รายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๐
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ หองประชุม กปส. ชัน้ ๒ หอง ๒๐๓
**********
ผูมาประชุม
๑. นายปราโมช
๒. นายเผชิญ
๓. นายจําลอง
๔. น.ส.พันธทิพย
๕. นายไพฑูรย

รัฐวินิจ
ขําโพธิ์
อินทรกําแหง
สุนันทิยกุล
ศรีรอด

๖. นายรัตนบุรี

อติศัพท

๗. นางลดาวัลย

บัวเอี่ยม

๘. นางพรทิพย
๙. นางเตือนใจ

อุทกภาชน
สินธุวณิก

๑๐. นายกฤษณพร

เสริมพานิช

๑๑. นายโยธิน

ไตรโกมุท

๑๒. นายธีระพงษ
๑๓. นายกิติ
๑๔. น.ส.สมใจ
๑๕. นายเสรี
๑๖. นางกุณฑลี
๑๗. นายพิทยา

โสดาศรี
จันทรเสนา
สะสมทรัพย
จูบุญสง
บัวสุวรรณ
ปสังคมาน

๑๘. นายเจริญชัย

เปยมเพิ่มพูน

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย ชอง ๑๑
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ
ตางประเทศ
ผูอํานวยการสํานักขาว
ผูอํานวยการผูอํานวยการสํานักพัฒนา
การประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและ
แผนการประชาสัมพันธ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา
งานเทคนิค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๑
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๒
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
แทน ผูอํานวยการ สํานักประชาสัมพันธเขต ๔
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๕
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๖
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักประชาสัมพันธเขต ๗
/๑๙. นายสุรินทร ....................

-๒–
๑๙. นายสุรินทร
๒๐. น.ส.เรณุมาศ
๒๑. นางอุษา
๒๒. นายจุมพล
๒๓. นางรัตนากร

แปลงประสพโชค
สละชีพ
จารุภา
ชุมกมล
ทองสําราญ

๒๔. นายสมโภชน

วิสุทธิแพทย

๒๕. นางรัตนาพร

แพนลา

๒๖. นางกมลรัตน

วิจิตรกูล

๒๗. นางจิตติมา
๒๘. นางวีระนุช

จารุจินดา
สาริกบุตร

๒๙. นางชนัดดา

แฮรรีส

๓๐. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากุล
๓๑. นางปรัธยานภรณ สงครอด
๓๒. นายชัชณัฐ

นาคไพจิตร

๓๓. นายโสภณ

ศิริกุลพิพัฒน

๓๔. นางจินดา

กุลยเทพย

๓๕. นายจําลอง

สิงโตงาม

๓๖. นางสุกญ
ั ญา

นาคสุข

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๘
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
แทน ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
ผูอํานวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถาบัน
การประชาสัมพันธ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๑
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๒
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดพิจิตร
แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๔
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๕
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๖
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๗
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค ๘
/๓๗. นางทัศนีย ..................

-๓–
๓๗. นางทัศนีย

ไตรอรุณ

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
๑. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
๒. น.ส.อัมพวัน
เจริญกุล
๓. นายอนันตศักดิ์ บุญเครือพันธุ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายเสมอ
นิ่มเงิน
๒. นางวิไลพร
บัวแดง
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เลขานุการกรม เลขานุการที่ประชุม
ที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
นักวิชาการประชาสัมพันธ ๙ ชช.
หัวหนาศูนยประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
ในสถานการณที่มีผลกระทบตอประเทศชาติ
หัวหนาฝายสารบรรณ สลก.
เจาหนาที่บริหารทั่วไป ๖ สลก.

เรื่องที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม
ประธานฯ แจงเรื่องตาง ๆตอที่ประชุม ดังนี้
๑. การยายใหขาราชการไปชวยราชการหนวยงานอื่น การยายขาราชการ
ที่มีปญ
 หาไปปฏิบัติหนาทีห่ นวยงานอื่นจะกลายเปนการผลักปญหาไปใหหนวยงานอืน่ ตอไปเรื่อย ๆ
กปส. จะดําเนินการตามกฎ ก.พ. ขอ ๒๐ ที่ผูบังคับบัญชาประเมินผูใตบังคับบัญชาไมขนึ้ เงินเดือน
ติดตอกัน ๒ ป หรือหากขาราชการไมสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงตัวเองไดในระยะเวลา ๒ ป
ก็ใหดําเนินการตามกฎ ก.พ. วาดวยการสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณี
ไมสามารถปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๔๗ และจะดําเนินการ
ตามวินัย ตามแนวทางที่กําหนดไวตามระเบียบตอไป
๒. การประชาสัมพันธงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขอใหทุกหนวยงานประชาสัมพันธ
และแจงใหขาราชการและเจาหนาที่สวมใสเสื้อสีเหลือง ในวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และ
ประชาสัมพันธกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกกิจกรรมที่สํานักพระราชวังออกหมายกําหนดการ
รวมทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี ขอใหผูบริหารไปรวมในพิธีเปดวันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ซึ่งนายกรัฐมนตรี เปนประธาน จึงขอใหทุกหนวยงาน
ประชาสัมพันธใหกวางขวางและตอเนื่อง
๓. การคัดเลือกตําแหนงรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ กําหนด
เปดรับสมัครขาราชการระดับ ๙ ของ กปส. และสํานักนายกรัฐมนตรี โดยยื่นใบสมัครตั้งแต
/วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ..................

