รายงานการประชุมผู้บริหาร
ครั้งที่ 10/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 203
*********
ผู้มาประชุม
1. นายธีระพงษ์

โสดาศรี

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ประธานที่ประชุม
2. นางลดาวัลย์
บัวเอี่ยม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3. นายอําพล
บุญจันทร์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภูมิภาค
ผ่านดาวเทียมและเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
4. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
5. นายไพฑูรย์
หิรัญประดิษฐ์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6. นางอุษณีย์
ศรีธัญรัตน์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
7. นางทัศนีย์
ผลชานิโก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
8. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์
9. นายจรูญ
ไชยศร
รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์
10. นายเอนก
เกตุเอม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑
11. นางสาวรัตนา
เจริญศักดิ์
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑2. นายเสรี
จูบุญส่ง
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑3. นายประวิน
พัฒนะพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑4. นายอารมณ์
คงสกูล
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๑5. นายจําลอง
สิงห์โตงาม
ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๗
16. นายเจริญชัย
เปี่ยมเพิ่มพูน ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๘
17. นางวรรณา
วุฒิอาภรณ์ ผู้อํานวยการสํานักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
18. นายทินรัตน์
สัจจาพิทักษ์ ผู้อํานวยการสํานักข่าว
19. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
20. นางธารทิพย์
ทองงามขํา ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
21. นายชัยวัน
เพชรจิระวรพงศ์ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
แทนผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
22. นางทัศนีย์
ไตรอรุณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
23. นายกิตติศักดิ์
หาญกล้า
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
24. นายยุทธนา
เทียมพงศ์
ผู้อํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
25. นายสมโภชน์
วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
26. นางจิตติมา
จารุจินดา
ผู้อํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
/27. นางศิรินทร………

27. นางศิรินทร

อมรสิงห์

28. นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี
29. นายเสมอ
30. นางจุฑารัตน์

นิ่มเงิน
โสดาศรี

31. นายเฉลิมชัย

จันทรเสนา

32. นายเริงณรงค์

ณียวัฒน์

33. นายชูโชค

ทองตาล่วง

34. นายบุรี

ดีชัยยะ

35. นายดํารง

เศวตพรหม

36. นายธเนศ

เธียรนันทน์

37. นายมานพ

อําพันธุ์

-2นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 1
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 2
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลําปาง
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 5
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 6
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 7
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 8

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
2. ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
เลขานุการ อปส.
2. นางสาวจุฑามณี ศรีเจริญวนะกิจ เลขานุการ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ)
3. นางปรีห์กมล
ถนอมศักดิ์ชัย เลขานุการ รปส.(นางเตือนใจฯ)
4. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
5. นางนวิยา
อินทร์มี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
6. นางสาวพริ้มเพรา อ้นเอี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานฯ และรองประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ อปส. แจ้งต่อที่ประชุม
- เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องอุทกภัยในหลายพื้นที่ ทําให้ กปส. ไม่ได้มีการประชุม
ผู้บริหารในเดือนตุลาคม 2554
/- วันนี้………

-3- วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2554) เวลา 14.00 น. รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ)
จะมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม กปส. ชั้น 2 ห้อง 211 A ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมต้อนรับ
รมต.นร.
- รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ) มีนโยบายให้ ปรับการประชาสั มพัน ธ์การเกิ ด
อุทกภัยลงเป็นการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟู สําหรับในส่วนของ กปส. วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน
2554 จะปรับจากแผนพระอินทร์ 2 เป็นแผนพระอินทร์ 1 โดยไม่ต้องรับสัญญาณจากส่วนกลาง แต่ให้
จัดรายการเกี่ยวกับอุทกภัยเฉพาะในพื้นที่ตามความเหมาะสม แผนนี้จะเน้นการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา
ซึ่งเป็นข้อมูลจากรัฐบาล ขอให้แต่ละหน่วยงานนําไปเผยแพร่ในแต่ละพื้นที่ด้วย รวมทั้งการเน้นการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ควบคู่ไปด้วย
ผชช.(นางทั ศ นี ย์ ฯ ) ชี้ แ จงรายละเอี ย ดคู่ มื อ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ปี 2554 และเอกสารข้อมูลที่แจกต่อที่ประชุม สําหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ซึ่งจะนําไปเผยแพร่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ กปส. สําหรับรายละเอียดประกอบคู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2554 ศสช. ได้นําขึ้น Intranet ของ กปส. แล้ว
อปส. แจ้งว่า ที่ประชุมมอบสภาพัฒน์ฯ เป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล โดยส่งให้
กปส. ผลิ ต แจกจ่ า ยจั ง หวั ด ต่ า ง ๆ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย 64 จั ง หวั ด รวม กทม. สํ า หรั บ การแจกจ่ า ย
มอบหมายให้ ปชส.จังหวัด เป็นเจ้าภาพประสานในพื้นที่ นอกจากนี้ กปส. จะจัดรายการทางโทรทัศน์
และวิทยุ เพื่อเชิญแต่ละกระทรวงมาตอบปัญหาของประชาชน โดยเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปิดงาน ซึ่งเป็น
โครงการระยะยาวที่ กปส. ต้องรับผิดชอบดําเนินการต่อไป
ร.ผชช.(นายจรู ญ ฯ) ให้ ค วามเห็ น ว่ า เอกสารที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ แจกจ่ า ยให้ ป ระชาชน
ได้รับทราบ อาจไม่เหมาะสมกับบางพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นการตีความในปัญหาความเสียหายจากการ
เกิดอุทกภัยไม่ชัดเจน ขอให้พิจารณาในเรื่องนี้ด้วย
ผอ.สทท. รายงานว่า สทท. จะจัดรายการ 3 วัน คือวันจันทร์ – วันพุธ เวลา 20.30 – 22.30 น.
โดยเป็นการเปิดตัวโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2554
ล่วงหน้า ขณะนี้ได้จัดทํากราฟฟิกข้อมูลดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมอักษรวิ่ง หลังจากนั้นรายการปกติ
จะลงรายละเอียด และมีการเปิดคู่สายให้ประชาชนโทรเข้ามาสอบถาม โดยจะเชิญแต่ละกระทรวง
มาร่วมตอบคําถามด้วย
ผอ.สวท. ให้ความเห็นว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ควรเป็นการลงรายละเอียดเป็นข้อ ๆ และ
ดํ า เนิ น การต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ป ระชาชนรั บ ทราบ ขณะนี้ มี 2 เรื่ อ งที่ กปส. ต้ อ งเร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ คื อ
เรื่ อ งการจั ด งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ และเรื่ อ งฟื้ น ฟู เยี ย วยา ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ในช่ ว งนี้ จ นถึ ง วั น ที่
5 ธันวาคม 2554 เรื่องที่ควรประชาสัมพันธ์คือเรื่องเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากที่รับนโยบายจาก อปส.
และ รมต.นร. แล้วได้หารือกับ ผอ.สทท. ว่า สวท. ขออนุญาตไม่ถ่ายทอด แต่จะเน้นเรื่องเฉลิมพระเกียรติฯ
เป็นหลักก่อน สําหรับเรื่องการฟื้นฟู เยียวยาจะแทรกในรายการสําคัญ เช่น ข่าวหรือรายการที่เป็นเรื่อง
การเมืองที่เกี่ยวข้องแทน
/อปส. แจ้งว่า………

