รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 10/2551
วันจันทรที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายไพฑูรย
ศรีรอด
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
กรรมการ
นักวิชาการคลัง 8ว กรมบัญชีกลาง
5. นายสุริยงค
หุณฑสาร
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
6 นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
7. นายกิติ
จันทรเสนา
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
8. นางสาวสมใจ
สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
9. นายประวิน
พัฒนะพงษ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
10. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
/นายอําพล......

-211. นายอําพล
บุญจันทร
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
12. นายเอนก
เกตุเอม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
13. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
14. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
ผูอ ํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตา งประเทศ
15. นางเทียมจันทร เสรี
ผูสื่อขาว 8 ว
แทน ผูอํานวยการสํานักขาว
16. นางอุษา
จารุภา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
17. นายจรูญ
ไชยศร
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ
18. นายโยธิน
ไตรโกมุท
ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
19. นางกัญญา
พรปรีชา
ผูอํานวยการกองคลัง
20. นางวนิดา
ชัยประภา
หัวหนากลุมอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการกองการเจาหนาที่
21. นายจุมพล
ชุมกมล
ผูอ ํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
/นายบวร....

-322. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
23. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
24. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
25. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
26. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
27. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
28. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
นักวิชาการประชาสัมพันธ 9 ชช
3. ผูแ ทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
2. นางรัตนาพร
แพนลา
ผูจัดรายการ 7 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
/นางจิตตมา...

-43. นางจิตติมา
จารุจินดา
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
4. นางสาวเรณุมาศ สละชีพ
หัวหนาฝายบัญชี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
5. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 4
6. นายรวีโรจน
สองศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
7. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
8. นายจําลอง
สิงโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
9. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 8
10. นายคเชนทร
กรรณิกา
เลขานุการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
11. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
12. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กลาวขอบคุณขาราชการและหนวยงานตาง ๆ ในการรวม
เปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ซึง่ ไดเงินรวมทําบุญจํานวน
8 แสนบาทเศษ รวมกับผูม าบริจาคสมทบ รวมเปนเงิน 1 ลานบาทเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 2.....

-5ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2551
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2551
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/
ผอ.กอง เรียบรอยแลว
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ใหขอสังเกตและขอเสนอแนะวา ในรายละเอียดการ
รายงานแตละหัวขอ มีระบุอยูแลววามีใครรายงาน จึงเห็นควรใชเพียงวา “รับทราบ” สวนที่จะตอง
นําไปดําเนินการอยางไรก็ตองเปนเชนนั้น และตองชัดเจน สลก. จึงขอแกไขมติที่ประชุมทุกวาระ
เปน “รับทราบ”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 26
กันยายน 2551
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ตามที่แกไข
ระเบียบวาระที่ 3

คบส.

ครั้งที่

9/2551

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. รายงานสรุปเงินรายได กปส. ประจําเดือนกันยายน 2551
ประกอบดวย เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 จํานวน 174.13 ลานบาท
รายรับ 57.44 ลานบาท, รายจาย 93.54 ลานบาท และเปรียบเทียบรายรับ – รายจาย
เงินรายไดคาเชาเวลา สวท. และ สทท. ตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 – 31 กันยายน 2551
มีรายรับ 506 ลานบาทเศษ และรายจาย 519 ลานบาทเศษ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
อกค.ชี้แจงเพิ่มเติมวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส.ครั้งที่ 9/2551 เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2551 ผูแทนกระทรวงการคลังไดใหขอสังเกต เกี่ยวกับการจัดทํารายงานหลาย
ประเด็น ซึง่ กคล. ไดมอบหมายใหเจาหนาที่ กคล.ไปหารือในรายละเอียด และในเดือน
พฤศจิกายน 2551 กคล.จะไดจัดทํารูปแบบรายงานฐานะการเงินใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับ-จายในแตละเดือน และรายการที่จะนําเงินรายไดไปดําเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการใหเห็นอยางชัดเจน
/ผูแทนกระทรวงการคลัง....