-๔วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และกําหนดสอบสัมภาษณการแสดงวิสัยทัศน
และสมรรถนะทางการบริหาร ในวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
๔. พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
จะประกาศเปนกฎหมาย ซึ่งจะมีการโอนอํานาจในฐานะเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตไปรวมกับ
กทช. การเตรียมการไดมีการประสานการปฏิบัติระหวาง กกช. และ กทช. แลว ซึ่งขาราชการ
จํานวน ๓๕ อัตรา ของ กกช. จะตองไปปฏิบัติที่ กสทช. ณ วันที่กฎหมายประกาศใช สิ่งสําคัญ
ที่จะตองเรงดําเนินการคือการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและโทรทัศน รวมทั้งการแกปญหาวิทยุชุมชนและ
เคเบิ้ลทีวี ภารกิจเรงดวนที่ กปส. ควรดําเนินการคือการจัดตั้งคณะทํางานจัดทําบทบาทและ
ภารกิจในการทํางาน ของ กปส. ขึ้นมาพิจารณาบทบาทและภารกิจในการทํางานใหชัดเจน จึง
ขอมอบให รปส. (นายเผชิญ ขําโพธิ์) เปนประธานที่จะจัดทํากรอบดานวิทยุ/โทรทัศนของ
กปส. โดยรวมตอไป
๕. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด การจัดตั้งงบประมาณของกลุมจังหวัดและจังหวัดประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
นัยคือการตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒ จะตั้งงบประมาณที่จังหวัด โดยจังหวัดจะนําเสนอกิจกรรม
ที่เปนบูรณาการโดยรวมทั้งหมด แลวนําเสนอไปที่สํานักงบประมาณ ในสวนที่เกี่ยวของกับ กปส.
ขอให ส.ปชส.ทุกจังหวัด จัดตั้งงบประมาณป ๒๕๕๒ โดยจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อตอบสนอง
กิจกรรมหลักของจังหวัดและกลุมจังหวัด นําเสนอให อปส. ลงนามถึงผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
โดยขอใหจังหวัดเปนผูจัดตั้งงบประมาณของ กปส. และแผนงาน/โครงการที่จะเสนอ เชน กิจกรรม
ดานอยูดมี ีสุข ซึง่ เปนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมตาง ๆ เชน การแบงกลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน
จะมีกิจกรรมหลักที่เปนศักยภาพ คือ การทองเที่ยวธรรมชาติ, วัฒนธรรมลานนา และหัตถอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน ทัง้ นี้ใหนําเสนอ อปส. ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๖. บริษัทเอกชนจะรวมผลิตรายการกับกรมประชาสัมพันธ
โดยออกอากาศผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง ๑๑ ออกอากาศเฉพาะสถานี
เครือขายทุกวัน ชวงเวลา ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ น., เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. และ เวลา ๑๗.๐๐๑๙.๐๐ น. จะเปนสถานีขาวเกษตรแหงแรกของคนไทย เพื่อคนไทยหัวใจเกษตร ซึ่งขอเสนอ
รายละเอียดที่บริษัททํามาครอบคลุมการเผยแพรทุกสื่อ ไมเฉพาะแตของ สทท.๑๑ อยางเดียว
จึงขอแจงใหผูบริหารเปนขอมูลในเชิงบริหารตอไป
๗. การประชาสัมพันธการแขงขันซีเกมส ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐
และกีฬาอาเซียนพาราเกมส ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยไดเริ่มการแขงขันแลว
ซึ่ง กปส. ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานระดับชาติ และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกคนทีป่ ฏิบัติงาน
อยางเต็มที่ และขอใหรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตอไป
/มติที่ประชุม .................

-๕มติที่ประชุม
มอบหมายตอไป

รับทราบ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามที่ อปส.

