือเชื่อถือในความ
เปนมืออาชีพของเราหรือเปลา แตสําหรับการประเมินแตละปจะตองประเมินโดยยึดโครงการที่ไดรับ
/จัดสรรงบประมาณ ..................

- ๑๕ จัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเปนการประเมินประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร ประเมินความคุมคา
ของการใชจายงบประมาณ ซึ่งในแตละปจะมีโครงการที่แตกตางกัน ไมใชการประเมินภาพรวม
เนื่องจากเราทําคํารับรองเปนรายปจึงตองประเมินโครงการรายป
ผอ.สปข.๘ แจงวา เรื่องภาพลักษณคิดวาสําคัญ เรายังไมมีทิศทางจะทําภาพลักษณ
ของเราเทาที่ควร เพราะกิจกรรมกระจัดกระจาย และแตละ สปข. จะไปทํากันอยางไร จึงขอ
เสนอแนะวา ควรมาทบทวนวา กปส. จะวางแผนอยางไร จากนั้นก็จะมีกิจกรรมที่จะเสริมเพื่อสราง
แบรนดใหมีความชัดเจนขึ้น เราก็จะสามารถที่จะประเมินอยางชัดเจนได เสนอใหทําเปนรูปที่เปนแพคเกจ
และมีคณะทํางานชุดเล็กเขามาดําเนินการอยางจริงจัง และสนับสนุนงบประมาณเขาไปดําเนินการ
อยางเต็มที่
ผอ.สปต. แจงวา การจัดสรรงบประมาณกับโครงการกิจกรรมที่อาจารยประเมินมา
อาจารยก็แจงแลววาไมสอดคลองกัน คือ กปส. ใหหัวเรื่องวาภาพลักษณ แตโครงการ กิจกรรมที่ตั้งไว
ภายใตโครงการไมใชเรื่องภาพลักษณ แตเปนกิจกรรมที่หลากหลาย ในสวนการประเมินยังเห็นดวย
วาคนที่รับผิดชอบในโครงการกิจกรรม แตละโครงการจะตองหารือกับอาจารยอยางจริงจัง กปส.
ตองการจะเปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร และมีบทบาทเปนที่ปรึกษาดานการประชาสัมพันธ ภาพลักษณ
ของเราก็คือความแข็งแกรงวามีมากนอยแคไหน และนํารายชื่อลูกคาของเราไปมอบใหอาจารยไป
ประเมิน ตองเปนคนที่มารับบริการจากงานเหลานี้ นอกจากภาพใหญที่จะไปประเมิน ในภาพเล็ก
โครงการกิจกรรมวาเราไปชวยกรมอื่น กรมอื่นก็จะตองมาประเมินให กปส. เพราะวาถาคุณไป
สอบถามคนอื่น ซึ่งไมเปนลูกคาอาจจะอยูในกรม แตเขาไมไดใชบริการ เขาก็จะเขียนอะไรตาม
ความรูสึกนึกคิดก็ไมยุติธรรมตอ กปส. อันนี้คงจะตองมาหารือกั
น

ผอ.สปข.๓ แจงวา เรื่องภาพลักษณ สปข. ๓ ไดหารือกับเจาหนาที่แผนซึ่งมองวาไมตรง
โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินนักศึกษาที่มาฝกงาน เพราะวาเม็ดงานไดลงไปที่กิจกรรม สปข. ๓
ไดดําเนินการ จริง ๆ แลวนักศึกษาฝกงานจะตองมีการปฐมนิเทศใหรับรูเรื่องขององคกรของเรา รูงาน
ของเรา ในขณะเดียวกันเมื่อเขาออกไปเราก็ตองทําการประเมิน แตก็ไมมีกิจกรรมอะไรทั้งสิ้น เพราะ
เราไมใหความสนใจ ตรงนี้ควรจะใหจัดกิจกรรม อยางนอยสุดทายจะตองมีการประชุม
ประธานฯ แจงวา ขอเสนอเสริมในเรื่องของนักศึกษาฝกงาน ถาเราจะมุงหมายให
เราไดภาพลักษณที่ดีจากนักศึกษาฝกงาน จะตองมีการทําอะไรใหเปนระบบมากขึ้น คือ มีการปฐมนิเทศ
สรางความประทับใจใหกับนักศึกษา ทําใหนักศึกษารูจักองคกรของ กปส.เปนอยางดี

/มติที่ประชุม .................

