วาระการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชัน้ 2 ห้อง 203
--------ผู้มาประชุม
๑. นายกฤษณพร

เสริมพานิช

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
๒. นายธีระพงษ์
โสดาศรี
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
4. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
5. นางสาวรัตนา
เจริญศักดิ์
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
6. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7. นางสาวพันธ์ทิพย์ สุนันทิยกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์
8. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
9. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
10. นายอํานวย
เลิศบังอร
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
การประชาสัมพันธ์
11. นายเอนก
เกตุเอม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
12. นายแสงทอง
อนันตภักดิ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดอุบลราชธานี แทนผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑3. นางจินตนา
สิงห์สุรเมธ
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑4. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑5. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑6. นายอารมณ์
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๑7. นายจําลอง
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
๑8. นายเจริญชัย
เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
19. นางวรรณา
วุฒิอาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
20. นายทินรัตน์
สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว
21. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
22. นางธารทิพย์
ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผน
การประชาสัมพันธ์
23. นายชุมพร
เครือขวัญ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
24. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
25. นายกิตติศักดิ์
หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
26. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
/27. นายสมโภชน์………

-227. นายสมโภชน์
28. นางจิตติมา
29. นางศิรินทร

วิสุทธิแพทย์
จารุจินดา
อมรสิงห์

30. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
31. นายเสมอ
32. นางจุฑารัตน์

นิ่มเงิน
โสดาศรี

33. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

34. นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
35. นางสาวพรรณี

สัสดีแพง

36. นายบุรี

ดีชัยยะ

37. นายดํารง

เศวตพรหม

38. นายธเนศ

เธียรนันทน์

39. นายมานพ

อําพันธุ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสินีนาถ
2. นางอัตถจินดา
3. นายอภิชาญ
4. นางสาวจรีรัตน์
5. นางปรีห์กมล
6. นางสาวสายพิณ
7. นางนวิยา
8. นางสาวพริ้มเพรา

วิมุกตานนท์
อินทรทัต
ปานปรีชา
รณรงค์นุรักษ์
ถนอมศักดิ์ชัย
เจริญรัศมี
อินทร์มี
อ้นเอี่ยม

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8
ผู้อํานวยการส่วนประเมินผล สนผ.
ผู้อํานวยการส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สนผ.
เลขานุการ รปส.(นายธีระพงษ์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)
เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ)
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
/ระเบียบวาระที่ ๑………

-3ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
อปส. แจ้งต่อที่ประชุม
๑. การประชาสั มพัน ธ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หั ว
ทรงพระราชทานตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. จะมี
การแถลงข่ า วเรื่ อ งของตราสั ญ ลั ก ษณ์ ณ ตึ ก สั น ติ ไ มตรี ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ขอให้ เ ร่ ง ดํ า เนิ น การทํ า
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้ประดับธงไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ และประดับ
ตราสัญลักษณ์ตามสถานที่ทั้งหน่วยงานราชการ อาคารบ้านเรือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม – ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๔ สําหรับ กปส. ขอให้ทุกหน่วยงานของ กปส. ประดับธงไทยและธงตราสัญลักษณ์ และ
ให้รายงานผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือการประดับธงส่งให้ สพป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ งานเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เป็นหน่วยงานกลางสรุปรายงานนําเสนอที่ประชุม
ผู้บริหาร และจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเร่งดําเนินการ สรุปรายงานความก้าวหน้าทุกเดือนนําเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี รมต.นร.(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เป็นประธาน
๒. งานวันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๗๘ จะมีกิจกรรม ๒ วัน คือวันที่ ๒-๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะมีการแข่งขันกีฬา ขอให้ ผอ.สํานัก/กอง นําทีม
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าด้ ว ย โดยให้ ทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม วั น ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะมี พิ ธี
พราหมณ์ และพิธีสงฆ์ ขอให้ผู้บริหารมาร่วมกันต้อนรับผู้มาร่วมงานด้วย
ลนก. รายงานว่า วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะมีการแข่งขันกีฬา เวลา ๐๘.๓๐ น.
ขบวนพาเหรดจะพร้อมที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ และเดินมาร่วมพิธีเปิดบริเวณหน้าเสาธง วันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. จะมี พิ ธี บ วงสรวงพระพรหม พระอิ น ทร์ และพระภู มิ เ จ้ า ที่
หลังจากนั้น เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีพิธีสงฆ์ ณ บริเวณห้องอเนกประสงค์ หอประชุม กปส. ขอความ
ร่วมมือผู้บริหารทุกท่านร่วมกันต้อนรับผู้มาร่วมงานด้วย
ผชช.(นางทัศนีย์ฯ) รายงานว่า ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เริ่มเดินขบวน
พาเหรดจากสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมีพิธีเปิดบริเวณหน้าเสาธง หลังจากพิธีเปิดจะมีการแข่งขัน
กีฬาแต่ละประเภท วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีบวงสรวงพระพรหม เวลา ๑๐.๐๐ น.
พิธีสงฆ์ ช่วงบ่ายมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รับฟังปาฐกถาของ รมต.นร. และช่วงเย็นมีงานเลี้ยง
ร่าเริงสดใสดอกไม้บานหลากสีที่ กปส. ณ บริเวณลานกลางแจ้ง
ผอ.สพป. รายงานว่า สําหรับภาคค่ําจะมีการเสริมในเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา ๑๙.๐๐ น. ในช่วงที่ รมต.นร.(นายองอาจฯ) ประธานฯ ทําพิธีเปิด
จะมีพิธีจุดเทียนชัย ร้องเพลงภูมิแผ่นดิน และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกัน
อกจ. รายงานว่า วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญ
ผู้บริหารทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมอบรางวัล
ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างดีเด่น เจ้าหน้าที่ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง รวมทั้งข้าราชการตัวอย่าง
ของ ศอ.บต. ด้วย ณ หอประชุม ชั้น ๓
ผอ.สนผ. รายงานว่า เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รมต.นร.(นายองอาจฯ) จะมอบนโยบาย
การดําเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในทศวรรษหน้า ณ หอประชุม กปส. ขอเชิญผู้บริหารทุกท่าน
เข้าร่วมงานด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) ………

-4รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
๑. อปส. มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คชอ. ซึ่งมี รมต.นร
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) เป็นประธานฯ มาโดยตลอด ซึ่งในเรื่องของการเกิดอุทกภัยในภาคใต้
ได้ประสานของบประมาณเป็นงบส่วนกลางของการช่วยเหลือน้ําท่วมเป็นเรื่องเร่งด่วน ตามหลักเกณฑ์
จะต้องเป็นเขตที่ประกาศภัยพิบัติ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงาน
ได้ทราบแล้วเพื่อที่จะได้แจ้งความเสียหาย หรือหากไม่เสียหายให้คิดเป็นจํานวนเงินที่ กปส. ถ่ายทอด
รายการคิดเป็นเงินเท่าไหร่ เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่เท่าไหร่ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการของบประมาณ
ในส่วนของ กปส. มีหน่วยงานที่เสียหายคือ สวท.ตรัง และ สวท.สมุย บางส่วน แจ้งของบประมาณ
๔๐ ล้ า นบาทเศษ สรุ ป แล้ ว อนุ มั ติ ง บประมาณ ๒๖,๗๘๗,๗๗๗.- บาท และได้ ป ระชุ ม หน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว ได้ แ ก่ สปข.๕, ๖, อกค., สพท. และ สนผ. และมอบให้ แ ต่ ล ะฝ่ า ยไปดํ า เนิ น การ
เมื่อมติ ครม. แจ้งมา กคล. จะทําเรื่องขอไป ซึ่งผู้ปฏิบัติทราบแล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง
๒. การรายงานสถานการณ์ชายแดน ขอให้รายงานข้อมูลที่ กปส. ดําเนินการ
ไปอย่างไร มิใช่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น มีการประชุมและแจ้งข้อมูลศูนย์ IOC หรือไม่ ปฏิบัติ
ตามแผนหรือไม่ ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางใด มีเครือข่ายใดที่สนับสนุน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้รายงาน
ให้ผู้บัง คับบัญชาได้รับทราบหรือไม่ มีการปรับแผนพระอิน ทร์ 1-3 แผนพิ ทักษ์อ งค์กร 1-4 และ
แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเพียงใด และขอให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนดังกล่าวส่ง
รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เพื่อให้ศูนย์ IOC สรุปอีกครั้งหนึ่ง
๓. จากการประชุมคณะกรรมการฯ การจัดทําแผนแม่บทคลื่นความถี่ สรุปได้ว่า
สามารถดําเนินการจัดทําแผนแม่บทการบริหารความถี่คลื่นวิทยุ ๔ ปี บนพื้นฐานเทคโนโลยีระบบ
อนาล็อค ๖ เครือข่าย ทั้งนี้จะต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ กปส. ด้วย พื้นที่เขตบริการ
จํานวนสถานี รวมทั้ง กปส. ได้ดําเนินการกําหนดรูปแบบแนวทางการเขียนแผนแม่บท และจะเขียน
แผนแม่บทในส่วนของวิทยุ สําหรับโทรทัศน์ประชุมแล้ว ๔ ครั้ง สรุปว่า ได้กําหนดตารางการทํางาน
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จ และได้ทํากรอบแนวทางในการจัดทําออกเป็น
๒ ระยะคือ ระบบอนาล็อค และดิจิตอล ของเดิม ๕๑ สถานี ขอใหม่เพื่อเสริมจุดบอด ๗๐ สถานี
สําหรับคณะทํางาน New Media ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง อยู่ระหว่างการกําหนดกรอบแนวคิด เนื่องจาก
เป็นการประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
๔. การประชุมประเมินค่างาน ขณะนี้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดส่ง
ครบแล้ว คณะกรรมการได้หารือร่วมกับคุณคมกฤชฯ เรื่องการประเมินค่างาน ซึ่งได้รับแจ้งว่าให้จัดทํา
เพิ่มใน ๒๐ ข้อ ที่ส่งมานี้ในรายตําแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ระบุไว้ในเอกสารการวิเคราะห์งาน
หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลทั้งหมดเสนอที่ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง คุณคมกฤชฯ เสนอความเห็นว่า
ผชช. ในส่วนภูมิภาคควรมีเขตละ ๑ ตําแหน่ง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้คณะทํางานนําไปพิจารณาต่อไป
๕. ผลการพิจารณาคัดเลือก สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งจะทําพิธีมอบในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
รับทราบ
/รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)………

