รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
วันศุกรที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓
**********
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช
๒. นายเผชิญ
๓. นายจําลอง
๔. นายวีรพล
๕. น.ส.พันธทิพย
๖. น.ส.อัมพวัน
๗. นายไพฑูรย

รัฐวินิจ
ขําโพธิ์
อินทรกําแหง
ดวงสูงเนิน
สุนันทิยกุล
เจริญกุล
ศรีรอด

๘. นายรัตนบุรี

อติศัพท

๙. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๑๐. นางพรทิพย
๑๑. นางเตือนใจ

อุทกภาชน
สินธุวณิก

๑๒. นายกฤษณพร

เสริมพานิช

๑๓. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๑๔. นายธีระพงษ
๑๕. นายบัณฑิต
๑๖. น.ส.สมใจ
๑๗. นางดวงดาว

โสดาศรี
ตั้งประเสริฐ
สะสมทรัพย
โพนทอง

๑๘. นางกุณฑลี
๑๙. นายพิทยา

บัวสุวรรณ
ปสังคมาน

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักขาว
ผูอํานวยการผูอํานวยการสํานักพัฒนา
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
/๒๐.นายเจริญชัย..............

-๒–
๒๐. นายเจริญชัย

เปยมเพิ่มพูน

๒๑. นายสุรินทร
๒๒. น.ส.เรณุมาศ
๒๓. นางดวงสวรรค
๒๔. นายจุมพล
๒๕. นายบวร

แปลงประสพโชค
สละชีพ
ลิมปนวัฒนกุล
ชุมกมล
เตชะอินทร

๒๖. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๒๗. นางรัตนาพร

แพนลา

๒๘. นางกมลรัตน

วิจิตรกูล

๒๙. นางจิตติมา
จารุจินดา
๓๐. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
๓๑. นางวีระนุช

สาริกบุตร

๓๒. นายสมพงษ

ปตตานี

๓๓. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓๔. นายชูโชค

ทองตาลวง

๓๕. นางธารทิพย

ทองงามขํา

๓๖. นายโสภณ

ศิริกุลประพัฒน

๓๗. นางจินดา

กุลยเทพย

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๗
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง
แทน ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
รักษาราชการ ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
/๓๘. นายจําลอง .................

-๓–
๓๘. นายจําลอง

สิงโตงาม

๓๙. นางสุกัญญา

นาคสุข

ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม

๔๐. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
ผูเขารวมประชุม
๑. น.ส.ศุภวรรณ สัจจพงศ
นักประชาสัมพันธ ๘ ว
๒. นายเสมอ
นิ่มเงิน
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
๓. นางวิไลพร
บัวแดง
เจาหนาที่บริหารทั่วไป ๖ สลก.
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆตอที่ประชุม ดังนี้
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ที่จะมีการเลือกตั้งใน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ ภารกิจกําหนดไวชัดเจน กกต. มอบหมายให กปส. ดําเนินการ
สรางความรู ความเขาใจ รณรงคประชาสัมพันธตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง จึงขอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของการจัดกระบวนการสิ่งที่นําเสนอตองเปนหนึ่งเดียวกัน โดยใชหลักเกณฑการดําเนินการ
ตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตอไป
๒. วันจันทรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ จะมีการประชุม อ.ก.พ.สํานัก
นายกรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแตงตั้งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ และในตําแหนงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ อปส. ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว ๔ ประการ คือ ความสามารถในการวางแผน ประสานแผน และบริหารงาน, ความสามารถ
ในการแขงขันในโลกแหงความเปลี่ยนแปลง, ความสามารถในการปรับเปลี่ยนนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม และความสามารถในการติดตอสื่อสาร หลังจากแตงตั้งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
เรียบรอยแลว จะมีการพิจารณาแตงตั้งระดับ ๙ และ ระดับ ๘ ในตําแหนงที่วางลงทันที
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มีผูบริหาร
ขอแกไข คือ
/ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) ...................

-๔ผชช.(น.ส.อัมพวันฯ) ขอแกไขรายงานการประชุมในสวนที่ ผชช. ชี้แจง ดังนี้
- หนาที่ ๙ ยอหนาที่ ๑ เปน “ผชช. (น.ส.อัมพวันฯ) ชี้แจงวา อาคารของ สทท. ภูเก็ต
ไดมีการตรวจสอบโดยโยธาธิการจังหวัดตามมติ ครม. หลังจากเหตุการณอาคารถลม อาคารทรุด
หลายแหง สวนกรณีที่ อปส. ถามวา รถถายทอดที่ สทท.ภูเก็ต ไดจัดซื้อไปแลว มีการใชงานคุม
คาหรือไมนั้น ผชช. ชี้แจงวา ในภูมิภาคนั้น สถานีโทรทัศนตาง ๆ จะใชรถถายทอดรวมกัน เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของการปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเปนการประหยัดงบประมาณ ไมตองนํา
รถถายทอดมาจากสวนกลาง สงไปถายทอดซึ่งไมคุมคาการเดินทาง
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ตามที่ไดแกไขแลว
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ตามที่ไดขอแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๐ และรายงานเงิน
คงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐
ร. อกค. (น.ส.เรณุมาศ สละชีพ) รายงานวา สืบเนื่องจากการ
ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนิน
งานตามแผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ การราย
งานเงินคงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ( ๑-๔)
เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๐
๒๔๒.๑๐ ลานบาท
เงินรายได
๑๙๖.๕๐
ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๔
ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๕๙ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๑.๐๒
ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๘๕
ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๘.๕๒
ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๖.๘๓ ลานบาท
/๒. เงินงบประมาณ ................