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
ลนก. เสนอวา ตามที่ไดมีการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ หองประชุม กปส. ชั้น ๒ หอง ๒๐๓ ไปแลว นั้น มีผูบริหารขอแกไข คือ
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ)ขอแกไขรายงานการประชุมในสวนที่ ที่ปรึกษาฯ
แจงวา ดังนี.้ - หนาที่ ๑๐ ยอหนาที่ ๒ เปน “ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) แจงวา การปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองเปนเรื่องสําคัญ เดิมไมไดกําหนดไววาจะทําอะไรใหประสบผลสําเร็จอยางไร
การของบประมาณในแตละปก็ขอไปตามที่เคยขอ แตตอไปเมื่อไดรับงบประมาณแลว จะตองทํางาน
ใหสําเร็จตามที่กําหนดไวในเอกสารงบประมาณ ซึ่งจะมีรายละเอียดคอนขางชัดเจน ขณะนี้การทําคํา
รับรองไดลงไปถึงผูป ฏิบัติในสํานัก/กอง ดังนั้น การวัดผลที่คณะทํางานฯ ไดจัดทําเปนหลักเกณฑ
ควรมุงไปวัดผลสําเร็จของงานตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในคํารับรองมากกวา แทนที่จะกําหนดเฉพาะ
การรับ-สงรายงานทันหรือไมทันตามกําหนดเวลาเทานั้น จึงถือวาตรงนี้นาจะเปนการซักซอม แต
ปตอไปนาจะเขมขนมากขึ้น”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูบ ริหารรับรองรายงานการประชุมผูบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามที่ไดแกไขแลว

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ตามที่ไดขอแกไขแลว
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหนาการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
การใชจายเงินตามยุทธศาสตรประจําป ๒๕๕๑ และรายงานเงิน
คงเหลือ กปส.จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ร. อกค. (น.ส.เรณุมาศ สละชีพ) รายงานวา สืบเนื่องจากการ
ประชุมผูบริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและการใชจายเงินตามยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๐ การรายงานเงิน
คงเหลือ กปส. จากแหลงตาง ๆ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๐
การดําเนินการ
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ( ๑-๔)
/เงินงบประมาณ ................

-๖เงินงบประมาณ ป ๒๕๕๑
๑.๒๔๓.๔๔ ลานบาท
เงินรายได
๑๗๖.๙๑ ลานบาท
เงินอุดหนุน สทท.๑๑ (อสมท.)
๒๕.๑๖ ลานบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถายทอดบีบีซี
๗๐.๔๖ ลานบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.๘๗ ลานบาท
เงินกองทุนพัฒนางานดานสนเทศ
๐.๘๕ ลานบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ
๙.๒๙ ลานบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๓๑.๙๙ ลานบาท
๒. เงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ๑,๓๔๔.๔๒ ลานบาท เบิกจายเปนเงิน
๑๐๐.๙๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗.๕๑ (หนา ๕)
๓. แผนปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ตั้งไว ๘๙.๐๕ ลานบาท ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ เบิกจาย
๑๐๐.๙๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๑๑๓.๔๑ สูงกวาแผนที่กําหนดไวรอยละ ๑๓.๔๑ (หนา ๖)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๒ การรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report:SAR Card) ๑๒ เดือน ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีหนังสือ
ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกําหนดให กปส. สง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR Card) รอบ ๑๒ เดือน และกรอก
e-Card เขาระบบในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
การดําเนินการ
กปส. ไดดําเนินการจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR Card) รอบ ๑๒
เดือน พรอมทั้งหลักฐานอางอิง/เอกสารแนบประกอบตัวชี้วัดตาง ๆ ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหแกสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๐
สนผ. ไดจัดทําตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน
และรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR Card) ผานระบบ IT ของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยได
คาคะแนนดังนี้ รอบ ๖ เดือน ไดคะแนน ๑.๓๘๐๐ รอบ ๙ เดือน ไดคะแนน ๑.๘๖๐๐ และ
/รอบ ๑๒ เดือน .............

