รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
**********
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช
รัฐวินิจ
๒. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
๓. นางภัทรียา
สุมะโน
๔. นายพายัพ
พยอมยนต
๔. นายจําลอง
อินทรกําแหง
๕. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๖. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
๗. น.ส.อัมพวัน
เจริญกุล
๘. นายไพฑูรย
ศรีรอด
๙. นายรัตนบุรี

อติศัพท

๑๐. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๑๑. นางพรทิพย
๑๒. น.ส.สุณิสา

อุทกภาชน
รื่นเอม

๑๓. นายกฤษณพร

เสริมพานิช

๑๔. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๑๕. นายธีระพงษ
๑๖. นายบัณฑิต
๑๗. น.ส.สมใจ
๑๘. นางสุธีรา

โสดาศรี
ตั้งประเสริฐ
สะสมทรัพย
ทิมกาญจนะ

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
ที่ปรึกษาดานการคลัง
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักขาว
แทน ผูอํานวยการผูอํานวยการสํานักพัฒนา
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๔
/๑๙. นางชัชชญา ....................

-๒–
๑๙. นางชัชชญา

ทองอยู

๒๐. นายพิทยา
๒๑. นายปติ
๒๒. นายสุรินทร
๒๓. น.ส.เรณุมาศ
๒๔. นางอุษา
๒๕. นายจุมพล
๒๖. นายบวร

ปสังคมาน
พงษพานิช
แปลงประสพโชค
สละชีพ
จารุภา
ชุมกมล
เตชะอินทร

๒๗. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๒๘. นายชิต

ศรีอัมพร

๒๙. นางกมลรัตน

วิจิตรกูล

๓๐. นางจิตติมา
จารุจินดา
๓๑. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
๓๒. นางวีระนุช

สาริกบุตร

๓๓. นางชนัดดา

แฮรรีส

๓๔. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓๕. นายโสภณ

ศิริกุลประพัฒน

๓๖. นางจินดา

กุลยเทพย

๓๗. นายจําลอง

สิงโตงาม

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานัก
ประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
แทน ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
รักษาราชการ ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
/๓๘. นางสุกัญญา ...............

-๓–
๓๘. นางสุกัญญา

นาคสุข

๓๙. นางทัศนีย

ไตรอรุณ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นางจันทิมา
เชยสงวน
๒. น.ส.พันธทิพย สุนันทิยกุล
๓. นายชูโชค
ทองตาลวง
๔. นางธารทิพย

ทองงามขํา

ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.

ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารทั่วไป ๖ สลก.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆตอที่ประชุม ดังนี้
๑. ขอแสดงความยินดีกับนางพรทิพย อุทกภาชน ไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนง ผอ.สนข. และนางกุณฑลี บัวสุวรรณ ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผอ.สปข.๕
๒. ขอเชิญทุกทาน รวมงานเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หองอเนกประสงค อาคารหอประชุม กปส.
๓. เพลงของ กปส. ซึ่งมีอยูจํานวน ๗,๕๐๐ เพลง จะนําไปจัดทํา
ตนฉบับใหม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มอบให สวท. ไปดําเนินการ
๔. กกช. จะตองไปรวมกับ กทช. เปน กสทช. ตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม ซึ่ง กกช. ไดมีการจัดทําแผนงบประมาณเสนอไปที่ กทช.แลว คาดวาประมาณเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๐ อาจจะยายไปได ทั้งนี้ อปส. ขอให ผอ.สปข. ๑-๘ ไดจัดเตรียมแผนคลื่น
ความถี่ของ สทท. และ สวท. ใหนําไปสูการปฏิบัติใหเห็นผลอยางชัดเจน ซึ่งปจจุบัน พ.ร.บ.
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ยังมีผลบังคับใชอยูจะสามารถดําเนินการได

/ระเบียบวาระที่ ๒ ...................