- ๑๖ มติที่ประชุม
รับทราบ โดยมีขอสังเกตในตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของ
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน และในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อกค. เสนอวา ในคราวประชุมประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการตามระเบียบใหม โดยขอให ผอ.สํานัก/กอง ไปพิจารณาบริหารจัดการเอง นั้น
การดําเนินงาน
อปส. ไดนัดประชุมหารือ เรื่อง การทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และอื่น ๆ
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
มติที่ประชุมเห็นชอบให สทท.๑๑, สวท., สนข. และ สปข.๑-๘ จัดทําแนวทางการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นําเสนอที่ประชุมผูบริหารในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ดังนี้
๑. ขอมูลเปรียบเทียบการเบิกจายในอัตราวันละ ๑๐๐ บาท และอัตราที่จะเบิกจายใน
ระเบียบใหม (วันธรรมดา ๒๐๐ บาท วันหยุดราชการ ๔๒๐ บาท) จะตองใชงบประมาณเพิ่มเปน
จํานวนเทาใด
๒. แนวทางการบริหารจัดการ เชน ฐานะการเงินจะสามารถเบิกจายไดตลอดไป
หรือไม ถาไมเพียงพอจะดําเนินการอยางไร เปนตน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
รปส. (นายเผชิญฯ) ประธานที่ประชุมแจงวา การนําเสนอมาแตละแหงบางเรื่องดู
วาจะเปนการเพิ่มขวัญกําลังใจกลับไปลด เจตนารมณของระเบียบใหมตองการใหมีการเบิกคาอาหาร
ทําการลวงเวลาจากวันละ ๑๐๐ บาท เปนวันละ ๒๐๐ บาทสําหรับวันธรรมดา แทนที่จะเพิ่มจาก
๒๐๐ บาท แตทานกลับไปลด ซึ่งดูแลวไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และอีกประการหนึ่ง
สวท.ลดคนเหลือ ๕๖ คน แลวสวนที่เหลือทําอยางไร ก็แสดงวาในอดีตมีคนทํางานเพียง ๕๖ คน
และจะให กปส. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให ขณะนี้ อปส. ไดลงนามในเรื่องการใชคําสั่ง การใช
อัตราคาเชาเวลาใหมแลว ซึ่งจะมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป สวท. และ สทท.
สามารถหาพันธมิตรมารวมผลิตรายการ หรือเชาเวลา โดยใชกรอบอัตราการเชาเวลาในอัตราใหม
ฉะนั้นควรใชวิธีการที่จะไปหาพันธมิตรมารวมผลิตรายการ เพื่อที่จะหารายไดและจะมีการออก
คําสั่งมอบอํานาจให ผ.สวท. และ ผ.สทท. ภูมิภาค มีอํานาจในการลดราคาในการเชาเวลาหรือผลิต
/รายการลง ...............

- ๑๗ รายการลงได ๒๕% จากอัตราที่ประกาศใช ผอ.สํานัก ไมวา ผอ.สวท., ผอ.สทท. และ ผอ.สปข.๑-๘
มีอํานาจในการลดราคา ๕๐% ควรใชมาตรการนี้แสวงหารายได เพื่อที่จะนํามาใชการบริหารจัดการ
โดยยึดถือมติ ครม. ป ๒๕๔๕ ที่แจงวา กปส. จะตองหารายไดเพื่อนํามาใชทํานุบํารุงเครื่องมือ
อุปกรณ ตามมติการใชเงิน SAL มาประกอบ ซึ่งดําเนินการได แตมาตรการหนึ่งที่ใหเบิกอัตรา
เดิมวันละ ๑๐๐ บาท ก็เปนเรื่องที่พอฟงได ถาสถานะการเงินของสํานักไมสามารถเบิกไดในอัตรา