-5รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
๑. เรื่องของที่ระลึก การจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๗๘ ได้ดําเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
๒. แผนยุทธศาสตร์ สนผ. ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกหน่วยงาน
ที่ตั้งของบประมาณเตรียมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงกรรมาธิการ
๓. คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ์ ช าติ ได้ เ ร่ ง รั ด สนผ. จั ด ทํ า ร่ า งนโยบาย
รัฐบาลซึ่งจะประกาศยุ บสภาหรื อไม่ ต้อ งดํ าเนินการให้ แล้ วเสร็ จ รวมทั้งแผนในภาวะวิกฤต ได้ตั้ ง
อนุกรรมการ ๒ ชุด และเนื้อหาของเรื่องได้เสนอ รมต.นร.(นายองอาจฯ) ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมอบ ผอ.สนผ. ติดตามอย่างใกล้ชิด
๔. แผนบริหารควบคุมความเสี่ยง มีความเสี่ยงที่สําคัญ ๒-๓ เรื่อง คือ เรื่อง
เทคโนโลยี เรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องทางเทคนิค กับเรื่องของ ศสช. ต้องรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าภาพหลัก
มองว่าทั้งหมดเป็นระบบความเสี่ยงของ กปส. มีทั้งความเสี่ยงที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เช่น
งบประมาณไม่เพียงพอคือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
5. ขอบคุณ สปข.๓ ที่ช่วยประสานการจะไปประชุมคณะกรรมการสนเทศของ
อาเซียน Working group ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หลายเรื่องที่จะไปจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
รับทราบ
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งต่อที่ประชุม
๑. โครงการสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร กปส. โดยจัดให้
มีกิจกรรม ดังนี้
- การประกวดภาพถ่าย PRD ผูกพัน โดยกําหนดกรอบแนวความคิด
ภาพถ่ า ยจะต้ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น แนวคิ ด หรื อ กิ จ กรรมที่ บุ ค ลากรของ กปส. ปฏิ บั ติ ด้ ว ยความรั ก
สมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในแง่มุมต่าง ๆ
หรือเป็นเรื่องของภาพที่ส่งเสริมความรักความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ กปส. โดยการประกวดจะแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทการประกวดภาพเก่าในอดีต ๒. ประเภทการประกวดภาพในปัจจุบัน
สําหรับรายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ กกจ.
- การประกวดโครงการสร้ า งความผาสุ ก ให้ กั บ บุ ค ลากรของ กปส.
ทุกหน่วยงานต้องส่งโครงการเข้ามาประกวด อย่างน้อย ๑ โครงการ โดยได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น
๕ ประเภท
โดยโครงการที่จะส่งเข้าประกวดต้องมีกิจกรรมที่ตอบสนองปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กปส. ใน ๒ มิติ คือ ด้านกายภาพและด้านสังคม
๒. โครงการเกษียณอายุก่อ นราชการ แจ้งความจํ านงระหว่างวันที่ ๒-๑๒
พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมมาตรการ ต้องอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
ถ้าอายุไม่ถึง ๕๐ ปี ต้องมีอายุราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป โดยไม่รวมเวลาทวีคูณ และต้องมีอายุราชการเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ออกจากราชการตามมาตรการ สําหรับผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าโครงการได้
/ต้องเป็นผู้ที่เกิด………

-6ต้องเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๙๕ – ๑ ตุลาคม ๒๕๐๔ ผู้ที่สมัครจะต้องไม่อยู่ในระหว่างที่
ถูกดําเนินการทางวินัย หรือถูกให้ออกจากราชการ หรืออยู่ระหว่างการชดใช้ทุน สําหรับปีนี้ กปส.
มีโควตา จํานวน ๓๓ คน ขอความร่วมมือผู้บริหารแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย
๓. การเลื่อนข้าราชการ กปส. ได้เปิดให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด และตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษที่ว่างลง ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ มีทั้งหมด ๓๑ อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ปชส.จังหวัด
อํานวยการระดับต้น ๒ อัตรา ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ ๒๙ อัตรา มีผู้สมัครทั้งสิ้น
๑๙๗ ราย โดยสมัครในตําแหน่ง ปชส.จังหวัด ๕๐ ราย สมัครในตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ๑๔๗ ราย ขณะนี้ กกจ. กําลังดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ขอให้ทุกสํานัก/กอง และผู้ประเมินทุกระดับ ได้ทําข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันลงในแบบ ปร.๒ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า สํานักงาน ปปช.
ขอให้ทุกส่วนราชการจัดส่งข้อมูลในการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ
ในปี ๒๕๕4 โดยขอให้ พิ จ ารณาสมั ค รใจที่ จ ะอาสาสมั ค รเข้ า ร่ ว มการประเมิ น ผลตามดั ช นี
วัดความโปร่งใส มติของคณะกรรมการจริยธรรมกรมประชาสัมพันธ์ คือ กปส. จะเริ่มในปีงบประมาณหน้า
แจ้ง ผอ.สนผ. ทราบว่าในปีหน้า กปส. จะต้องเข้าร่วม สํานักงาน ปปช. จะบังคับให้หน่วยงานราชการ
ทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใส ซึ่ง กปส. จะต้องคัดเลือกภารกิจหลักของ
กปส. ๓ ภารกิจหลัก พร้อมลําดับความสําคัญ และเสนอสํานักงาน ปปช. เพื่อพิจารณาประเมินต่อไป
ขอความร่วมมือ ผอ.สนผ. พิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ๓ ภารกิจหลัก โดยคํานึงว่าภารกิจหลักที่เลือก
มานั้ น ต้ อ งเป็ น ไปตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี ด้ ว ย ส่ ง ภายในวั น ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ สํ า หรั บ
โครงการย่ อ ยที่ ท างกลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมกรมประชาสั ม พั น ธ์ จ ะดํ า เนิ น การในปี ๒๕๕๔ คื อ
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ และโครงการ
จัดกิจกรรมตามข้อกําหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว มีผู้ขอแก้ไข ดังนี้
ผอ.สนผ. ขอแก้ไขรายงาน ดังนี้
- หน้า ๖ ระเบียบวาระที่ ๔ ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ ๕ จาก “และนําข้อเสนอแนะ
ด้านการประชาสัมพันธ์ฯ” แก้ไขเป็น “และนําข้อเสนอด้านการประชาสัมพันธ์”
- หน้า ๗ ย่อหน้าที่ ๒ ขอแก้ไขทั้งหมดเป็น ผอ.สนผ. รายงานเพิ่มเติมว่า ในการประชุม
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จุดอ่อน – จุดแข็ง อุปสรรค – โอกาส
/และปัจจัยต่าง ๆ………
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สนับสนุน รวมทั้งได้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนประจําปี โดยจะ
เชื่ อ มโยงกั บ แผนชาติ ซึ่ ง อปส. ลงนามหนั ง สื อ ถึ ง สภาพั ฒน์ ฯ แล้ ว และคาดว่ ายุ ทธศาสตร์ ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์จะได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สําหรับยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์นั้น
เมื่อผู้ บริหารเห็ นชอบก็จะประกาศใช้ เพื่ อจัด ทําแผนปฏิ บัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิ บัติราชการ
ประจําปี ตลอดจนการจัดทําคําของบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
- หน้า ๗ วรรคสุดท้าย บรรทัดที่ ๒ จาก “มาดูภาพรวมอีกครั้งและส่งให้ อปส.” แก้ไขเป็น
“มาดูภาพรวมอีกครั้งและส่งให้ สนผ.”
อกจ. ขอแก้ไขรายงาน หน้าที่ ๑๐ ย่อหน้าที่ ๓ ข้อ ๒ บรรทัดที่ ๓ จาก “คือ...แต่ละรอบ
การประเมินไม่ต่ํากว่า ๔ ประเภท” แก้ไขเป็น “คือ...ไม่ต้องกําหนดประเภทของดัชนีชี้วัดโดยให้เป็น
ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา (ผู้ประเมิน)”
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ตามที่ได้แก้ไข
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ตามที่มีผู้ขอแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕๔ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า กคล. สรุปรายงานเงินคงเหลือ กปส. จากแหล่ง
ต่าง ๆ ประจําเดือนมีนาคม 2554 ดังนี้
1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม 2554
เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
881.88 ล้านบาท
เงินรายได้
๑76.78 ล้านบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
2.38 ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
เงินโครงการอาเซียน
๐.5๐ ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
๑.๖1 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
๓.๗2 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
๑3.96 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
๒5.04 ล้านบาท
๒. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๔๓๗.๖๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 555.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓8.66 ของงบประมาณที่ได้รับ
/๓. แผนปฏิบัติงาน.........