-๕๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๒๙๐.๓๗ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๑,๐๗๒.๖๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๓.๑๓ ต่ํากวามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ
๒๕๕๐ กําหนดใหมีการเบิกจายไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๙๓
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ตั้งไว ๑๒๖.๕๕ ลานบาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เบิกจาย
๙๖.๓๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๕ ต่ํากวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๒๓.๘๕ (หนา ๕)
๔. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรฯ สูง กวาแผนที่กําหนดไว คือ (หนา ๖)
แผนฯ ๑๕๐,๐๔๐ ตัวชี้วัด/เรื่อง ผล ๑๖๐,๗๔๖ ตัวชี้วัด/เรื่อง
๕. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ งบลงทุนทั้งสิ้น
๒๕๙.๖๓ ลานบาท เบิกจาย ๒๓.๙๙ ลนบาท คงเหลือ ๒๓๕.๖๔ ลานบาท ความคืบหนา
การดําเนินงานงบลงทุน ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม 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 โครงการยายและจัดหาเครื่องสงวิทยุกระจายเสียง ระบบ
F.M. ศาลายา พรอมอาคารสถานี ๑ ชุด วงเงิน ๙๗.๖๕ ลานบาท
เปลี่ยนแปลงรายการดังนี้
โครงการที่ ๕.๑ ปรับปรุงระบบ F.M. วิภาวดีรังสิต วงเงิน ๗๗.๑๓ ลานบาท
อยูระหวางจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
โครงการที่ ๕.๒ รื้อยายศาลายา (รื้อถอน+ขนยาย) วงเงิน ๑.๐๐๐ ลานบาท
อยูระหวางจัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
/โครงกรที่ ๕.๓ ..........

-๖โครงการที่ ๕.๓ ปรับปรุงอาคารที่พัก (รังสิต) วงเงิน ๑.๔๐๐ ลานบาท
จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ สัญญาที่
๔๕๐/๕๐/๒๕๕๐
โครงการที่ ๕.๔ ปรับปรุงงานถายทอดเสียงและปรับปรุงหองดาวเทียม+แอร
วงเงิน ๐.๙๒ ลานบาท อยูระหวางการจัดทํา TOR และ
รางเอกสารประกวดราคา
โครงการ ๕.๕ รถถายทอดเสียง ๑ คัน+อุปกรณ วงเงิน ๖.๒๐ ลานบาท
อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติราง TOR และรางเอกสาร
ประกวดราคา
โครงการ ๕.๖ ปรับปรุง DALET วงเงิน ๗ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําราง TOR และรางเอกสารประกวดราคา
โครงการ ๕.๗ AIR CHILLER วงเงิน ๔ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ
จัดทําราง 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
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินรางวัล ประจําป ๒๕๔๙
ผอ.สนผ. รายงานวา สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่
นร ๑๒๐๑/๔๐๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แจงการจัดสรรเงินรางวัลประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๔๙ (เพิ่มเติม) รอบสุดทายให กปส. เปนเงิน ๑,๔๖๘,๓๔๔.๔๐ บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่น
แปดพันสามรอยสี่สิบสี่บาทสี่สิบสตางค) เพื่อนําไปจัดสรรใหขาราชการและลูกจางประจําของ กปส.
การดําเนินการ
อปส. ไดพิจารณาและอนุมัติตามบันทึกที่ นร ๐๒๒๐.๐๔/๑๐๘๗ ลงวันที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๐ ใหดําเนินการจัดสรรเงินรางวัลลงสูระดับสํานัก/กอง โดยใชหลักเกณฑพิจารณา
เชนเดียวกับเกณฑการพิจารณาเงินรางวัลในสวน ๔๐% ที่ กปส. ไดรับจัดสรรจากสํานักงาน ก.พ.ร.
/รอบที่ ๑ .............