-๔ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ หองประชุมโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา
ไปแลว นั้น มีผูบริหารขอแกไข คือ
ผอ.สปต. ขอแกไขรายงานการประชุมในสวนที่ ผอ.สปต.ชี้แจง ดังนี้
- หนาที่ ๑๓ ยอหนาที่ ๓ และหนาที่ ๑๔ เปน “ ผอ.สปต. ใหขอสังเกตในสวน
ของเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ ๔๐% ที่จัดสรรใหสํานัก/กองวา ก.พ.ร. มีเจตนารมณจะจัดสรร
เงินดังกลาวแกผูปฏิบัติงานซึ่งมีสวนผลักดันใหตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย ซึ่งไดกําหนดไวตั้งแตตนป
แลววา กองหนึ่งรับผิดชอบตัวชี้วัดกี่ตัว ยกตัวอยาง เชน สปต. เปนผูกํากับตัวชี้วัด ๒ ตัว และ
เปนผูปฏิบัติอีก ๙ ตัว รวม ๑๑ ตัว มีผูดูแลตัวชี้วัดเหลานี้ ๒๘ คน ทุกสํานัก/กอง ก็มีตัวชี้วัด
ทั้งในสวนที่เปนผูกํากับหลักและผูปฏิบัติโดยขาราชการทุกคนรับทราบ และไดทําเปนขอตกลงกับ
ผูบริหาร ซึ่งตอมา สนผ. ไดเปลี่ยนแปลงไปเปนการจัดทํา Road-map-Strategy-map ตัวชี้วัดที่
๑๓.๓ นี้ เดิมควรจะไดจัดทําตั้งแตตนป แตเมื่อมาจัดทําในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ผูดําเนินการ
ก็ไดกําหนดใหมวามีสํานัก/กอง ที่เปนกองยุทธศาสตรและกองสนับสนุนการดําเนินงานอยางไร
เพื่อจะมาจัดสรรเงินวา กองที่ดูแลยุทธศาสตรควรจะไดรับสวนแบงในสัดสวนที่มาก เพราะเปน
ผูผลักดันความสําเร็จของยุทธศาสตรกองตาง ๆ ที่ทํางานเรื่องนี้ไมไดรับทราบมาแตตน เพราะไดทํา
ขอตกลงแบงภารกิจรวมกันไวแตแรกเปนอยางหนึ่ง โดยไมไดคํานึงถึงจํานวนบุคลากรในสํานักวามี
มากนอยตางกันอยางไร สํานักและกองทั้งหมดก็ไปกระจายงานใหบุคลากรตามความรับผิดชอบทั้ง
ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดที่ตองปฏิบัติการ ในสวนของ สปต. ไดทําตารางกําหนดผูรับผิดชอบใน
แตละกิจกรรม เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดจากการแบงเงินรางวัล พอถึงปลายปปรากฏวาการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดไมไดเปนไปตามขอตกลงที่ทํามาตั้งแตตนป เชนทุกป กพร. จะแยกมาวา
ตัวชี้วัดแตละตัวไดคะแนนเทาไร มีกองใดรับผิดชอบบาง เพื่อดําเนินการจัดสรรเงินรางวัล แตปนี้
เพิ่งมาแยกเปนหนวยงานยุทธศาสตรและหนวยงานสนับสนุน โดยเพิ่งมีการประชุมไปเมื่อเดือน
กรกฎาคม การใหเงินรางวัล การใหแรงจูงใจทั้งหลายควรเริ่มตั้งแตกอนการทํางาน และนโยบายของ
อปส. เคยกลาวไววา หนวยงานใดที่รับผิดชอบตัวชี้วัดแลว ตัวชี้วัดตกจะตองมีสวนรับผิดชอบ ผู
บริหารคงจะตองรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง ถึงแมความคิดเห็นที่แตกตางอาจมีจํานวนนอยก็
จะตองรับฟงกอนที่จะเกิดปญหา และขอใหบันทึกไววา ไดแสดงความคิดเห็นแยงวาเห็นสมควรทบ
ทวนการจัดสรรเงินรางวัลประจําป โดยการเอาฐานเงินเดือนมาคิดมาตั้งแตการประชุมครั้งที่แลว
เนื่องจากเห็นวาอาจเกิดความไมเปนธรรมกับสํานักและกองที่มีบุคลากรนอย แตมีงานรับผิดชอบมาก
เพราะกองที่คนนอยจะตองรับภาระงานหนักกวาสํานัก/กองที่มีคนจํานวนมากในภารกิจที่เทา ๆ กัน
/และเงินจํานวน ........................

