- ๑๔ ดานการควบคุมภายในกับความเสี่ยง จึงจะขอใหทุกหนวยงานใหความสนใจและทําใหเปนผลสําเร็จ
เพื่อเวลารายงานการประเมินผลไปจะไดรูวา กปส. มีเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยง และตอง
ดําเนินการตามคูมือดวย จะทําใหเปนการบูรณาการทางดานงบประมาณและการบริหารงานไปสู
ความสําเร็จมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ร.อตส. ชี้แจงวา เรื่องเกี่ยวกับแบบฟอรมจะเปนแบบฟอรมที่ สตง. กําหนดใน
สวนของ ปย. ปอ. แตถาในสวนของ RM คงตองให ห.กพร. กปส. เปนผูอธิบาย เพื่อความชัด
เจนยิ่งขึ้น สวนเรื่องการสอบทาน นตส. ไดสอบทานเปนประจําทุกปเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
และจะนําสง คตป. นร. ใหทราบเปนประจําทุกป แลวจะนําไปประเมินอีกครั้งหนึ่ง
ห.กพร.กปส. ชี้แจงเพิ่มเติมวา จากขอสังเกตของที่ปรึกษาฯ ที่ตองมีการบูรณาการ
กันในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนั้น เปนเรื่องที่ถูกตอง เพราะเรื่องการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงตองทํา ๒ ดานควบคูกัน ดาน Financial และดาน Performance โดย นตส. ก็
ตองทําหนาที่ตรวจสอบทั้ง ๒ ดาน และสําหรับตัวชี้วัดตามคํารับรองปนี้ กําหนดใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งในสวนที่เปนพันธกิจขององคกร และสวนที่เปนโครงการซึ่งไดรับงบประมาณไป
ดําเนินการ ซึ่งเดิมสวนราชการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะสวนที่เปนพันธกิจ มิไดมีแผน
บริหารความเสี่ยงในการดําเนินโครงการ
สําหรับเรื่องแบบฟอรมการรายงานตามที่ ผอ.สปต. กลาวถึงนั้นมี ๒ สวน คือ
สวนที่เปนแบบฟอรมของ สตง. ที่เรียกวาแบบ ปย. ปอ. ซึ่งตองรายงานสง สตง.ปลายป สวน
แบบฟอรม RM เปนแบบฟอรมเพื่อชวยใหสํานัก/กอง ระบุปจจัยเสี่ยง วิเคราะห และประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อนํามาจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนแบบฟอรมที่ไมตอง
สง สตง. เปนแบบฟอรมชวยในการทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีที่มาที่ไปชัดเจน ทําใหสํานัก/กอง
สามารถประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมควบคุมไดงายขึ้น เพราะแผนบริหารความเสี่ยง
ที่กําหนดตองมีการจัดลําดับของการควบคุม เนื่องจากเราไมสามารถจัดการความเสี่ยงไดพรอมกัน
๑๐๐% แบบฟอรมนี้ทางบริษัท ทริส และ ก.พ.ร. แนะนําใหสวนราชการนําไปใชในการวิเคราะห
และประเมินความเสี่ยงของหนวยงาน
ประธานฯ แจงขอให กพร.กปส. จัดทําคูมือในการปฏิบัติแตละขั้นตอนใหทุก
หนวยงานไดนําไปศึกษาและดําเนินการ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๖ การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล
ห.กพร.กปส. รายงานวา กปส. ไดดําเนินการเรื่องการถายทอด
ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับองคกรสูระดับบุคคลซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ตามคํารับรองฯ ป ๒๕๕๐
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ๕ ขั้นตอน ประกอบดวย
/๑) ทบทวน ............