วันละ ๒๐๐ บาท แตไมควรไปลดอัตราใหเหลือ ๘๐, ๕๐ และ ๓๐ บาท และมาตรการที่ควรเสนอ
ควรจะเปนหามาได ๑๐๐ สงเปนรายไดแผนดิน ๒๕% แลวจะเก็บไวเทาไหรกี่เปอรเซ็นต และให
กปส. กี่เปอรเซ็นต นาจะเปนทางออกอยางนี้มากกวา และนํามาตรการนี้ไปกําหนดมาตรการใหม เพื่อที่จะ
สรุปเสนอให อปส. พิจารณาในภาพรวมเดียวกัน
ผอ.สวท. แจงวา ในสวนของ สวท. ขณะนี้ไดใชมาตรการคุมเขม และมีคําสั่งให
พิจารณาความเหมาะสมจํานวนบุคลากรในชวงเวลาการปฏิบัติราชการ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติภารกิจ
หนาที่ ตอมาคือการลดการออกอากาศ เพื่อลดคากระแสไฟฟา มีการลดคนทํางาน ลดคาตอบแทน
ตาง ๆ ก็ไดดําเนินการอยูขณะนี้ จึงขอเรียนวา ไดดําเนินการไปบางมาตรการแลว และพยายามจะ
หาเงินไปใหผูปฏิบัติงานใหได
รปส.(นางภัทรียาฯ) ประธานที่ประชุม แจงวา ขอใหพยายามสรุปประเด็นใหได
เพื่อที่จะนําเสนอ อปส. อีกครั้งหนึ่ง และขอใหขอสังเกตวา มาตรการที่นําเสนอเขาที่ประชุมเพื่อ
พิจารณานี้ เพื่อเดินทางไปขางหนาไมถอยหลัง เพราะฉะนั้นไมควรจะต่ํากวา ๑๐๐ บาท ขอใหมา
ชวยกันหาวิธีการแกปญหา เพราะวาเราคงจะตอบปญหากรมอื่น ๆ ยาก กรมอื่นเขาจาย ๒๐๐ บาท
กปส. จายเพียง ๑๐๐ บาท จริง ๆ แลวหากขาราชการไปรองเรียน กรมก็จะมีความผิดอยางนี้
ไมถูกตองเลย เพียงแตวา กปส. มีผูอยูเวรปฏิบัติราชการนอกเวลามากกวากรมอื่น ซึ่งหมายความ
วาเราตองมีรายไดมาเสริมเพียงพอ ที่จะใหอยูไดตามอัตราใหม ดังนั้น ตองมาหาวิธีคิดวาจะหาเงิน
มาใชในอัตราใหมไดอยางไร
ผอ.สพท. แจงวา เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐบาล และเปนคาตอบแทน
หลักของ กปส. ตองดําเนินการตามระเบียบใหม โดยมีหลักประกันคือ ไมต่ํากวา ๑๐๐ บาททุกคน
สําหรับกรณีระยะแรกควรจะดําเนินการบวกเงินไปอีก ๕๐% เชน ๑๐๐บาทบวก ๕๐ บาท วันปกติ
เปน ๑๕๐ บาท วันหยุดราชการเปน ๒๕๐ บาทในระยะแรก หากปตอไปควรตั้งงบประมาณให
เพียงพอ และดําเนินการไปตามระเบียบใหม
ผอ.สปข.๗ แจงขอให กปส. จัดสรรเงินรายไดใหเพียงพอกับคาใชจาย เพื่อให
เจาหนาที่ทุกคนมีเบี้ยเลี้ยงไดทั้งเดือนทุกเดือน เฉลี่ยกันไดเพียง ๗๐ บาท ควรจะไดให กปส.
พิจารณาบาง สปข.๗ มีปญหาเรื่องเงินรายได เชน สวท.ระยอง, ชลบุรี ตราด อยูไดดวยลูกจางชั่วคราว
/ไดทําการจาง .................

- ๑๘ เรื่องไดเงียบหายไป ปญหาที่เกิดมาก็ใชเงินรายไดที่มีอยู

ไดทําการจางทดแทนในชวงที่เปน SDU
ใชไปเกือบหมดแลว
ผอ.สปข.๓ เสนอวา กรณีใชอัตราใหมขอเสนอเงินสมทบจาก กปส. ๕๐% สวนที่
เหลือก็จะไปบริหารจัดการตามแนวทางที่ไดนําเสนอ อาจจะมีการบูรณาการในเรื่องการหารายได
จาก อบจ, อบต. หรือจังหวัด ซึ่งขณะนี้ สปข.ก็ไดดําเนินการอยูแลว ขอเรียนใหทราบวา สปข.๓
ไมขอรับการสนับสนุนจาก กปส. ๑๐๐%
ผอ.สปข.๔ ขอใหขอมูลกับผูบริหารวา เรื่องของคาลวงเวลาถาจะพิจารณากัน