-๕และเงินจํานวน ๔๐% นี้เปนเงินที่ใหเปนแรงจูงใจกับผูผลักดันงานใหเกิดผลสําเร็จ ไมมีความ
มุงหมายจะใหทุกคนมีสวนแบง เนื่องจากบุคลากรสวนใหญไดรับเงินเดือนเฉลี่ยจาก ๖๐% ไปแลว”
- หนาที่ ๑๕-๑๖ ยอหนาที่ ๒ เปน “ผอ.สปต. ชี้แจงวา เมื่อตนป ๒๕๔๙ ทุกคน
ไดตกลงกันวาสํานัก/กองใดจะเปนเจาภาพหลัก เจาภาพรอง และแตละสํานัก/กองรับผิดชอบ
กี่ตัวชี้วัด ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่ สนผ. แจงเวียน จากนั้นแตละสํานัก/กอง ก็ไปจายงานแกผูรับ
ผิดชอบ ซึ่งผูบังคับบัญชาก็รับทราบ แต สนผ. เพิ่งมาดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ เรื่องการ
ถายทอดยุทธศาสตรองคกรลงสูระดับบุคคล คํารับรองเพิ่งลงนามเมื่อเดือนสิงหาคม การจะนํา
หลักการที่เพิ่งลงนามมาใชเปนเกณฑกลับไปวัดสิ่งที่ไดตกลงกันมาแลวเปนอยางอื่น ไมเปนธรรม
กับผูปฏิบัติ เอกสารการประชุมหนาที่ ๔ แจงวา “การจัดทําคํารับรองภายในระหวางสํานัก/กอง
ผูบริหารจะเปนเครื่องมือสวนหนึ่งที่จะชวยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางเปนระบบ
แมวาในป ๒๕๕๐ อาจจะยังไมใชระบบการประเมินผลดังกลาวไดอยางเต็มรูปแบบ แตในป ๒๕๕๑
กปส. จะสามารถนําระบบนี้มาประเมินไดอยางจริงจัง เพื่อชวยใหคนไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ผู
บริหารสามารถติดตามไปถึงสํานัก/กอง และไปถึงบุคคล” ตามที่ทานที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ)
พิจารณาตัวเลขเหลานี้ และกลาววาสถิติปนี้ดีกวาปที่แลวเรื่องรางวัลที่แตละสวนไดรับ อปส. คงจะ
วินิจฉัยไดเองวา เงินรางวัลที่ไดรับกับเสียงตอบรับที่ทานมีจากภารกิจของแตละหนวยงานสอดรับกัน
หรือไม อยางไร แตละงานมีตัวเลขประเมินตามตัวชี้วัดที่ปรากฏกับ Output/Outcome จริง ๆ
เปนอยางไร”
- ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) ขอแกไขในสวนของที่ปรึกษาฯ ดังนี้
- หนาที่ ๑๕ ยอหนาที่ ๑ เปน “ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา เรื่องนี้ไดให
ขอคิดเห็นไปในการประชุมครั้งที่แลววา เราขาดเรื่องวิธีการที่ตองทําความเขาใจใหตรงกัน โดย
ขอใหนําผลจากป ๒๕๔๘ มาพิจารณา โดยเฉพาะในกลุม ๓๐% ที่มีปญหาวาหนวยงานหลักบาง
หนวยงานไดนอย หนวยงานรองบางหนวยงานไดมาก ซึ่งเปนผลมาจากไมไดมีการตกลงในเรื่อง
ของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองกันกอนอยางที่ ผอ.สปต. กลาว ถาหากจะเอาตัวชี้วัด
เปนตัวตั้ง วิธีการคิดคํานวณตามหลักเกณฑที่วา ก.พ.ร. ใหมาก็ตองยึดตัวชี้วัดซึ่งตองตกลงกัน
กอนวา ตัวชี้วัดที่ ๑ หนวยงานไหนเปนหนวยงานหลัก หนวยงานไหนเปนหนวยงานรอง เมื่อ
ทํางานไปตามคํารับรองแลว คนที่ทํางานที่เปนผูผลักดันผลงานใหสําเร็จตามเปาหมายคือในกลุม
๔๐% (ของปนี้) ความโดดเดนตองสามารถชี้ไดวาคนที่ทํางานนั้น มีผลงานอะไร ถามองในสวน
ของสํานัก/กอง ตองมีผลงานที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรมดวย การคํานวณเพื่อการจัดสรรเงินกรณีนี้
ก็ควรใชฐานเงินเดือนมาคิด แตถาหนวยงานไหนไมแนใจวาผลงานที่ทําขึ้นมาโดดเดนอยางไร หรือไม
เรื่องอะไร โครงการใด หรือแมแตตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานก็ไมสามารถบอกไดวาทําอะไร มีสวน
/เกี่ยวของ .....................