-๗รอบ ๑๒ เดือน ไดคะแนน ๓.๐๐๖๔ (คะแนนเต็ม ๕) ทั้งนี้ยงั ไมรวมผลคะแนนตัวชี้วัดที่เปน
การประเมินเชิงคุณภาพ และตัวชี้วดั ที่ตองใชขอ มูลจากผลการประเมินเชิงสํารวจ (ตัวชี้วัดที่ ๓.๒,
๓.๓, ๓.๕, ๓.๖, ๓.๙, ๓.๑๐ และ ๕) ทั้งนี้ ผลการดําเนินการในบางตัวชี้วัดเปนที่นาพอใจ
โดยบรรลุเปาหมายที่วางไว ไดแก ตัวชี้วัดที่ ๓.๑, ๓.๔, ๓.๗, ๓.๘, ๖, ๗.๑, ๗.๒, ๙, ๑๐.๑,
๑๐.๒, ๑๑, ๑๒, ๑๓.๑, ๑๓.๒, ๑๓.๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗ ยกเวนตัวชี้วัดที่ ๘ รอยละของอัตราการ
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ที่ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายที่วางไวได (ทําได
= ๒๒.๙% เปาหมาย = ๗๓%) ซึ่งผลคะแนนรวมทั้งหมดนั้น สํานักงาน ก.พ.ร. จะเปนผูตรวจสอบ
ขอมูล/หลักฐานอางอิง/เอกสารแนบประกอบตัวชี้วัดตาง ๆ แลวจะแจงผลคะแนนอยางเปนทางการ
ให กปส. ทราบตอไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ผอ.สพท. แจงวา งบลงทุนจะตองไปทําความตกลงกับ ก.พ.ร. ใหม วานับจาก
ตรงไหน ในเมื่อจัดทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว ก็ถือวาจายเงินแลว
ลนก. มีขอ สังเกตวา คะแนนในรอบ ๑๒ เดือน ไดคะแนน ๓.๐๐๖๔ หรือ ๓.๑๐๕๙
ตามที่ปรากฏในเอกสารคูมือประเมินผล ซึ่ง ผอ.สนผ. แจงวาจะไปตรวจสอบไดอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓.๓ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบ
ราชการเพือ่ จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป ๒๕๕๑
ห.กพร.กปส. รายงานวา กลุมพัฒนาระบบบริหารไดรับมอบ
หมายใหจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑ ซึ่งจะตองจัดทํารางตัวชี้วัด เกณฑ
การประเมิน และคาเปาหมายของมิติที่ ๑: ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการใหแลวเสร็จ และ
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เพื่อใชประกอบการเจรจาตกลงกับ
คณะกรรมการ ก.พ.ร. ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งมี ดร.อรพินท สพโชคชัย เปนประธาน
การดําเนินการ
กลุมพัฒนาระบบบริหารไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหาร กปส. เพื่อรวมกัน
กําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายในมิติที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งไดขอ สรุป
ตัวชี้วัดในมิติที่ ๑ จํานวน ๑๒ ตัว
ตอมาไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบราชการ
กปส. ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมโรสการเดน จ.นครปฐม เพื่อสราง
ความเขาใจในประเด็นการประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารแลว ทั้งตัวชี้วัด
ในมิติที่ ๑ และตัวชี้วัดในมิติที่ ๒-๔ เพื่อใหทุกสํานัก/กอง/หนวยงาน ไดมีการจัดทําแผนการ
/ปฏิบัติการ …………….

-๘ปฏิบัติการรองรับการดําเนินการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ ซึง่ ทุกหนวยงานจะตองสงแผนปฏิบัติการ
ให กพร.กปส. ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อใหผูกํากับตัวชี้วัด ไดมกี ารติดตามผล
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
ประเด็นเสนอที่ประชุม
๑) รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารคณะทํางานเครือขายการพัฒนาระบบราชการ
กปส. เรื่องการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ๒๕๕๑
๒) ขอความรวมมือทุกสํานัก/กอง/หนวยงาน ใหความสําคัญและดําเนินการให
เปนไปตามตัวชี้วัดในสวนที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามคํารับรองฯ กปส. ประจําป ๒๕๕๑
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ปรึกษาฯ (นายจําลองฯ) กลาวเพิ่มเติมวา เรื่องการขอความรวมมือในขอ ๒
ควรใหความสําคัญและดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัด ผูบริหารสํานัก/กองควรตองทําความเขาใจ
ในสิ่งที่ไปสัมมนาฯ มา หากมีปญหาอะไรก็ควรทักทวงกันกอน หากรับทราบอยางเดียวแลว เกิดมี
ปญหาภายหลัง ก็ไมสามารถแกไขปญหาได ซึ่งจะเปนปญหาในตอนปฏิบัติงานและการประเมินผล
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

รับทราบ
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ มาตรการสลับเวลาทํางานของหนวยงานของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาจราจร
ลนก. เสนอวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๐๑๐๒/
ว.๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ แจงเรื่องมาตรการสลับเวลาทํางานของหนวยงานของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาจราจรมาให กปส. ทราบและถือปฏิบัติ โดย สลก. ไดนําเสนอ อปส. และสั่งการให
สลก. แจงเวียนหนวยงานสวนกลางทั้งหมด ใหสอบถามความเห็นของขาราชการ/ลูกจาง และ
พนักงานราชการวาจะเลือกแบบไหนอยางไร
การดําเนินการ
สลก. ไดดําเนินการจัดทําแบบสอบถามแจงเวียนไปยังหนวยงานสวนกลางทั้งหมด
เพื่อใหกรอกแบบสอบถามการเลือกมาตรการสลับเวลาทํางานของหนวยงานของรัฐ เพื่อแกไขปญหา
จราจรแลว โดยไดรวบรวมแบบสอบถามจากที่มขี าราชการ/ลูกจาง และพนักงานราชการ ที่ได
เลือกเวลาปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการ นําเสนอ อปส. และสั่งการใหนําเขาที่ประชุมผูบริหาร
เพื่อพิจารณา พอสรุปได ดังนี้
- เวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น.
จํานวน ๑๒๖ คน
- เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
จํานวน ๒๖๔ คน
/- เวลา ๐๙.๓๐ น. ..................