ตองพิจารณาใหครอบคลุมหลายดาน ถาจะพิจารณาเฉพาะเรื่องเงินอยางเดียวก็จะมีปญหา ขอยก
ตัวอยางเชน สทท. จันทบุรีไมมีเงินจายคาลวงเวลา จันทบุรีมีลูกจางชั่วคราวมาก ซึ่งใชจากเงินงบประมาณ
ไมได ใชจากเงินรายไดเทานั้น และโครงสรางของการอยูเวรลวงเวลาของเราอยูกันทั้งสถานี ควรจะ
ปรับปรุงใหเฉพาะแตผูที่อยูปฏิบัติงานจริงตามความจําเปน กปส. ไมไดจัดสรรเงินรายไดให
สวนภูมิภาคเลย สถานีบางสถานีเปนเครือขาย ก็จะตองขอจากสวนกลาง ควรจะพิจารณากันให
ครอบคลุมกันหลายดาน
ผอ.สปข.๘ เรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญนาจะใชมาตรฐานเดียวกัน มาตรฐานจะตองคํานึงถึง
ศักยภาพของแตละสวนดวย จึงขอเสนอเปน ๒ นัย ๑. ควรจะคํานึงถึงการจัดกรอบใหเสมอกัน
๒. ควรคํานึงถึงศักยภาพของแตละพื้นที่ไมเทากัน จึงตองขอรับการสนับสนุนบางสวน
ผอ.สปข. ๖ แจงวา สปข.๖ สามารถดําเนินการไปได โดยเบิกอัตรา ๒๐๐,๔๐๐
บาท ไปแลว ๒-๓ แหงดวยกัน คือ สวท. สงขลา, สคท. ยะลา และ พัทลุง แตยังมีบางแหงที่ไม
สามารถเบิกจายได เนื่องจากอยูในพื้นที่วิกฤต เบิก ๑๐๐ บาทไปกอน ตามสภาพที่เปนจริง แตไม
เคยเบิกจายนอยกวานี้ และคาดวา ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ คงจะดําเนินการได
ประธานฯ แจงขอให กคล. และ สลก. บันทึกไววา แตละ สปข. ปฏิบัติแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับศัยกภาพของแตละพื้นที่ ซึ่งไมไดวาใครผิดใครถูกทั้งสิ้น แตเวลานี้เรากําลังอยูในระหวาง
การหาขอเท็จจริง เพื่อรวบรวมนําเสนอ อปส. ไดตัดสินใจ
ร.ผอ.สปข.๕ แจงวา สปข.๕ คงใหเบิกจายในอัตราเดิม ๑๐๐ บาท โดยใหใชจาก
เงินงบประมาณไปกอน สําหรับสถานีที่เงินงบประมาณหมดก็ใหเบิกจายจากเงินรายไดของสถานี
เองที่จัดหาไว และในสวนมาตรการตอไป คงจะตองมีการตกลงรวมกันระหวาง สปข. หนวยงานใน
สังกัดวาควรจะตองมีการปรับลดอัตราในการปฏิบัติงานลวงเวลาลงใหนอยลง และใหเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน และกรณีที่มีงานเฉพาะกิจก็จะขอใหมีการเบิกจายเปนรายชั่วโมง
ผอ.สปข.๔ แจงเพิ่มเติมวา เงินที่เขาทํางานนาจะใหการตอบแทนไปตามระเบียบ ที่
สปข.๔ หารือกัน จากการอยูเวรตามกรอบที่ กปส. ใหไป ๕-๖ อัตรา ลดลงไปครึ่งหนึ่ง ขณะนี้จาย
แลว ๒๐๐ และ ๔๐๐ บาท
/ผอ.สปข.๒ ................

- ๑๙ ผอ.สปข.๒ แจงวา เรื่องนี้ไดมีการหารือกัน โดยเฉพาะเงินรายไดในปนี้ มาเรื่องของ
การเบิกจายก็เปนขอสรุป ๓ ประการที่นําเสนอในชวงภาวะนี้ ๑. ใหใชอัตราเดิม เมื่อใชอัตราเดิม เมื่อ
คําสั่งที่ ๓๙๘,๓๙๙ และ ๔๙๗ จะมีผลวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มาเนนในเรื่องของการวางแผนใน
เรื่องของการตลาด ผูบริหารใน สปข.๒ มีความมั่นใจวาจะสามารถจายไดในอัตราใหมนี้ ประการที่ ๓
คณะผูบริหารมีการหารือกัน มีการประชุมรวมกันระหวาง สปข.๑ และ สปข.๒ ที่จังหวัดนครพนมวา