-๖เกี่ยวของในตัวชี้วัดใด เมื่อขอเท็จจริงเปนอยางนี้เขาก็บอกวาหารเทากันยุติธรรมที่สุด ซึ่งในป ๒๕๔๘
ก็ใชวิธีหารกัน ทั้งที่เปน ๗๐% และ ๓๐% คนก็ไมคอยวา แตคนที่เขาทํางานหนักมีผลงานที่ชัด
เจนสามารถชี้แจงไดอยางเปนรูปธรรมเขาก็บอกวาหารเทากันก็ไมเปนธรรม ฉะนั้นทางเลือกของ
เราจะมีวิธีการใหเลือก ๒ ทาง คือ หากใชฐานเงินเดือนตองแนใจวาคุณสามารถเสนอผลงานของ
คุณได แตละคนตองมีผลงานในมือของตนเอง ซึ่งกฎหมายใหมที่จะออกมาใชบังคับ ทุกคนตอง
มีแฟมผลงานของตนเองและตอไปปญหาก็คงนอยลง ณ วันนี้ ถาไมตองการใหมีปญหาก็คงใช
วิธีการแบบป ๒๕๔๘ คือหารเทากัน สําหรับปนี้เมื่อดูตามแบบการประเมินตามตัวชี้วัดที่แนบใน
เอกสารการประชุมถือวาดีกวาปที่แลว กลาวคือหนวยงานรองที่เคยไดมากกวาหนวยงานหลัก
เมื่อปที่แลวไดรับจัดสรรนอยกวาหนวยงานหลัก แตในสวนที่จัดสรรใหเปนรายบุคคลไมปรากฏ
รายละเอียดใหดูจึงไมทราบวาใชวิธีใด และเห็นดวยที่ ผอ.สปต. กลาว ที่ปหนาจะตกลงกันกอน
ในการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคํารับรอง และกําหนดความรับผิดชอบตัวชี้วัดให
สํานัก/กอง ปฏิบัติอยางชัดเจน สําหรับปนี้คงแกไขอะไรไมได
- ผอ.สนผ. ขอแกไขมติที่ประชุม ซึ่งเปนการแกไขขอความตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ กรมประชาสัมพันธ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งมี อปส. เปนประธานฯ เปนดังนี้ “ใหนําขอเสนอจากการประชุมผู
บริหารครั้งนี้ เปนขอสังเกตในการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในปตอไป”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามที่ไดแกไขแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตามที่ไดขอแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐ และรายงานเงิน
คงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
ผูแทน อกค. (น.ส.เรณุมาศ สละชีพ) รายงานวา สืบเนื่อง
จากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบ
การดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐
การรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ( ๑-๔)
/เงินงบประมาณ .......................

-๗เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๐
๓๑๔.๐๗ ลานบาท
เงินรายได
๑๗๗.๙๐ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๔
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๕๙ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๑.๐๒
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๓๘
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๙.๗๒ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๙.๑๐ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๒๙๐.๓๗ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๙๗๖.๓๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๕.๖๖ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๐
กําหนดใหมีการเบิกจายไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๘๔.๘๒
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ตั้งไว ๑๒๖.๖๗ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ เบิกจาย
๖๖.๔๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๒.๔๙ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๔๗.๕๑ (หนา ๕)
๔. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ สูง กวาแผนที่กําหนดไว คือ (หนา ๖)
แผนฯ ๑๓๗,๕๓๗ ตัวชี้วัด/เรื่อง ผล ๑๔๓,๘๑๓ ตัวชี้วัด/เรื่อง
๕. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ วันที่ ๑๗
สิงหาคม ๒๕๕๐ เปนดังนี้ (หนา ๗-๙)
๕.๑ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ ศสช. จํานวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ ๑ วงเงิน ๑๗.๘๘ ลานเบิกจายแลว ตรวจรับเมื่อวันที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๐
๕.๒ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สพท. จํานวน ๕ โครงการ
- โครงการที่ ๒ วงเงิน ๕๒.๒๕ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว (สัญญาที่
๖๓๑/๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐) ครบกําหนดวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๕๐ เบิกเงินลวงหนาแลว จํานวน ๖.๘๘ ลานบาท
- โครงการที่ ๓ วงเงิน ๖๖.๕๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว (สัญญาที่
๖๓๒/๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐) ครบกําหนดวันที่ ๒๗
ตุลาคม ๒๕๕๐
- โครงการที่ ๔ วงเงิน ๔.๗๕ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว (สัญญาที่
๖๒๘/๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐) ครบกําหนดวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๐ เบิกเงินลวงหนาแลว จํานวน ๐.๔๕ ลานบาท
/โครงการที่ ๕ ..............