-4อปส. แจ้งว่า ให้รับสัญญาณจาก สทท. ช่วงเวลา 20.30 – 22.30 น. ในวันจันทร์ –พุธ
มอบฝ่ายเลขาฯ ทําหนังสือแจ้งย้ําอีกครั้งหนึ่ง สําหรับเรื่องการปรับผังรายการต่าง ๆ จะพิจารณาอีกครั้ง
- ขอแสดงความยินดีกับ ร.ผชช.(นายจรูญฯ), ร.ผชช.(นางทัศนีย์ฯ) ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญ และมีการย้ายตําแหน่งเพื่อความเหมาะสม คือ น.ส.รัตนา เจริญศักดิ์ ย้ายไป
ดํารงตําแหน่ง ผอ.สปข.2 และ น.ส.อัมพวัน เจริญกุล ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผอ.สทท.
- การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่รับสัญญาณและถ่ายทอด สําหรับเงิน
ได้มอบให้ อกค. และ สนผ. พิจารณาจัดสรรให้แล้ว
ร.ผอ.สพท. (นายชั ยวันฯ) รายงานว่า ในฐานะผู้จั ดการสหกรณ์ฯ แจ้งว่ า ที่ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ มีมติว่าจะช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ฯ โดยที่สหกรณ์มีกองทุน
สาธารณประโยชน์อยู่ โดยขอความร่วมมือ ผอ.สํานัก/กอง ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ในหน่วยงาน
ของท่าน ยื่นรายละเอียดเพื่อรับเงินช่วยเหลือ ส่วนจํานวนเท่าใดนั้นจะได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง สําหรับ
การกู้เงินดอกเบี้ยต่ํานั้น สหกรณ์ฯ รับไปดําเนินการ และจะได้แจ้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป
- การรั บ สมั ค รตํา แหน่ งผู้ ต รวจราชการสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จํ า นวน 3 อั ต ราที่ ว่ า ง
อยู่ ร ะหว่ า งการดํ า เนิ น การของ สปน. ส่ ว นตํ า แหน่ ง ผอ.สปข.5 ที่ ว่ า ง ขณะนี้ เ ปิ ด รั บ สมั ค รถึ ง วั น ที่
30 พฤศจิกายน 2554 จะมีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 ธันวาคม 2554 และจะเสนอชื่อให้ สปน.
2 ราย/1 ตําแหน่ง ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 หลังจากนั้นจะเปิดรับสมัครตําแหน่ง รปส. ที่ว่าง
พร้อมทั้งได้มีการโยกย้ายตําแหน่งอํานวยการระดับต้น/ชํานาญการพิเศษ/ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก
ตามกระบวนการต่อไป
- การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร กปส. จะได้รับการติดต่อ
ให้ไปชี้แจงในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลไว้ด้วย
- พื้นที่ภาคใต้ สปข.5 และ สปข.6 ขอให้เตรียมรับเหตุการณ์อุทกภัยที่กําลังจะเกิดขึ้น
ตามแผนต่าง ๆ หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นขอให้ติดต่อสื่อสารด้วย เพื่อการดําเนินงานจะได้เสร็จเรียบร้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่า สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
22 กันยายน ๒๕๕๔ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้สํานัก/กองแล้ว ไม่มีผู้ขอแก้ไข
รายงานการประชุม
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 22
กันยายน ๒๕๕๔
/ระเบียบวาระที่ ๓………
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เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน
ตามยุทธศาสตร์ประจําปี ๒๕๕๔ และการรายงานเงินคงเหลือ กปส.
จากแหล่งต่าง ๆ ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่ า สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารครั้ ง ที่ 9/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงินตามยุทธศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๕๔
เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
206.22 ล้านบาท
เงินรายได้
206.39 ล้านบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
- ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
เงินโครงการอาเซียน
1.01 ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
5.57 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
7.00 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
30.30 ล้านบาท
๒. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๔๓๗.๖๕ ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,231.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.66 ของงบประมาณที่ได้รับ
๓. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ตั้งไว้ 1,437.65 ล้านบาท ณ วันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๕๔ เบิกจ่ายไป
1,231.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘5.66 ต่ํากว่าแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑4.34
๔. ผลการดําเนินงานงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบลงทุนรายการ
ครุ ภั ณ ฑ์ จํา นวน ๓ รายการ เป็ น เงิ น ๙๐.๐๙ ล้ า นบาท ประกอบด้ ว ย โครงการปรั บปรุ ง อุ ป กรณ์
ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ (OB) พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม
สําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และ สทท.จันทบุรี จํานวน ๒ ชุด, โครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาค
พร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา จํานวน 1 ชุด,
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ F.M. (ทดแทนของเดิม) สวท. อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น, สวท.นครพนม, สวท.เชียงราย และ สวท.อุตรดิตถ์ จํานวน ๔ ชุด
รายงานความคืบหน้าการดําเนินการ ประจําปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
1. รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๔
เงินงบประมาณ ปี ๒๕๕5
406.20 ล้านบาท
เงินรายได้
234.68 ล้านบาท
เงินอุดหนุน (อสมท.)
- ล้านบาท
เงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี
๗๐.๖4 ล้านบาท
/เงินโครงการอาเซียน………
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1.01 ล้านบาท
เงินกองทุนพัฒนางานด้านสนเทศ
1.50 ล้านบาท
เงินสนับสนุน กปส.
5.57 ล้านบาท
เงินสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์
2.86 ล้านบาท
เงินรับฝากอื่น ๆ
31.50 ล้านบาท
2. ในปี 2555 ใช้ งบประมาณปี 2554 ไปพลางก่ อน โดยในงวดแรกได้ รั บจั ดสรร
งบประมาณ 518.52 ล้านบาท เป็นงบบุคลากร 346.39 ล้านบาท งบดําเนินงาน 172.13 ล้านบาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น 112.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.66 ล้านบาท ของงบประมาณที่ได้รับ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผ.สปช. มีข้อซักถาม สพท. ซึ่งรับผิดชอบเงินโครงการสถานีวิทยุถ่ายทอดบีบีซี จํานวน
70 ล้านบาท ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดในปี 2557 ว่าขณะนี้ความคืบหน้าดําเนินการไปแล้วอย่างไร รวมถึง
การกําหนดก่อสร้างอาคารหอพักสถาบันฯ ตลอดจนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จะนํามาใช้ในการฝึกอบรม
ร.ผอ.สพท.(นายชัยวันฯ) รายงานว่า ในส่วนของ TOR เนื่องจากมีการเปลี่ยนแบบแปลน
เพราะมีการปรับปรุงอาคาร มีการก่อสร้างอาคารที่จะต้องใช้เงินของ BBC ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํา
รายละเอียดของแบบ ต้องประสานกรมโยธาธิการ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์
การตกแต่งด้วย
อปส. แจ้ ง ว่ า ให้ นํ า เสนอเป็ น วาระสื บ เนื่ อ งเป็ น ประจํ า ทุ ก เดื อ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานความคื บ หน้ า ผลการดํ า เนิ น งานในเรื่ อ งต่ า ง ๆ และเดื อ นหน้ า ให้ ตั ด รายการ
เงินอุดหนุน อสมท ออก
อกค. รายงานว่า สําหรับงบลงทุนในปี 2555 ของ กปส. ได้รับทราบแล้ว มีบางรายการ
ส่งมาให้ กคล. จัดทํา E-auction แล้ว ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณเตรียมจัดทํา TOR
และส่งให้ กคล. ต่อไป
ผ.สปช. รายงานว่า สปช. มีเรื่องที่ได้รับจัดสรรตามที่ กคล. ได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร
จํานวน 10 ล้านบาท ในการปรับปรุงหอพัก 2 ตึก ซึ่ง สปช. ได้จัดทํารายละเอียดรายการที่จะต้อง
ปรับปรุงต่าง ๆ ให้ สพท. รับไปดําเนินการกําหนด TOR หากดําเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2555
จะเป็นประโยชน์กับข้าราชการที่จะมาใช้เป็นที่พักในการอบรมสัมมนาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และให้นําเสนอเป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจําทุกเดือน
3.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี 2554
อกค. รายงานว่ า คณะกรรมการเร่ ง รั ด และติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณประจําปี 2554 โดยมี รปส.(นางเตือนใจ สินธุวณิก) เป็นประธาน กคล. ขอรายงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ดังนี้
1. กปส. ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2554 จํานวน 1,437,646,100.- บาท
เบิกจ่ายได้จํานวน 1,231,421,523.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.66 ซึ่งต่ํากว่าเป้าหมายตามมติ
ครม. (ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยถึ ง ร้ อ ยละ 93) ร้ อ ยละ 7.34 โดยมี ร ายละเอี ย ด ประกอบด้ ว ย งบบุ ค ลากร,
งบดําเนินงาน, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
/2. งบบุคลากร.........