- ๑๕ –
๑) ทบทวน สรุปขอดี ขอเสีย ปญหาอุปสรรคของระบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ และนําผลสรุปดังกลาวไปจัดทําแผนการประเมินผลป ๒๕๕๐ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ พรอมทั้งใหมีการสื่อสารทําความเขาใจแกทุกสํานัก/กอง
๒) สวนราชการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และจัดทําแผน
ที่ยุทธศาสตรระดับกรม จากนั้นใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรที่เชื่อมโยง
และสอดคลองกับแผนที่ยุทธศาสตรระดับกรม โดยใหกําหนดตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑ
การประเมินความสําเร็จของการบรรลุเปาประสงคตามแผนที่ยุทธศาสตร ทั้งนี้ใหมีการจัดทํา
คํารับรองภายใน (IPA) ระหวางหัวหนาสวนราชการกับหนวยงานระดับสํานัก/กอง เพื่อใชประเมินผล
ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
๓) ดําเนินการตามคํารับรองที่จัดทําไว โดยมีการติดตามความกาวหนาและรายงาน
ผลความสําเร็จตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กําหนดเปนรายเดือน/รายไตรมาส
๔) ประเมินความสําเร็จและสรุปผลการประเมินตามคํารับรองฯ (IPA) โดยรายงาน
รอบ ๑๒ เดือน สง ก.พ.ร.ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
๕) ประกาศหลักเกณฑที่ชัดเจนในการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงเขาระบบ
การสรางแรงจูงใจของสวนราชการและมีการจัดทําสรรสิ่งจูงใจตามหลักเกณฑที่กําหนด
การดําเนินการ
กปส. ไดดําเนินการตามขั้นตอนของตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ มาโดยลําดับ ขณะนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการในขั้นตอนที่ ๓ คือ การติดตามความกาวหนาและรายงานผลความสําเร็จ
ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายของทุกสํานัก/กอง ซึ่งยังคงมีปญหาอุปสรรคในเรื่องการรายงาน เนื่องจาก
การรายงานผานระบบ IT ยังไมสมบูรณ และการรายงานของสํานัก/กอง ก็ยังไมครบถวน มีบางสวน
รายงานเขามา และอีกหลายสวนยังไมมีการรายงาน ซึ่งอาจทําใหการดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓
ไมสมบูรณตามเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด
ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพฯ) แจงวา เรื่องนี้จะตองมาดูเรื่องการประกาศใชของ
ก.พ. วาขาราชการทุกคนจะตองมีสมุดพกประจําตัวจดบันทึกเรื่องผลของการปฏิบัติงานตั้งแต
ตุลาคม ๒๕๕๐ เปนตนไป ซึ่งจะสอดคลองกับทางดาน IPA คงจะสามารถดําเนินการในสวนนี้ได
ครบวงจร
มติที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๓.๓ ซึ่งมีการ
ดําเนินการได ๓ ขั้นตอน

/ระเบียบวาระที่ ๔ ................

- ๑๖ ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การประชุม “The 2nd Asia-Pacific and Europe Media
Dialogue” และการศึกษาดูงาน “International Broadcast
Convention-IBC 2007”
ผอ. สปต. รายงานวา อปส. และคณะผูแทน กปส. เขารวม
การประชุม The 2nd Asia-Pacific and Europe Media Dialogue” ระหวางวันที่ ๓-๕
กันยายน ๒๕๕๐ ณ เมืองบอนน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมันนี และการศึกษาดูงาน “International
Broadcast Convention-IBC 2007” ระหวางวันที่ ๗-๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ กรุงอัมสเตอรดัม
ประเทศเนเธอรแลนด โดยในการประชุม The 2nd Asia-Pacific and Europe Media Dialogue”
มีหัวขอการประชุมวาดวย “สื่อและเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ:The Media and the
Millennium Development Goals” การเขารวมประชุมและการศึกษาดูงานดังกลาว จะทําให
ไดรับทราบแนวนโยบาย ทิศทาง และแนวคิด ประสบการณ การดําเนินงานของสื่อมวลชนจากองคกร