-8๓. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ตั้งไว้ 665.87 ล้านบาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เบิกจ่ายไป
555.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.46 ต่ํากว่าแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑๖.54
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบลงทุนรายการ
ครุภัณฑ์ จํานวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๙๐.๐๙ ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้
- รายการที่ 1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB)
พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม สําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และ สทท.
จันทบุรี จํานวน ๒ ชุด วงเงิน 54.00 ล้านบาท อยู่ระหว่างการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคในวันที่
10 พฤษภาคม 2554 และเสนอราคาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
- โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด
Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา วงเงิน ๑๖.๐๙ ล้านบาท ได้ผู้ชนะการประกวดราคา คือ
กิจการค้าร่วมไอ-เทลซี ดี เอ็นเอ เสนอราคาในวงเงิน 16,067,777.-บาทต่ํากว่างบประมาณ จํานวน
22,223.- บาท และอยู่ระหว่างนําเสนอ อปส. อนุมัติให้จัดซื้อฯ
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. (ทดแทน
ของเดิม)สวท. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น, สวท.นครพนม, สวท.เชียงราย และ สวท.อุตรดิตถ์ จํานวน ๔ ชุด
วงเงิน ๒๐.๐๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคในวันที่ 29 มีนาคม 2554
และเสนอราคาในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ
๗ รอบ 5 ธันวาคม 2554
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ อปส. มอบให้แต่ละ สปข. ส่งกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๔ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในพื้นที่ให้ สพป. สรุปนําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องประจําทุกเดือน สําหรับในเดือน
เมษายน ๒๕๕๔ สพป. ได้รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจมาก มีทั้งกิจกรรมที่
กปส. ต้องเป็นตัวกลางที่จะเผยแพร่ข้อมูล และส่วนที่ต้องดําเนินการเอง ได้มอบ ผอ.สพป. เร่งประสาน
เรื่องสําคัญ คือ 1. เรื่องงบประมาณที่ กปส. จะต้องทําศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ 2. เรื่องธงเฉลิมพระเกียรติฯ
และตราสัญลักษณ์ ภายหลังจากที่มีการแถลงข่าว กปส. ต้องมีตราสัญลักษณ์ไปตั้งอยู่ในทุกสถานี
เว็บไซต์ของ กปส. ควรมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๒
ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
/ผอ.สพป. รายงานว่า………
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หลั ง จากที่ น ายกรั ฐ มนตรี แ ถลงข่ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มการไว้ ทั้ ง หมดแล้ ว
โดยเฉพาะในวันนี้ได้มอบตัวมาสเตอร์ของโลโก้ให้ ผอ.สปข.๑-8 และส่วนสื่อทั้งหมด สําหรับ ปชส.จังหวัด
จะได้เสนอให้ทราบต่อไป ส่วนในเรื่องของการมอบธงเฉลิมพระเกียรติฯ และตราสัญลักษณ์ให้กับ
ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ทุกจังหวัด และภาคเอกชน ทั้งหมดรวม 884 หน่วยงานที่จะเข้ามาร่วมในพิธี
ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการขอวาระของนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะดําเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2554
อปส. แจ้งว่า การขอวาระนายกรัฐมนตรี ต้องประสานภายใน ขอให้กําหนดแผนไว้
หากท่านนายกรัฐมนตรีให้วาระมาแล้วจะดําเนินการอย่างไร โดยเฉพาะหนังสือเชิญหน่วยงานต่าง ๆ
พร้อมส่งในทุกช่องทาง
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบ ผอ.สพป. ดําเนินการต่อไป
๓.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบ ปชส.ผู้แทนภาค ๔ รับข้อสังเกตของที่ประชุม
ไปปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้ที่ประชุมผู้บริหารทราบในครั้งต่อไป และ ปชส.ผู้แทนภาค ๔ ได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ความรับผิดชอบในตําแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกรมประชาสัมพันธ์ ๕ ปี (๒๕๕5-๒๕๕๙)
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติ มอบ ผอ.สํานัก/กอง ไปศึกษาทบทวนปรับปรุงแก้ไข
แผนยุทธศาสตร์ตามที่ สนผ. เสนอ ส่งให้ อปส. ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และมอบให้ สนผ.
สรุปรายงานที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป
สนผ. แจ้งว่า มีหน่วยงานที่แจ้งในประเด็นดังกล่าว จํานวน 2 หน่วยงานคือ สปข.2
ยื น ยั น ให้ ค วามเห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก รมประชาสั ม พั น ธ์ 5 ปี (2555-2559) และ สปข.8
เสนอความเห็น 2 ประการ คือ
1. การให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
(การพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนการประชาสัมพัน ธ์แห่ งชาติ ) ที่ ควรให้ความสํา คัญในกระบวนการ วิธีการปฏิ บัติ และผลผลิ ต
เพราะส่งผลต่อเนื่องกับหน่วยงานภายนอก ในการประชาสัมพันธ์ระดับชาติอย่างเป็นเอกภาพ ทั้งในด้าน
การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการจั ด สรรงบประมาณในภาพรวมของประเทศ รวมทั้ ง ปรั บ ยุ ท ธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
2. การปรับจุดอ่อนของยุทธศาสตร์ทั้งในด้านผลผลิต และค่าเป้าหมายที่ยังไม่ได้ระบุ/
ไม่ชัด เจน ซึ่ ง สํานั ก /กอง จักต้อ งกําหนดแผนงาน/โครงการภายใต้ยุท ธศาสตร์ รวมทั้งการบริห าร
/งบประมาณ.........

- 10 งบประมาณ ตลอดจนควรกํ า หนดให้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ นํ า ร่ อ งในปี 2555 โดยมี
ความเห็นว่า ได้มีการกําหนดทิศทางในเรื่องของการพัฒนาบรอดแบนด์ และมีการกําหนดงบประมาณ
เพื่อการนี้จํานวนมาก
สนผ. ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ตามข้ อ เสนอของที่ ป ระชุ ม และนํ า เสนอ อปส.
พิจารณา พร้อมทั้งจัดทําคําสั่งกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
5 ปี (2555-2559) ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจําปี ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดส่งรายงานผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการตาม (ตัวชี้วัด) คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 ซึ่งรวมถึงตัวชี้วัด ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ด้วย
ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐานประจําปี 2554
หมวด 1-6 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม 2552 – มี น าคม 2553) ซึ่ ง กํ า หนดหมวดภาคบั ง คั บ ได้ แ ก่
หมวด 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และหมวดภาคสมัครใจ ได้แก่ หมวด 2 : การวางแผน
ยุทธศาสตร์ รวมถึงการเชื่อมโยงการพัฒนาองค์การไปยังหมวดอื่น ๆ โดยมีผลความก้าวหน้า สรุปได้
ดังนี้
๑. ผลการประเมินตนเองการพัฒนาองค์การด้วยโปรแกรมการคํานวณผลตามเกณฑ์ PMQA
ระดับพื้นฐาน หมวด 1-7 พบว่ามีผลการดําเนินการผ่านเกณฑ์ PMQA หมวดภาคบังคับ : หมวด 4 :
การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ที่ระดับคะแนนร้อยละ 52.86 และหมวดภาคสมัครใจ :
หมวด 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ระดับคะแนนร้อยละ 55.64 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยการพัฒนา
องค์การ ตามเกณฑ์ PMQA ในภาพรวม หมวด 1-7 ที่ระดับค่าคะแนนร้อยละ 51.76
๒. การคัดเลือกกระบวนการสร้างคุณค่า / กระบวนการสนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์
ผลการดําเนินงานเพื่อทบทวนและกําหนด กระบวนการสร้างคุณค่า / กระบวนการ
สนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะนํามาปรับปรุงตามเกณฑ์ PMQA (หมวด 6) ประจําปี 2554
จํานวน 6 กระบวนการ ประกอบด้วย กระบวนการสร้างคุณค่า 4 กระบวนการ และกระบวนการ
สนับสนุน 2 กระบวนการ ซึ่งจะต้องแจ้งผลการพิจารณาเลือกกระบวนการให้สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบด้วย
และจากนั้นจะมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการต่อไป
๓. การคัดเลือกตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จของผลลัพธ์การดําเนินการของ
ส่วนราชการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด ๗) จากการประชุม
/คณะทํางาน………

- 11 คณะทํางานเพื่อดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กปส. ร่วมกับ คณะทํางานประสาน
การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับสํานัก/กอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ระหว่าง
วันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผลการดําเนินงานเพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการวัดระดับความสําเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน โดยวัดความสําเร็จในรอบ ๑๒ เดือน และ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
หมวด ๑ (RM ๑.๑) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจทิศทางองค์การ (สนผ.)
หมวด ๒ (RM ๒.๑) ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก
(สนผ.)
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/
เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ
หมวด ๓ (RM ๓.๓) ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีผลต่อ
(สทท.)
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
หมวด ๔ (RM ๔.๒) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้
(ศสช.)
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการ
หมวด ๕ (RM ๕.๒) ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนา (กกจ.)
บุคลากร
หมวด ๖ (RM ๖.๓) ร้อยละของกระวนกรสร้างคุณค่าที่มีการจัดทําคู่มือ (สวท.)
การปฏิบัติงาน (Work Manual)
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน ๓ ประเด็น ดังนี้
1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของกรมประชาสั ม พั น ธ์ ประจํ า ปี 2554 รอบ 6 เดื อ น โดยมี ผ ลการ
ดําเนินการผ่านเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวดภาคบังคับ : หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ ที่ระดับคะแนนร้อยละ 52.86 และหมวดภาคสมัครใจ : หมวด 2 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ ที่ระดับคะแนนร้อยละ 55.64 รวมถึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์
PMQA ในภาพรวม หมวด 1-7 ที่ระดับค่าคะแนนร้อยละ 51.76
2. เห็ น ชอบผลการพิ จ ารณากํ า หนด กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า และกระบวนการ
สนับสนุนของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปี 2554 เพื่อนํามาปรับปรุงตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 6
การจัดการกระบวนการ (PM1-PM6) ประกอบด้วย
- กระบวนการสร้างคุณค่า : 4 กระบวนการ
1. กระบวนการผลิตสารคดีโทรทัศน์
2. กระบวนการผลิตสารคดีวิทยุ
3. กระบวนการแถลงข่าว
4. กระบวนการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่
- กระบวนการสนับสนุน : 2 กระบวนการ
1. กระบวนการรับข้อร้องเรียนการให้บริการของ กปส.
2. กระบวนการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์การกระจายเสียง
/๓. เห็นชอบผลการ………