-6ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางศศกรฯ) ชี้แจงวา จากการหารือกับเจาหนาที่
กคล. พบวา กคล.จะเปนหนวยงานสุดทายที่ไดรบั ขอมูล ซึ่ง กคล.จะทราบเพียงวา กปส.มีรายได
เขามาเทานัน้ เมื่อหนวยงานสงเงินมา กคล.จะบันทึกเพียงวาไดรับเงินเขา แต กคล.ไมทราบวาใน
ปงบประมาณนั้นหนวยงานมีรายไดทั้งปเทาใด และมีคางรับอีกเทาใด เพือ่ ใหสัมพันธกับรายจาย
หากจะใหมกี ารดําเนินการอยางจริงจัง ควรใหหนวยงานตาง ๆ สงขอมูลเขามาใหครบถวน และ
เจาหนาที่ กคล. จะไดนํารายไดตามสัญญาที่ยังไมไดจัดเก็บมาประมาณการรวมกับรายจายได
ซึ่งจะทําใหทราบวาหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินกิจการแลวมีคาใชจายอยางไรบาง เพื่อตรวจสอบวา
คาใชจายบางรายการเกินงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม เชน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จะสามารถสะทอนถึงประสิทธิภาพการจัดการ ในการพัฒนาเงินรายไดของ กปส.ใหดี
ยิ่งขึ้น แมบางครั้งผลการดําเนินการจะมีตัวเลขติดลบทางบัญชี แตขอมูลดังกลาวสามารถแสดง
ไดวาเกิดจากสาเหตุใด และใหขอสังเกตเพิ่มเติมวา มีบางรายการที่อนุมัติในหลักการไวมาก ไม
ระบุวาอนุมัติมาตั้งแตเมื่อใด แตยังคงมีคางอยูในวงเงินที่สูง กคล. ควรตรวจสอบรายการที่
อนุมัติในหลักการวายังคงมีความจําเปนอยูหรือไม เพียงใด
ผูเขาประชุมไดรวมกันอภิปรายกันอยางกวางขวาง มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เสนอให กคล. ออกแบบฟอรมการรายงาน และเชิญผูปฏิบตั ิมาชี้แจง
สรางความเขาใจใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. เสนอใหหนวยงานสวนภูมิภาคบริหารรายจายดวยการพึ่งพาตนเอง
ใหไดกอนที่จะขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง
3. เสนอให กคล.จัดทํางบกระแสเงินสด และงบดุล
ผอ.สปต.มีขอ สังเกตเกี่ยวกับประมาณการคาใชจายเงินรายไดที่ไดรับ
อนุมัติในหลักการคาผลิตและเชาสื่อโฆษณากลองไฟภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2
ลานบาทเศษ จะสิน้ สุดสัญญาเมื่อใด สํานัก/กองตาง ๆ จะสามารถใชประโยชนไดหรือไมอยางไร
รวมถึงการอนุมัติในหลักการโครงการประชาสัมพันธการกอตั้งพระตําหนักลุมน้ําปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 1 ลานบาท ของ สปข.5 มีแผนการดําเนินการอยางไรซึ่งอนุมัติ
หลักการไวตั้งแตเดือนตุลาคม 2549
อกค. ชี้แจงวา กิจกรรมคาผลิตและเชาสื่อโฆษณากลองไฟภายในทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ไดทําสัญญาไว 1 ป และจะครบสัญญากลางเดือนพฤศจิกายน 2551 นี้ ซึ่งเปน
/คาเชา