ตาง ๆ ตลอดจนไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันทันสมัย และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับหนวยงานวิทยุ-โทรทัศน ในระดับนานาชาติ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาสื่อของ กปส. ตอไป
การดําเนินการ
สปต. ไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว โดยบทสรุปสําคัญที่ไดจากการประชุม
ครั้งนี้ มีประเด็นที่ กปส. ควรวางแผนดําเนินการไดแก
๑. สื่อของ กปส. ควรกําหนดทิศทางการนําเสนอขาวสารใหสอดคลองกับการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ สําหรับเปาหมายที่ควรเรงรัดไดแก การขจัดความยากจน
การสงเสริมการศึกษา การพัฒนาดานสาธารณสุข และการรักษาสิ่งแวดลอม
๒. การนําเสนอขาวสาร ควรใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระที่ถูกตองเชื่อถือได และ
รวดเร็วทันเหตุการณ เนื่องจากความเชื่อถือศรัทธาเปนชองทางสําคัญที่สงเสริมให กปส. บรรลุ
เปาหมายของภารกิจในฐานะสื่อของประชาชนได
๓. กปส. ควรเตรียมพรอมสําหรับการนําเสนอขาวสารในระบบใหม (New Media)
ซึ่งในขณะนี้ Digital Mobile Broadcasting (DMB) เปนระบบใหมที่กําลังเขามาแทนที่ระบบเดิม
การนําเสนอขาวสารควรมีความหลากหลายและประชาชนมีความเสมอภาคในการรับรูขอมูลขาวสาร
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา สิ่งที่ไดไปประชุมมาไดเนนย้ําบทบาทของ กปส. เปนอยางมาก
การประชุมเมื่อกาวเขาสูระบบดิจิตอลและใชประโยชนสูงสุดแลวจะมีเนื้อหาอยางไร จะสื่อสาร
อยางไร ก็จะสอดคลองกับสิ่งที่ รปส. (นางภัทรียาฯ) ที่จะไดไปนําเสนอในสวนของ AIBD เชน
/สถานภาพ ..........

- ๑๗ สถานภาพ สิทธิในการยอมรับจากทั่วโลก สิทธิในการเสนอความเห็นในนามของ กปส. สิทธิใน
การดําเนินการใด ๆ ก็ตาม เปนมาตรฐานสําคัญ ประเด็นที่ AIBD กําหนดหัวขอที่เกี่ยวของกับ
มนุษยชาติ เกี่ยวของกับสังคมโลก เราตองยอมรับและเปดประเด็นขึ้นมาในประเทศนี้ นี่คือ
สถานภาพสําคัญที่คนอื่นไมมี
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา การเสนอเรื่องนี้เขามาเพื่อพิจารณาวาจะมอบหนวยงาน
ไหนชวยกันดําเนินการใหเปนรูปธรรม คือสิ่งที่เราไปนําเสนอและมีสวนรวมในการประชุมครั้งนี้
ในป ๒๐๑๕ เปนปที่โลกจะบรรลุเปาหมายการขจัดปญหาความยากจน สงเสริมการศึกษา พัฒนา
สาธารณสุข และรักษาสิ่งแวดลอม จะกลาวถึงความสําคัญไมวาประเทศไหนในโลก สื่อสารมวลชน
คือเครื่องมือสําคัญที่สุดในการทํางานทุก ๆ อยางและเปนที่ยอมรับ ฉะนั้น สื่อจึงมีความสําคัญ
มากที่สุด จึงขอใหหนวยงานสื่อชวยไปจัดทําแผนการเสนอขาวสารในประเด็นของการขจัดความ
ยากจน สงเสริมการศึกษา พัฒนาสาธารณสุข และรักษาสิ่งแวดลอมขึ้นมา และเสนออยางตอเนื่อง
เพื่อไปนําเสนอในการประชุมทุกครั้งที่ กปส. จะตองไปรวมประชุมทุกป
ผอ.สปข.๓ แจงวา กระทรวงการตางประเทศก็ไดใหความสนใจกับสื่อในเรื่องการ
ใหขอมูลขาวสาร ในการที่จะใหมีผลในทางปฏิบัติ และนโยบายในเรื่องความสัมพันธไทยกับประเทศ
เพื่อนบาน เปนเรื่องหลักที่อยูในนโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอสภา
ผอ.สนข. แจงวา ขอ ๒ การเสนอขอมูลขาวสารที่ถูกตองเชื่อถือศรัทธา สนข.ได
จัดทํากรอบจรรยาบรรณและมาตรฐานของกองบรรณาธิการและผูสื่อขาวจะปฏิบัติหนาที่ และมี
การจัดทํา Work shop อยูในขณะนี้ที่ สนข. ซึ่งหลังจากไดรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติหนา
ที่แลว คงจะไดจัดสงให สปข.๑-๘ กับหนวยงานสื่อ และเมื่อประกาศใหใชเปนกรอบจรรยา
บรรณวิชาชีพทางดานการนําเสนอขอมูลขาวสารผานสื่อของ กปส. ตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบตามที่ ผอ.สปต. เสนอ ขอ ๑-๓ และใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดานสื่อ และหนวยงานที่เกี่ยวของกับหัวขอดังกลาวรับไปวางแผนแนวทางนําไปสู
การปฏิบัติตอไป
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กรมประชาสัมพันธที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่
/กําหนด .............