-๗รอบที่ ๑ เปนเงิน ๒,๒๙๒,๖๙๒.๖๖ บาท (สองลานสองแสนเกาหมื่นสองพันหกรอยเกาสิบสอง
บาทหกสิบหกสตางค) สําหรับ สํานัก/กอง ที่มีผลงานโดดเดนในการผลักดันงานของ กปส. ให
บรรลุเปาหมาย โดยจํานวนเงินรางวัลที่สํานัก/กอง จะไดรับขึ้นอยูกับระดับคะแนนผลการประเมิน
ตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ จํานวนตัวชี้วัดที่หนวยงานรับผิดชอบ น้ําหนักของตัวชี้วัด
ที่เกี่ยวของและขนาดของสํานัก/กอง ที่สะทอนผานฐานเงินเดือนรวมของบุคลากรในสํานัก/กอง
จากนั้นใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล โดยแบงการประเมินเปน ๕ ระดับ
ซึ่งผูมีสิทธิไดรับเงินรางวัลตองไดรับคะแนนผลการประเมินฯตั้งแตระดับ ๓ คะแนนขึ้นไป โดย
พิจารณาจากผลงานตามเปาหมาย ตัวชี้วัดคํารับรองฯ/ผลงานตามภารกิจหลักของสํานัก/กอง
หรือผลงานในภารกิจอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติ
ในการนี้ สนผ. ไดเวียนแจงยอดเงินรางวัลของสํานัก/กอง ที่ไดรับ พรอมกับขอใหสง
ผลการประเมินกลับมาที่ สนผ. ตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อสงมอบคณะทํางานตรวจสอบเงิน
รางวัล ตรวจสอบความถูกตองดานการเงิน และสง กกจ. เพื่อทําคําสั่งเปนลําดับตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ
หนวยงานระดับสํานัก/กอง กปส.
ผอ.สวท. รายงานวา อปส. ไดแตงตั้งคณะทํางานตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ภายใน (IPA) ของ กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมี ผอ.สวท. เปนประธาน และมี
คณะทํางานรวม ๖ คน มีหนาที่ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติการ
ภายใน (IPA) ของหนวยงานระดับสํานักกอง กปส. การคํานวณคะแนนที่ไดจากการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง ตามตัวชี้วัดคํารับรองภายใน และสรุปผลประเมิน
นําเสนอ อปส. ใหความเห็นชอบและประกาศผลประเมินอยางเปนทางการใหแลวเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๐
ในการนี้ คณะทํางานฯ ไดดําเนินการบรรลุผลตามที่ไดรับมอบหมายแลว จึงขอ
รายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง กปส. ตอที่ประชุมผูบริหาร เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบและประกาศผลการประเมินอยางเปนทางการตอไป จึงขอให น.ส.ศุภวรรณฯ ชี้แจงขอมูล
ตอที่ประชุมตามที่คณะทํางานไดดําเนินการตอไป
/น.ส.ศุภรวรรณ ................

-๘–
น.ส.ศุภรวรรณ สัจจพงศ ชี้แจงวา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง กปส. สรุป
ไดดังนี้
๑. หนวยงานระดับสํานัก/กอง ที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในกับผู
บริหาร กปส. มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๕ หนวยงาน (ไมรวมสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด และ
สวศ. เนื่องจาก สวศ. รวมอยูใน สวท. ไมมีสถานะเปนหนวยงานระดับสํานัก/กอง)
๒. หนวยงานที่จัดทํารายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒ เดือนตามเกณฑที่
กําหนดสงทันภายในเวลาที่กําหนดสุดทาย คือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีจํานวน ๒๑ หนวยงาน
สงไมทันภายในกําหนด ๔ หนวยงาน ไดแก สทท.๑๑, ศสช., สลก. และ สปข.๗
๓. ในจํานวน ๒๑ หนวยงานที่สงรายงานทันเวลาที่กําหนด มีการจัดทํารายงานไม
ครบทุกตัวชี้วัด ๔ หนวยงาน ไดแก สวท., กคล., สนข. และ สปข.๖
๔. ในจํานวน ๒๑ หนวยงาน ตามขอ ๒ มีหนวยงานที่กรอกขอมูลรายงานไมครบ
สมบูรณตามกระบวนการรายงาน รวม ๙ หนวยงาน ไดแก สพป., สวท., กพร.กปส., กคล.,
สปข.๒, สปข.๔, สปข.๕, สปข. ๖ และ สปข.๘
๕. การพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองภายใน (IPA)
ของหนวยงานระดับสํานัก/กอง กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะทํางานฯ ไดกําหนด
หลักเกณฑประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) ใชคะแนนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคะแนนผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรอง
ภายในที่สํานัก/กองลงนามไวกับผูบริหาร เปนคะแนนหลัก
๒) ปรับลดคะแนนจากเกณฑการพิจารณาประกอบ ๓ หลักเกณฑ คือ
เกณฑที่ ๑ หนวยงานที่ไมสงรายงานการประเมินผลตนเองรอบ ๑๒
เดือน ภายในกําหนดเสนตายวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
ปรับลด ๐.๕๐ คะแนน
เกณฑที่ ๒ หนวยงานที่สงรายงานฯ ทันเวลา แตสงไมครบจํานวน
ตัวชี้วัดที่ลงนามคํารับรองไว ปลัดลด ๐.๑๐ คะแนน
เกณฑที่ ๓ หนวยงานที่สงรายงานฯ ทันเวลา แตกรอกขอมูลรายงาน
ไมครบสมบูรณ ปรับลด ๐.๒๕ คะแนน
๖. สรุปคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองภายในของหนวยงาน
ระดับสํานัก/กอง กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามลําดับคะแนน
(ดังรายละเอียดตามตารางที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
/๗. สรุปผลการ .............