- 12 ๓. เห็นชอบผลการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดทั้ง ๖ ตัว เพื่อใช้ในการวัดระดับความสําเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายในหมวด ๗ ตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน โดยวัดความสําเร็จในรอบ ๑๒ เดือน และ
กําหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินการในแต่ละตัวชี้วัด
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า การดําเนินงานได้ผ่านการพิจารณาจากผู้แทนของแต่ละ
หน่วยงานตามลําดับแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า เรื่องกระบวนการสร้างคุณค่า ให้ข้อสังเกตว่าควรจะนํา
กระบวนการนั้นมาให้ทราบด้วย
ร.ห.กพร.กปส.(นางศิ ริ น ทรฯ) รายงานว่ า เรื่ อ งกระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า ผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน อยู่ระหว่างการคัดเลือกกระบวนการ ซึ่งครั้งต่อไปหากมีผลความคืบหน้า
จะได้นําเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ กพร.กปส. เสนอ
๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณปี 2554 ประจําเดือนเมษายน 2554
ฝ่ายเลขานุ การฯ รายงานว่ า กรมประชาสั มพัน ธ์ มีคํา สั่งเรื่ อง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2554 เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนการ
ปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กปส.
คณะกรรมการฯ ได้ จั ด ประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2554 เมื่ อ วั น ที่ 22 เมษายน 2554
โดยสรุปความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 เมษายน 2554
โดยจําแนกตามหมวดรายจ่ายและจําแนกตามสํานัก/กอง ปรากฏว่า ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ จํานวน 628.309 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.70 ตามมติ ครม. จะต้องเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 47.66 ต่ํากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.96
คณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี 2554 พิจารณาแล้ว เห็นควร
เร่งรัดหน่วยงานที่เบิกจ่ายยังไม่ถึงร้อยละ 47.66 ให้เร่งดําเนินการเบิกจ่ายเพื่อมิให้กระทบกับผลการ
เบิกจ่ายตามเป้าหมายของมติ ครม. ในไตรมาสที่ 3 ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า ขอขอบคุณทุกสํานัก/กอง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ที่ให้ความร่วมมือ ในภาพรวมการใช้จ่ายเงิน 85% ขึ้นไปสามารถผ่านได้ในไตรมาสที่ 2 การเบิกจ่าย
ต้องทําให้ได้ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ คือเกณฑ์ 47.66 การเบิกจ่ายในส่วนกลางจะเห็นได้ว่า
ส่วนใหญ่ผ่าน ในภาพรวมอาจจะตกไปบ้างคือได้ 43.50 ภาพรวมของ สปข.๑-๘ ผ่าน ในส่วนของ
ส.ปชส.ภาค 1-8 ไม่มีหน่วยงานใดตก ภาพรวมได้ 55.13 ปีนี้คาดว่า กปส. จะใช้จ่ายงบประมาณ
ตามที่ได้มาเสร็จสิ้นถ้าทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือ สําหรับปีนี้ได้นําระบบ PMS ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
/ทุกหน่วยงาน………

- 13 ทุกหน่วยงานเข้ามากรอกข้อมูล กคล. ดําเนินการแล้ว ซึ่งข้อมูลจะระบุว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณ
เท่าไร ใช้จ่ายตามงบประมาณที่ขอมาไปเท่าไร ดังนั้นเท่ากับทุกโครงการดําเนินการทั้งหมด หากมีเงินเหลือ
แต่ละโครงการส่งคืนคลัง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะมีให้สําหรับผู้ไปชี้แจงของบประมาณคือ ให้หน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ สํานักข่าว รวมทั้ง ส.ปชส. ตีเป็นค่าเงินว่าสิ่งที่ กปส. บริการฟรีเป็นจํานวน
เงินงบประมาณเท่าไร ในการเสนอของบประมาณปีนี้จะเป็นงบที่ดําเนินการที่เราขอ แต่ในปีที่ผ่านมา
ปี 2554 เราได้งบประชาสัมพันธ์ 127.5 ล้านบาท แต่สื่อทั้งกรมฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์คิดเป็นเงิน
มากกว่ า งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เท่ า กั บ เราประหยั ด งบประมาณของรั ฐ บาลในการดํ า เนิ น การ
ประชาสัมพันธ์จะมีตัวเลขชี้แจงทั้งหมด จะเห็นเป็นรูปธรรม เรื่องการคิดอัตราค่าสูญเสีย ขณะนี้ สทท.
และ สวท. ได้เริ่มดําเนินการแล้ว แต่เป็นเรื่องใหม่สําหรับ ส.ปชส. ได้แจ้งให้ ปชส.ผู้แทนภาคให้ตีค่าเงิน
ที่เราได้ดําเนินการฟรี ในส่วนของ ผอ.สปข. คุมทั้ง สทท. และ สวท. ในภูมิภาค ท่านจะตีค่าเงินในเรื่อง
ที่ทําในพื้นที่เท่านั้น และทาง ส.ปชส. จะส่งตัวเงินมาให้ สปข. รวบรวม ขอให้ถือเป็นมติที่ประชุมว่า
ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปให้นํารายงานที่ประชุมทราบ ในการประเมินผลงานข้าราชการในการประเมิน
รอบแรก ระบบยังไม่สมบูรณ์ใช้แบบผสมผสานกัน สําหรับการประเมินรอบที่ 2 ใช้จากระบบ PMS
เต็มรูปแบบ ขอให้ผู้บริหารคอยตรวจสอบการกรอกข้อมูลของหน่วยงานด้วย
รปส.(นายธี ร ะพงษ์ ฯ ) แจ้ ง ว่ า ขอให้ เ ป็ น มติ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานด้ า นสื่ อ
ดํ า เนิ น การคิ ด อั ต ราค่ า สู ญ เสี ย ในแต่ ล ะเดื อ น จนถึ ง สิ้ น สุ ด ปี ง บประมาณว่ า เป็ น เท่ า ไร เริ่ ม ตั้ ง แต่
ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา เพื่ อ นํ า ไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ผู้ ไ ปชี้ แ จงการของบประมาณ และนํ า รายงาน
ที่ประชุมทุกเดือน สําหรับเรื่องการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ขอให้ศึกษาระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง
ลนก. รายงานว่า เรื่องของการสรุปรายงานมูลค่าสูญเสียในการออกอากาศ สวท.,
สทท., สปข.1-8 สรุปรวบรวมและส่งให้ กคล. พิจารณานําเสนอในวาระสืบเนื่องของการประชุม คบส.
และนําเรียน รปส. ที่รับผิดชอบด้วย ซึ่งผลการสรุปผู้แทนของสํานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง
จะได้รับทราบด้วย
อปส. แจ้งว่า ขอให้ถือปฏิบัติตามที่ ลนก. เสนอ เช่น เรื่องงบน้ําท่วมหลายจังหวัดส่งมา
ไม่ใช่จังหวัดที่น้ําท่วม การของบประมาณขอให้ชัดเจนและตรงกับภารกิจ และกล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงนี้จะมี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์หาเสียงให้ ขอให้ศึกษากฎหมาย ระเบียบการเลือกตั้งด้วย
กกต. ต้องการใช้สื่อ กปส. ค่อนข้างมาก เพราะเขาไว้ใจว่าสื่อ กปส. เป็นสื่อรัฐด้วยกัน เพียงแต่ว่า กปส.
ไปนําโจทย์ที่เขาตั้งมาแปลงเป็นรูปธรรมได้อย่างไร และให้เตรียมการในเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่ใช่การ
เลือกตั้งใหญ่ด้วย ให้ไปสํารวจว่าที่ผ่านมามีกี่ระบบ ในระดับจังหวัดมีรูปแบบอย่างไร
ผอ.สนผ. รายงานผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
เสนอไปโดยรับแนวทางการปฏิบัติงานจากทางหน่วยสื่อและหน่วยปฏิบัติ เสนอขอไป ๒๑ ล้านบาท
ในส่วนของ กปส. ปรับลด ๒๐% สรุปได้งบประมาณ ๒๑ ล้านบาท สนผ. จะเชิญ กกต. และหน่วยปฏิบัติ
ทั้ ง หมดมาหารื อ ก่ อ นที่ จ ะขยายผลปฏิ บั ติ ก าร และ กกต. แจ้ ง ว่ า นั บ จากนี้ เ ป็ น ต้ น ไปจะทํ า แผน
ประชาสัมพันธ์ระยะยาว 4 ปี สนผ. จะประสานในรายละเอียดเพื่อทําแผนระยะยาว
/มติที่ประชุม………