-72. งบบุคลากร จํานวน 700,310,640.- บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 694,083,846.08 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.11 บาท คงเหลือจํานวน 6,226,793.92 บาท กันไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบิกเหลื่อมปี
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุทกภัย
3. งบดําเนินงาน จํานวน 510,928,354.13 บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 502,158,979.69 บาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 98.28 กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี โ ดยมี ห นี้ ผู ก พั น แล้ ว จํ า นวน 8,759,922.- บาท
ซึ่งเป็นสัญญา จํานวน 13 สัญญา ได้แก่ ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด
Setellite Up Link สําหรับ สคท.นครราชสีมา 1 ชุด, ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียง
ระบบ เอฟ.เอ็ม. สําหรับ สวท.ชุมแพ (ขอนแก่น) นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ 4 ชุด และอุปกรณ์
ผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณดทรทัศน์ดาวเทียม
สําหรับ สทท.สุราษฎร์ธานี และจันทบุรี 2 ชุด
4. งบลงทุน ทําสัญญา จํานวน 89,916,362.- บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 2,983,935.75 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.32 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยมีหนี้ผูกพัน จํานวน 86,932,426.25 บาท แบ่งเป็น
3 สัญญา ได้แก่ ศูนย์ข่าวโทรทัศน์ภูมิภาคพร้อมชุดผลิตรายการโทรทัศน์และชุด Satellite Up Link
สําหรับ สคท.นครราชสีมา 1 ชุด, ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม.
สําหรับ สวท.ชุมแพ (ขอนแก่น) นครพนม เชียงราย และอุตรดิตถ์ 4 ชุด และอุปกรณ์ผลิตรายการ
โทรทัศน์นอกสถานที่ พร้อมรถยนต์และอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม สําหรับ สทท.สุ
ราษฎร์ธานี และจันทบุรี 2 ชุด
5. งบรายจ่ายอื่น จํานวน 135,802,068.44 บาท เบิกจ่ายได้ จํานวน 31,506,086.66 บาท
คิดเป็นร้อยละ 23.20 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีโดยมีหนี้ผูกพัน จํานวน 85,802,054.80 บาท และ
กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี โ ดยไม่ มี ห นี้ ผู ก พั น จํ า นวน 18,493,700.00 บาท คงเหลื อ จํ า นวน
2,045,418.00 บาท โอนไปจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค มีรายละเอียดประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ต่ า งประเทศชั่ ว คราว, ค่ า ใช้ จ่ า ยบริ ห ารจั ด การสํ า นั ก ข่ า วแห่ ง ชาติ , โครงการ “หนึ่ ง ใจ...หนึ่ ง ไทย
เดียวกัน”, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์ และค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ชายแดนใต้
6. งบกลาง เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเป็น จํานวน 9 รายการ คือ
- ปี 2553 จํานวน 1 รายการ คือ รายการค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฯ ทดแทนของเดิมที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง
- ปี 2554 จํานวน 8 รายการ
7. งบประมาณเบิกแทนกัน จํานวน 17 รายการ คือ
- ปี 2553 จํานวน 1 รายการ คือ รายการ ASEAN TV เบิกแทนสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี
- ปี 2554 จํานวน 16 รายการ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. รายงานเพิ่มเติมว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ
อยู่แล้ว ซึ่งจะติดตามการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อนําเข้าเป็นวาระสืบเนื่องของคณะกรรมการ
/เร่งรัดงบประมาณ………

-8คณะกรรมการเร่งรัดงบประมาณ และนําผลความคืบหน้ารายงานที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบเป็น
ประจําทุกเดือน
และในปี 2555 จะมีการปรับคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจําปี 2555 ซึ่งหน่วยงานใหญ่ ๆ ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการด้วย และจะได้
นํารายงานที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป
อปส. แจ้งว่า รับทราบ ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย และให้บรรจุ
เป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจําทุกเดือน เพื่อให้เจ้าของเรื่องนําเสนอในที่ประชุมต่อไป
มติที่ประชุม
1. รับทราบ
2. ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่เบิกจ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย
3. ให้บรรจุเป็นวาระสืบเนื่องเป็นประจําทุกเดือน และให้เจ้าของเรื่อง
นําเสนอในทีป่ ระชุมครั้งต่อไป
๓.3 การดําเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ
๗ รอบ ๕ ธันวาคม 2554
ผอ.สพป. รายงานรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ประจําเดือนกันยายน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 18 พฤศจิกายน ๒๕๕๔) การดําเนินงานในขณะนี้
เข้าสู่จุดสําคัญของงาน สพป. ดําเนินการตามแผนร่วมกับ สปข.1-8 และวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2554)
จะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ โดย รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ) เป็นประธาน ในส่วนของ
กปส. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในเรื่องของการเชิญชวนให้ประดับธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์ และสวมใส่เสื้อตราสัญลักษณ์หรือติดเข็มตราสัญลักษณ์ และสิ่งที่เป็นจุดสําคัญของ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมจนถึงสิ้นปี ได้เปิดเว็บไซต์ใหม่จํานวน
2 เว็บไซต์คือ “www.ในหลวง.84.ไทย” และ www.king84.th มีการจุดเทียนถวายพระพรออนไลน์
ขอความร่วมมือ สปข.1-8 และ ส.ปชส. นําไปเผยแพร่ต่อด้วย นอกจากนี้ สปข. ที่ยังไม่ได้ดําเนินงาน
เรื่องงบประมาณการจัดกิจกรรมศาสนพิธี รมต.นร. มีบัญชาให้ระงับการจัดงานในส่วนนี้ รวมทั้งการจัด
คอนเสิร์ตอาเซียน ซึ่งจะนําเข้าที่ประชุมในวันนี้ หากมติที่ประชุมสรุปอย่างไรจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อปส. แจ้งว่า รับทราบและให้เผยแพร่เว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บไซต์ ทาง สทท. และ สวท. ด้วย
และเมื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแล้วขอให้แจ้งมติที่เกี่ยวข้องกับ กปส. และแจ้งด้วยว่าหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบให้ สปข.1-8 และ ส.ปชส. เผยแพร่เว็บไซต์
ทั้ง 2 เว็บไซต์ด้วย
3.4 สรุปผลความคืบหน้าการเตรียมการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 30
ผอ.สทท. รายงานว่า สทท. ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อ ชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องการเตรียมการถ่ายทอดสดและรายงานผลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่
30 ให้แก่สหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก (ABU) เป็นเงินทั้งสิ้น
5,028,824.- บาท (ห้ า ล้ า นสองหมื่ น แปดพั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ สี่ บ าทถ้ ว น) ตามใบแจ้ ง หนี้
ที่ ABU ส่งมาให้เพิ่มเติม 4 รายการ ซึ่งคาดว่าขณะนี้ กคล. กําลังพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
/สําหรับเรื่อง.........
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ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเนื่องจากคณะทํางานติดภารกิจกีฬาซีเกมส์จึงขออนุญาตนําเสนอเรื่องของการ
หารายได้นําเข้าที่ประชุมในเดือนต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
พ.ศ.2553
อกร. รายงานว่า เนื่องจากรัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 มาตรา 30 บัญญัติ
สถานะชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
มาตรา 83(8) กําหนดห้ามการกระทําทางกาย วาจา หรือ สายตา ที่ทําให้ผู้ถูกกระทําเดือดร้อนรําคาญ
ถือว่าเป็นการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สํานักงาน ก.พ. จึงได้เสนอ กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 เพื่อให้ข้าราชการทุกประเภท
ถือปฏิบัติ หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัยข้าราชการ
กกร. ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ “การยกร่างกฎหมายการล่วงละเมิด
ทางเพศในที่ทํางาน” ในวัน ที่ 8 กั นยายน 2554 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้ อ งนนทรี ชั้ น 1
โรงแรมที เค พาเลซ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
1. รับทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการยกร่างกฎหมายการล่วงละเมินทางเพศ
2. รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ทางเพศในที่ทํางาน โดยผู้ที่มีประสบการณ์ที่ทํางานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ
3. รับฟังการบรรยาย สภาพปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ กฎหมาย ระเบียบและ
การบังคับใช้ทั้งในและต่างประเทศ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.2 รายงานผลการดําเนินงานของ กกจ.
อกจ. รายงานสรุ ป กิ จ กรรมเด่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายในเดือนตุลาคม 2554 ดังนี้
๑. การเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเสนอเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้น
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์ (วิศวกรไฟฟ้าเชี่ยวชาญ)
2. การย้ายผู้บริหารหน่วยงานในระดับกองลงมาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเดียวกันติดต่อกันมา
ครบระยะเวลา 4 ปี ณ 1 ตุลาคม 2554
3. ดําเนินการเรียกรายงานตัวข้าราชการ ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน
11 อัตรา และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 8 อัตรา
4. ดําเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบปี 2555 จํานวน 492 อัตรา
5. ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานตําแหน่งประเภทวิชาการ คือ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ชํานาญการพิเศษ จํานวน 15 ราย และตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนชํานาญการพิเศษ จํานวน 3 ราย
/6. รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก………
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ระดับชํานาญการและชํานาญการพิเศษ ในตําแหน่งที่ครองอยู่เดิม ตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร กปส.
ประจําปีงบประมาณ 2554
อกจ. รายงานว่า นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประจําปี 2554
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน ที่กําหนดเป็นนโยบายหลักที่สําคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
ความสามารถเอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีคุณธรรม โดยแนวทางที่สําคัญแนวทางหนึ่ง คือการวางระบบ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึงต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขีดสมรรถนะหลักของ
องค์การ และขีดสมรรถนะในการทํางานแต่ละประเภท ซึ่งมาตรการ/โครงการรองรับ คือ โครงการ
พัฒนาบุคลากร กปส. โดยต้องให้โอกาสในการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว กําหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
กกจ. ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ 2554 จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามกลับมา จํานวน 268 ตัวอย่าง ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย
เทียบเป็นร้อยละ
ความพึงพอใจต่อการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม
3.58
71.60
ความสม่ําเสมอในการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
3.40
68.00
ภาพรวมความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
3.79
75.80
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ
1. ควรมีการคัดเลือกบุคลากรในการเข้าอบรมหรือศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ด้วยความยุติธรรม เหมาะสม ครอบคลุมทุกสายงาน ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรที่จัดอบรมควรตรงกับความต้องการและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นปัจจุบัน และ
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ และควรมีการอบรม/กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
และอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง มีการเพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดจากหลักสูตร
ที่ได้รับการอบรมแล้ว
2. ความเพียงพอของการจัดอบรม/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ
ร้อยละ 60.45 เห็นว่าสิ่งที่ต้องการให้ปรับปรุงคือ เนื้อหารูปแบบการฝึกอบรมให้มีความทันสมัย และ
มีความใกล้เคียงหรือตรงกับงานในหน้าที่ของทุกสายงานทุกระดับ พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และร้อยละ 24.63 เห็นว่าการอบรมมีเพียงพอแล้ว
/3. จากรายงานผล………