- ๑๘ กําหนด ๑๗ หนวยงาน หนวยงานที่สงลาชากวากําหนด จํานวน ๓ หนวยงาน และหนวยงานที่ไม
ไดจัดสงจํานวน ๓ หนวยงานจากทั้งหมด ๒๔ หนวยงาน นั้น
การดําเนินการ
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ กรมประชาสัมพันธไดจัดสรรงบประมาณ ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการรักษาความมั่นคงและสงเสริมธรรมาภิบาล มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิตและสังคม รวมทั้งแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน ประกอบดวย ๒
กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมหลัก ๑:การจัดทําแผนและเสนอแนะนโยบายดานการประชาสัมพันธสนับสนุน
ยุทธศาสตรระดับชาติ
๑. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธระดับชาติ
๑.๑ โครงการพัฒนากลไกแหงชาติ
๒. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธระดับพื้นที่
๒.๑ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประชาสัมพันธระดับพื้นที่
๒.๒ โครงการประสานและดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ
๒.๓ โครงการบริหารจัดการ สปข.๑-๘
๓. โครงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการประชาสัมพันธ
๓.๑ โครงการติดตามรับฟงและประเมินความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
๓.๒ โครงการบริหารจัดการขอมูลขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธในภาวะไมปกติ
๓.๓ โครงการบริหารจัดการ ศปส.
๓.๔ โครงการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการประชาสัมพันธ
๔. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เคเบิ้ลทีวี และวิทยุชุมชนให
เปนไปตามกฎหมายระเบียบและกฎหมาย
๕. โครงการจัดทําแผนกรมประชาสัมพันธ
๕.๑ โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานสื่อสารมวลชนและ
การประชาสัมพันธ
๕.๒ โครงการจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณ
๕.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กปส.
๕.๔ โครงการบริหารจัดการ สนผ.
๕.๕ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธตางประเทศ
กิจกรรมหลัก ๒ : การประชาสัมพันธเผยแพรทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
/๑. โครงการ ..............

- ๑๙ –
๑. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐ และรัฐบาล
๑.๑ โครงการประชาสัมพันธเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๑.๒ โครงการประชาสัมพันธการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขรัฐธรรมนูญ
๑.๓ โครงการประชาสัมพันธเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๔ โครงการประชาสัมพันธเพื่อความมั่นคงและสมานฉันทในพื้นที่
๑.๕ โครงการประชาสัมพันธเพื่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนประเทศไทย
๑.๖ โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยว
๑.๗ โครงการประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
๑.๘ โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐและรัฐบาลทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๑.๙ โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐและรัฐบาลทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
๑.๑๐ โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐและรัฐบาลทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน (ดานการขาว)
๑.๑๑ โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐและรัฐบาลทําสื่อกิจกรรม
๑.๑๒ โครงการสงเสริมภาพลักษณประเทศไทย
๒. โครงการสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศดานการประชาสัมพันธ
๒.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาบทบาทประเทศไทยดานสื่อสารมวลชนการประชาสัมพันธ
และสารสนเทศระดับภูมิภาค (MOU)
๒.๒ โครงการเปนเจาภาพการจัดประชุมระหวางประเทศและเขารวมการประชุมระหวาง
ประเทศดานสื่อสารมวลชน
๓. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
๔. โครงการใหบริการขอมูลขาวสารและวิชาการดานการประชาสัมพันธ
๕. โครงการสงเสริมและพัฒนาเครือขายการประชาสัมพันธ
๖. โครงการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกรมประชาสัมพันธ
๗. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
๘. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการกรมประชาสัมพันธ
๙. โครงการสนับสนุนหนวยปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๒ รายงานผลอ..............