- ๙๗. สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง ตาม
คํารับรองภายใน (IPA) ของ กปส. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ หนวยงานที่มีคะแนนสูงสุด ๓
อันดับ ไดแก
อันดับ ๑
สปต.
คะแนน ๔.๘๒๖
อันดับ ๒
กกจ.
คะแนน ๔.๖๙๙
อันดับ ๓
สนผ.
คะแนน ๔.๖๓๙
๘. กปส. ไดประกาศหลักเกณฑการจัดสรรรางวัลจูงใจและแนวทางในการนําผล
การประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง
ไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
กําหนดสิ่งจูงใจเปนรางวัลใหแกหนวยงานระดับสํานัก/กอง ที่มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการตาม
คํารับรองภายในฯ สูงสุด ดังนี้
- เงินรางวัลพิเศษ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ทุนฝกอบรม ณ สถาบันการประชาสัมพันธในหลักสูตรที่เปนประโยชนกับการ
ปฏิบัติงานตามความประสงคของหนวยงานจํานวน ๑ ทุน
- ประกาศยกยองชมเชยในที่ประชุมผูบริหารประจําเดือน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สปข.๓ เสนอวา สวนงานในภูมิภาคไมไดจัดทําแผนอยางเดียว เพราะจะตอง
จัดทํากิจกรรมอยางอื่นมากมาย หากจะแขงขันกันในระดับพื้นที่นาจะเหมาะสมกวา
ผอ.สนข. ชี้แจงวา คณะทํางานฯ ไดรับคําสั่งแตงตั้งมาเพื่อมีหนาที่ใหประเมินผล
กระบวนการรายงาน เพื่อจะพิจารณาวาหนวยงานสํานัก/กองมีความเขาใจในเรื่องกระบวนการ
รายงานอยางไร หลังจากที่ไดพิจารณาแลว เห็นวาถาจะพิจารณาเฉพาะกระบวนการรายงานแต
เพียงอยางเดียว นาจะไมเปนธรรมสําหรับสํานัก/กอง เพราะวาตัวชี้วัดนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ของการ
ทํางานของแตละสํานัก/กองดวย ดังนั้นเมื่อสํานัก/กอง รายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองมา
คณะทํางานฯก็นําผลการปฏิบัติงานที่สํานัก/กองรายงานมาเปนคะแนนดิบตัวที่ ๑ วาแตละสํานัก/กอง
บรรลุผลตามตัวชี้วัดนี้เทาไหร จากนั้นมาตั้งเกณฑวาถาพิจารณากระบวนการทํางานแลวจะใชเกณฑใด
มาตัดสินบาง ก็ใชเกณฑ ๓ เกณฑ คือ ๑. สงทันเวลาที่กําหนด ๒. เมื่อสงแลวรับผิดชอบตัวชี้
กี่ตัว และสงตัวชี้วัดที่รับผิดชอบครบถวนหรือไม และ ๓. สงมาแลวถูกตองตามกระบวนการราย
งานผลหรือไม นี่คือเกณฑตัดสินในภาพรวมที่ไดพิจารณา
ผอ.สพป. เสนอวา ปริมาณงานของสํานัก/กอง และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมอยูในเนื้องาน
ที่แตละสํานัก/กองจะตองรายงาน คิดวาแตกตางกันจึงขอใหพิจารณาตรงนี้ดวย
/ประธานฯ แจงวา ...........

- ๑๐ ประธานฯ แจงวา กระบวนการตาง ๆ ที่ออกมานี้คือสิ่งที่ทานไดเซ็นสัญญากับผูบริหาร
เพื่อยืนยันวาปนี้จะทํางานอะไรบาง ตามขอตกลงใหไดบรรลุวัตถุประสงคตามระเบียบของทางราชการ
และตามขอตกลงรายละเอียดเพิ่มแรงจูงใจ และเพื่อใหเกิดการกระตือรืนรนในการรายงานและ
เปนหลักฐาน เพระวาการจะทํางานใหสัมฤทธิ์ผลจะตองจัดโครงสรางทั้งระบบดวย
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา การปฏิบัติตามคํารับรอง เดิมไมไดเซ็นไว วา
จะทําอะไร ประสบความสําเร็จหรือไม ไมมีผล พอถึงปก็ของบประมาณไปตามที่เคยขอ แตใน
ปนี้การของบประมาณไปจะตองทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด และใหรับรองดวยวาตอง
ออกมาเปนรูปแบบไหน และในทายเอกสารทุกปจะแจงวา ตองการผลลัพธอะไร ดังนั้นตัวนี้จะ
ลงไปถึง ผอ.สํานัก/กอง และลงไปถึงตัวบุคคลที่อยูในองคกร และไดเห็นหลักเกณฑที่คณะทํางานฯ
ไดวางหลักเกณฑไวเหมือนกับกติกาที่วัดผล เปนการซักซอมมากกวา
มติที่ประชุม
๑. เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการภายในของหนวยงานระดับสํานัก/กอง กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๐ ตามที่คณะทํางานฯ เสนอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําประกาศผลอยางเปน
ทางการใหเปนที่ทราบทั่วกันตอไป
๒. เห็นชอบการจัดสรรรางวัลจูงใจตามหลักเกณฑการจัดสรร
รางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจแก สปต. ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ๔.๘๒๖ โดยรางวัล
ที่ไดรับประกอบดวย
- เงินรางวัลพิเศษ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) และ
- ทุนฝกอบรม ณ สถาบันการประชาสัมพันธในหลักสูตรที่เปนประโยชนกับ
การปฏิบัติงานตามความประสงคของหนวยงานจํานวน ๑ ทุน และประกาศยกยองชมเชย
สปต. ในการดําเนินงานที่มีผลการปฏิบัติราชการยอดเยี่ยม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.๓ การจัดทําคํารับรองการปฎิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๑
ห.กพร.กปส. รายงานวา กพร.กปส. ไดรับอนุมัติใหจัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร กปส. เพื่อรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายในการ
ดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ พรอมกับการนําเสนอแนวทางการ
บริหารเชิงกลยุทธ โดย อปส. ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรม โรสการเดน
จ.นครปฐม
การดําเนินการ
สิ่งที่ไดจากการที่ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร กปส. ไดรวมกันอภิปรายเสนอ
ขอคิดเห็นอยางกวางขวาง โดยไดกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในมิติที่ ๑:ประสิทธิผลตามแผน
/ปฏิบัติราชการ................