- 14 มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. ให้ทุกหน่วยงานด้านสื่อ ดําเนินการคิดอัตราค่าสูญเสียในแต่ละเดือน
จนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณว่าเป็นเท่าไร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เพื่อนําไว้เป็นข้อมูลสําหรับ
ผู้ไปชี้แจงการของบประมาณสรุปส่งให้ กคล. รวบรวมและนําเสนอที่ประชุม คบส. ในเดือนต่อไป
๔.3 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ หมวด 1 และหมวด 2
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามแผนพัฒนาองค์การประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 สนผ. ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในฐานะเจ้ า ภาพหมวด 1 ในการกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน
(คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กปส.) ได้ยกร่างการคัดเลือกและจัดลําดับ
ตัวชี้วัดสําคัญจํานวน 10 ตัวชี้วัด
สนผ. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA หมวด 1 และหมวด 2
โดยดําเนินการเกี่ยวเนื่องกับโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียน (โครงการ
นิเทศและติดตามผล) ซึ่งเป็นการสื่อสารทิศทางองค์กรของผู้บริหาร โดยมีประเด็นสําคัญสําหรับผู้บริหาร
ในการสื่อสาร ประกอบด้วย 9 ประเด็น
เพื่อให้การนิเทศและติดตามงานของผู้บริหารและ สํานัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การดําเนินงานตามเกณฑ์ PMQA หมวด 1 และหมวด 2 บรรลุผล ในเบื้องต้น สนผ. ขอเสนอที่ประชุม
พิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาเลือกและจัดลําดับตัวชี้วัดสําคัญ
2. ให้ความเห็นชอบประเด็นข้างต้นและมอบหน่วยงานรับผิดชอบ
3. มอบ สนผ. เป็นหน่วยประสานกลางในการกําหนดปฏิทินนิเทศงานในภาพรวมของ
กรมประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนผ. รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากใน PMQA หมวด 1 LD4 การนําองค์กร
เขากําหนดให้ผู้บริหารต้องกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญและให้มีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสําหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และนําผลมาจัดลําดับความสําคัญ สนผ. ได้มีการ
ยกร่างตัวชี้วัดสําคัญไว้ 10 ตัวชี้วัด เพื่อที่ประชุมจะได้พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด และเมื่อเลือกตัวชี้วัด
ที่สํ าคั ญ แล้ ว จะออกนิ เทศสร้ างความรู้ ความเข้ าใจใน 9 ประเด็น ซึ่ง แต่ล ะประเด็ น ขอให้ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาว่าหน่วยใดเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง สนผ. ได้ให้ส่วนประเมินฯ (นางสินีนาถฯ) ชี้แจงรายละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณา
นางสินีนาถฯ สนผ. รายงานว่า ในแนวทางของ กปส. การเป็นตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการนั้นคือตัวชี้วัดเป็นสําคัญ แต่ในเกณฑ์ของ PMQA หมวด 1 ให้มีการจัดอันดับที่ควร
จะเลือกมาติดตามเป็นพิเศษ ไม่ได้บังคับให้เลือก แต่ ๑๐ ตัวชี้วัดที่เสนอ สนผ. ได้จัดลําดับความสําคัญ
มาแล้ว ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของผลการประเมินของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ผลการประเมินจะไม่ผ่านเกณฑ์
/ผอ.สทท. .........

- 15 ผอ.สทท. ขอทบทวนตัวที่ ๓ ร้อยละของผู้รับชมรายการโทรทัศน์ ปีที่ผ่านมา กปส.
ไม่ผ่านเรื่องข่าวภูมิภาค เนื่องจากว่าการประเมินมีปัญหาคือ 1. ช่วงเวลาข่าวภูมิภาคไม่เท่ากัน 2. วันที่
ไปประเมินเป็นช่วงที่แข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ขอให้ดูช่วงเวลาในการประเมินด้วย แต่ในครั้งนี้ภูมิภาค
ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นข่าวเช้าแล้ว อาจจะดีขึ้นและผ่านเกณฑ์
ผ.สปช. ให้ความเห็นว่า จากลําดับที่ สนผ. ได้จัดลําดับมา 10 ตัว โดยเกณฑ์กําหนดว่า
ตัวชี้วัดที่ที่ประชุมผู้บริหารควรติดตามควรที่จะเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเรื่องนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งผล
ต่อประชาชนส่วนมาก และส่งผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร นี่คือเกณฑ์ที่เป็นตัวตั้งที่
กปส. จะเลือกตัวชี้วัด ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ สนผ. จัดลําดับมา
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า เพื่อให้การจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดรอบคอบมากขึ้น
ขอรับเรื่องนี้ไปหารือระหว่าง สนผ., กพร.กปส.และจะนําเรียน อปส. ต่อไป
มติที่ประชุม มอบ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) ดําเนินการต่อไป
๔.๔ การดําเนินงานระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
อกจ. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ. ได้พัฒนาระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
หรือ HiPS ซึ่งเป็นระบบบริหารกําลังคนคุณภาพเพื่อสร้างความพร้อมให้กับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง
อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์คือ เพื่อจะดึงดูด รักษา และจูงใจคนเก่ ง
คนดี ผลงานที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้อยู่ในระบบราชการ เพื่อพัฒนาข้าราชการผู้มี
ศักยภาพสูงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเตรียมผู้นําซึ่งมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสั่งสม
ประสบการณ์สําหรับตําแหน่งประเภทบริหาร อํานวยการ และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
ในอนาคต มีข้าราชการเข้าระบบแล้ว 6 รุ่น รวม 387 คน
ในส่วนของ กปส. ได้แสดงความจํานงเข้าร่วมระบบดังกล่าว และลงนามในบันทึ ก
ข้อ ตกลงความร่ ว มมือ ฯ กั บ สํ า นั กงาน ก.พ. ตั้ ง แต่วั น ที่ ๒๕ สิ ง หาคม ๒๕๕๑ แต่ เ นื่อ งจาก กปส.
ได้พิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไข คุณสมบัติของข้าราชการที่จะเข้าร่วมโครงการแล้ว ปรากฏว่าตั้งแต่ปี
2551 ได้ตอบสํานักงาน ก.พ. ว่ายังไม่พร้อมดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินงานตามที่สํานักงาน
ก.พ. กําหนด จึงได้แจ้งชะลอการดําเนินการจัดส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกไว้ก่อน ต่อมาในปี
2554 ทางสํานักงาน ก.พ. จะเปิดให้ส่วนราชการคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.พ.
กําหนดเข้าสู่ระบบการพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ในรุ่นที่ 7 โดยทุกส่วนราชการที่ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จะต้องส่งรายชื่อไปยังสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โดยมีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
จากการประสานกับส่วนราชการที่เข้าร่วมระบบและมีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงแล้ว
พบว่าจะประสบปัญหาในเรื่องผู้รับผิดชอบที่จะสอนงาน รวมทั้งปัญหาการจัดพี่เลี้ยงที่จะคอยดูแล
ในการกําหนดและวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพในช่วงเปลี่ยนผ่านจากตําแหน่งระดับต้นสู่ตําแหน่ง
ระดับกลาง รวมทั้งช่วยพัฒนาทัศนคติการทํางาน การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมภายในและภายนอก
องค์ ก ร และสํ า นั ก งาน ก.พ. แจ้ ง ว่ า ถ้ า ส่ ว นราชการยั ง ไม่ พ ร้ อ มดํ า เนิ น การหรื อ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
ถ้าดําเนินการแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ต้องดําเนินการก็ได้ แต่กรณีที่ กปส. ได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงไปแล้ว อาจใช้ในโอกาสต่อไปเมื่อส่วนราชการมีความพร้อมที่จะดําเนินการในระบบนี้
/จึงขอเสนอที่ประชุม.........

- 16 จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. หากเห็นว่าการดําเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะประสบปัญหาในด้าน
ต่าง ๆ และไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเท่าที่ควร ไม่ต้องดําเนินการตามระบบดังกล่าวในปี ๒๕๕๔
แต่ทั้งนี้ กปส. ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการสร้างระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และ
ระบบการสืบทอดตําแหน่งทางการบริหารของ กปส.
๒. หากเห็นว่าการดําเนินการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรในอนาคต เห็นชอบให้ กกจ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในการ
คัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) ให้ความเห็นว่า การส่งบุคลากรเข้าระบบมักจะไม่ผ่านการทดสอบ
คุณสมบัติระดับ CU-TEP และแจ้งว่าขณะนี้ สปต. กําลังดําเนินโครงการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในการลงนาม MOU ต้องมีการไปประชุม ณ ต่างประเทศ โดยจะเชิญ
รองอธิ บ ดี ก รมวิ เ ทศฯ มาทดสอบบุ ค คลที่ ต้ อ งใช้ ง านไปประชุ ม ต่ า งประเทศ การเลื อ กเส้ น ทาง
ความก้ า วหน้ า เป็ น ความคาดหวั ง ของทุ ก คน แต่ ก่ อ นเสนอไปสํ า นั ก งาน ก.พ. ควรมี ก ารทดสอบ
ภาษาอังกฤษก่อน ในการทําหนังสือตอบสํานักงาน ก.พ. ต้องระบุว่า กปส. อยู่ในระหว่างการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทีมงานและการสอนงาน
อปส. แจ้ ง ว่ า สํ า นั ก งาน ก.พ. มองในระบบภาพรวม การที่ จ ะไปสร้ า งคนหนึ่ ง คน
โดยการสนับสนุนเฉพาะคนไม่ต้องข้ามขั้นตอน หลักการดีควรนํามาปรับในการเตรียมความพร้อ ม
ในเรื่องของแผนพัฒนาบุคลากร แต่ควรเป็นลักษณะกลุ่มสําหรับวิชาชีพแต่ละประเภท
มติที่ประชุม
ไม่ต้องดําเนินการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และมอบ กกจ.
นําหลักการมาปรับใช้ในแผนการพัฒนาบุคลากรของ กปส. ต่อไป
๔.๕ การรายงานสถานการณ์ในภาวะวิกฤต และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ กปส. มีคําสั่งเรื่อง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ , บั น ทึ ก เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ
การประชาสัมพันธ์, บันทึกเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ และรายละเอียดแผนปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
ซึ่งประกอบด้วยแผนพระอินทร์ 1-3, แผนพิทัก ษ์องค์กร 1-4 และแผนปฏิบัติการประชาสัมพัน ธ์
ในภาวะวิกฤต
จากการประกาศใช้มาระยะหนึ่งนั้น อาจทําให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจหรือยากในทาง
ปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานดําเนินการ ดังนี้
๑. พิจารณาปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมแผนพระอินทร์ ๑-๓, แผนพิทักษ์องค์กร ๑-๔ และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ นภาวะวิ ก ฤต เมื่ อ ดํ า เนิ น การเสร็ จ แล้ ว ขอให้ ส่ ง กลั บ คื น ไปที่ รปส.
(นายธีระพงษ์ฯ) ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากไม่ส่งคืนภายในกําหนดเวลาดังกล่าวถือว่า
หน่วยงานของท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมที่จะพึงมี
/๒. ประชุมชี้แจง.........