-๙–
- เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น.
จํานวน ๑๔๖ คน
- เลือกเวลาทั้ง ๓ แบบ
จํานวน ๘ คน
- เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
จํานวน ๑ คน
สนข. แจงวา การปฏิบัติงานขาวไมมีกําหนดระยะเวลาทีแ่ นนอนสําหรับตําแหนงผูสื่อขาว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมทีไ่ ดแจกตอที่ประชุมแลว)
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีความเห็นรวมกันวา ลักษณะการปฏิบัติงานของ กปส.
เปนลักษณะงานพิเศษทีต่ ิดตอสือ่ สารกันตลอด ๒๔ ชั่วโมง คงไมสามารถเขารวมมาตรการดังกลาว
และมอบให สลก. ทําหนังสือถึง คจร. ไดทราบถึงเหตุผลความจําเปนวาจะขอใชมาตรการเวลา
ปฏิบัติราชการแบบเดิมคือ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ตอไป
มติที่ประชุม
ราชการแบบเดิม

มอบให สลก. ทําหนังสือถึง คจร. วา กปส. ขอใชเวลาปฏิบัติ

๔.๒ การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๒
ผอ.สนผ. เสนอวา ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจงวา
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดมีมติรับทราบเรื่องการเตรียมการ
จัดทํางบประมาณและการกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อดําเนินการตามที่สํานักงบประมาณเสนอ สรุปรายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของกับ กปส. ไดดงั นี้
๑. การเตรียมความพรอมในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
- ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๐ รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน/การใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ พรอมทั้งทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ
ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- มกราคม ๒๕๕๑ จัดทํางบประมาณการ วงเงินงบประมาณรายจายป พ.ศ.
๒๕๕๒ (เบื้องตน) ประกอบดวย
(๑) ประมาณการรายจายขั้นต่ําที่จําเปน
(๒) ขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เบื้องตน
ประกอบดวย รายจายขั้นต่ําที่จําเปน รายจายตามขอผูกพัน ภารกิจพื้นฐานและภารกิจยุทธศาสตรตอเนือ่ ง
๒. กําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจะจัดใหมีการเลือกตั้งเปนการทั่วไปภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๐
/ดังนั้น ..................

- ๑๐ ดังนั้น จึงคาดวาจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามารับตําแหนงบริหารราชการแผนดินประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ในการนี้สํานักงบประมาณกําหนดการดําเนินงานไวดังนี้
♦ ๑๘ กุมภาพันธ-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรวมกันจัดทําแผนบริหารราชการ
แผนดิน แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
♦ ๑๙ มีนาคม-๑๖ เมษายน ๒๕๕๑ สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอรัฐมนตรี
เจาสังกัดใหความเห็นชอบ
♦ ๒๘ มีนาคม-๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ สวนราชการจัดทํารายละเอียดวงเงินและ
คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีส่ อดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และประมาณการรายไดประจําป เสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีพจิ ารณาใหความเห็นชอบ
และสงสํานักงบประมาณ
♦ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ครม.พิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒ พรอมหลักเกณฑการปรับปรุง
♦ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ สวนราชการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปฯ
♦ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ครม.ใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ
♦ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ครม.ใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
ประจําปฯ
♦ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ สภาผูแทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ ๑
♦ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๑ สภาผูแทนราษฎร พิจารณาในวาระที่ ๒-๓
♦ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ วุฒสิ ภาใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๒
♦ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑ นําราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อบังคับใชเปนกฎหมาย
แนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๑. การจัดทํารายละเอียดประกอบการชี้แจงงบประมาณ จัดทําเปน ๒ ระยะ
/►ระยะที่ ๑ ..................