ในเรื่องของอัตรา เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะของสถานีเหมือนกัน และมีการสง
ขาวสารหากัน จึงมีมติออกมาวา ขอใชอัตราเดียวกัน คือนําสงคลัง ๒๕% ที่เหลือ ๗๕% จะนํามา
แบง ถาหาไดมากก็จะขอใหทาง สวท. ตาง ๆ ไดมีโอกาสใชเงินตัวเอง และจะเนนในลักษณะเปน
การแขงขันดวย
ผูแทน ผอ.สปข.๑ (นางอังคณา สุริยกุล ณ อยุธยา) แจงวา การบริหารจัดการของ
ผ.สวท. แตละแหง ซึ่งยังคงเบิกจายในลักษณะปรับลดลง เชน สวท.นครราชสีมา เบิก ๓๐/วัน เจา
หนาที่บุคลากรมาก ถาจายเต็มอัตราก็ไมสามารถบริหารจัดการอยางอื่นได ถาเปนการหารายได
ก็นึกถึงสถานีที่อยูในระดับอําเภอ ซึ่งเปนสถานีดานซาย ชุมแพ สถานีเหลานี้ศักยภาพในการหาผู
สนับสนุน หรือคาเชาเวลาคงจะลําบาก จึงไมทราบวาคาตอบแทนจะเปนอยางไร และไดมีการ
หารือกันระหวาง สปข.๑ และ สปข.๒ ซึ่งก็เปนไปตามที่ ผอ.สปข.๒ กลาว คือเราจะตองมาหารือ
กันในเรื่องของการบริหารจัดการเงินคาตอบแทนสวนนี้
ประธานฯ แจงวา อัตราคาตอบแทน ๓๐ บาท/วัน คงจะนอยมาก คงจะตองกลับไป
ปรับปรุงใหม นาจะมีคนใหพอดีกับงาน จะตองเปนคนที่ปฏิบัติงานจริง ๆ ถาไมปฏิบัติก็ไมตองได
รับ สวนนี้เราเก็บขอมูลของแตละ สปข. ไวทั้งหมดแลว เพื่อที่จะไดปรับปรุง แตขอเรียนวา นโยบาย
ของผูบริหารคือวา ขอใหทุก สปข. รวมทั้ง สวท., สทท. และ สนข. สวนกลาง ที่ตองมีการจายเงิน
คาลวงเวลาจายในอัตราเดียวกันทั้งหมด ก็ตองมาหรือกันเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ๒๐๐
บาท กับ ๔๒๐ บาท อาจจะไมไดสําหรับ ๔๒๐ บาท อาจจะเปน ๒๐๐ บาทเทากันหมด ทั้งวันปกติ
วันหยุดราชการ และวันนักขัตกฤษ
ผูแทน ผอ.สทท.๑๑ (นายทินรัตน สัจจาพิทักษ) แจงวา ปจจุบันยังจายในอัตรา
เดิม ๑๐๐ บาท แตถาในเรื่องที่จะใหปรับเปน ๒๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ไมนาจะมีปญหา ซึ่งมี
แผนในการที่จะหารายไดเพิ่มขึ้น
ประธานฯ แจงวา สรุปให กคล.รวบรวมนําเสนอ อปส. วา ในการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแตละ สปข. ขณะนี้มีความแตกตางกันอยูอยางไร
และเพราะอะไรตามที่เสนอมา แตที่สรุปมาอาจจะยังไมชัดเจนนัก และทุก สปข. กลาวตรงกันคือ
เรื่องของการหารายไดเพิ่ม ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ยังมีอุปสรรค ปญหาอยู เชน
/การถายทอด ................

- ๒๐ การถายทอดสวนกลางมากไป ทําใหเวลาหารายไดลดนอยลง หรือบาง สปข. เชน สปข.๑ ,
สวท.บางแหงอาจจะไมมีศักยภาพที่จะหารายได แตภาพรวมใหญเราตองการอะไร คือตองการใช
บัญชีอัตราคาเชาเวลาอัตราใหม และจัดสรรเวลาที่จะให สปข. ตาง ๆ ไดหารายไดเพิ่มขึ้น
อกค. แจงวา ขอมูลทั้งหมดก็ตามที่สงมาให กคล. อาจจะสรุปมาใหไมหมด อาจจะ
เพิ่มใหในสวนนี้ และในสวนของ รปส. (นายเผชิญฯ) ที่มีมาตรการจะให สปข. หารายไดและแบง
เปอรเซ็นตใหกับทางสวนกลาง สําหรับในแตละ สปข. ควรจะไปหาขอมูลตัวเลขทั้งหมดมาให กคล.