- 11 3. จากรายงานผลการสํารวจฯ กกจ. จะได้นําผลสรุปมาพิจารณาประกอบการปรับปรุง
การดําเนินการ และจัดหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่ง รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) เสนอความเห็นให้ กกจ. ประสานกับ
สปช. ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการสร้างความก้าวหน้าและความต่อเรื่อง
ทางการบริหาร กปส.
อกจ. รายงานว่า กกจ. รับผิดชอบดําเนินการแผนพัฒนาองค์การ เรื่อง
การสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ กปส. ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2554 กปส. โดยได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณดํ า เนิ น งานโครงการสร้ า งระบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างความต่อเนื่องทางการบริหารของ กปส. จากโครงการพัฒนา
ขีดสมรรถนะบุคลากร กปส. ในวงเงิน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจ้างที่ปรึกษาดําเนินการ
จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างความต่อเนื่องของตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก จํานวน 14 ตําแหน่ง
(ไม่ ร วม ผอ.สพท. ซึ่ ง เป็ น ตํ า แหน่ ง เฉพาะด้ า น) และประชาสั ม พั น ธ์ จั ง หวั ด จํ า นวน 75 ตํ า แหน่ ง
เป็นเครื่องมือดําเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาเพื่อสืบทอด/ทดแทน
ตําแหน่งดังกล่าว ตลอดจนการเผยแพร่ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
เครื่ อ งมื อ ในระบบความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ ให้ บุ ค ลากรทราบและเตรี ย มวางแผนเส้ น ทางการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ กปส. ซึ่ง กปส. ได้มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานดําเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการ และการสร้างความต่อเนื่อง
ทางการบริหารของ กปส. โดย รปส.(นางเตือนใจฯ) เป็นประธาน พร้อมทั้งเสนอผลสรุปการสํารวจความ
คิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ กปส., โครงการสร้างระบบความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ ของข้ า ราชการ กปส. ประจํา ปี ง บประมาณ 2554 – 2555, ผลการดํ าเนิ น งานปี ง
ประมาณ 2554 โครงการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ กปส., แผนดําเนินงาน ปีงบประมาณ
2555 โครงการสร้างระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ กปส. ต่อที่ประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.5 สรุปผลสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารฯ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานภายใน กปส. (ไตรมาส 4) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ลนก. รายงานว่ า สลก. ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
และสรุ ป ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของส่ ว นราชการ และการกํ า หนดมาตรการให้ ทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดย สลก. ต้องรายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในภาพรวมของกรมประชาสัมพันธ์ ต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปีละ ๑ ครั้ง และสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส รวม ๔ ไตรมาส
/สลก. ได้สรุป.........

- 12 สลก. ได้สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ และสถิติการจัดซื้อ
จัดจ้ างของหน่วยงานต่ าง ๆ ภายใน กปส. ในรอบไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวั นที่ ๑ กรกฎาคม - ๓0
กันยายน 2๕๕๔) ดังนี้
๑. สรุปสถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการและการจัดซื้อจัดจ้าง
- สถิติการมาขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส่วนกลาง รวม 27,504 ราย
3,029 เรื่อง ส่วนภูมิ ภาค 238,397 ราย 25,675 เรื่อง สถิติการรายงานผลการจัดซื้ อจัดจ้า ง
ส่วนกลาง รวม 180 รายการ ส่วนภูมิภาค ๒,580 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
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.6 รายงานการสํารวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ กปส. (ประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล)
ผอ.สนข. รายงานว่า ได้จัดทําโครงการสํารวจความคิดเห็นประชาชน
ต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กปส. ประจําปีงบประมาณ 2554 (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
รัฐบาล จํานวน ๑๒ เรื่อง) งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ภายใต้งบดําเนินการ
โครงการบริ ห ารประเด็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสาร กปส. ประจํ า ปี ง บประมาณ 2554 โดยร่ ว มกั บ สนผ.
ดําเนินการสํ ารวจความคิ ดเห็นของประชาชนที่ มีต่อ การเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารของ กปส. จํา นวน
2 เรื่องคือ การบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มของส่วนราชการ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ของส่วนราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.7 รายงานผลการดําเนินงานของ สนข.
ผอ.สนข. รายงานว่ า ได้ ดํ า เนิ น การกิ จ กรรมเด่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2554 ดังนี้
1. สนข. ได้รับมอบหมายให้เป็นฝ่ายเลขานุการ ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการประชาสัม พันธ์เฉพาะกิจสถานการณ์ภาวะวิ กฤตอุทกภั ยของ กปส. และมีคํ าสั่งแต่งตั้ ง
คณะทํางานบูรณาการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจสถานการณ์ภาวะวิกฤตอุทกภัย โดยกําหนดให้มีการ
ประชุมทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. และเวลา 14.00 น. ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 7
ตุลาคม 2554 ณ สทท. ถนนวิภาวดีรังสิต
2. กปส. ได้ รั บ บั ญ ชาจาก รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ) จั ด เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสํ า นั ก /กอง
ที่เกี่ยวข้อง มาปฏิบัติการประจํา ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ตามคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการ
/ช่วยเหลือ………