- ๒๐ –
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๐
ร.ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงาน
จัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินการ
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๐
ประเภทงบประมาณ กปส.
๑) หลักสูตร “นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ” รุนที่ ๑
ระยะเวลา:รุนละ ๑๐ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๒๗ สิงหาคม-๕ กันยายน ๒๕๕๐
ประเภทความรวมมือกับหนวยงายภายนอก
๒) หลักสูตร “นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
ความรวมมือกับโรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก
ระยะเวลา :รุนละ ๑๕ วัน รุนที่ ๔/๕๐ ระหวางวันที่ ๒๗ สิงหาคม-๑๔
กันยายน ๒๕๕๐
๓) หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการทํางานเพื่อการประชาสัมพันธ
สํานักงานประกันสังคม” รุนที่ ๑-๒ ความรวมมือกับสํานักงานประกันสังคม
ระยะเวลา: รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๐
รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๕๐
๔) หลักสูตร การสัมมนาเรื่อง“บทบาทหนาที่ จรรยาบรรณและจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานีวิทยุฯ ทองถิ่น”
ความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน
ระยะเวลา: รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๘ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐
รุนที่ ๙ ระหวางวันที่ ๒๕-๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
๕) หลักสูตร “การพัฒนาตนเองใหมีความคิดสรางสรรค”
ความรวมมือกับสถาบันสอนคนธรรมดาใหมีความคิดสรางสรรค
ระยะเวลา: รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖,๒๒-๒๓
กันยายน ๒๕๕๐
/๖) หลักสูตร .....................

- ๒๑ –
๖) หลักสูตร “Train the trainer ผูบริหารโครงการพระนักเผยแผธรรม
รุนที่ ๒ (มจร.)”
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสถาบันสงฆที่เกี่ยวของ
ระยะเวลา: รุนละ ๕ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๕๐
ประเภทสถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
๘) หลักสูตร “เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดวยคอมพิวเตอร”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา : รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๓ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ และเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข. ๖ ไดรับอนุมัติในหลักการให
นําสรุปผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบ ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
การดําเนินการ
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียงไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๔ รายงานผลการตัดสินการประกวดสัปดาหแหงการทําความสะอาด
(Big Cleaning Day) ประจําป ๒๕๕๐
ลนก. รายงาน ตามที่ อปส. มีคําสั่ง กปส. ที่ ๔๙๔/
๒๕๕๐ แตงตั้งคณะกรรมการประกวดสัปดาหแหงการทําความสะอาด (Big Cleaning Day)
ประจําป ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาตัดสินการประกวดกิจกรรมสัปดาหแหงการทําความสะอาด
(Big Cleaning Day) ในพื้นที่กลุมที่ ๑ ประกอบดวย หนวยงานภายในอาคารสํานักงาน กปส.
๑๒ สํานัก/กอง , สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา ๑๒ สถานี, สถาบัน
/การประชาสัมพันธ .................