และจะไดนําเสนอ อปส. วาแนวทางที่จะใหกลับไปถึง ๑๐๐% หลังจากหัก ๒๕% สงรายไดแผนดิน
หรือเปลา และอีกสวนหนึ่ง อปส. ก็มีมาตรการหนึ่งที่ให กคล. และ ผอ.สทท.๑๑ ไปดําเนินการ
คือหารือกับทางกรมบัญชีกลางที่จะงดสง ๒๕% ของเงินรายได ซึ่ง อปส. ไดใหนโยบายมาแลว
ผลเปนอยางไรก็จะนํารายงานใหทราบตอไป
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) แจงวา เปนหวงเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องนี้ ซึ่ง
ไมเหมือนกัน และไมเทากัน ขาราชการ กปส. เหมือนกัน ปฏิบัติงานเหมือนกัน แตไมไดเงินเทากัน
ถาเปนลักษณะของการบริหารบริษัทมหาชน จะตองขจัดปญหานี้ใหไดโดยเร็ว จะเปนที่ตําหนิแกผู
ใตบังคับบัญชาวาผูบริหารไมมีศักยภาพ บริษัทแมจะตองเปนผูดูแลเพื่อใหเกิดการทัดเทียมกันใน
องคกร จะแกปญหาอยางไรก็ขอใหรีบแกไข กอนที่จะถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เมื่อเริ่ม ๑
ตุลาคม ๒๕๕๐ สิ่งที่เปนหวงคือการเพิ่มรายไดคงไมงายเหมือนที่เราคิด เพราะคูแขงมีมาก ขณะนี้
เทาที่สัมผัสในตางจังหวัดการโฆษณาสินคาและบริการไปอยูที่วิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวีมาก ฉะนั้นผูที่ทํา
แผนการตลาดตองคํานึงถึงคูแขงขัน ตองใชความพยายามใหสูงไวกอน ในเมื่อทําสุดวิสัย ทําไมไดแลว
บริษัทแมจะตองเขามาดูแล เพื่อจะสรางความเสมอภาคใหมีความทัดเทียมในองคกร
ผอ.สพท. แจงวา ไดฟงขอมูลของ ผอ.สปข.๑-๘ คือ ประเด็นอยู ๑. ถายทอด
ถากรณีมีการถายทอดของรัฐบาลเงินไมไดอยูแลว ถากรณีถายทอดมีรายไดจากสวนกลาง คือมีขอสังเกต
สปข. บางครั้งไปรับงานจากพื้นที่มีเงินรายได และสวนกลางก็ถายทอดเชนกัน กรณีที่มีเงินรายได
เหมือนกัน กลายเปนแมดูดเงินลูก เวลายกเลิกคูสัญญา ณ พื้นที่ ถาจะมีมาตรการความเปนธรรม
เงินรายไดของสวนกลางจะตองแบงให สปข.๑-๘ จึงเปนธรรม แตเปอรเซ็นตวาไปตามสัดสวน
ผอ.สปข.๖ แจงวา ตามที่ สปข. ๖ ไดดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังไป
แลว โดยจาย ๒๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท ทั้งหมด ๓ แหง มีเทคนิคดําเนินการคือ ใชคิดนอกกรอบ
คือวา หากคิดอยางธรรมดาก็คงหาเงินไมไดแนนอน มีเวลาอีก ๓ เดือน เราตองใชวิธีการเดิม ผ.สวท.
แตละคนเขาไมไดเบิกจายคาลวงเวลาดวย เขาจะเบิกคาควบคุม คาลวงเวลา ผ.สวท. ไมไดรับ ตองใช
ทฤษฎีแรงจูงใจ ผ. สวท. จะตองไดดวยในฐานะผูควบคุม ๒. การประเมินปฏิบัติงานให ๒ ขั้นทุกคน
ที่ทําไดเขาเปา ตองใชการคิดนอกกรอบ
/ประธานฯ แจงวา ..............

- ๒๑ ประธานฯ แจงวา เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี เปนทฤษฎีแรงจูงใจ และแนวทางการตลาด
ยุคใหมที่ดีมาก ถาหากรวมแรงรวมใจกันจริง ๆ ขจัดปญหาตาง ๆ ที่มี เราคงจะทําไดใกลเคียงกัน
ทั้งหมดในเวลาอันไมชานัก ในเดือนตุลาคมนี้นาจะเปนไปได แตที่สําคัญทางสวนกลาง คือ ผอ.สวท.,
ผอ.สทท. ควรเปนตัวอยางที่จะตองเริ่มตนดวยตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพราะขณะนี้จาย ๑๐๐ บาทอยู
อวศ. แจงวา เดิมจะจายผูอยูเวรวันละ ๘ คน คือ ลดจาก ๘ คน เหลือ ๔ คน แตเมื่อ
มีระเบียบขึ้นมาใหเพิ่มเงิน สวศ ก็ขอเพิ่มเงินในปหนา ถามีการเพิ่มสวนนี้ คงให ผอ.สวท. หารายได
มาเพิ่ม เพราะอยูในสังกัด สวท. อยูแลว
ประธานฯ แจงวา แนวทางตาง ๆ ขอให กคล. รวบรวมนําเสนอเปนแผนให อปส.