- ๑๑ ปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๐ ตัว ซึ่ง อปส. จะตองไปเจรจาตกลงกับสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
สําหรับมิติที่ ๒, ๓ และ ๔ มีตัวชี้วัดรวม ๙ ตัว โดยที่ประชุมไดรวมกันกําหนด
ใหนําเรื่อง การบริหารจัดการวิทยุชุมชน เปนตัวชี้วัดประเมินระดับความสําเร็จในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ (มิติที่ ๒) สวนตัวชี้วัดที่ประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ที่
ประชุมเห็นชอบใหนําบริการ ๓ บริการมาประเมิน ประกอบดวย รายการขาวทองถิ่นทางวิทยุฯ
และโทรทัศนของ สปข.๑-๘ การใหบริการทดสอบผูประกาศของกองงาน กกช. และบริการ
เปนที่ปรึกษาการประชาสัมพันธดานในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ในสวนของการจัดทํา
รายละเอียดของตัวชี้วัดมิติที่ ๒-๔ จะไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือขายการ
พัฒนาระบบราชการ เพื่อรวมกันคิดและนําเสนอผูบริหารตอไป
(ดังรายละเอียดประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สวท. แจงวา ผลจากการปะชุมสัมมนาที่ อปส. ไดมอบนโยบาย และไดมอบ
หมายให ผอ.สวท. ปฏิบัติราชการแทนนั้น ขอเรียนวา ผูบริหารไดใหความสนใจเปนอยางยิ่ง
และผูแทนของประชาสัมพันธจังหวัดไดเขารวมประชุมดวย ทุกทานทราบวามิติที่ ๑ มีอะไรบาง
เห็นวาเปนมิติอันดีที่จะไดดําเนินการตัวชี้วัดแตละตัว สํานัก/กอง รับผิดชอบคงตองทําทีหลัง
แตอยางไรก็ตามในเอกสารมีอยูแลว ที่ ผอ.สํานัก/กอง ทราบวารับผิดชอบตัวชี้วัดตัวใดบาง
แตขอเรียนวา ผอ.สํานัก/กอง ไดใหความสนใจมาก และคิดวางานในภาพรวมของ กปส. จะดียิ่งขึ้น
ประธานฯ แจงวา เรื่องคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๑ ตองใหความสําคัญ
และจะตองยึดถือเปนคูมือในการปฏิบัติงานตอไป ดังนั้นในเอกสารนี้ผูบริหารทุกทานไดรับตอง
เก็บไวและพิจารณาตามนี้ และถือวาเปนมติของตัวแทนของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหาร
หลายทานไดเขาไปรวมประชุมอยูแลว รับทราบขอมูล กระบวนการดังกลาว แลวมาตอบโจทยกัน
จะไมใชเปนรายป จะประเมินทีละไตรมาส เปนการติดตามกระบวนการเพื่อใหทันตอเหตุการณ
มติที่ประชุม
๑. รับทราบการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายของคํารับ
รองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ มิติที่ ๑:ประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
และกรอบการประเมินผลตามมิติที่ ๒,๓ และ ๔
๒. ขอความรวมมือ ผอ.สํานัก/กอง/หัวหนาหนวยงานสราง
ความเขาใจแกบุคลากรในสังกัดใหรับทราบกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ โดยสังเขปกอน ซึ่ง กพร. กปส.จะไดจัดประชุมเชิง
/ปฏิบัติการ ..........

- ๑๒ ปฏิบัติการคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบราชการของสํานัก/กอง ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่ สนผ. ไดรับรายงานผลการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธจากหนวยงานของ กรมประชาสัมพันธที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่
กําหนด ๒๐ หนวยงาน และหนวยงานที่ไมไดจัดสงจํานวน ๔ 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. โครงการ ..............