- 17 ๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบบทบาท หน้าที่และภารกิจของศูนย์ IOC
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และจังหวัด เป็นประจําตามความเหมาะสม
๓. กําชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการปฏิบัติตามที่ศูนย์ IOC กปส.ส่วนกลาง
สั่งการทุกสัปดาห์ หรือตามความเหมาะสม
๔. สําหรับหน่วยงานนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตที่ระบุไว้
คือนอกเหนือจาก สทท., สวท., สนข., ศูนย์ IOC กปส., สปข.๑-๘, ส.ปชส., สปต. ให้จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตด้วย โดยส่งไปที่ รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) ภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การของศู น ย์ IOC เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอให้ ห น่ ว ยงาน
ของท่านดําเนินการตามข้อ ๑-๔ สําหรับการรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในภาวะไม่ปกติ ขอให้
รายงาน ๒ ฉบับ คือ รายงาน อปส. ผ่าน รปส.ที่กํากับดูแล และรายงานศูนย์ IOC โดยตรง
รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) แจ้งว่า จะนําทั้ง 3 แผนขึ้น Intranet ให้เพื่ออํานวยความสะดวก
ขอให้ดูแผนปฏิบัติการฯ จะมี สทท., สวท., สนข., ศูนย์ IOC กปส., สปข.1-8, ส.ปชส. และ สปต.
เท่ า นั้ น มอบให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด ทํ า แผนในภาวะวิ ก ฤตด้ ว ย และกํ า ชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการตามที่ศูนย์ IOC สั่งการด้วยพร้อมทั้งรายงานทุกวันจันทร์เวลา 12.00 น. ที่ต้องกําชับ
เพราะว่าจะไปปรากฏในการประชุมคณะรัฐมนตรี
อปส. แจ้งว่า หากเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ทุกหน่วยงานของ กปส. มีบทบาทสําคัญเท่ากันหมด
ขอให้รับแผน IOC ไปทําเฉพาะในส่วนของตัวเอง และส่ง รปส.(นายธีระพงษ์ฯ) ภายในวันที่ ๒0
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ขอให้ ผอ.สํานัก/กอง หรือผู้แทน ศึกษาแผนฯ ของหน่วยงานก่อน และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อทําความเข้าใจจากเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม 203 กปส.
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบตามที่เสนอ
2. มอบให้ ผอ.สํานัก/กอง ศึกษาแผนฯ ของหน่วยงาน และเข้าร่วม
ประชุมเพื่อทําความเข้าใจอีกครั้ง ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
203 กปส.
๔.๖ การคัดเลือก และจัดลําดับความเสี่ยงโครงการต่าง ๆ ของ กปส.
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ผอ.สนผ. รายงานว่า คณะทํางานพัฒนาระบบควบคุมภายในและระบบ
บริหารความเสี่ยง กปส. ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยมี รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เป็นประธาน
การพิ จ ารณาวาระในการคั ด เลื อ กจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งโครงการสํ า คั ญ ต่ า ง ๆ ของ กปส. ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ ได้มีมติให้ สนผ. นําเรื่องเสนอที่ประชุมผู้บริหาร การพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์
PMQA หมวด 2 ว่าด้วยการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 7 กําหนดให้ส่วนราชการต้องมี
การวิเคราะห์และจัดวางแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน หรือ COSO เพื่อเตรียมการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โครงการที่ต้องครอบคลุมด้านธรรมาภิบาล โดยเกณฑ์การ
ตรวจประเมินกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในเบื้องต้นที่ต้องดําเนินการคือการคัดเลือกแผนงาน
/โครงการในงบประมาณปี………

- 18 โครงการในงบประมาณปี 2554 อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงานโครงการ โดยแผนงาน
โครงการที่ได้รับงบประมาณมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น ซึ่งเกณฑ์
การคัดเลือกจะต้องพิจารณาจากงบประมาณที่มีมูลค่างบประมาณอยู่ในระดับสูง ระดับความสําคัญ
มากที่สุด มีผลกระทบต่อกลุ่มต่าง ๆ มากที่สุด มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์มากที่สุด และมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด สนผ. ได้นําเรียนตามยุทธศาสตร์เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาว่าแต่ละยุทธศาสตร์
จะเลือ กโครงการใด และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่คัดเลือกจากที่ประชุมผู้บริหาร
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงส่ง สนผ. ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อ สนผ. เสนอ อปส.
พิจารณาลงนามในแผนบริหารความเสี่ยง กปส. ประจําปี ๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕5๔
และเมื่อ อปส. ลงนามแล้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหารในไตรมาสที่ ๓ และที่ ๔ ได้ต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
นางอัตถจินดาฯ สนผ. รายงานว่า สนผ. ได้จัดลําดับความสําคัญของโครงการแล้ว หาก
พิจารณาเลือกแล้วต้องนําโครงการที่เลือกมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และส่งให้ สนผ. ภายในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายและเสนอความเห็นเลือกโครงการต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เลือกโครงการที่ ๑ โครงการหนึ่งใจ...หนึ่งไทยเดียวกัน (สวท.)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เลือกโครงการที่ ๒ โครงการจัดตั้งสํานักข่าวแห่งชาติ (สนข.)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เลือกโครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร กปส. (กกจ.)
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และพิจารณาเลือกโครงการสําคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดําเนินการจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงส่งให้ สนผ. ภายในวันที่
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เลือกโครงการที่ ๑ โครงการหนึ่งใจ...หนึ่งไทยเดียวกัน (สวท.)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เลือกโครงการที่ ๒ โครงการจัดตั้งสํานักข่าวแห่งชาติ (สนข.)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เลือกโครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร
กปส. (กกจ.)
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร (bureau) ของสภาระหว่าง
รัฐบาลของ IPDC ครั้งที่ ๕๕
ผอ.สปต. รายงานว่า อปส. มอบหมายให้ ผอ.สปต., นางสุกานดา โตษะสุข
นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ สปต. พร้อมด้วย นายกวี จงกิจถาวร กรรมการในคณะกรรมการ
ฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารของสภาระหว่างรัฐบาลของโครงการนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาการสื่อสาร ครั้งที่ ๕๕ ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งประเทศไทย
มีตําแหน่งเป็นรองประธานในคณะกรรมการบริหาร โดยมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้
/๑. การพิจารณาโครงการ.........

- 19 ๑. การพิ จ ารณาโครงการใหม่ ที่ เ สนอขอรั บ งบประมาณสนั บ สนุ น ทั้ ง หมด ๑๑๘
โครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติ ๙๒ โครงการ ไม่อนุมัติ ๒๕ โครงการ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ คิดเป็นเงิน
สนับสนุน ๑,๙๔๔,๙๕๕ เหรียญสหรัฐ และที่ประชุมได้อนุมัติงบพิเศษอีก ๑๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้ดรรชนีวัดระดับการพัฒนาสื่อขององค์การยูเนสโก โดยให้งบไม่เกิน
ประเทศละ ๑๕,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ
๒. สําหรับโครงการจากประเทศไทย ซึ่งเสนอโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ได้รับ
การอนุมัติ เนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ แต่ที่ประชุมให้ไปจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเสนอใหม่ในปีหน้า
๓. จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ทําให้ได้เห็นช่องทางที่ประเทศไทย และ กปส. รวมถึง
องค์กรสื่อและสถานศึกษาต่าง ๆ ที่สอนด้านสื่อสารมวลชน จะสามารถได้รับประโยชน์จาก IPDC ในการ
พัฒนางานสื่อสารมวลชนของไทย แต่ประโยชน์ของโครงการจะต้องเกิดแก่ภาคประชาสังคมเป็นหลัก
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง กปส.
ปีที่ ๗๘
ลนก. รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการอํ านวยการจัด งานวั น คล้า ยวั น
ก่อตั้ง กปส. ปีที่ ๗๘ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมี
รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธาน
สลก. ได้ดําเนินการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง
กปส. ปีที่ ๗๘ ดังนี้
๑. รับทราบคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการจัดงานฯ รวม ๑๐ คณะ
๒. เห็นชอบให้ปรับกําหนดการจัดงานให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่ง สลก. ได้เวียนแจ้ง
ให้ทราบทาง Intranet เรียบร้อยแล้ว
๓. เห็นชอบโลโก้การจัดงานฯ ภายใต้ Theme “สร้างสรรค์ สามัคคี เพื่อภาพลักษณ์
ที่ดี กปส.”
๔. รับทราบการมอบอํานาจให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ รับไปดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. รับทราบนโยบายการจัดงานในปีนี้ งดรับกระเช้าดอกไม้อวยพร แต่รับเงินสดแทน
เพื่อนําไปสมทบทุนกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีในโอกาสต่อไป
๖. รับทราบผลความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๕.๓ สรุปผลสถิต…ิ ……

- 20 ๕.๓ สรุปผลสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภายใน กปส. (ไตรมาส ๒) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่า สลก. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา และสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ และการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ แก่ป ระชาชนด้ว ยความรวดเร็ว โดย สลก. ต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่ า วสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสั ม พั น ธ์ ต่ อ สํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส
สลก. ได้สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ดังนี้
๑. สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง
- สถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลาง รวม ๑๙,๓๒๓ ราย
๔๑๔ เรื่ อ ง ส่ ว นภู มิ ภ าค ๓๕๔,๕๒๖ ราย ๔๖,๖๗๕ เรื่ อ ง สถิ ติ ก ารรายงานผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ส่วนกลาง รวม ๒๐๕ รายการ ส่วนภูมิภาค ๒,๖๕๔ รายการ
๒. มี ก ารใช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน กปส.
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓. อุปสรรค-ปัญหาของหน่วยงานในการดําเนินการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๔ รายงานผลการประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference เดือนเมษายน ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมผู้บริหารส่วนกลางกับผู้บริหาร สปข.๑-๘
ผ่านระบบ Teleconference
สลก. ได้ดําเนินการประชุม และสรุปผลการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๕๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๕ โครงการแต่งกายดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ กปส. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
ลนก. รายงานว่า ตามที่ สลก. ได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจโครงการ
แต่งกายดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ กปส. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากข้อมูลผู้ตอบแบบสํารวจ
/จํานวน 369 คน………