- ๑๑ ►ระยะที่ ๑ จัดทํารายละเอียดใหสํานักงบประมาณพิจารณาในเบื้องตน
ซึ่งสํานักงบประมาณจะพิจารณารายจายยอย เชน คาเชารถยนต มีรายละเอียดเกี่ยวกับรายจายนี้
อยางไร คาใชจายในการประชาสัมพันธ ๑๐๐ ลานบาท มีรายการอะไรบาง คาใชจายในการ
อบรมและสัมมนามีรายละเอียดอะไรบาง งบลงทุนมีเหตุผลความจําเปนอยางไร คาใชจายในการ
เดินทางไปตางประเทศเพื่ออะไร เปนตน รายจายหลายรายการไมมีรายละเอียดสําหรับชี้แจง เชน
คาอาหารนอกเวลา คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและยานพาหนะ คาซอมแซมครุภัณฑ คาวัสดุฯลฯ ดังนั้น
การจัดทํารายละเอียดเพื่อชี้แจงงบประมาณจะจัดทําเปนบางรายการที่สํานักงบประมาณขอขอมูลมา
►ระยะที่ ๒ จัดทําคําชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปฯ ซึ่งมักจะมีวงเงินงบประมาณที่แนชัดแลววา กรมจะ
ไดรับงบประมาณเทาใด จึงตองปรับขอมูลใหเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ และหนวยงานที่
เกี่ยวของเตรียมขอมูลรายละเอียดสําหรับชี้แจงฯ
๒. ประมาณการรายไดประจําป ใชขอ มูลจากการจัดเก็บรายไดทั้งหมด ไมใชรายได
รอยละ ๒๕ ที่กรมไดรับเทานั้น ซึ่งทุกปที่ผานมาระบุวามีเงินรายได ๒๕๐ ลานบาท แตไมสามารถ
ระบุไดวาใชเงินรายไดสนับสนุนรายจายใดบาง ดังนั้น ในป ๒๕๕๒ จึงตองมีการจัดเก็บรายละเอียดที่
ชัดเจนเพื่อเปนขอมูลสําหรับการชี้แจง
๓. การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ (สงป. ๓๐๑,๓๐๒,
๓๐๒-๑) จัดทําโดยการประมาณการใหใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา มักจะมีตัวแปรอยูที่
งบลงทุนที่จะมีการเบิกจายเงินจํานวนมากในแตละงวด
๔. ปญหาในการจัดทําคําของบประมาณ
๔.๑ การจัดทํารายละเอียดเพื่อชี้แจงงบประมาณมักจะมีเวลานอย เนื่องจาก
สํานักงบประมาณจะแจงใหทราบและขอขอมูลโดยดวน ซึ่งหนวยงานจัดทําหรือแกไขขอมูลมักจะ
มีขั้นตอนในพิจารณาจัดทําและสงขอมูลให สนผ. อยางเปนทางการ ซึ่งคอนขางชา บางครั้งไม
ทันกับชวงเวลาของการชี้แจงหรือไมทันกับการจัดทําเอกสารประกอบการชี้แจง
๔.๒ หลายหนวยงานยังขาดเอกภาพในการจัดทําขอมูลงบประมาณ การจัดทํา
ขอมูลภาพรวมของแตละหนวยงานไมชัดเจน เชน มักจะสงคําของบประมาณเปนสวนงานแทนที่
จะสงเปนภาพรวมของสํานัก/กอง หรือรายจายที่ควรใชงบประมาณ หากในปกอน ๆ ใชเงินรายได
ก็มักไมนํามารวมในคําของบประมาณประจําป แตจะของบประมาณหรือเงินรายไดมาเปนคราว ๆ ไป
๕. การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปฯ ประกอบดวย หมวดรายจาย
๕ หมวดคือ
/- งบบุคลากร .................

- ๑๒ - งบบุคลากร ประกอบดวย เงินเดือน คาจางประจํา คาจางพนักงานราชการ
- งบดําเนินงาน ประกอบดวย คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ คาสาธารณูปโภค
- งบลงทุน ประกอบดวย คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- งบเงินอุดหนุน เปนคาบํารุงสมาชิก AIBD, ABU, AMIC, IASA และ
SEAPAAWA

- งบรายจายอื่น เปนคาใชจายในการเดินทางไปตางประเทศชั่วคราว (ทําขาว,
ประชุม)
ตามบันทึก ที่ นร ๐๒๒๐.๐๓/๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อปส.
สั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําขอมูลภาพรวมของกรม ดังนี้
๕.๑ กคล. จัดทําประมาณการรายจายขั้นต่ํา *รายจายตามขอผูกพัน (คาเชา
รถยนต) และประมาณการรายไดประจําป
(*รายจายขั้นต่ํา ประกอบดวย เงินเดือน คาจางประจํา คาเชาบาน คาเชา
ทรัพยสิน คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น คาตอบแทนผูปฏิบัติงานภาคใต และคาสาธารณูปโภค)
๕.๒ กกจ. จัดทําแผนการจางพนักงานราชการ และแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
๕.๓ สพท.จัดทํารายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง)
๕.๔ ศสช.จัดทํารายละเอียดงบลงทุน (ครุภัณฑคอมพิวเตอร)
๕.๕ สพป. และ สปต. จัดทํารายการเงินอุดหนุน (คาบํารุงสมาชิกองคการ
ระหวางประเทศ)
๕.๖ สทท., สวท., สนข., สปต., สพป. จัดทํารายละเอียดรายจายอื่น (คาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว)
๕.๗ สนผ.รวมกับ กคล. รวบรวมขอมูลและจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปฯ ผานระบบงบประมาณอิเลกทรอนิกส (e-budgeting) และดําเนินการตามขั้นตอน
ของปฏิทินงบประมาณ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
๒. ขอเสนอ
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณา
๑. เห็นชอบแนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๒
๒. มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอ ๕ จัดทํารายละเอียดสงให สนผ. ใน
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑
/ผอ.สนผ..................