-๘–
- โครงการที่ ๕ โครงการยายและจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ
F.M. ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด วงเงิน ๙๗.๖๕ ลานบาท
เปลี่ยนแปลงรายการดังนี้
โครงการที่ ๕.๑ ปรับปรุงระบบ F.M. วิภาวดีรังสิต วงเงิน ๗๗.๑๓ ลานบาท
อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา
โครงการที่ ๕.๒ รื้อยายศาลายา (รื้อถอน+ขนยาย) วงเงิน ๑.๐๐๐ ลานบาท
อยูระหวางการพิจารณาขออนุมัติดําเนินการใหม
โครงการที่ ๕.๓ ปรับปรุงอาคารที่พัก (รังสิต) วงเงิน ๑.๔๐๐ ลานบาท
จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐
โครงการที่ ๕.๔ ปรับปรุงงานถายทอดเสียงและปรับปรุงหองดาวเทียม+แอร
วงเงิน ๐.๙๒ ลานบาท อยูระหวางการจัดทํา TOR
โครงการ ๕.๕ รถถายทอดเสียง ๑ คัน+อุปกรณ วงเงิน ๖.๒๐ ลานบาท
อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา
โครงการ ๕.๖ ปรับปรุง DELET วงเงิน ๗ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
ขออนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
โครงการ ๕.๗ AIR CHILLER วงเงิน ๔ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
ขออนุมัติราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
- โครงการที่ ๖ วงเงิน ๓๐.๕๙ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว (สัญญาที่
๖๒๙/๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐) ครบกําหนดวันที่ ๒๓
ตุลาคม ๒๕๕๐ เบิกเงินลวงหนาแลว ๓.๖๐ ลานบาท
๕.๓ โครงการที่อยูในความรับผิดชอบของ สปข.๖ จํานวน ๑ โครงการ
- โครงการที่ ๗ วงเงิน ๒๐.๙๐ ลานบาท ลงนามในสัญญาแลว (สัญญาที่
๗๐๑/๕๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐) ครบกําหนดวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๑
ประธานฯ แจงวา ไดรับรายงานจาก สทท.ภูเก็ต วาโยธาธิการจังหวัดภูเก็ตแจงถึง
อาคารของ สทท.ภูเก็ตมีสภาพทรุด-ราว ไมควรใชงานตอไป และมีขอสังเกตวา กปส. ไดมีการ
จัดซื้ออุปกรณทางเทคนิคไปไวที่อาคาร สทท.ภูเก็ต ไดมีการตรวจสอบสภาพของอาคารกอนหรือไม
ผอ.สพท. แจงวา การจัดซื้ออุปกรณของ สทท.ภูเก็ต ไดจัดซื้อเฉพาะรถถายทอด
ซึ่งไมเกี่ยวของกับตัวอาคาร แตอยางไรก็ตามไดมีการตรวจสอบสภาพอาคารของ สทท.ภูเก็ต วา
/ทรุด-ราว ..............