-7คาเชาเดือนละประมาณ 9 แสนบาทเศษ และคาผลิตคิดเปนชิ้นงานในแตละงาน 1 เดือนตอ
1 ปาย ประมาณ 1 แสนบาทเศษ พรอมกับขอความรวมมือให ผอ.สํานัก/กอง ทบทวนทุก
รายการที่ขออนุมัติในหลักการไวทั้งหมดวากิจกรรมนั้น ๆ เสร็จสิน้ เมื่อใด เพื่อสงให กคล.
ดําเนินการตอไป
รปส.(นายไพฑูรยฯ) ชี้แจงความเปนมาวา โครงการกอตั้งพระตําหนัก
ลุมน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เปนโครงการเทิดพระเกียรติ “สรางบานใหพอ” ดําเนินการโดยมี
นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทย เปนหัวหนาโครงการ โครงการดังกลาวกอสราง
เสร็จเรียบรอยไปแลว แตยังไมมีพิธเี ปดอยางเปนทางการ และอดีต อปส.(นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ)
เสนอใหจัดทําหนังสือที่ระลึกในพิธีเปด โดย กปส. รับจะดําเนินการดานประชาสัมพันธกับทําหนังสือ
ที่ระลึกเพื่อทูลเกลาถวาย ซึ่ง กปส. ไดอนุมัติเงินรายได จํานวน 1 ลานบาทไวใชเพื่อดําเนินการ
ขณะนี้เงินจํานวนดังกลาวยังอยูครบถวน เก็บรักษาไวที่ สปข.5
ประธาน ใหความเห็นวา ในขณะที่ยังไมมีพิธีเปดอยางเปนทางการ สปข.5
ควรจะนําเงินดังกลาวมาใชเพื่อปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณที่ชํารุด สวนการจัดทําหนังสือที่ระลึก
เมื่อถึงกําหนดเวลาที่จะดําเนินการใหขออนุมัติตอไป
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางศศกรฯ) เสนอความเห็นวา โครงการอนุมัติ
ตามหลักการมีมากกวา 97 ลานบาท บางรายการไมสมควรใชจากเงินรายได ควรใชเงิน
งบประมาณมากกวา เชน คาซอมแซมบานพักขาราชการ ซึง่ สรางจากเงินงบประมาณ หากเกิด
ชํารุดทรุดโทรม สามารถทําการซอมแซมใชจากเงินงบประมาณได
และหากไมเห็นสมควร
ซอมแซมเนือ่ งจากกอสรางมานานกวา 20 ป สามารถตั้งงบประมาณเสนอขอสรางใหมได
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา กปส. ไดทําเรื่องขอใชเงิน
งบประมาณในการซอมแซมบานพักขาราชการมาแลวหลายครั้ง แตมิไดรับการสนับสนุนแตอยางใด
จึงขอความรวมมือผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแ ทนสํานักงบประมาณ รวมเดินทางไป
ตรวจสอบขอเท็จจริง และประสานขอใชเงินงบประมาณดวย โดยอาจจําเปนตองมีภาพถายเปน
เอกสารอางอิงประกอบการขอดวย และชี้แจงวา ในการใชจายเงิน กปส. จําเปนตองนําเงิน
รายไดมาทดรองใชกอน เนื่องจากไมสามารถที่จะรอเงินงบประมาณตกมาได
มติที่ประชุม
1. รับทราบ
2. อนุมัติในหลักการให สปข.5 นําเงินโครงการ
ประชาสัมพันธกอตั้งพระตําหนักลุมน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ไปซอมแซม
/เครื่องมือ....

-8เครื่องมือ อุปกรณที่ชํารุด สวนการจัดทําหนังสือที่ระลึก เมื่อมีการดําเนินการโครงการ
ใหขออนุมัติใหม
3. ให ผอ.สํานัก/กอง ทบทวนรายการที่ขออนุมัติใน
หลักการไวทั้งหมดวากิจกรรมนั้น ๆ เสร็จสิ้นเมื่อใด และสงให กคล.ดําเนินการตอไป
4. ให อกค.รับขอสังเกตของที่ประชุมและผูแทน
กระทรวงการคลังไปดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.กทม.
สวท. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบาย
รัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง ประจําเดือนตุลาคม 2551 ดังนี้.1. สรุปผลรายงานการดําเนินงานดานประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
2. สรุปผลการดําเนินงานและแผนภูมิเผยแพรการประชาสัมพันธยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรงบประมาณ นโยบายเรงดวน นโยบายสําคัญของรัฐบาลผานสือ่ วิทยุกระจายเสียง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท. NBT รายงานวา ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
ทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือนกันยายน 2551 ประกอบดวย รายงานมูลคาการออกอากาศ
รายการประจํา, รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา, รายงานการดําเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการ
ประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของ
หนวยงานราชการ และเอกชน, สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได, รายการ
รวมผลิต 9 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 4,406,527.50 บาท รวมรายไดจากการ
ดําเนินงานเดือนนี้ 11,322,776 บาท และรายไดที่ควรไดแตตองสูญเสียไป 22,858,963 บาท และ
รายละเอียดลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2551
ประธานฯ ใหขอสังเกตวา รายงานเงินรายไดที่ควรไดแตตองสูญเสีย
ไปถึง 22 ลานบาทเศษ เนื่องมาจากหนวยงานภายนอกขอใชเวลาโดยยกเวนคาใชจาย แต กปส.
/ในฐานะ....