- 13 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยมี รมต.นร.(น.ส.กฤษณาฯ) เป็นประธานคณะกรรมการ และ
อปส. ร่วมเป็นกรรมการ และ สนข. เป็นกรรมการและเลขานุการ
3. สรุปผลการดําเนินงานในส่วนที่ สนข. รับผิดชอบ ณ ศปภ. ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประจําเดือนตุลาคม 2554 โดยผลิตข่าวแจก/ประสานสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไป, จัดทําวาระงาน
การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
อุทกภัย, ผลิตและเผยแพร่ข่าวของ ศปภ. จํานวน 390 ข่าว นําไปเผยแพร่ทาง ศปภ. จัดส่งให้ผู้สื่อข่าว
ทางอีเมล์ และอัพโหลดข่าวทางเว็บไซต์www.thaiflood.com และ www.thailandflood.com และ
ส่งทีมข่าวสํารองจํานวน 3 ทีม สนับสนุนการทํางานของ สทท. และวาระงานเร่งด่วนของรัฐมนตรีและ
ผู้บริหาร ศปภ. เป็นประจําทุกวัน, จัดทําประมวลข่าวประจําวัน เพื่อเผยแพร่แก่ทีมผลิตรายการ และ
บุคคลที่สนใจ ตลอดจนติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์
4. จัดการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
เพื่อจัดทําประเด็นตามนโยบายประจําสัปดาห์และรายงานผลการดําเนินการขยายผลประเด็นตาม
นโยบายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
5. รายงานสถิติการเข้าชมเว็บไซต์สํานักข่าว http://thainews.prd.go.th
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (จากสถิติ True hits)
6. ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ (IOC)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.8 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่ 10
ผอ.สปต. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ
ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2554 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
โดยมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย
รปส.(นางลดาวัล ย์ฯ) และเจ้าหน้า ที่ กปส. รวม 15 ราย เป็ นผู้แ ทนฝ่ายไทยเข้ าประชุ ม โดยสรุ ป
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
1. โครงการความร่วมมือด้านโทรทัศน์
2. โครงการความร่วมมือด้านวิทยุ
3. โครงการความร่วมมือด้านข่าว
4. โครงการความร่วมมือด้านสารสนเทศ
5. เรื่องสั้น
6. กําหนดการประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไน ครั้งที่ 11 ในปี 2555
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า กล่าวเน้นย้ําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจบทบาท
ของ กปส. ในเรื่ อ งมิ ติ ด้ า นต่ า งประเทศ ซึ่ ง กปส. รั บ ผิ ด ชอบและให้ นํ า ไปขยายผลด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.9 รายงานผลการดําเนินงาน………
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กันยายน - ตุลาคม 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่ า ได้ รั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์
จากหน่วยงานของ กปส. จํานวน ๒4 หน่วยงาน ซึ่งส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด (ภายในวันที่ ๑๐
ของทุกเดือน) ประจําเดือนกันยายน 2554 จํานวน ๒3 หน่วยงาน ได้แก่ ศสช., สพป., สลก., สนผ.,
นตส., กกจ., กกร., กคจ., กคล., สทท., สวท., สนข., สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 คิดเป็นร้อยละ
86.95 หน่วยงานที่นําเสนอเอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรงคือ สปช. และเดือนตุลาคม 2554
ส่งมาในระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 14 หน่วยงาน ได้แก่ กคล., กกจ., กกร., สวท., สพป., นตส.,
สปข.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และหน่วยงานที่นําเสนอเอกสารเข้าที่ประชุมผู้บริหารโดยตรงคือ 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
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.10 แจ้งเปลี่ยนแปลงรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1.8
ประจําปี 2554
ผอ.สนผ. รายงานว่า ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประเมินผลตัวชี้วัด
ความตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยผู้ประเมินอิสระ จํานวน 6
ตัวชี้วัด ซึ่งมี 1 ตัวที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือ ตัวชี้วัดที่ 3.1.8 ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ พิ เ ศษ ซึ่ ง ต่ํ า กว่ า เกณฑ์ ร้ อ ยละ 0.2 แต่ ใ นภายหลั ง ได้ รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล จาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่า การประเมินตัวชี้วัดที่ 3.1.8 ประจําปีงบประมาณ 2554 อยู่ที่ร้อยละ 78 ถือว่า
ผ่านการประเมิน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.11 รายงานผลการดําเนินงานของ สปข.๑-๘
ผอ.สปข.๑-๘ รายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า เดื อ นตุ ล าคม –
พฤศจิกายน 2554 นําเข้าที่ประชุมผู้บริหาร ดังนี้
สปข.1
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.1 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
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3. การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
4. ผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤต : อุทกภัย
5. การจัดทําแผนประชาสัมพันธ์ “เขื่อนอุบลรัตน์โมเดล” และผลการดําเนินงาน
6. โครงการร่วมใจต้านภัยหนาว
7. ความคืบหน้าการเตรียมงานจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40
สปข.2
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ครั้งที่ 9/2554 ประจําเดือนกันยายน 2554
2. สถานการณ์ภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม และน้ําท่วม
- วั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2554 ได้ มี ห น่ ว ยงานภาครั ฐ เอกชน และประชาชนทั่ ว ไป
นําข้าวสาร น้ําดื่ม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ปลากระป๋อง กระสอบใส่ทราย ถุงยังชีพ น้ํายาล้างจาน เสื้อผ้า
และสุ ข าลอยน้ํ า มามอบให้ แ ก่ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย สปข.2 เพื่ อ นํ า ไปมอบต่ อ ให้ แ ก่
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกลาง
- วันที่ 12 ตุลาคม 2554 นายธีระพงษ์ฯ รักษาราชการแทน อปส. พร้อ มด้วย
ผอ.สปข.2 และคณะ ได้นําสิ่งของที่มีผู้นํามาบริจาคไปส่งมอบให้แก่นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ดําเนินการเปิดศูนย์เฉลิมพระเกียรติ สปข.2
4. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
5. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.2 ครั้งที่ 11/2554 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
6. สถานการณ์ภัยพิบัติ ดินโคลนถล่ม และน้ําท่วม
- ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 นําสิ่งของมามอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกลาง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี และ จ.ปทุมธานี และในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2554 ได้นําอีเอ็มบอล ไปมอบให้แก่กองทัพบกภาคที่ 1
7. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมดนตรีผ่านธารา “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ํามูล ตลาดสนเทศบาลนครอุบล
สปข.3
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.3 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
2. การประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
3. จัดงานเนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันก่อตั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554
4. จัดงาน “สปข.3 ร่วมใจ สู้ภัยน้ําท่วม” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554
สปข.4
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ครั้งที่ 9/2554 ประจําเดือนกันยายน 2554
2. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.4 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
/สปข.5………
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1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
2. สรุปผลการดําเนินงานด้านแผนงาน/โครงการ
- โครงการฝึกอบรมผู้ผลิตรายการสําหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันที่
30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ณ ห้องท่าพิกุล โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
- โครงการประชาสัมพันธ์ สปข.5 อาสาพาประชายิ้ม...รับผู้มาเยือน
3. การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ IOC – Region5
4. การปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สปข.5
5. ผลิตวารสารอินไซด์ 05
5. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.5 ครั้งที่ 11/2554 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2554
สปข.6
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.6 ครั้งที่ 10/2554 ประจําเดือนตุลาคม 2554
2. ตรวจเยี่ยมและนิเทศงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยภาคใต้ 2554
สปข.7
1. สรุปผลการประชุมผู้บริหาร สปข.7 ครั้งที่ 9/2554 เดือนกันยายน 2554
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างกําลังใจในโครงการ “รวมพลังปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 19-21
ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุมอ่าวยางรีสอร์ท ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
3. จัดส่งทีมข่าวไปร่วมรายงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยที่ จ.อ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 3-19 ตุลาคม 2554 ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม
2554 และกรุงเทพฯ วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2554
4. จั ด งาน “ชาวจั น น์ ร วมใจ ช่ ว ยภั ย น้ํ า ท่ ว ม” ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 21 ตุ ล าคม 2554
ณ ห้องจุลมณี 1 โรงแรม เค.พี.แกรนด์ จ.จันทบุรี
สปข.8
1. สรุปผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจําเดือน
ตุลาคม 2554
2. สรุปผลการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2554
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.12 รายงานยอดเงินทําบุญทอดกฐินสามัคคี กปส. ประจําปี 2554
ลนก. รายงานว่ า ตามที่ กปส. เป็ น เจ้ า ภาพทอดกฐิ น สามั ค คี กปส.
ประจําปี 2554 ณ วัดกล้วยพนาราม (ปางกล้วยค้าว) ตําบลป่าหุ่ง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวัน
เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 นั้น
/สลก. ได้รวบรวม………