-๙ทรุด-ราว กอนแลว ซึ่งควรจะกอสรางใหม
ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) ชี้แจงวา อาคารของ สทท.ภูเก็ต ไดมีการตรวจสอบให
เปนไปตามมติ ครม. ซึ่งมีเหตุการณตาง ๆ เกิดขึ้น จึงใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารทั้งหมดใน
จังหวัดภูเก็ต และโยธาธิการจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการตรวจสอบและแจงวา อาคารทรุดไมควร
ใชงานอีกตอไป นอกจากนี้การใชรถถายทอดของ สทท.ภูเก็ต เปนการใชงานรวมกันในพื้นที่ โดย
ไมตองนํารถถายทอดมาจากสวนกลาง มีการใชงานอยางคุมคา
ประธานฯ แจงวา เมื่อมีการใชงานไดอยางคุมคา เนื่องจากในชวงปลายปนี้จะมีงาน
สําคัญที่ตองดําเนินการเปนจํานวนมาก เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา, การเลือกตั้ง,
การแขงขันกีฬาซีเกมส จึงเห็นสมควรที่จะตองจัดซื้อรถถายทอดเพิ่มอีก ๔ คัน เพื่อรองรับการใช
งานใหเพียงพอ แตทั้งนี้จะตองมีการวางแผนการใชงานใหไดอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพ
อยางชัดเจน
รปส. (นางภัทรียาฯ) แจงวา การกอสรางอาคารของ สทท.ภูเก็ต ปงบประมาณ ๒๕๕๐
ไดเสนอของบประมาณ ๓๐๐ ลานบาท แตไมไดรับการจัดสรร ไดรับการจัดสรรเพียงรถถายทอด
เทานั้น จึงเสนอวา ควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคาร สทท.ภูเก็ต ในปงบประมาณ ๒๕๕๑
ห.กพร.กปส. ใหขอสังเกตวา การใชจายงบลงทุนป ๒๕๕๐ ไมผานเกณฑตามขอ
ตกลงตามตัวชี้วัดป ๒๕๕๐ เนื่องจากมีการใชงบประมาณไปเพียง ๕๐% ซึ่งมีการตั้งเปาหมายไว
ที่ ๗๐% ควรมีการปรับวิธีการดําเนินการใหเร็วขึ้นในปตอไป
ผูแทน อกค. (น.ส.เรณุมาศฯ) ชี้แจงวา การเบิกจายเงินงบประมาณตั้งแตตนป
มาถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ มีการเบิกจายถึงรอยละ ๗๕.๖๖ งบบุคลากรเบิกจายรอยละ ๙๕.๖๓ งบ
ดําเนินการเบิกจายรอยละ ๙๔.๑๓ งบอุดหนุนเบิกจายรอยละ ๘๔.๓๔ งบลงทุนเบิกจายรอยละ ๔ เทา
นั้น เงินรายจายอื่น ๆ เชนคาใชจายการเดินทางไปตางประเทศ งบพัฒนาบุคลากรเบิกจาย ถึง
รอยละ ๑๓๗ ในภาพรวมแลวคิดแตงบลงทุนซึ่งไดทําสัญญากอหนี้ผูกพันไวแลว ในปนี้ถือวา
ประสบผลสําเร็จดานการเบิกจาย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป ๒๕๔๙
ผอ.สนผ. รายงานวา คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําป
๒๕๔๙ ไดนําเสนอรายงานความคืบหนา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลตามคํารับรองฯ
ป ๒๕๔๙ ตอที่ประชุมผูบริหารประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมผูบริหารมีมติใหนําขอสังเกต
จากการประชุมผูบริหารครั้งนี้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประชุมผูบริหารครั้งที่แลว ที่ใหไปพิจารณารายละเอียด
เขาที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล เพื่อไปพิจารณาดําเนินการภายใตหลักเกณฑและหาแนวทาง
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดตอไป
/คณะกรรมการ ..................

- ๑๐ คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙ ซึ่งมี อปส. เปนประธานฯ
นัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณามติที่ประชุมผูบริหารครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ และ
ไดพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ กับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลสําหรับลูกจางชั่วคราว
และพนักงานราชการ กปส.
การดําเนินการ
๑. คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป ๒๕๔๙ ไดพิจารณาเรื่องการจัดสรร
เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหารประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในสัดสวนรอยละ ๓๐ ใหนํา
มาสมทบเปนเงินรางวัลของขาราชการและลูกจางประจํา ทั้งนี้ยอดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร ๑๐๐
% เปนเงิน ๒,๖๘๙,๒๑๘.๔๐ บาท คิดเปนรอยละ ๗๐ ผูบริหารไดรับ ๑,๘๘๒,๔๕๒.๘๙ บาท
และรอยละ ๓๐% ที่สมทบใหขาราชการและลูกจางประจํา กปส. เปนเงิน ๘๐๖,๗๖๕.๕๑ บาท
๒. ที่ประชุมมติเห็นชอบใหใชเงินสวัสดิการจัดสรรเงินรางวัลประจําป ๒๕๔๙
ใหแกลูกจางชั่วคราวและพนักงานราชการ โดยนับเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ คนละ ๑,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการดําเนินการจัดการความรูตามแผนการ
จัดการความรู ประจําป ๒๕๕๐
ห.กพร.กปส. รายงานวา กปส. ไดจัดทําแผนการจัดการ
ความรูประจําป ๒๕๕๐ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๒ ในมิติที่ ๔ ของคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
โดยในปนี้ไดเลือกจัดการความรูเพื่อสนองตอบการดําเนินงานใหบรรลุประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒
และ ๓ ขององคกร นั่นคือการจัดการความรูเรื่อง เทคนิคการผลิตและนําเสนอขาวสมัยใหมและ
เทคนิคการสรางภาพลักษณองคกร ซึ่งผูเกี่ยวของทุกฝายไดดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนด
ตามแผนมาโดยลําดับ
การดําเนินการ
กิจกรรมลาสุดที่ไดมีการดําเนินการตามแผนประกอบดวย
๑) การจัดประชุมทางไกลผานดาวเทียม เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อ
รายงานผลการดําเนินการตามแผน และเรงรัดผูรับผิดชอบกิจกรรมที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ
ใหรีบดําเนินการใหทันสิ้นปงบประมาณ นอกจากนี้ ไดเชิญหนวยงานที่มีการจัดการความรู
ประสบผลสําเร็จ (Best Practice) ๒ หนวยงานคือ กรมสรรพากร และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมาเลาที่มาของความสําเร็จใหบุคลกร กปส. ไดทราบและนําไปประยุกตใช
/๒) การตัดสิน ..................