- 10 - สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ใหขอสังเกตวา ในการจัดซื้อ Computer จะตอง
ดําเนินการตามกระบวนการ ซึ่งตองใชเวลานาน และเมื่อไดรับอนุมัติ ก็จะได Computer ที่ตกรุนไปแลว
ทั้งนี้ ไดหารือกับปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง ICT วาจะหาแนวทางอยางไร
ใหดําเนินการจัดซื้อไปเปนอยางรวดเร็ว แตยังไมไดรับความชัดเจนแตอยางใด
อสช. ชีแ้ จงวา การดําเนินการจัดซือ้ Computer จะตองผานกระบวนการ
ตามระเบียบของทางราชการ ขณะนี้มีหนวยงาน กปส. หลายหนวยงาน ยังมีความจําเปนตอง
จัดซื้ออยู ซึ่ง กปส. ไดรวบรวมนําเสนอคณะกรรมการ คปนร. แลว แตเนื่องจากอยูในระหวาง
เปลี่ยนผานรัฐบาล ซึ่งจะตองรอการแตงตั้งคณะกรรมการ คปนร.ชุดใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 NBT เชียงใหม พัฒนาศักยภาพการผลิตขาวและรายการ
ดวยระบบดิจิตอล
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 โดย NBT เชียงใหม ไดจัดทํา
โครงการจัดหาอุปกรณหอ งสงขนาดเล็กและขนาดกลาง ใชงบประมาณ จํานวน 78,711,800 บาท
ในการปรับปรุงอุปกรณหองสงโทรทัศน รถดาวเทียม พรอมอุปกรณสวนควบชุดผลิตขาว ระบบ
แสงเสียง อุปกรณสวนควบ (ทดแทนของเดิม) อุปกรณผลิตรายการ ผลิตขาวโทรทัศนทั้งภายใน
และภายนอกสถานที่ ซึ่งโครงการดังกลาว ไดผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
กปส.เรียบรอยแลว ผลจากการดําเนินการทําใหการแพรภาพออกอากาศของ NBT เชียงใหม
มีคุณภาพทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจนมากขึ้น
กระบวนการผลิตขาวและรายการยังสามารถลด
ระยะเวลาการผลิตใหสนั้ กวาเดิม ทําใหบุคลากรสามารถผลิตผลงานทั้งขาวและรายการไดอยาง
รวดเร็ว และทําใหมีผูติดตามชมรายการของ NBT เชียงใหมเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การประชาสัมพันธงาน “เตรียมตัว พรอมใจ สูภ ัยธรรมชาติ”
ผอ.สปข.3 รายงานวา มติ ครม.เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551
เห็นชอบใหมีการฝกซอมระบบเตือนภัย การอพยพหลบภัย และการจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
/สรางองคกร....