- 17 สลก. ได้รวบรวมยอดเงินจากผู้มีจิตศรัทธา และจากหลักฐานใบโอนที่หน่วยงานต่าง ๆ
ส่งมา รวมเป็นเงิน 422,409.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน) ทั้งนี้ กคล. ได้โอนเงิน
ดังกล่าวให้กับวัดปางกล้วยค้าว จํานวน 427,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2554 เรียบร้อยแล้ว และเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างเกิดอุทกภัย จึงยังมีหลายหน่วยงาน
ที่ ป ระสงค์ ร่ ว มทํ า บุ ญ ซึ่ ง สลก. จะได้ ป ระสานขอรั บ เงิ น และรวบรวมโอนเข้ า บั ญ ชี ใ ห้ กั บ
วัดปางกล้วยค้าวต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.13 รายงานสรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กปส.
ประจําปี พ.ศ. 2555-2559
อกจ. รายงานว่า กกจ. ได้รับงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาบุ ค ลากร กปส. ประจํ า ปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางในการพั ฒ นา
คุณภาพข้าราชการบนพื้นฐานของสมรรถนะ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
มีวินัย และเข้าถึงประชาชน เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในองค์การ สามารถเป็นผู้นําตนเอง ผู้นําทีม ผู้นํา
องค์กร และผู้นําเครือข่าย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการให้มีพลังกาย
ที่เข้มแข็งและพลังใจที่พร้อมอุทิศตนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ทั้งนี้ได้จัดจ้าง นายฉัตรมงคล แน่นหนา
อาจารย์จากรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร กปส. ดังกล่าว ซึ่งการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการศึกษาพบว่า
กปส. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถ
สะท้อนช่องว่างของข้าราชการที่ชัดเจน แต่ได้มีการกําหนดว่าในตําแหน่งใด สายงานใด และระดับใด
ควรมีสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะประจําสายงานอยู่ในระดับใดบ้าง ดังนั้น ในช่วงแรก กปส. ควรวางแผนพัฒนา
ข้ า ราชการจากการประเมิ น สมรรถนะก่ อ น โดยเป็ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อวางแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล และให้มีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาข้าราชการ ทั้งนี้ กกจ. จะได้นํากรอบการ
พัฒนาบุคลากรที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร กปส. ไปใช้ในการจัดหลักสูตรการพัฒนา
รายปีโดยลําดับความสําคัญและความจําเป็นเร่งด่วนต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสาร และ CD ที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกจ. รายงานเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2555 ได้นําเรียน รปส.(นางเตือนใจฯ)
ขอเป็นนโยบายว่า กกจ. จะสร้างการมีส่วนร่วมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปส. โดยจะจัดตั้งเป็น
กกจ. น้อย โดยจะเชิญหัวหน้าฝ่ายบริหารของทุกสํานัก/กอง ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุ ค คลในฐานะที่ เ ป็ น ตั ว แทนสํ า นั ก /กอง เพื่ อ ที่ จ ะมาศึ ก ษาเรื่ อ งกฎ ระเบี ย บ ทางด้ า นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล โดยจะเชิญประชุม 2 เดือน/1 ครั้ง ในปี 2555 จะมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.14 รายงานผลการ………

- 18 4.14 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ 2554 (รอบ 12 เดือน)
ห.กพร.กปส. รายงานว่า กปส. ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ 2554 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลที่กําหนด และ
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. กํ า หนดให้ ส่ ว นราชการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ผลตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ 12 เดือน เพื่อประโยชน์ในการรับทราบผลการดําเนินงานและวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหน่วยงาน
กพร.กปส. ได้ประสานหน่วยงานกํากับตัวชี้วัดรายงานผลปฏิบัติราชการคํารับรองฯ
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) และดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผล
ตนเอง (Self Assessment Report) ส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2554 โดยสรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมทั้ง 4 มิติ มีค่าคะแนน 4.0473 (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
ดังมีรายละเอียดสรุปได้ คือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล, มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ, มิติที่ 3
ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อกค. ขอให้ กพร.กปส. พิ จ ารณาในเรื่ อ งของคะแนนน้ํ า หนั ก การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณทั้งหมดที่ได้มอบ กคล. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หากหน่วยปฏิบัติเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่
กําหนดทําให้ กคล. ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ฉะนั้นในปีต่อไปขอให้มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งรับ
ตัวชี้วัดนี้ไปดําเนินการเอง
ห.กพร.กปส. ชี้ แ จงว่ า ตั ว ชี้ วั ด นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กกจ. และ สนผ. ที่ จ ะจั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด
ในระดับบุคคลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการในการขึ้นเงินเดือน 2 รอบ ตามหลักเกณฑ์แล้วได้
ขอให้กําหนดตัวเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารระดับสํานัก/กองอยู่แล้ว
ในส่วนของงบลงทุนได้จัดแยกให้ โดยรวมแล้ว สพท. จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดนี้เช่นกัน
รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) แจ้งว่า สําหรับเรื่องนี้รับที่จะไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.15 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมผลิตรายการและรายการข่าว
ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ
อกร. รายงานว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง หารือ
เรื่อง การร่วมผลิตรายการและรายการข่าวของ สทท. ในเครือข่าย กปส. ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ (กวพ.) กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่าการร่วมผลิตรายการและรายการข่าวของ สทท.
ไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.16 รายงานผลการ………