- ๒๒ การประชาสัมพันธ และพื้นที่กลุมที่ ๒ ประกอบดวย สํานักขาว, สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
การดําเนินการ
คณะกรรมการประกวดสัปดาหแหงการทําความสะอาด (Big Cleaning Day)
ไดพิจารณาตัดสินหนวยงานที่ชนะเลิศการประกวดสัปดาหแหงการทําความสะอาด (Big Cleaning
Day) ประจําป ๒๕๕๐ แลว ผลปรากฏวา
พื้นที่กลุมที่ ๑ มี ๕ หนวยงานที่มีคะแนนสูงสุดเสมอกัน ไดแก สนผ., กกจ.,
สลก., สวท.เพื่อการศึกษาสวนกลาง และ สวท.เพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง
พื้นที่กลุมที่ ๒ มี ๒ หนวยงานที่มีคะแนนสูงสุดเสมอกัน ไดแก สนข. และ สทท. ๑๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ขอเสนอ
คณะกรรมการฯ มีกําหนดมอบรางวัลใหแกหนวยงานที่ชนะเลิศการประกวด
สัปดาหแหงการทําความสะอาดฯ ในการประชุมผูบริหาร กปส. จึงขอเสนอใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๕ โครงการวิจัย “การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ที่มีตอนโยบาย ๕ ดานของรัฐบาล”
ผอ.สนผ. รายงานวา อปส. ไดอนุมัติให สนผ. ดําเนินโครงการวิจัย
“การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มี่ตอนโยบาย ๕ ดานของรัฐบาล” ซึ่ง โครงการฯ ดังกลาว สนผ.
ไดจัดจาง ผศ.ดร.สุภาวดี มิตรสมหวัง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เปนที่ปรึกษาโครงการฯ
การดําเนินการ
สนผ. ไดดําเนินการโครงการวิจัยการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
นโยบาย ๕ ดานของรัฐ ประกอบดวย
๑) นโยบายดานการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการแผนดิน
๒) นโยบายดานเศรษฐกิจ
๓) นโยบายดานสังคม
๔) นโยบายดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ
๕) นโยบายดานความสัมพันธระหวางประเทศ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๖ รายงาน ..............

- ๒๓ –
๕.๖ รายงานผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภค
(ไตรมาสที่ ๓) ปงบประมาณ ๒๕๕๐
ร.อตส. รายงานวา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบใหสวนราชการตองพยายามลดการใชจายคาสาธารณูปโภคลงปละ
ประมาณรอยละ ๕ และภายใน ๕ ป ใหลดลงรอยละ ๒๕ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณป ๒๕๔๗
เปนตนไป และใหถือวาคาสาธารณูปโภคป ๒๕๔๖ เปนคาใชจายสูงสุด (base line) ดังนั้น
ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ กปส. จะตองลดคาสาธารณูปโภคลงรอยละ ๒๐ ของการเบิกจายในป
งบประมาณ ๒๕๔๖ และ กปส. ไดมอบใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานรัฐ
มนตรี และสํานักงบประมาณทราบทุกไตรมาส
การดําเนินการ
๑. สําหรับผลการตรวจสอบการใชคาสาธารณูปโภคไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายนมิถุนายน ๒๕๕๐) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ กปส. จายคาสาธารณูปโภคเปนเงินทั้งสิ้น ๖๗
,๕๐๔,๕๖๓.๔๓ บาท ซึ่งสูงกวาฐานขอมูลป ๒๕๔๖ เปนเงิน ๑๘,๓๙๗,๔๙๖.๗๘ บาท (๖๗,
๕๐๔,๕๖๓.๔๓-๔๙,๑๐๗,๐๖๖.๖๕) ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งไดแก กปส. มีการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น เชน คาเชาพื้นที่เก็บขอมูลบนเครือขายสารสนเทศ (Web Hosting)
และคาเชาบริการ Cat Internet Data Center
๒. กปส. เบิกจายคาสาธารณูปโภค รวม ๓ ไตรมาส (ตุลาคม ๒๕๔๙-มิถุนายน
๒๕๕๐) เปนเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๗๔,๔๘๕.๓๒ บาท ซึ่งถาใหเปนไปตามมติ ครม. ขางตน
ป ๒๕๕๐ จะตองเบิกจายคาสาธารณูปโภคไดไมเกิน ๑๙๖,๔๒๘,๒๖๖.๕๙ บาท (จากฐานขอมูล
๒๕๔๖) ดังนั้น ในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๐) จะตองเบิกจายเปนจํานวนเงิน
๑๙,๓๕๓,๗๘๑.๒๗ บาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา ที่ยกวาระนี้ขึ้นมาซึ่งเปนเรื่องสําคัญ คาใชจายของ กปส. สูงมาก
เพราะวาเรื่องของการบริหารงบประมาณ คาใชจาย คาไฟฟา ทุก สปข. ใชเงินจาก กปส. โดย
ตลอด แตในป ๒๕๕๑ จะให สปข. แตละ สปข. รับผิดชอบคาสาธารณูปโภคเอง
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๗ การรายงานเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินงานดานการประชาประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกอบดวย
๑. การดําเนินงานการประชาสัมพันธการแขงขันยกน้ําหนักเชิงชนะเลิศแหงโลก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําป ๒๕๕๐
/๒. ความกาวหนา ............