- 11 สรางองคความรูดานภัยพิบัติแบบมีสวนรวมใหกับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน
เจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ที่มีสว นเกี่ยวของ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคเหนือ
ณ จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดจัดงาน “เตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ” ระหวางวันที่ 24-27
กันยายน 2551 ณ ลานมวนใจ เซ็นทรัล แอรพอรต จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ไดรับงบประมาณ
สนับสนุน เปนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) ซึ่ง สปข.3 ไดจัดทําแผนปฏิบัติ
การและดําเนินการประชาสัมพันธการจัดงานเรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ผอ.สปข.3 ชีแ้ จงเพิ่มเติมวา สปข.3 ไดจัดทําแผนการซอมเตรียมรับ
สถานการณอยางจริงจัง ในปงบประมาณ 2552 รวมถึงกรณีทเี่ ครื่องมืออุปกรณอาจถูกทําลายดวย
ประธาน ขอให สนผ. จัดทําแผนประชาสัมพันธและงบประมาณ
โครงการรณรงคการลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต โดยใชสื่อของ
รัฐรณรงคโครงการดังกลาว และประธานรับทีจ่ ะนําไปเสนออธิบดีกรมการขนสงทางบก เพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนจาก “กองทุนเลขสวย” ตอไป พรอมนี้ประธานแจงที่ประชุมวา ไดรับการ
ประสานจากอดีต อปส.(นายสุชาติ สุชาติเวชภูมิ) ให กปส. เสนอโครงการพรอมงบประมาณใน
การจัดทําสารคดีขาวเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อจะไดนําเสนอประธาน กทช. พิจารณา
สนับสนุนงบประมาณตอไป ซึ่งเปนเรือ่ งที่ดีที่ กปส.ควรใหความสําคัญและรีบดําเนินการ
ผอ.สปต. ชีแ้ จงเพิ่มเติมวา สปต. ไดจัดทําหนังสือเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย “พระเจาอยูหัวทรงเปนนักสื่อสารมวลชน” ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
แลว หาก กปส. จะนําขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการสื่อสารจากหนังสือดังกลาวมาจัดทําเปนสารคดี
เชิงขาวก็สามารถกระทําได เพียงแตหาภาพและเรื่องมาประกอบเทานัน้ จะประหยัดเวลาและ
คาใชจาย รวมถึงสามารถนําเสนอ กทช.ของบประมาณสนับสนุนดานประชาสัมพันธไดดวย
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบหมายให ผอ.สนผ. จัดทําแผนประชาสัมพันธ
และงบประมาณโครงการรณรงคการลดอุบัติทางถนนในเทศกาลปใหม และเทศกาล
สงกรานต นําเสนอ อปส.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนสงทางบก
ตอไป
/4.7 โครงการสัมมนา....

- 12 4.7 โครงการสัมมนาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
วิทยุโทรทัศนเกี่ยวเนือ่ งกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ผอ.สปข.5 รายงานวา สปข.5 ไดรับงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการโครงการสัมมนาการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเกี่ยวเนื่องกับงาน
พระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจาพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน จํานวน 300,000 บาท
การจัดสัมมนาดังกลาว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมได
มอนสพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี ผูเ ขารวมสัมมนาประกอบดวย สื่อมวลชนทองถิ่น และ
หนวยงานทีเ่ กี่ยวของในพื้นที่ รวม 200 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรพระราชประวัติ พระ
จริยาวัตรและพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร กิจกรรมประกอบดวย การบรรยายเรื่องแนวทางการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนและงานถายทอดสดพระราชพิธพี ระราชทานเพลิงพระศพฯ, การอภิปรายเรื่องการ
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง
พระศพฯ
ผอ.สปต.รายงานเพิ่มเติมวา กปส. ในฐานะรับผิดชอบศูนยถายทอดวิทยุ
โทรทัศน และศูนยสื่อมวลชนงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ เมื่อเสร็จสิ้นงานพระราช
พิธีฯแลว อปส.มีดําริให กปส.จัดทํา DVD และหนังสือ จํานวน 5 หมื่นชุด เพื่อแจกจายใหกบั
หนวยงานตาง ๆ จึงขอความรวมมือกับ สปข.1-8 บันทึกภาพเหตุการณสําคัญหรือกิจกรรมตาง ๆ
ที่จัดขึ้นภายในจังหวัดที่รบั ผิดชอบ และสงเปน E-Mail หรือ File ให สปต.ภายในวันที่ 17
ตุลาคม 2551 เพื่อดําเนินการตอไป และศูนยสื่อมวลชนจะนําภาพเหตุการณดังกลาวนี้นําลงใน
หนังสือและเผยแพรประชาสัมพันธทาง Internet อีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ให สปข.1-8 สง E-Mail หรือ File ภาพเหตุการณ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ให สปต. ภายใน
วันที่ 17 ตุลาคม 2551 เพื่อนําลงในหนังสือและเผยแพรทาง Internet ตอไป
/4.8 การฟนฟู....