- ๑๓ –
๕. โครงการจัดทําแผนกรมประชาสัมพันธ
๕.๑ โครงการศึกษาวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานสื่อสารมวลชนและ
การประชาสัมพันธ
๕.๒ โครงการจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณ
๕.๓ โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กปส.
๕.๔ โครงการบริหารจัดการ สนผ.
๕.๕ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธตางประเทศ
กิจกรรมหลัก ๒ : การประชาสัมพันธเผยแพรทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ
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. โครงการสงเสริม ..............

- ๑๔ –
๖. โครงการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของกรมประชาสัมพันธ
๗. โครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ
๘. โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการกรมประชาสัมพันธ
๙. โครงการสนับสนุนหนวยปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงานที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก
-โครงการประชาสัมพันธการจัดระบบการจางแรงงานตางดาว ป ๒๕๕๐
-โครงการประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ การโอนภารกิจจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการให
กพร.กปส.
ผอ. สนผ.รายงานวา กพร.กปส. จัดตั้งขึ้นตามแผนการ
ปฏิรูประบบราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหทุกสวนราชการจัดตั้งหนวยงานนี้ เมื่อเดือนตุลาคม
๒๕๔๕ มีหนาที่เสนอแนะแนวทาง การพัฒนาระบบราชการแกผูบริหารและหนวยงานในสังกัด
เพื่อใหการพัฒนาระบบราชการเปนไปตาม พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐
และ กพร.กปส. รับผิดชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘
ในการนี้ อปส. (นายดุษฎี สินเจิมสิริ) มอบเรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติฯ ให สนผ.รับ
ผิดชอบโดยมี สปผ. เปนหนวยงานหลักดําเนินการแทนตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐
การดําเนินการ
๑. การจัดทําคํารับรองฯ เปนงานตามภารกิจของงานพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง
กพร.กปส. รับผิดชอบโดยตรง ในฐานะเครือขายงานของสํานักงาน ก.พ.ร. และการจัดทํา
คํารับรองฯของสวนราชการตาง ๆ จะมอบ กพร.ของหนวยงานนั้น ๆ หรือตั้งกลุมงานพิเศษ
เพื่อรับผิดชอบการจัดทําคํารับรองฯ โดยเฉพาะ
๒. สนผ. ขอหารือ อปส. เพื่อขอโอนงานการจัดทําคํารับรองฯให
กพร.กปส.ดําเนินการตอ เพื่อใหตรงตามภารกิจและขอกําหนดคุณลักษณะของงาน และ อปส.
มีบัญชาใหจัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาว โดยมี รปส.(นายเผชิญฯ) ผอ.สนผ. และเจาหนาที่
สนผ., ห.กพร.กปส. และเจาหนาที่ กพร.กปส. เขารวมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ และ
มีมติให สนผ. คืนภารกิจการจัดทําคํารับรองฯให กพร.กปส. รับผิดชอบตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
/มติที่ประชุม ..............

- ๑๕ มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ร.ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนิน
งานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินการ
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
๑) หลักสูตร “การพัฒนาทักษะงานประชาสัมพันธ สํานักงานประกันสังคม”
รุนที่ ๓-๔
ความรวมมือกับสํานักงานประกันสังคม
ระยะเวลา:รุนละ ๓ วัน รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๕๐
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
ประเภทสถาบันการประชาสัมพันธดําเนินการ
๒) หลักสูตร “นักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง”
ระยะเวลา :รุนละ ๑๐ วัน รุนที่ ๗ ระหวางวันที่ ๖-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
๓) หลักสูตร คายศิลปนนอย รุนที่ ๒ (Junior Artist Camp Episode II)
ระยะเวลา: รุนละ ๓๐ คน รุนที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
๔) หลักสูตร “การติดตั้งระบบจานรับดาวเทียมในที่พักอาศัย” (DTH)
ระยะเวลา: รุนละ ๖๓ คน รุนที่ ๑ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ ผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธ และเผยแพรนโยบาย
เสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต
ผอ.สปข.๖ รายงานวา ตามที่ สปข. ๖ ไดรับอนุมัติในหลักการให
นําสรุปผลการดําเนินงานดานประชาสัมพันธดานความมั่นคงและดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เขาที่ประชุมผูบริหารในวาระเพื่อทราบ ตั้งแต
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ นั้น
/ การดําเนินการ ............