- 19 4.16 รายงานผลการมอบอํานาจให้ผู้ว่าฯ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนตุลาคม 2554
อกร. รายงานว่า ตามที่ กปส. ได้มีคําสั่ง ที่ 531/2553 ลงวันที่ 5
กรกฎาคม 2553 เรื่อง การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานการใช้อํานาจมายัง กกร. ภายในทุกวันที่ 10 ของเดือน นั้น
กกร. ได้สรุปผลการรายงานการใช้อํานาจฯ ประจําเดือนตุลาคม 2554 โดยมีจํานวน
16 จังหวัดที่รายงานการใช้อํานาจ และจํานวน 59 จังหวัดไม่ได้รายงานการใช้อํานาจ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
อปส. แจ้งว่า เมื่อได้มอบอํานาจไปแล้ว ขอให้รายงานให้ทราบด้วยว่าได้ปฏิบัติราชการแทน
เรื่องอะไรบ้าง
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.17 รายงานการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36
ผอ.สปต. รายงานว่า อปส. อนุมัติให้ รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) และ น.ส.
บุษบา บุษยะกนิษฐ เดินทางไปร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 ( The 36th Session
of the General Conference) ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2554 ณ สํานักงานใหญ่องค์การ
ยู เ นสโก้ สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส ในฐานะผู้ แ ทนคณะกรรมาธิ ก ารสาขาการสื่ อ สารและสารสนเทศ
(Communication and Information Commission) ตามคําเชิญของสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการ
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมพิจารณารับรองร่างแผนงบประมาณ ปี ค.ศ. 2012 – 2013 (36 C/5
Major Programme V) จํานวน 31,989,900 เหรียญสหรัฐ ที่ได้จัดสรรให้แก่ประเทศต่าง ๆ โดยให้
ความสําคัญกับประเทศในกลุ่มทวีปแอฟริกามากที่สุดถึงร้อยละ 36 รองลงมาคือกลุ่มประเทศในทวีป
เอเชียและแปซิฟิก ร้อยละ 29 กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียน ร้อยละ 21 กลุ่มประเทศ
อาหรับ ร้อยละ 13 ประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ร้อยละ 1
2. รับทราบการดําเนินงานโครงการระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาการสื่อสาร (the International
Programme for the Development of Communication – IPDC) ที่ผ่านมา ระหว่างปี 2010 –
2011 จํานวน 176 โครงการทั่วโลก ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศผู้บริจาค 13 ประเทศ เป็นเงินกว่า
4.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย Mr. Ivan Avila Belloso รองประธานสภาระหว่างรัฐบาลของโครงการ
ระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาการสื่อสาร (Intergovernmental Council of IPDC) เป็นผู้รายงาน
3. รับทราบรายงานส่วนที่ 1 ของโครงการสารสนเทศเพื่อปวงชน (Information for
All Programme : IFAP) โดย Mr. Janis Karklins ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมาธิการสาขาการสื่อสาร
และสารสนเทศเน้นว่าโครงการดังกล่าวต้องอาศัยทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณจํานวนมาก
ส่วนที่สองที่เน้นเรื่องการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
โดยบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาล
/4. พิจารณารายงาน………

- 20 4. พิจารณารายงานการประชุมเยาวชนยูเนสโก (Youth Forum) โดย Ms. Nasma
Dasser เป็นผู้สรุปรายงานที่เน้นผลประโยชน์ของเยาวชนเรื่องเสรีภาพในการสื่อสาร สื่อเพื่อสังคมที่นํา
การเปลี่ยนแปลงการพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต และเสนอให้ยูเนสโกเพิ่มงานด้านเยาวชน
ให้มากขึ้น
5. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของยูเนสโกเพื่อขับเคลื่อนการทํางานของคณะกรรมาธิการ
สาขาการสื่อสารและสารสนเทศ โดย Mr. Karklins ได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนที่เน้นการส่งเสริม
เสรีภาพในการสื่อสารการส่งเสริมศักยภาพในการเข้าถึงข่าวสารและความรู้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้วางกรอบการดําเนินงานใน 3 กิจกรรมหลัก (Main Line of Action-MLA)
6. พิจารณาร่างมติ ซึ่งประเทศสมาชิกได้อภิปรายให้การสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ข้อ และให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยของผู้สื่อข่าว
รปส.(นางลดาวั ล ย์ ฯ ) ในฐานะผู้ แ ทนประเทศไทย ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม
(Debate) ในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคม
ฐานความรู้ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่สารสนเทศและความรู้
การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อกังวลเรื่องการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด
ต่อที่ประชุม และเห็นว่าสาระสําคัญที่ได้ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสาขาการสื่อสาร
และสารสนเทศในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 36 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ กปส. ในเรื่อง
การเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน จึงเห็นควรให้ สปต. สรุปสาระสําคัญ
ของการประชุม ตลอดจนความเห็นที่ได้นําเสนอในฐานะผู้แทนประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
สาขาการสื่อสารและสารสนเทศ เสนอกระทรวงศึกษาธิการ และที่ประชุมผู้บริหารเพื่อขยายผลและ
เผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วผ่ า นเว็ บ ไซต์ กปส. ให้ สนผ. ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติจัดประชุมขยายผลแนวคิดในเรื่องการสื่อสารและสารสนเทศแก่หน่วยงาน
ภาครั ฐ เอกชน และเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ อ ไปในโอกาสแรก ให้ สปช. นํ า ปรั ช ญาแนวคิ ด สากล
ซึ่งประเทศไทยมีพันธะผูกพันธ์ในเรื่องบทบาทการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยที่
สําคัญไปพัฒนาหลักสูตรด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ให้มีมาตรฐาน โดยร่วมกับองค์กร
วิชาชีพสื่อต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
รปส.(นางลดาวั ล ย์ ฯ ) แจ้ ง ว่ า ยู เ นสโก้ มี ข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งสื่ อ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
พันธกรณีของประเทศไทย หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสื่อขอให้สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ และจะต้องมี
รายงานว่าท่านได้ทําอะไรในเรื่องเหล่านี้บ้าง ซึ่ง สปต. ต้องเป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูล และ สปช.
ต้องพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ให้มีปรัชญาแนวคิดวิธีปฏิบัติในเรื่องเหล่านี้ เพื่อปรับหลักสูตรของ กปส.
ให้เข้ากับมาตรฐานสากล
มติที่ประชุม
รับทราบ
/4.18 รายงานผลการประชุมใหญ่………

- 21 4.18 รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 48 และการประชุม
ภาคสมทบของ ABU
ผอ.สปต. รายงานว่า รปส.(นางลดาวัลย์ฯ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กปส.
เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 48 และการประชุมภาคสมทบของ ABU ระหว่าง
วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
สปต. ได้ จั ด ทํ า รายงานผลการประชุ ม พร้ อ มความเห็ น และข้ อ เสนแนะมาพร้ อ มนี้
เรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.19 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558)
ผอ.สนผ. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติ คณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 – 2558
และมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 – 2558
ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปี หลังจากที่แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558
ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
13 กันยายน 2554 เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ถือว่า
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 เป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีขอให้ส่วนราชการในสังกัด
นายกรัฐมนตรี จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558)
สนผ. ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 – 2558) นําส่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว เพื่อนําเสนอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณาสีหลักษณ์) ให้ความเห็นชอบ และนําส่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไปแล้ว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.20 ร่างแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์
ประจําปีงบประมาณ 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่า ได้จัดทําร่างแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์
กรมประชาสัมพันธ์ 4 ยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 เพื่อนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารรับทราบ
ในเบื้องต้น ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ผ่านวุฒิสภา
ในวันที่ 23 มกราคม 2555 และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว
สนผ. จะดําเนินการนําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2555 พร้อมแผนงานโครงการและ
กรอบวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรแล้ ว เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารยุ ทธศาสตร์
และงบประมาณกรมประชาสัมพันธ์พิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
/ตามแผนปฏิบัติงาน………