- 13 4.8 การฟนฟูภาพลักษณดานการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ผอ.สปข.5 รายงานวา สทท. NBT จังหวัดภูเก็ต ได
ประชาสัมพันธการฟนฟูภาพลักษณดานการทองเที่ยวของพื้นที่หลังปดสนามบินภาคใต เมื่อวันที่
2-4 ตุลาคม 2551 โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรตั น รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ไดนําคณะฑูตานุทูตและสื่อมวลชนตางประเทศ ลงพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ เพื่อใหสัมผัส
พื้นที่จริง วิถีชีวิตและการทองเที่ยว รวมถึงเยี่ยมชมประเพณีถือศีลกินผัก
สปข.5 ไดมอบหมายให สทท.NBT จังหวัดภูเก็ต ติดตามทําขาวประชาสัมพันธ
เผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงสัมภาษณรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา, เอกอัครราชทูตสิงคโปรประจําประเทศไทย และเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย
เผยแพรในรายการขาวภาคภาษาอังกฤษ ANDAMAN NEWS รายการ NEWSLINE และจัดทํา
MINI VIDEO ลงในเว็ปไซต http//thainews.prd.go.th และ www.youtube.com
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 ผลการประเมินองคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) การจัดลําดับโอกาสของการปรับปรุงองคกร
และแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
ห.กพร.รายงานวาในป 2551 กปส. ไดดําเนินการตามขั้นตอน
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รวม 10 ขั้นตอน
เรียบรอยแลว สําหรับการดําเนินการ ในป 2551 กปส.ไดดําเนินการปรับปรุงองคกร ทั้ง 7 หมวด
โดยมีการประเมินองคกร 2 ครั้ง
ผลการประเมินองคกรตามเกณฑ รอบที่ 2 สรุปไดวาหมวดที่ 2
การปรับกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีคะแนนสูงทีส่ ดุ และหมวดที่ 4 การปรับระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู มีคะแนนรองลงมา สําหรับหมวดอื่น ๆ ยังอยูในขั้นตอนที่ตองมีการ
พัฒนาตอไป
ผลการประเมินตนเอง จากทั้งหมด 7 หมวดที่แสดงผลใน
รูปกราฟ รอบที่ 1 มีผลคะแนนในระดับ 63 % รอบที่ 2 อยูในระดับ 70 % สรุปไดวา ในป 2551
กปส.มีผลการประเมินผานตามเกณฑ 5 คะแนน ถือวาอยูในระดับเปนเลิศ ซึ่งตองรอผลการ
/ประเมินจาก....