- ๒๔ –
๒. ความกาวหนาในการเตรียมการจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา “รอยใจไทยเปนหนึ่งเดียว”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การจัดสรรงบประมาณประชาสัมพันธประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑
ผอ.สนผ. เสนอวา การจัดสรรงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๑
ในภาพรวมไดประมาณ ๑,๓๐๐ ลานบาท แตวางบที่ลงเรื่องของการประชาสัมพันธมีอยูประมาณ
๑๐๐ ลานบาท ซึ่งในขอมูลที่นําเสนอมานี้จะแสดงใหเห็นถึงดานประชาสัมพันธที่ขอตั้งขึ้นมาทั้ง
หมด ๔ ดาน
๑. ดานประชาสัมพันธ โดยตรง จํานวน ๑๑๙.๕ ลานบาท
๒. การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบาย
ระดับชาติ จํานวน ๑๐ ลานบาท
๓. งานพัฒนาองคกร จํานวน ๔๘.๐๑ ลานบาท
๔. งานประชาสัมพันธองคกร จํานวน ๖ ลานบาท
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สนผ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา สวนนี้คือคําขอตั้งขึ้นมา หากนํางบประชาสัมพันธมา
จัดสรรดังกลาวแลว จะเห็นวาแตละสวนหากพึ่งจากเงินงบประมาณดานเดียวจะมีสวนที่ไดรับ
นอยมาก ฉะนั้นจึงนําขอมูลทั้งหมดเสนอตอที่ประชุม เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการดําเนินการ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะมีการจัดสรรเงินตาง ๆ เพิ่มเติม
ประธานฯ แจงวา เรื่องงบประมาณขอเสนอแนวคิดในเรื่องของการบริหารงบประมาณ
เนื่องจากเปนงบประมาณของ กปส. ที่ไดรับเพื่อใหมาทํางานดานการประชาสัมพันธ ๑๐๐ ลานบาท
ซึ่งมี สนผ. กํากับดูแลอยู เดิมขอไปในกิจกรรมตาง ๆ รวมแลว ๓๐๐ ลานบาท แตไดรับ ๑๐๐ ลานบาท
สําหรับตัวแผนงานโครงการจะตองมาปรับใหม ไมใชจัดทําทุกกิจกรรมที่เสนอ แตจะตองเลือก
กิจกรรมที่มีความจําเปนและเห็นผลลัพธชัดเจน เปนความสําเร็จขององคกรคือเปาหมายที่ ๑
สวนเปาหมายที่ ๒ เรื่องการกระจายอํานาจของสื่อ ไดมอบอํานาจไปแลว โดย รปส. (นายเผชิญฯ)
จะเปนผูปรับลดราคา หรือวางกระบวนการใด ๆ ก็ตาม สิ่งที่นําเสนอในเรื่องของสื่อ หนวยงาน
ที่ดูแลสื่อจะไมไดรับงบประมาณใหไปดําเนินการใด ๆ เลย ทานตองตั้งโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อหางบประมาณมาดําเนินการเอง และจะตองเสนอกิจกรรมโครงการขึ้นมาผาน สนผ. ถึง อปส.
วามีโครงการอะไรที่นาสนใจ ทั้งนี้ภายใตกรอบยุทธศาสตรที่ ก.พ.ร. ไดกําหนดไว สวนนี้ไดกลาว
/มานี้จะ ...............