- ๑๑ –
๒) การตัดสินการประกวดผลงานการจัดการความรู เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐
ซึ่ง กปส. ไดแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินขึ้น ประกอบดวย อปส. เปนประธานฯ คณะกรรมการ
ประกอบดวย รปส. ทั้ง ๓ ทาน, ผชช. ๒ ทาน, อกจ. และ ห.กพร.กปส. โดยมีเกณฑ
การตัดสินที่ชัดเจน ซึ่งปนี้มีหนวยงานสงผลงานเขาประกวด ๑๒ หนวยงาน กําหนดใหมี ๓
รางวัล คือ รางวัลการจัดการความรูยอดเยี่ยม ๑ รางวัล, รางวัลการจัดการความรู ๒ รางวัล
มีเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ
๓) การกําหนดหลักเกณฑผูชํานาญการดานตาง ๆ ของ กปส. ดานการประชาสัมพันธ ดานสื่อสารมวลชน ดานเทคโนโลยีการกระจายเสียง ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ดานงานสนับสนุน โดยมีการประชุมพิจารณาหลักเกณฑเมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งจะไดมี
การสรรหาผูชํานาญการแตละดานตามหลักเกณฑดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๔ การดําเนินการตามขั้นตอนตัวชี้วัดเรื่อง PMQA
ห.กพร.กปส. รายงานวา กปส. ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ประจําป ๒๕๕๐ ตามลําดับ ๔ ขั้นตอน ซึ่งกําหนดเปนคาเปาหมายสําหรับปนี้

ตัวชี้วัด PMQA
ประกอบดวย.๑) การทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร
๒) การทบทวนขอมูลการตอบคําถาม ๗ หมวด
๓) การกําหนดโอกาสของการปรับปรุง และจัดลําดับความสําคัญของการปรับปรุง
๔) การเลือกโอกาสการปรับปรุงมาจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาองคกรให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานสากล
๕) ดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนตามแผนและรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินการ
กปส. ไดจัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนาองคกร ๓ แผน ประกอบดวย ๑) แผนพัฒนา
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร ๒) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่องการจัดทําแผนความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career Path) และแผนเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงสําคัญ (Succession
Plan) และ ๓) แผนการจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ซึ่งเปนการดําเนิน
การตามขั้นตอนที่ ๔ ของตัวชี้วัด PMQA
กพร.กปส. ไดจัดประชุมชี้แจงแผนดังกลาวใหคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบ
ราชการของทุกสํานัก/กอง ทราบ เพื่อเตรียมการปฏิบัติในป ๒๕๕๑ เมื่อ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
โดยในเบื้องตน กําหนดใหทุกสํานัก/กองจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรในหนวยงานของตนเอง
/(ตอบคําถาม ...................