- 21 จํานวน 369 คน คิดเป็น 100% การแต่งกายของบุคลากรหญิงซึ่งแต่งกายด้วยชุดกระโปรง มีความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 47.70 แต่งกายด้วยชุดกางเกง มีความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
48.24 และการสวมรองเท้า มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 52.30 สําหรับการแต่งกายของ
บุ ค ลากรชายในส่ ว นของเครื่ อ งแต่ ง กาย มี ค วามพึ ง พอใจมาก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.78 และการ
สวมรองเท้า มีความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 55.01
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๖ ผลการสํารวจความพึงพอใจในการจัดพิธีรดน้ําขอพรอดีต อปส. และ อปส.
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2554
ลนก. รายงานว่า สลก. ได้รับมอบหมายให้จัดพิธีรดน้ําขอพรอดีต อปส.
และ อปส. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ บริเวณห้องโถง
ชั้น 1 อาคารสํานักงาน กปส. ซอยอารีย์สั มพันธ์ และสํารวจความพึงพอใจในการจัดงานดังกล่า ว
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสํารวจ ๑๐๐ คน คิดเป็น ๑๐๐% สรุปภาพรวมของการจัดงาน มีความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 62
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๗ รายงานผลการดําเนินงานของ สนข. ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ผอ.สนข. รายงานว่ า ได้ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเด่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เพื่อจัดทําประเด็นตามนโยบายประจําสัปดาห์ และรายงานผลการดําเนินการขยายผลประเด็นตาม
นโยบาย
๒. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ทางการเมือง
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอ.รส. และ กอ.รมน. โดยจัดส่งข้อมูลและรายงาน
ผลการดําเนินการของ กปส. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศอ.รส. ทุกวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. และการประชุม
ศตส.กอ.รมน. ทุกวันอังคาร เวลา ๑๕.๐๐ น. เพื่อร่วมกําหนดประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ นําประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวสารมาขยายผลต่อหน่วยงานในสังกัด กปส. และ
เผยแพร่อักษรวิ่งเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อ กอ.รมน. ทางเว็บไซต์ สนข.
๔. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสนับสนุนประเด็นประจําสัปดาห์ ณ จังหวัดนครนายก ในวันที่
๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อหาข้อมูลในประเด็นงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว ปั ญ หาภั ย แล้ ง ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นสํ า หรั บ วิ ธี เ ตื อ นภั ย น้ํ า ป่ า /น้ํ า ท่ ว ม และกิ จ กรรม
เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
/๕. รายงานสถิติ………

- 22 ๕. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๕๔ (จากสถิติ True hits)
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.8 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๕๓ – มีนาคม ๒๕๕๔)
ห.กพร.กปส. รายงานว่า กปส. จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีการลงนามเอกสารคํารับรองระหว่าง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ อปส. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคํารับรองฯ รอบ ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๕๔ นี้
ในการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ มีผลความก้าวหน้า ค่าคะแนน
รอบ ๖ เดือน อยู่ที่ระดับ ๑.๖๙๐๐ คะแนน สรุปได้ ดังนี้
มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผล ประกอบด้วย ตัวชี้วัดจํานวน ๑๑ ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัด จํานวน ๖ ตัวชี้วัด วัดผลลัพธ์การดําเนินงานโดยการสํารวจผลจากผู้รับบริการ
ปลายปี ด้ ว ยวิ ธี จั ด จ้ า งผู้ ป ระเมิ น ภายนอก ซึ่ ง สํ า นั ก พั ฒ นานโยบายและแผนการประชาสั ม พั น ธ์
รับผิดชอบดําเนินการ ค่าคะแนนทุกตัวชี้วัดอยู่ที่ ๑.๐๐๐ คะแนน
- ตั ว ชี้ วั ด ที่ เ หลื อ จํ า นวน ๕ ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ลการดํ า เนิ น งาน ดั ง นี้ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการ
ดําเนิน งานตามแผนบูรณาการ, ด้านการเพิ่ มขึ้นของจํานวนผู้เ ข้าชมเว็บไซต์ และความสําเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิต ค่าคะแนนอยู่ที่ ๑.๐๐๐๐ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์
มีการสํารวจเบื้องต้น ผลงานอยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๗๒ ค่าคะแนนประมาณ ๓ คะแนน และด้านเครือข่าย
กปส. นําข้อมูลไปขยายผล ผลการดําเนินงานร้อยละ ๙๒ ค่าคะแนนอยู่ที่ 5.0000 คะแนน
มิติที่ ๒ ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลงานได้คือ ตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดําเนินงานตาม
ขั้ น ตอนที่ ร ะดั บ ๒ ค่ า คะแนนอยู่ ที่ 2.0000 คะแนน ส่ ว นตั ว ชี้ วั ด การสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการและผู้กําหนดนโยบาย สํารวจปลายปีโดยสํานักงาน ก.พ.ร.
มิ ติ ที่ ๓ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ร าชการ ประกอบด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวน ๔
ตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ งบลงทุนยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวม
เบิกจ่าย ร้อยละ 38.66 ด้านการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยและระบบควบคุมภายใน ดําเนินในขั้นตอนที่ ๑
ค่าคะแนนทุกตัวชี้วัดในมิตินี้อยู่ที่ 1.0000
มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ ผลการดําเนินงานยังไม่สามารถประเมินได้ (NA)
ค่าคะแนนในมิตินี้อยู่ที่ 1.0000
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๕.9 รายงานผลการดําเนินงาน.........

- 23 ๕.9 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔
ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔
เพื่อนําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้
สปข.๑
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- กําหนดจัดวันพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร สปข.๑ หลังใหม่
- การรดน้ําขอพรจากผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
- การดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- เสวนาการใช้ภาษาไทยและราชาศัพท์เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจัดนิทรรศการ
ตามรอยพระบาท ๘๔ พรรษามหาราชัน
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กระบวนงาน
- โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจบุคลากร สปข.๑
- โครงการประกวด สวท. และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับเขต ประจําปี ๒๕๕๔
สปข.๒
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- ดําเนินการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้
- การดําเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียมสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
- โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง”
- จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์ สปข.๒
- การดําเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
สปข.๓
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- ผลการประกวด สวท. และ ส.ปชส.ดีเด่นระดับเขต ประจําปี ๒๕๕๔
- การประชุมเพื่อเตรียมการจัดประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ ๑๒
จังหวัดเชียงใหม่
สปข.๔
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
สปข.๕
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- สรุปผลการดําเนินงานด้านแผนงาน/โครงการ
- การดําเนินงานศูนย์ IOC สปข.๕
สปข.๖
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.6 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
/สปข.๗.........

- 24 สปข.๗
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- ผลการประกวด สวท. และ ส.ปชส.ดีเด่น ในพื้นที่ สปข.๗
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมทบทวนกระบวนการ PMQA หมวด ๖
ตามการจัดกระบวนการ
- สปข.๗ ร่วมกับ กพร.กปส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สปข.7
สปข.๘
- สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.8 ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เดือนเมษายน ๒๕๕๔
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเพื่อการเป็นนักสื่อสารมวลชน
มืออาชีพ”
- จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง สปข.๘ ปีที่ ๑๔
- จัดการแข่งขันกอล์ฟวันสถาปนา 14 ปี สปข.8
- เสวนานิทรรศการเคลื่อนที่ “เชื่อมั่นประเทศไทย”
- ออกนิเทศติดตามผลการดําเนินงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กปส.
และการประกวด สวท. และ ส.ปชส.ดีเด่น ในพื้นที่ สปข.๘
- จัดสัมมนา “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สปข.๘ กาญจนบุรี”
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
ผอ.สนผ. รายงานว่ า สนผ. ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งาน
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของ กปส. จํานวน ๒๔ หน่วยงาน ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน
วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน) ครบทั้ง ๒๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖ และหน่วยงานที่นําเสนอเอกสาร
เข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรงคือ สปช.
รายงานผลการดําเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. การสนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติของกรมประชาสัมพันธ์
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตามภารกิจยุทธศาสตร์
๓. การประชาสัมพันธ์สนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น
๑,๔๓๗,๖๔๖,๑๐๐.- บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/๕.๑๑ ทบทวนกิจกรรม………

- 25 ๕.๑๑ ทบทวนกิจกรรมการดําเนินงานโครงการหลัก/โครงการย่อยภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2554
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2554)
ผอ.สนผ. รายงานว่า ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการหลัก/
โครงการย่อย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 และได้จัดส่ง
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ การติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุด สนผ. จึงขอให้หน่วยปฏิบัติทบทวนกิจกรรมภายใต้โครงการหลัก/โครงการย่อย
ที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทั้งงบประมาณและกิจกรรม
โดยจัดส่งรายละเอียดการปรับกิจกรรมมายัง สนผ. ภายในเดือนเมษายน 2554 เพื่อจะได้ดําเนินการ
สรุปในภาพรวม และขออนุมัติ อปส. ในการดําเนินงานต่อไป ในการนี้มีหน่วยงานที่ขอปรับการดําเนิน
โครงการ จํานวน 1 หน่วยงานคือ กกจ. ขอปรับกิจกรรมโครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจ
ของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และปรับกิจกรรมโครงการสร้าง
ความก้าวหน้า ในอาชีพ และการสร้า งความต่อ เนื่อ งทางการบริห ารของกรมประชาสัม พันธ์ ข้อ มูล
ณ วันที่ 25 เมษายน 2554
เนื่องจากหน่วยปฏิบัติมีการจัดส่งการปรับกิจกรรมโครงการมายัง สนผ. น้อยมาก ดังนั้น
สนผ. จะดําเนินการจัดทําบันทึกสื่อสารไปยังหน่วยงานปฏิบัติอีกครั้ง เพื่อให้หน่วยงานเร่งทบทวนกิจกรรม
ภายใต้โครงการ และจัดส่งรายละเอียดภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 เพื่อ สนผ. จะได้ดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๒ การตรวจสอบการกรอกข้อมูลแผนงาน/โครงการประจําปีงบประมาณ
2554 เข้าระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS)
ผอ.สนผ. รายงานว่ า จากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารกรมประชาสั ม พั น ธ์
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ขอความร่วมมือ ผอ.สํานัก/กอง และ ผอ.สปข.1-8 กําหนดตัวบุคคล
ที่จะรับผิดชอบกรอกข้อมูลหรืออัพเดทข้อมูลผลการดําเนินงานความคืบหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณไปยัง ศสช.
สนผ. ได้ดําเนินการจัดทําบันทึกสื่อสารไปยังสํานัก/กอง ผอ.สปข.1-8 และ ส.ปชส.
75 จังหวัด โดยขอความร่วมมือหน่วยงานในการกรอกข้อมูลแผนงานโครงการผ่านระบบสารสนเทศ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการ (PMS) เพื่อ สนผ. จะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ การตรวจสอบ
คําของบโครงการ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2554 ได้มีหน่วยงานที่ดําเนินการกรอกข้อ มูล
เข้าระบบ จํานวน 35 หน่วยงาน
จากการตรวจสอบคําของบประมาณโครงการ หน่วยงานที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการ (PMS) ยังบันทึกข้อมูลแผนงาน/โครงการ ไม่ครบถ้วนต้องบันทึกข้อมูลทั้งใน
/ภารกิจยุทธศาสตร์………