- 22 ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดภายในเดือนกุมภาพันธ์
2555 ต่อไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.21 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่ า กปส. ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในกรอบวงเงิน 1,608,162,900.- บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร
, งบดําเนินการ, งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.22 การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2555
ผอ.สนผ. รายงานว่า ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
แจ้งเรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ขั้นคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมและเพื่อให้การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเห็นควรดําเนินการ ดังนี้
1. แจ้ ง ผู้ บ ริ ห ารทราบ และเตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พร้อมทั้งสนุบสนุนการจัดทําข้อมูลประกอบการชี้แจงฯ ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว จนกว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
จะสิ้นสุด
2. มอบหมาย สนผ. และ กคล. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําเอกสารประกอบการ
ชี้แจงฯ ส่งให้ สปน. และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามเวลาที่กําหนด ตลอดจนประสานแจ้งกําหนดเวลาที่แน่นอนในการเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ผู้บริหารทราบ
3. มอบหมาย สนผ. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดการเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนําเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งให้สํานักงบประมาณตามกําหนดเวลา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
ผอ.สนผ. รายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้กําหนดตารางเวลาการประชุมเพื่อ
พิจารณารายละเอียดของกระทรวงและหน่วยงานใน 7 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 19
ธันวาคม 2554 โดยมีการกําหนดลําดับการพิจารณาของส่วนราชการตามกลุ่มพันธกิจ 4 กลุ่ม กปส.
อยู่ในด้านการบริหารหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ โดยเข้าชี้แจงในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ในส่วนการ
เตรี ย มการของ กปส. รปส.(นางลดาวั ล ย์ ฯ ) ได้ นั ด ประชุ ม เรื่ อ งการเตรี ย มข้ อ มู ล ทางด้ า นครุ ภั ณ ฑ์
สิ่งก่อสร้างและด้านงบประมาณ หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สพท., สวท., สทท. และ สนข.
/วันที่ 30………

- 23 วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2554 ประชุ ม เรื่ อ งกรอบเงิ น อุ ด หนุ น และงบรายจ่ า ยอื่ น ๆ หน่ ว ยงาน
ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สลก., กคล., สปต., สพป. และ กกร. สําหรับรายละเอียด สนผ. จะได้แจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง และจะนําทั้งหมดจัดทําเป็น PowerPoint ให้ อปส. นําไปชี้แจงที่ประชุมชี้แจง
งบประมาณ
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.23 แจ้งแนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ 2553
ห.กพร.กปส. รายงานว่า สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ กปส. ได้ รั บการจัดสรรเงินรางวั ล จํ านวน 6,870,085.42 บาท
(หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) โดยกําหนดเงื่อนไขว่าจํานวนเงินรางวัล
ที่สามารถเบิกจ่ายได้ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ส่วน
ราชการเหลืออยู่
กพร.กปส. ได้ประสานงานกับ กคล. ขอทราบยอดเงินเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2553 ซึ่ง กคล. ได้แจ้งว่าเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2553 ไม่มียอดเงินเหลือจ่าย ดังนั้น กปส.
จึ งไม่ สามารถดํ า เนิ น การจั ด สรรเงิ น รางวั ล ประจํ า ปี ง บประมาณ 2553 ให้ แ ก่ ข้ า ราชการและ
ลูกจ้างประจําในสังกัด ตามยอดเงินดังกล่าวได้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.24 ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสัญญาการส่งรายการ
โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
อกร. รายงานว่า กปส. มีหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง (คณะกรรมการว่า
ด้วยการพัสดุ) เรื่อง การจัดทําสัญญาการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง ให้แก่เคเบิลทีวี
เครือข่าย กปส. ซึ่งกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กปส. ได้มีการจัดทําสัญญาการส่งรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง
ให้แก่เคเบิลทีวี เครือข่าย กปส. ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม เพื่อออกอากาศ
รายการโทรทัศน์รัฐสภาร่วมกับเครือข่าย NBT ของ กปส. ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นค่าสาธารณูปโภค ดังนั้น
กปส. ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นการจั ด หาผู้ จั ด ส่ ง รายการตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2549
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกต่อที่ประชุมด้วยแล้ว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.25 สรุปผลการจัดงานครบรอบวันสถาปนา 50 ปี สปช.
ผ.สปช. รายงานว่ า สปช. ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด กิ จ กรรมวั น ครบรอบ
สถาปนา 50 ปี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2554 โดยได้รับงบประมาณดําเนินการตามโครงการเผยแพร่
ผลงานทางวิช าการ จํ านวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้ ว น) สํ าหรั บ กิจกรรมที่ ไ ม่ส ามารถ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวได้ ให้ใช้จ่ายจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวันสถาปนา โดยให้นําเงินส่วนที่เหลือฝากไว้ที่ กคล.
/สปช. ได้จัดกิจกรรม.........

- 24 สปช. ได้ จั ด กิ จ กรรมในวั น ดั ง กล่ า ว ประกอบด้ ว ย การจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงาน
จากอดีตสู่ปัจจุบัน หัวข้อ “จากโรงเรียนสู่...สถาบันการประชาสัมพันธ์”, การจัดเสวนาวิชาการเรื่อง
“นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ไปได้สวยด้วยการตลาด”, การจัดทําหนังสือที่ระลึก 50 ปี สปช. เผยแพร่
ความเป็นมา และบทบาทภารกิจ ตลอดจนทิศทางการดําเนินงานของ สปช., การจัดทําสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ป้ายไวนิล ธงราว (Banner) และของที่ระลึกต่าง ๆ
พร้อมกันนี้ สปช. ได้จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยรวมเท่า กั บร้ อ ยละ 91.20 ค่ า คะแนนเฉลี่ ยเท่ า กับ 4.56 อยู่ใ นระดั บ
พึงพอใจมากที่สุด และ สปช. ได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการจัดกิจกรรมวันสถาปนาจากหน่วยงานและ
บุ ค คลภายนอก รวมทั้ ง สิ้ น 115,500.- บาท ซึ่ ง ได้ นํ า มาใช้ เ สริ ม งบประมาณแผ่ น ดิ น ในส่ ว นนี้ ไ ด้
ซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 100,511.- บาท และยังคงเหลือเพื่อการจัดงานในปีต่อไปอีกประมาณ
14,989.- บาท
(รายละเอียดตามเอกสารและนําเสนอโดย PowerPoint)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.26 การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบอุทกภัยของ สปช.
ผ.สปช. รายงานว่า ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับ
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2554 โดยได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจาก ศปภ.พม.
เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเครื่องนอน และของใช้ประจําวันแรกเข้าไม่เกินคนละ 1,000.- บาท ค่าอาหาร
และน้ําดื่ม คนละ 90.- บาท/วัน สําหรับประชาชนทั่วไป สําหรับข้าราชการให้เบิกได้คนละ 30.- บาท
ในวันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ คนละ 90.- บาท/วัน สําหรับการจัดเตรียมสถานที่ที่จัดเป็น
ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว 4 แห่ ง ประกอบด้ ว ย หอพั ก กระดั ง งา หอพั ก การเวก ห้ อ งสตู ดิ โ อโทรทั ศ น์
ห้องนันทนาการ 3 สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ทั้งสิ้นรวม 300 คน
(รายละเอียดตามเอกสารและนําเสนอโดย PowerPoint)
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.27 การย้ายระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กปส.
อสช. รายงานว่ า ครม. มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2550
ให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐยุติการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเอกชน โดยเฉพาะจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ฟรีจากต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าระบบของต่างประเทศอาจไม่ปลอดภัยจากการ
ถูกโจรกรรมข้อมูลของทางราชการ และให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้ทดแทน กปส. จึงได้นําระบบ Mail Electronic ของโครงการ New Media
ที่มีอยู่แล้วมาใช้แทนเป็นการชั่วคราว โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กปส. ลงทะเบียนใช้อยู่ทั้งสิ้น
2,390 ราย
เนื่องจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ กปส. กําลังจะถึงกําหนดซ่อมบํารุง
รักษาเป็นรายปี ซึ่งค่า MA (Maintenance Assurance) มีราคาสูง ประกอบกับได้ทราบว่าสํานักงาน
รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภ าครั ฐ (องค์ ก ารมหาชน) (สรอ) หรื อ สบทร.เดิ ม มี ก ารพั ฒ นาระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (Mail.go.th) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและ
/หน่วยงานของรัฐ………