- ๑๓ ผอ.สนผ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา นอกเหนือจากโครงการที่ สนผ. กําหนด หรือกรณีที่
เปนโครงการพิเศษขอใหสงตรงที่ สนผ. เพราะจะนําเขาหมวดพิเศษ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕

เห็นชอบตามที่ ผอ.สนผ. เสนอ
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ ผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ผอ.สนผ. รายงานวา ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ กรม
ประชาสัมพันธไดรับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น
๑,๓๔๔,๔๒๑,๐๐๐
บาท
ประกอบดวย งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
ขณะนี้หนวยงานตาง ๆ ไดปฏิบัตงิ านตามภารกิจพืน้ ฐานทีไ่ ดรับจัดสรรงบประมาณประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๑
การดําเนินงาน
สนผ. ไดรับรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจพื้นฐานจากหนวยงานของ กปส.
ที่สงรายงานมาในระยะเวลาที่กําหนด ๑๘ หนวยงาน และหนวยงานที่ไมไดจัดสงรายงาน จํานวน
๖ หนวยงาน จากทั้งหมด ๒๔ หนวยงาน ประกอบดวย
๑. โครงการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเคเบิ้ลทีวี และ
วิทยุชุมชนใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
๒. โครงการสนับสนุนของหนวยปฏิบัติกรมประชาสัมพันธ
- กกจ., กกร., สลก., นตส. และ สพป.
๓. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐและรัฐบาลทางสถานีวิทยุโทรทัศน
๔. โครงการประชาสัมพันธสนับสนุนนโยบายรัฐ และรัฐบาลทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ รายงานผลการดําเนินงานจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบัน
การประชาสัมพันธประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐
ร. ผอ.สปช. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ สถาบันการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงานจัด
หลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ใหที่ประชุมรับทราบ นั้น
การดําเนินงาน
/รายงาน ......................

- ๑๔ –
รายงานการจัดหลักสูตรฝกอบรมของสถาบันฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประเภทความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
๑) หลักสูตร การสัมมนาเรื่อง“บทบาทหนาที่ จรรยาบรรณ และจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานีวิทยุทองถิ่น”
ความรวมมือกับคณะกรรมการบริหารสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ระยะเวลา: รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๑๐ ระหวาง ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๒) หลักสูตร “การพัฒนาทักษะงานประชาสัมพันธ สํานักงานประกันสังคม”
รุนที่ ๕-๖
ความรวมมือกับสํานักงานประกันสังคม
ระยะเวลา:รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๕ ระหวางวันที่ ๑๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
รุนที่ ๖ ระหวางวันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ประเภทสถาบันการประชาสัมพันธดําเนินการ
๓) หลักสูตร “เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดวยคอมพิวเตอร”
สถาบันการประชาสัมพันธดําเนินการ
ระยะเวลา :รุนละ ๔ วัน รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๖-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๔) หลักสูตร “เทคนิคการพูดและประกาศเสียงตามสาย”
สถาบันการประชาสัมพันธจัดเอง
ระยะเวลา: รุนละ ๒ วัน รุนที่ ๓ ระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
รุนที่ ๔ ระหวางวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน 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
/(ประชาสัมพันธ ............

- ๑๕ ประชาสัมพันธและการเผยแพรนโยบายเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใตในชวงระยะเวลา
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๔ การจัดสวนราชการในภูมิภาคตามมติ ครม.
ห.กพร.กปส. รายงานวา สํานักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ที่ นร
๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจงเรื่อง แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคตาม
มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ใหสวนราชการทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีหลักการที่
สําคัญ คือ กําหนดใหหนวยงานสวนกลางที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัด เปนราชการบริหารสวน
ภูมิภาคเวนแตหนวยงานดังกลาว มีการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะที่ไมอาจเปนราชการบริหารสวน
ภูมิภาคได ก็ใหมีเทาที่จําเปนหรือตามที่กฎหมายกําหนด
การดําเนินการ
อปส. มอบหมายคณะทํางานจัดทําโครงสราง กปส. พิจารณาศึกษาโครงสราง
สํานักประชาสัมพันธเขตวา สมควรเปนราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาคหรือเปนราชการบริหาร
สวนภูมิภาค โดยคณะทํางานฯ ไดประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ สรุปความเห็น
ที่ประชุมคือ กปส. ยังควรมีหนวยงานทั้งที่เปนราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาคและราชการ
สวนภูมิภาค (สํานักประชาสัมพันธเขต และสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด) โดยมีเหตุผล
ประกอบดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประเด็นเสนอที่ประชุม
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมทราบ โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติม คือ ในขณะที่ กปส.
กําลังดําเนินการปรับโครงสรางและอัตรากําลัง จึงสมควรที่จะนําหลักเกณฑดงั กลาว มาประกอบการ
พิจารณาดวย เพื่อใหการจัดโครงสรางสอดคลองกับทิศทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม ตาม
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ประธานฯ แจงวา หนวยงานของ กปส. คงมีลักษณะเปน ๒ หนวยงานคือ การ
บริหารราชการสวนภูมิภาค คือ ส.ปชส. และมีหนวยงานราชการสวนกลางไปตัง้ อยูสวนภูมิภาค
ก็มีลักษณะงานครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด และที่สําคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ
โดยเฉพาะเรื่องนโยบายของรัฐบาล และการประชาสัมพันธสถาบันพระมหากษัตริย จะตองมี
ลักษณะเนือ้ หารูปแบบการประชาสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม ที่ ห.กพร.กปส.
นําเสนอมา เมื่อมีการจัดทําโครงสรางของ กปส. ขึ้นมาก็คงจะตองนําขอเสนอแนะของสํานักงาน
ก.พ. และ กพร. มาประกอบการพิจารณาดวย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๕.๕ รายงาน............