- ๑๖ การดําเนินการ
สปข.๖ และหนวยงานของ กปส. ในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใตตอนลาง ประกอบดวย
หนวยงานวิทยุโทรทัศนและหนวยงานวิทยุกระจายเสียงไดปฏิบัติงานในความรับผิดชอบการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ สรุปผลสถิติการมาขอใชบริการขอมูลขาวสารฯ และสถิติ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยงานภายใน กปส. (ไตรมาสที่ ๔)
ลนก. รายงานวา สลก. ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงาน
กํากับตัวชี้วัดที่ ๗.๑:ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ กปส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสวนราชการตองดําเนิน
การใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา และ
การจัดซื้อจัดจางของหนวยราชการ ซึ่งตามกรอบแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดดังกลาวได
กําหนดใหมีการจัดทํารายงานสรุปผลการมาขอใชบริการขอมูลขาวของสวนราชการ โดยจัดเก็บ
สถิติเปนรายเดือน/รายไตรมาส
และการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจางเปนรายเดือนตาม
แบบฟอรมการรายงานที่กําหนด
การดําเนินการ
สลก. ไดจัดทําสถิติการมาขอใชบริการขอมูลขาวสารของราชการและสถิติการจัดซื้อ
จัดจางของหนวยงานตาง ๆ ภายใน กปส. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๔
(๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๖ กําหนดการจัดงานครบรอบกอตั้ง ๔๗ ป สปข.๑
ผอ.สปข.๑ รายงานวา สปข.๑ ขอนแกน กําหนดจัดงาน
ครบรอบ ๔๗ ป การกอตั้ง สปข.๑ ระหวางวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ สปข.๑
ขอนแกน โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดง ผลงานของ สทท., สวท. และ ส.ปชส.ในพื้นที่
สปข.๑ ทั้ง ๑๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีการจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชน
สินคาราคาถูก
/ในการนี้ ............

- ๑๗ ในการนี้ ไดกราบเรียนเชิญ อปส. เปนประธานเปดงานครบรอบ ๔๗ ป การกอตั้ง
สปข.๑ ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองแสดง สทท. ๑๑
ขอนแกน หลังจากนั้น อปส. จะมอบนโยบายชี้แจงการบริหารเวลาเชิงธุรกิจใหหัวหนาสวนราชการ
บริษัทโฆษณา สื่อมวลชนใน ๑๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๒๐๐ คน ไดทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๔.๗ การจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผอ.สปข.๒ รายงานวา สปข.๒ ตามที่ กปส. ไดเลือก
พัฒนาองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในคํารับรองการปฏิบัติการประจําป
๒๕๕๐ เพื่อนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรอบระดับมาตรฐานสากลใชตรวจสอบ
องคกรดวยตนเองจะทําใหผูบริหารไดรูวาหนวยงานาของตนยังมีความบกพรองในเรื่องใด และ
สามารถกําหนดวิธีการปรับปรุงองคกรที่นําไปสูความสําเร็จ ทั้งในดานการพัฒนาการเติบโต
ประสิทธิภาพกระบวนงานภายใน การสรางศักยภาพและความผาสุกใหแกบุคลากรเปนการตอบสนอง
ตอเปาหมายพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น และ สปข.๒
ไดจัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อดําเนินงานตาม
แผนงานพัฒนาระบบราชการ โดยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อใหคณะทํางานทุกหนวยงานไดรับ
ทราบแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๕๑ และพิจารณาลักษณะสําคัญของแตละองคกร
ตามเกณฑ PMQA
นอกจากนี้ ส.ปชส. ศรีสะเกษไดจัดนิทรรศการตามโครงการภาษาถิ่น-ไทยเทิดไท
องคราชัน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ ณ หองโถงศาลากลางจังหวัดศรีษะเกษ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และ
เพื่อรณรงคประชาสัมพันธอนุรักษภาษาถิ่นและการอานภาษาไทย ซึ่งมีภาษาถิ่นหลากหลาย
มีเอกลักษณที่โดดเดนเปนตัวเอง รวมทั้ง ไดจัดประชุมคณะทํางานภาครัฐและประชาชนระดมสมอง
ภาคเอกชน เพื่อจัดระเบียบการมีสวนรวมของวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับวิทยุชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ประกอบดวยผูบริหารภาครัฐ
ภาคเอกชน กลุมคลังสมองในจังหวัด นักวิชาการ สื่อมวลชน และกลุมความมั่นคง โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการมีสวนรวมของการดําเนินงานของวิทยุชุมชนที่เหมาะสม เกิด
ประโยชนตอชุมชนในพื้นที่ พรอมทั้งประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรับทราบขอมูล สภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยุชุมชนอยูในกรอบ กฎหมาย
และกรอบการดําเนินการวิทยุชุมชน พรอมทั้งกํากับดูแล ติดตามผลรายการวิทยุกระจายเสียงให
/เปนไปตาม .................