- ๑๒ (ตอบคําถามตามเกณฑ ๑๕ ขอ) และสงให กพร.กปส. รวบรวมวิเคราะหภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพื่อใหทุกสํานัก/กอง ไดทบทวนและตรวจสอบสถานะของหนวยงานตนวา มีจุดออน
จุดแข็งอยางไรบาง เพื่อใหมีฐานขอมูลในการพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ ๗ หมวดตอไป
ประเด็นเสนอที่ประชุม
๑) รับทราบผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด PMQA ซึ่งสามารถดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่วางไว
๒) ขอความรวมมือสํานัก/กอง/ หนวยงานจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
(ตอบคําถาม ๑๕ ขอ) สง กพร.กปส. ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ขอความกรุณา
ผอ.สํานัก/กอง/หัวหนาหนวยงานมีสวนรวมในการตอบคําถามตามเกณฑดังกลาวดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๕ การดําเนินการเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ห.กพร.กปส. รายงานวา กปส. ไดจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนประจําทุกป กอรปกับในป ๒๕๕๐ กปส. ไดเลือกจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเปนตัวชี้วัดเลือกตามคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๐ โดยมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่ ก.พ.ร.
กําหนด ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) มีการจัดตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ โดยผูบริหารระดับสูง
ตองเขารวม และมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของสวนราชการ
๒) ระบุปจจัยเสี่ยงและวิเคราะหปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรืออาจสรางความเสียหาย
แกสวนราชการ พรอมจัดทํารายงานสรุปผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงเสนอคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ
๓) นําขอมูลจากขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไดแลวเสร็จ
และไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง สง ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ และ
สื่อสารทําความเขาใจกับหนวยงานในสังกัด
๔) ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยติดตามความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ
และนําเสนอผูบริหารระดับสูงอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
๕) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนและจัดทําขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแผนสําหรับดําเนินงานปตอไป และนําเสนอตอผูบริหารระดับสูง
การดําเนินการ
กปส. ไดดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนของตัวชี้วัดตามคํารับรองฯ
มาโดยลําดับ ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปนการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนและจัดทํา
/ขอเสนอแนะ ...................

- ๑๓ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนในปตอไป
กพร.กปส. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อย้ําความเขาใจแกคณะทํางานควบคุม
ภายในของทุกสํานัก/กอง เมื่อวันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ผานมา เพื่อใหทุกสํานัก/กองได
เขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อใหทุกหนวยงาน
ไดจัดทํารายงานการควบคุมภายในสง สตง. ไดอยางถูกตอง และสามารถจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ไดชัดเจน สามารถนําสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
ประเด็นนําเสนอ
๑) รับทราบผลการดําเนินงานเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ของ กปส. ประจําป ๒๕๕๐
๒) ขอความรวมมือ ผอ.สํานัก/กอง/หัวหนาหนวยงาน ใหความสําคัญตอแผน
บริหารความเสี่ยงในหนวยงาน และติดตามผลการดําเนินการ โดยใหเจาหนาที่ปฏิบัติรายงานผล
อยางตอเนื่อง (ทุกไตรมาส) และใหรายงานมายัง กพร.กปส. เพื่อรวบรวมและวิเคราะหความ
เสี่ยงในภาพรวมขององคกรตอไปดวย
ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) แจงวา การสรางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จะตองมีการติดตามประเมินผลวาระบบที่ไดสรางขึ้นมามีความนาเชื่อถือ มีความเที่ยงตรง และ
มีลักษณะที่จะนํามาเปนตัวชี้วัดเรื่องของการปฏิบัติงานไดจริงมากนอยแคไหน และจะตองเปนลักษณะ
ที่สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงในหนวยงานตาง ๆ ในแตละองคกรได นอกจากนี้ไดมีมติ ครม.
เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ใหยกฐานะในสวนของ กพร. กปส. และหนวยตรวจสอบภายใน
มาอยูในการแบงสวนราชการ นาจะมีการดําเนินการได โดยเฉพาะ นตส. ขณะนี้ยังไมไดมีการ
แบงสวนราชการอยูในกฎกระทรวง หากจะพิจารณาใหเปนกลุมงานหรือกองที่อยูในกฎกระทรวง
นตส. ก็จะไดรับประโยชนโดยจะไดเงินประจําตําแหนง เพื่อสรางขวัญและกําลังใจให นตส. ดวย
ผอ.สปต. ใหขอสังเกตวา เรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง แบบฟอรมที่
สงใหหนวยงานตาง ๆ กรอกขอความและไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีลักษณะเลียนแบบ
มาจากภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐมีการทํางานที่แตกตาง ควรจะตองมีการชี้แจงแบบฟอรมอีก
ครั้งหนึ่ง
ที่ปรึกษาฯ (ร.ต.เจริญศักดิ์ฯ) เสนอวา การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
เปนสิ่งที่จะตองทําไปพรอม ๆ กัน ซึ่งหนวยงานของรัฐเริ่มใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง เริ่มแรก สตง. เปนผูริเริ่มขึ้นมาเพื่อใหหนวยงานตางๆไดสรางเปนเครื่องมือเพื่อใชในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงานในดานงบประมาณ ตอมาทาง ก.พ.ร. ไดใหความ
สนใจก็นําเขามาผนวกกัน ที่มีความสําคัญเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวง
ซึ่งสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีคณะกรรมการชุดนี้อยูก็จะมีการสอบทานเกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน
/ดานการควบคุม ......................