- ๑๖๕.๕ รายงานผลการดําเนินการโครงการรับเสด็จสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ลนก. รายงานวา ตามที่ อปส. ไดอนุมัติเงินรายได จํานวน
๖๐๙,๐๐๐ บาท ดําเนินการปรับปรุงอาคารหอประชุม เพือ่ รับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จมาเปนองคประธานในงานแสดงคอนเสิรตการกุศล ณ หอประชุม
กปส. เมื่อวันเสารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น
การดําเนินการ
สลก. ไดดําเนินการกิจกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว พรอมไดจัดทําเอกสาร
สรุปผลการดําเนินงาน การปรับปรุงอาคารหอประชุม กปส. เพือ่ เสนอที่ประชุมผูบริหารรับทราบ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมและนําเสนอในรูปแบบ
Power Point)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๖ การจัดกิจกรรมตามโครงการสมานฉันทคนไทย
เพื่อชาวใตมีสันติสุข
ลนก. รายงานวา สพป. ไดรับงบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท
จากโครงการประชาสัมพันธเยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ เพื่อจัดทําโครงการสมานฉันทคนไทย เพื่อชาวใต
มีสันติสุข
การดําเนินการ
สพป. ไดดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จํานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. กิจกรรมคายผูนําเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ ๒๓-๒๗ ตุลาคม
๒๕๕๐ ณ หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผูนําเยาวชนจาก
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๓๓ คน และครูผูดูแล ๔ คน รวม ๓๗ คน เขารวมกิจกรรมคาย
ผูนําเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม ดวยกิจกรรม Walk Rally ผานฐาน การเก็บขยะบริเวณชายหาด
การสังเกตพันธุพืชและพันธุสัตวบริเวณชายหาด และสงเสริมการแสดงออกความคิดสรางสรรค
กิจกรรมวาดภาพ เรียงความ และรอบกองไฟ โดยมีวิทยากรจากหนวยบัญชาการตอสูอากาศยาน
และรักษาฝง สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และมูลนิธิโลกสีเขียว
๒. คายเยาวชนรักษบานเกิด ระหวางวันที่ ๒๘ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ ศูนยรวมตะวัน จ.กาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร มีเยาวชนมัธยมศึกษาตอนตน จากโรงเรียน
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ๘ โรงเรียน จํานวน ๗๐ คน และครูผูดูแล จํานวน ๙ คน รวม ๗๙ คน
เขารวมกิจกรรม
/กิจกรรม ............

-๑๗กิจกรรมดังกลาว เนนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ลดภาวะโลกรอน โดยใชกจิ กรรมตาง ๆ เปนการแนะนํา เชน เรียนรูโลกรอนกอนจะสายยิม้ รับตะวัน
ธรรมชาติศึก สถานีโลกไรตะวัน Walk Rally เยาวชนตานภัยโลกภัย และการทัศนศึกษา
สถานที่สําคัญ และมีวิทยากรใหม เชน TK Park พิพธิ ภัณฑวิทยาศาสตร ฯลฯ
โดยทั้ง ๒ กิจกรรม ไดนําเผยแพรสื่อวิทยุและโทรทัศนในทองถิ่น และ สทท.๑๑ แลว
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๗ การดําเนินงานของ สปข.๒
ผูแทน ผอ.สปข.๒ (นายกิติ จันทรเสนา) ผ.สวท.อํานาจเจริญ
รายงานวา สปข.๒ ไดดําเนินงานจัดกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประกอบดวย
๑. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “การผลิตขาวประชาสัมพันธการเลือกตัง้
พ.ศ. ๒๕๕๐”
๒. การจัดงาน “มหกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาราชา”
๓. ผลการวิจัยตามโครงการติดตามรับฟงและประเมินความคิดเห็นของประชาชน
สื่อมวลชนที่มีตอนโยบายของรัฐบาล และการรับฟงสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
(สวท.) สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (สทท.๑๑) ในพื้นที่สํานักประชาสัมพันธเขต
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๘ การจัดงานนิทรรศการและมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ผอ.สปข.๓ รายงานวา สปข.๓ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดงาน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวม ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. สรุปผลการดําเนินงานจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
๒. สรุปการดําเนินงานจัดงานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
“รอยใจไทยเปนหนึ่งเดียว”
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ไดแจกตอที่ประชุมแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๙ การแขงขัน .................