- ๑๘ เปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัด และที่ประชุมยังมีมติแตงตั้งคณะทํางานขึ้นชุดหนึ่งเพื่อศึกษา
และจัดทําคูมือในการดําเนินการของการมีสวนรวมวิทยุชุมชน และแนวทางปฏิบัติ ทั้งกฎและ
จรรยาบรรณ ขอตกลงรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชนตอชุมชนในจังหวัดใหมากที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๘ สรุปผลการประชาสัมพันธการแขงขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศ
แหงโลกเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ผอ.สปข. ๓ รายงานวา จังหวัดเชียงใหมไดรับเกียรติจาก
สหพันธยกน้ําหนักนานาชาติ ใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬายกน้ําหนักชิงชนะเลิศแหงโลก
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจําป ๒๕๕๐ ระหวางวันที่ ๑๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ และได
แตงตั้งให ผอ.สปข.๓ เปนคณะกรรมการอํานวยการและประธานคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ
ทําหนาที่ประชาสัมพันธการแขงขัน และจัดตั้งศูนยสื่อมวลชน (PRESS CENTER) ณ สนาม
กีฬาสมโภชนเชียงใหม ๗๐๐ ป
นอกจากนี้ สปข.๓ รวมกับองคการยูเนสโก กําหนดจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “รอยใจไทยเปนหนึ่งเดียว” เนื่องในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในวันเสารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ เวที
บริเวณลานแสดงกาดเชิงดอย อ.เมือง จ.เชียงใหม ระหวางเวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. โดย คุณ
หญิงทิพาวดี เมฆสวรรค รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปนที่ปรึกษา และไดลงนามแตง
ตั้งคณะอนุกรรมการการจัดงาน โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะอนุกรรมการ
อํานวยการ, อปส. เปนประธานคณะอนุกรรมการฝายจัดการแสดงบนเวที และ ผอ.สปข.๓
เปนประธานอนุกรรมการฝายเลขานุการและประสานงาน
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมทีไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ การวางแผนความกาวหนาในสายอาชีพของขาราชการ กปส.
นางดวงสวรรค ลิมปนวัฒกุล ผูแทน อกจ. รายงานวา
กกจ.ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
paths) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ในมิติที่ ๔ ดานการพัฒนาองคกร ตัวชี้วัดที่ ๑๓.๒:
แผนปฏิบัติการดําเนินงานขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจําปงบ
ประมาณ ๒๕๕๐
/การดําเนินการ ..............

- ๑๙ การดําเนินการ
เนื่องจาก กปส. อยูระหวางดําเนินการจัดโครงสรางการแบงสวนราชการใหมตาม
การปรับบทบาทภารกิจ และสํานักงาน ก.พ.มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน
ใหม ในระยะแรกจึงจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career paths) สําหรับตําแหนงที่
ปฏิบัติในสายงานตามภารกิจหลักของ กปส. ไดแก ตําแหนงนักวิชาการประชาสัมพันธ,
ตําแหนงนักประชาสัมพันธที่ปฏิบัติงานดานการวางแผนประชาสัมพันธและดานการประชา
สัมพันธ, ตําแหนงผูจัดรายการ, ตําแหนงเจาหนาที่กระจายเสียงและตําแหนงผูสื่อขาว โดยจางที่
ปรึกษาจัดทําแผนความทางกาวหนาในสายอาชีพ (Career paths) ของขาราชการ ๕ ตําแหนง
ดังกลาวใหสอดคลองและรองรับการจัดกลุมตําแหนงตามแนวโนมของระบบจําแนกตําแหนงที่
ก.พ.กําหนดใหม ทั้งนี้ กกจ. ไดดําเนินการจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career
paths) แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดและจะไดนําแผนฯ ไปสูการปฏิบัติตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการในปงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ประธานฯ แจงวา การจําแนกตําแหนงใหมหรือกรอบใหม ที่ ก.พ.เสนอ เปน
กฎหมาย กปส. ไดสมัครเขาไปเปนหนวยงานนํารองปฏิบัติไว ซึ่งจะมีทีมงานมาออกแบบให
แตขณะนี้ขั้นตอนการทํางานไดลาชาออกไป ประกอบกับเปนการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมตองอาศัยเวลาก็เลยตอบฐานจากสิ่งที่มีอยู ในความกาวหนาพยายามรวบ
รวมสายบังคับบัญชาหรือตําแหนงใหเหลือนอยลง เพื่อความกาวหนาในสายอาชีพ จึงขอใหทุก
ทานถายทอดและทําความเขาใจไปยังผูใตบังคับบัญชาของทานไดทราบดวย
ผอ.สนผ. เสนอวา ควรศึกษารายละเอียดของขอมูลคอนขางมาก ดังนั้นจะใช
เวลามาก ถาหากในชวงนี้เสนอเขาโครงการทดลองของสํานักงาน ก.พ. ไมได กปส.นาจะตอง
จัดตั้งทีมงานดําเนินการศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ แตตองเชิญ ก.พ. มาเปนที่ปรึกษา หรือ ที่
ปรึกษาฯ ของ กปส. ชวยประสาน เพื่อจัดเตรียมการไวลวงหนานาจะเปนผลดีตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ การจัดงานวันลอยกระทงประจําป ๒๕๕๐
ประธานฯ แจงวา กปส. จะจัดงานลอยกระทงประจําป
๒๕๕๐ ในระหวางวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ กปส. ซอยอารียสัมพันธ โดยมอบ
หมายให สลก.เปนเจาภาพในการจัดงานครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนทุกหนวยงานของ กปส. มารวม
ออกราน โดยจะจัดพื้นที่เอาไวให สวนเรื่องการประชาสัมพันธจะขอใหมีหนวยงานดําเนินการ
และในเรื่องของการประกาศเชิญชวนทางสื่อวิทยุขอความรวมมือ จาก กกช. ดวย
/ผอ.สพป. ...............