- 26 ภารกิจยุทธศาสตร์และภารกิจประจําที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ รวมทั้งภารกิจ
ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก โดย สนผ. จะจัดทําบันทึกสื่อสารไปยังหน่วย
ปฏิบัติอีกครั้ง เพื่อจะได้ทําความเข้าใจในรายละเอียดการบันทึกข้อมูลเข้าระบบบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการ (PMS) พร้อมทั้งให้หน่วยปฏิบัติเร่งดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางเตือนใจฯ) แจ้งว่า การกรอกข้อมูล ขอให้กรอกภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2554
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๓ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดคํารับรองกรมประชาสัมพันธ์
ประจําปี 2554 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)
ผอ.สนผ. รายงานว่ า ได้ ดํา เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนที่รับผิดชอบหลัก ในฐานะหน่วยงานกํากับตัวชี้วัดในรอบ ๖ เดือนแรก
จํานวน ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.1.1 ร้ อ ยละของประชาชนกลุ่ ม เป้ า หมายที่ รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจในเนื้ อ หา
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3.1.3 ร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ํ า หนั ก ในการบรรลุ เ ป้ า หมายผลผลิ ต ของแผน
ประชาสัมพันธ์ระดับชาติ และระดับพื้นที่ที่บูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 3.1.8 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์
พิเศษ
ตัวชี้วัดที่ 3.1.10 ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายยอมรับภาพลักษณ์ที่ดีของ
กรมประชาสั ม พั น ธ์ ใ นความเป็ น สถาบั น มื อ อาชี พ ด้ า นการสื่ อ สารมวลชนและการประชาสั ม พั น ธ์
ระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จตาม
เป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กําหนดนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ร้อยละความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๔ กรอบวงเงินงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์ประจําปีงบประมาณ 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่า กปส. เสนอคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการในประเด็นนโยบายที่ 8 การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นนโยบาย (ย่อย) ที่ 8.3 สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณข้อ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสมานฉันท์และความมั่นคงของ
ประเทศ ประกอบด้วย 1. ผลผลิต และ 3 กิจกรรมหลัก สรุปงบประมาณที่เสนอ ดังนี้
/ผลผลิตข้อมูลข่าวสาร………

- 27 ผลผลิตข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
3,020,957,600.- บาท
1. กิจกรรมพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
10,679,900.- บาท
แห่งชาติและกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. กิจกรรมพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
2,950,124,400.- บาท
นโยบายและการดําเนินงานของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
3. กิจกรรมขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์
60,153,300.- บาท
และสื่อสารมวลชน
สนผ. ได้ รั บ การประสานจากสํ า นั ก งบประมาณว่ า สํ า นั ก งบประมาณได้ นํ า เรื่ อ ง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุง
งบประมาณฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และรายละเอียดงบประมาณฯ ของกระทรวง
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ
ซึ่ง กปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,679,345,000.- บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.15
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๕ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
ผอ.สนผ. รายงานว่า ในช่วงปี พ.ศ.2552 – 2553 กปส. โดย สนผ.
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ได้เสนอแนวคิดในการปรับปรุงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2546) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2548) ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ.2552 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553
สนผ. ได้จัดทําแผนการดําเนินงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ.2553 ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
1. กระบวนการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ
2. การจัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
3. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการประชาสัม พันธ์แห่ งชาติ ได้มอบหมายให้
รมต.นร.(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
(กปช.) ครั้งที่ 1/2554 แทนในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 203
กรมประชาสัมพันธ์ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการ ดังนี้
/1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ………

- 28 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ รวม 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุ กรรมการจัดทํ านโยบายและยุทธศาสตร์การประชาสั มพัน ธ์
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกําหนดเนื้อหาและแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของที่ประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขชื่อ องค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ ไปเพื่อจัดทําร่างคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป
2. รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปดําเนินการปรับแก้ไขร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) และกรอบแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเพื่อ
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติในครั้งต่อไป
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕.๑๖ รายงานผลการประเมินการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมของ สปช.
ผ.สปช. รายงานว่า สปช. ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดฝึกอบรม จํานวน
4 หลักสูตร และจัดโครงการ “สถาบันการประชาสัมพันธ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ํา ขอพร”
ประจําปี 2554 จํานวน 1 โครงการ ดังนี้
1. หลักสูตร “ค่าย ดี เจ น้อย” อบรมระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 88.80%
2. หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ 37 อบรมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 29
มีนาคม 2554 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็น 82.00%
3. หลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” รุ่นที่ 16 อบรมระหว่างวันที่ 26
มีนาคม – 4 เมษายน 2554 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น 88.06%
4. หลักสูตร “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของข้าราชการตํารวจ” ตํารวจภูธรภาค 7 อบรม
ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554 ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
88.06%
5. การจัดโครงการ “สถาบันการประชาสัมพันธ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ํา ขอพร”
ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานน้ําพุ ชั้น 1 อาคาร
สถาบันการประชาสัมพันธ์
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.17 รายงานผลการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนมีนาคม 2554
อกร. รายงานว่ า ตามที่ กปส. ได้ คํ า สั่ ง ที่ 531/2553 ลงวั น ที่ 5
กรกฎาคม 2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน อปส. นั้น
/กกร. ได้สรุปผล.........

- 29 กกร. ได้สรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนมีนาคม 2554 มีจังหวัด
ที่รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 44 จังหวัด และจังหวัดที่ไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ จํานวน 31 จังหวัด
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.18 รายงานการเดินทางไปฝึกอบรม (On the Job Training)
ณ สํานักข่าว BERNAMA มาเลเซีย
ผอ.สปต. รายงานว่า สปต. จัดกิจกรรมนําเจ้าหน้าที่ด้านสื่อของ กปส.
เดินทางไปฝึกอบรม (On the Job Training) ณ สํานักข่าว BERNAMA ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่
27 มีนาคม – 5 เมษายน 2554 ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชน
ในประเทศมุสลิม ประจําปีงบประมาณ 2554 ในกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/การเยือน/การส่ง
บุคลากรฝึกงาน ณ องค์กรด้านสื่อสารมวลชนในประเทศมุสลิม
สปต. ได้จัดทําสรุปรายงานผลการเดินทางไปฝึกอบรม (On the Job Training)
ณ สํานักข่าว BERNAMA ประเทศมาเลเซีย ในส่วนของการแลกเปลี่ยนข่าวและรายการระหว่าง กปส.
และสํานักข่าว BERNAMA ในอนาคต นาย Zukiman กล่าวว่า เนื้อหาสาระที่สํานักข่าว BERNAMA
ต้องการคือ ประเด็นในความสําเร็จของประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกอบรม ได้แก่
การฝึกอบรมที่สถานีโทรทัศน์ BERNAMA (BERNAMA TV) / การฝึกอบรมที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
BERNAMA (BERNAM RADIO) /การศึกษาดูงานที่ห้องสมุด (INFO LIB) / การศึกษาดูงานที่ฝ่าย
โสตทัศนูปกรณ์ (Archive) / การฝึกอบรมที่กองบรรณาธิการ สํานักข่าว BERNAMA / ศึกษาดูงานที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเลเซีย (SUHAKAM) และการรับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง New Media
(รายละเอียดดังเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.19 การมอบอํานาจดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
อกค. รายงานว่า เนื่องจากตามบันทึกอนุมัติโครงการของ สนผ. อปส. ได้อนุมัติ
โครงการและมอบอํานาจให้ สํานัก/กอง ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และเบิกจ่ายทุกประการ ศสช. จึงดําเนินการจัดจ้างบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ประจํา ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1 ระบบ แต่ กคล. แจ้งว่า ต้องขอมอบอํ านาจให้ดําเนินการ
ด้านการเงินและพัสดุจากผู้มีอํานาจก่อน ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2554 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554
ได้มอบให้ กคล. และ ศสช. หารือร่วมกับ กกร. เพื่อหาข้อยุติในการดําเนินการตามระเบียบพัสดุของ
ศสช. และ กคล. ได้ประชุมหารือร่วมกับ ศสช., กกร. และ สนผ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. การเสนอขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ของ สนผ. เป็นการเสนอตามกรอบงบประมาณ
ของ กปส. ซึ่ง กปส. มีคําสั่ง ที่ 736/2552 รองรับการปฏิบัติงานอยู่ ดังนั้นในปีต่อไป สนผ. ไม่จําเป็น
ต้องขออนุมัติมอบอํานาจการดําเนินการให้กับ สํานัก/กอง อีก
/2. เสนอขอมอบอํานาจ.........