ทราบแนวทางการบริหารจัดการวาจะดําเนินการอยางไร เพื่อที่จะใหไดใชการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเวลาราชการได เปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังตอไป
ที่ปรึกษาฯ (วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ฯ) ในหลักการที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เห็นวา ควรจะตอง
อิงอัตราใหมเอาไว เพราะวาสิทธิของขาราชการ ในเมื่อทางราชการใหแลว ก็นาจะใหตามสิทธิไม
ควรไปลด หรือตัดอัตราตัวเงิน แตวาการทํางานลวงเวลามักจะมีจุดออนจุดแข็งอยูคือ บางกรม
บางหนวยงานก็จะปลอยปะละเลย ตรงนี้ถาทางราชการเขาใหอัตราเพิ่มขึ้นแลว ควรจะมีการตรวจสอบ
และใหเขมงวดขึ้นในการทํางานลวงเวลา เพราะวาบางแหงเทาที่ทราบเหมาจายเปนรายเดือน ฉะนั้น
กรณีนี้ผูบริหารแตละหนวยงานไมควรปลอยปะละเลย สวนรายการที่บางรายการจะตองทํางานลวงเวลา
เปนประจํา ถามีโอกาสที่จะทํางานรวมผลิต ตรงนี้อาจผลักภาระใหเอกชนเปนผูรวมผลิตก็ได คือ
เบิกจายในนามเอกชน ไมตองมาเบิกจายที่ กปส. จะลดภาระเงินรายได หรืองบประมาณลง
อีกประการหนึ่งคือ บางงานซึ่งตองทําเปนประจํา บางทีถาเราสามารถจางเปนลูกจางประจํา ก็อาจจะ
เปนการลดอัตราจากคาลวงเวลาเปนอัตราคาจางลงได สวนนี้ก็จะประหยัดเงินงบประมาณหรือ
เงินรายไดของเราได
มติที่ประชุม
ให สปข.๑-๘ ไปจัดทําขอมูลในการหารายได และให กคล. รวบ
รวม เพื่อนําเสนอ อปส. พิจารณาในภาพรวมกอนการประชุมผูบริหารครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ
กรมประชาสัมพันธที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่
กําหนด ๑๕ หนวยงาน หนวยงานที่สงลาชากวากําหนด จํานวน ๗ หนวยงาน และหนวยงานที่ไม
ไดจัดสงจํานวน ๒ หนวยงานจากทั้งหมด ๒๔ หนวยงาน นั้น
/การดําเนินงาน ..............

- ๒๒ การดําเนินงาน
สนผ. ไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ เปนผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจพื้นฐาน ดังนี้.F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการบริหารบุคลากร การบริหารและอํานวยการประชาสัมพันธ
F ผลการดําเนินงานสนับสนุนดานการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ใหเปนไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย
F ความกาวหนาของแผนดําเนินงาน/โครงการสําคัญตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเรงดวน
- โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนพระมหากษัตริย
- โครงการประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในการรางรัฐธรรมนูญ
- โครงการประชาสัมพันธเพื่อความมั่นคงและสมานฉันทในพื้นที่
- โครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการประชาสัมพันธดานตางประเทศ
- โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบราชการ
- โครงการพัฒนากลไกการประชาสัมพันธแหงชาติ
- โครงการจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณของ กปส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑
- โครงการพัฒนาภาพลักษณกรมประชาสัมพันธ
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงทั่วประเทศ
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานี
วิทยุโทรทัศน
F ผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลทางสถานีวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ดานการขาว)
F ผลการดําเนินงานที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
- โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว ป ๒๕๕๐
- โครงการประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
นอกจากนี้ ไดดําเนินการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐบาลผานทางสื่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน ซึ่งเปนภารกิจพื้นฐาน เพื่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชน และสรางกระบวน
การมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งนโยบายดังกลาว ประกอบดวย
z นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๘,๓๕๕ ครั้ง เปนเวลา ๒,๖๐๘ ชั่วโมง ๒ นาที
/ประชาสัมพันธ ................

- ๒๓ ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๑,๖๒๗ ครั้ง เปนเวลา ๙๔ ชั่วโมง ๓๔ นาที
z นโยบายเศรษฐกิจ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๒๐,๒๔๕ ครั้ง เปนเวลา ๑๒๙ ชั่วโมง
๒๕ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๗๔๐ ครั้ง เปนเวลา ๔๗ ชั่วโมง ๔๑ นาที
z นโยบายสังคม
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๒,๐๑๗ ครั้ง เปนเวลา ๑,๘๘๗ ชั่วโมง
๔๒ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๑,๖๒๕ ครั้ง เปนเวลา ๘๘ ชั่วโมง ๒๒ นาที
z นโยบายการตางประเทศ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๓,๙๗๓ ครั้ง เปนเวลา ๔๙๔ ชั่วโมง
๔๗ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๒๕๔ ครั้ง เปนเวลา ๑๐ ชั่วโมง ๑๒ นาที
z นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๑๑,๕๙๔ ครั้ง เปนเวลา ๑,๑๔๔ ชั่วโมง
๔๗ นาที
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุโทรทัศน จํานวน ๔๑๗ ครั้ง เปนเวลา ๓๒ ชั่วโมง ๒๑ นาที
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ การจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ กปส.