- ๒๕ มานี้จะรวมถึงประชาสัมพันธจังหวัดทุกจังหวัดจะไมมีการจัดสรรงบประมาณให ความหลากหลายใน
แตละพื้นที่ของกิจกรรมจะตองตอบโจทยวาประชาสัมพันธจังหวัดจะตองทําอะไรบาง ในปงบประมาณ
๒๕๕๑ จะเชิญทุกจังหวัดมาวางแผนรวมกันในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งปงบประมาณ
แผนงานโครงการทุกกิจกรรมจะตองตอบคํารับรองของ ก.พ.ร.ได ทานจะตองเอาใจใสตอคํารับรอง
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา งบประมาณที่ไดมาจากโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ
เขามาไมคอยเปนระบบ แนวคิดของ อปส. ที่ไดกลาวไวคือสิ่งที่เรามีอยูแลว แตขอใหวางเปนระบบ
ผอ.สปข.๒ แจงวา แนวทางในเรื่องของการจัดทํางบประมาณ การจัดหารายได
ศักยภาพของเรามีอยูแลวที่จะดําเนินการได ขอสังเกตการดําเนินการขณะนี้วาจะเปนขอบัญญัติ
ของเทศบาล และ อปท. ไดดําเนินการเรียบรอยแลว สําหรับปงบประมาณ ๒๕๕๑ จุดนี้เปน
อีกจุดหนึ่งที่เราจะทําปตอไป แตตองเตรียมการแตเนิ่น ๆ และขาราชการที่ อปส. ใหมาเรียน
ทางดานการตลาดควรจะตองไปขยายผลเปนแกนหลักในเรื่องของการจัดทําการตลาด หากบรรจุ
เขาไปในแผนตองสอดคลองกัน
รปส.(นายเผชิญฯ) แจงวา การจัดหาเงินรายไดตองขอชมเชย ผอ.สปข.๖ ที่จัด
โครงการเชิญลูกคาในพื้นที่มารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และเชิญบุคคลภายนอกมาแสดงความ
คิดเห็น ควรจะประสานไปยัง สปข. ตาง ๆ ใหจัดสัมมนาในลักษณะนี้บาง เพื่อใหลูกคาไดมี
โอกาสรับทราบวา กปส. ไดดําเนินการอะไรบาง
ผอ.สวท. แจงวา สวท.มีคลื่น ๘๑๙ และ ๘๙๑ พอเลี้ยงตัวเองได แตในเรื่อง
ของการพัฒนาคงตองนํารายไดอื่นมาสมทบ และมองวางบประมาณในยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร
ของรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณให และ กปส. ซึ่งถูกกําหนดใหอยูในยุทธศาสตรที่ ๕ แตเงิน
จํานวน ๑๐๐ ลานบาท ที่ไดมาเหมือนกับใหดําเนินการทุกอยาง แนวความคิด ๖ ยุทธศาสตรที่
สํานักงบประมาณจัดสรรมาคงตองทํา แตทําในลักษณะเปนงานประจํา แตแผนงานประชาสัมพันธ
เราเนนยุทธศาสตรที่ ๕ ที่กําหนดไว ยุทธศาสตรที่ ๕ เปนยุทธศาสตรพัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุทธศาสตรที่ ๕ มีดวยกัน ๕ ประเด็น คือ พัฒนาการเมือง
การบริหารจัดการภาครัฐ การสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
และงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉิน ซึ่งคงตองไปศึกษารายละเอียดวาเปนอยางไร ในงบประมาณโครงการ
๑๐๐ ลานบาท คิดวาตองเนนตรงนี้ใหได จึงจะขอใหทาง สนผ. ใหขอมูลและแนวทางที่ชัดเจน
เพื่อทํางานได
ผอ.สนผ. แจงวา หลังจากวันนี้ สนผ. คงนํากรอบเรื่องยุทธศาสตรแนวทาง รูป
แบบของการทําแผนและออกแบบรับ-สงไปใหทุกทาน เพื่อเปนขอมูลที่จะเขามาเปนระบบ
เดียวกัน จึงขอใหทุกหนวยงานนําเสนอแผนโดยตรงตอ อปส. ตอไป
/ผอ.สพท. แจงวา .............