- 14 ประเมินจาก สํานักงาน ก.พ.ร. อีกครั้งในตอนปลายป โดยจะมีการตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ตาง ๆ รวม 40 รายการวามีครบถวนหรือไม หากไมสมบูรณก็จะถูกตัดคะแนน ซึง่ การพัฒนาอาจ
ไมถึงระดับ 70 % ก็ไดเมื่อเทียบกับที่ กปส.ไดประเมินตนเองไว
จุดออนที่ กปส. ยังไมไดดําเนินการปรับปรุงคือ หมวด 5 ในประเด็น
เรื่องการสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร ซึ่งมีผลคะแนนนอยมาก และถือเปน
จุดออนที่ตองปรับปรุง สําหรับหมวดอื่น ๆ ที่ควรปรับปรุงคือ หมวด 3 ความสัมพันธและความ
พึงพอใจของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย และหมวด 6 กระบวนการที่สรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน ซึง่ ยังไมมีการปรับกระบวนการทํางานที่เปนระบบเชิงวิชาการ ทําใหผลการ
ประเมินมีคะแนนนอย
พรอมนี้ กพร.กปส. ไดสรุปโอกาสในการปรับปรุง (OFI) หมวด 1-6
โดยจัดระดับความสําคัญหมวดละ 3 เรื่อง ใหที่ประชุมไดรับทราบ ซึ่งจะตองมีการจัดทําแผน
ปรับปรุงในปตอ ๆ ไป
ห.กพร. กลาวเพิ่มเติมวา คณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กปส. และ กพร. ไดดําเนินการประเมินองคกรดวยตนเองตาม
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รอบที่ 2 ตอเนื่องจากการประเมิน รอบที่ 1 (1เมษายน
2551) ดวยใชวิธีการ Checklist โดยมีจุดมุงในการจัดทําแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA
ที่บูรณาการ จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง (จุดออน) เขากับแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งเปน
แผนตอเนื่องที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2552 และคณะทํางานไดพิจารณาจัดลําดับโอกาส
ในการปรับปรุงองคกร พรอมกับนํามาจัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการติดตามและกํากับดูแล การดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ กปส. โดยมี อปส.เปนประธาน ตามขอกําหนด สํานักงาน ก.พ.ร.เพื่อ
บรรจุในแผนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจําปงบประมาณ 2552 คณะกรรมการ
ติดตามฯ ไดใหความเห็นชอบ และมอบหมายให สนผ. และหนวยงานรับผิดชอบหลัก ดําเนินการ
จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณ โครงการที่ไดรับความเห็นชอบ รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ บรรจุ
ในแผนปฏิบตั ิราชการ กรมประชาสัมพันธ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ประกอบดวย
แผนพัฒนาองคกร ภาคบังคับ หมวด 1 และหมวด 3 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
/1. โครงการ.....

- 15 1. โครงการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี กปส. (หมวด 1)
2. โครงการสื่อสารคานิยมองคกรสูการปฏิบัติ (หมวด 1)
3. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู รับฟงความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย และระบบการตอบสนองขอรองเรียนบริการ (หมวด 3)
และโครงการตามเกณฑ PMQA ที่ดําเนินการตอเนื่องจากป 2551 หมวด
2,4,5 และ 6 จํานวน 6 โครงการ คือ
4. โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อถายทอดเปาหมาย
องคการสูการปฏิบัติ (หมวด 2)
5. โครงการพัฒนากระบวนการติดตามและวิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองกับการใชงานองคกร (หมวด 4)
6. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร (หมวด 4)
7. โครงการจัดตั้งศูนยบริหารยุทธศาสตร (War Room) (หมวด 4)
8. โครงการพัฒนาระบบการสรางความกาวหนาในอาชีพของขาราชการ และการ
วางแผนสืบทอดตําแหนงในตําแหนงสําคัญของ กปส. (ตอเนือ่ งป 2551) (หมวด 5)
9. โครงการจัดทําขอกําหนดกระบวนการสรางคุณคา (หมวด 6)
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมเพื่อทราบแผนพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA ประจําป
2552 ภาคบังคับหมวด 1 และ 3 จํานวน 3 โครงการ และแผนตอเนื่อง จากป 2551 หมวด 2, 4, 5
และ 6 จํานวน 6 โครงการ และขออนุมัติในหลักการให สนผ.และหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
จัดทําแผนดําเนินงานและงบประมาณแผนพัฒนาองคกรฯบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป
2552 ตอไป
1. รับทราบ
มติที่ประชุม
2. อนุมัติในหลักการให สนผ. และหนวยงานที่
เกี่ยวของรับไปดําเนินการตามที่ กพร.กปส. เสนอตอไป
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การสํารวจและขายทอดตลาดเสาอากาศที่ไมไดใชงาน
ประธาน แจงวา สวท. และ สทท.ในสวนภูมิภาค หลายแหง
มีเสาอากาศที่ชํารุด ไมไดใชงานถูกนํามาวางไวไมไดใชประโยชน ทําใหสูญเสียทัศนียภาพอัน
/สวยงาม....