ผูแทน ผอ.สนผ. (น.ส.รวงทองฯ) รายงานวา สํานักงาน
ก.พ.ร. มีหนังสือแจงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวม ๒๒ ตัวชี้วัด กปส. ทําคะแนนได ๔.๓๔๓๒ จากคะแนนเต็ม ๕ ไดรับการจัด
สรรเงินรางวัล ๕,๗๓๐,๕๙๐.๖๖ บาท มีตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงกวาเกณฑ ๙ ตัวชี้วัด ต่ํากวา
เกณฑ ๔ ตัวชี้วัด และตามเกณฑ ๙ ตัวชี้วัด
การดําเนินงาน
๑. อปส. มีคําสั่ง กปส. ที่ ๓๙๗/๒๕๕๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําป ๒๕๔๙ มี อปส. เปนประธาน รปส.ทั้ง ๓ ทาน เปนรองประธาน กรรมการประกอบดวย
ผอ.สวท., ผอ.สทท.๑๑, ผอ.สปข.๔, ผอ.สนผ., อกจ., ห.กพร.กปส. และ ผ.สปผ. เปนกรรมการ
และเลขานุการ
/๒. ประธานฯ นัด...................

- ๒๔ –
๒. ประธานฯ นัดประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐
สรุปผลการประชุมมีดังนี้
๒.๑ จัดสรรเงินรางวัล เปน ๒ สวน
สวนที่ ๑ รอยละ ๖๐ จัดสรรใหขาราชการและลูกจางประจําทุกคนเทากัน
เปนรางวัลสําหรับความรวมมือ เปนเงิน ๓,๔๓๘,๓๕๔.๓๙ บาท
สวนที่ ๒ รอยละ ๔๐ เปนรางวัลสําหรับ ผลงานที่โดดเดน ในการผลักดัน
งานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย (จัดสรรตามผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน) เปนเงิน
๒,๒๙๒,๒๓๖.๒๗ บาท
โดยพิจารณาจัดสรรให สํานัก/กอง ตามคาเฉลี่ยคะแนนตัวชี้วัดที่เกี่ยวของและ
ขนาดขององคกร ทั้งนี้ ใหใชฐานเงินเดือนของสํานัก/กอง มาคํานวณ เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมตอสํานัก/กอง ที่มีจํานวนบุคลากรมากนอยไมเทากัน สวนการจัดสรรเงินรางวัลระดับบุคคล
ไมใชฐานเงินเดือนมาคํานวณ เพื่อเปนการสงเสริมบุคลากรที่ทุมเทการปฏิบัติราชการใหบังเกิด
ผลตามตัวชี้วัด โดยไมคํานึงถึงระดับตําแหนง
๒.๒ การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร กําหนดใหแบงเปน ๒ สวน
เปนปแรก
สวนที่ ๑ รอยละ ๗๐ จัดสรรใหผูบริหารที่มีสิทธิ์ไดรับเงินเพิ่มพิเศษ
(อธิบดี, รองอธิบดี, ผูอํานวยการสํานัก/กอง ไมรวมหนวยงานที่ตั้งเปนการภายใน)
สวนที่ ๒ รอยละ ๓๐ จัดสรรใหแกขาราชการและลูกจางประจํา
(สําหรับรายละเอียดจะมีการประชุมในครั้งตอไป)
ผูแทน ผอ.สนผ. (น.ส.รวงทองฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวน ๕ ลานกวาบาท ไดมี
การประชุมไปเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ขณะนี้สวนประเมินผลกําลังจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ
เกณฑการรับเงินรางวัล เพื่อนําเสนอใหเปนไปตามมติที่ประชุมกําหนด และจะนําเสนอใหผูบริหาร
ไดทราบ และจัดสงรายละเอียดตาง ๆ ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตามที่ไดมีการทําตามเงื่อนไขที่ได
กําหนดไว
ห.กพร. กปส. ใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา ปนี้จัดสรรเปนสัดสวน ๖๐:๔๐ ปที่แลว ๗๐
:๓๐ คณะทํางานไดพิจารณาจัดสรรรอยละเฉลี่ยใหขาราชการและลูกจางทุกคน ๖๐ เพราะถือวา
ทุกสํานัก/กองมีผลงานรวมกัน ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผลในภาพรวมของ กปส. แตสวน ๔๐ มีขอสังเกต
เพิ่มเติมคือ ในสวนรอยละ ๔๐ ใชฐานเงินเดือนเขามาพิจารณาดวยนั้นไมนาจะเปนธรรม สําหรับ
กองเล็ก เนื่องจากมิไดมีการตกลงสัดสวนเนื้องานตามตัวชี้วัดตั้งแตตนป จึงควรตองพิจารณาจาก
การมีสวนรวมในตัวชี้วัดนั้น โดยไมตองดูวากองเล็ก/กองใหญ ซึ่งถาไดตกลงสัดสวนผลงานนั้นไวกอน
/การแบงเงิน ...................

