รายงานการประชุม
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/๒๕๖๑
วันพุธที่ 19 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการชั้น 3 ทาเนียบรัฐบาล
-----------------------------เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 การหารือแนวทางการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม ประธานคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้ า งสรรค์ มอบหมายให้ นายวสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ ผู้ จั ด การกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร แจ้ ง เรื่ อ งที่
พลเอก สุกิจ ขมะสุน ทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ และคณะ เข้ าพบหารื อ กั บ ประธานกรรมการกองทุ น ฯ ถึ งแนวทางการจัด สรรงบประมาณของ
สานักงาน กสทช. ให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยทาง สานักงาน กสทช. จะขอจัดสรรเงิน
ให้ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายของ กสทช. ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองทุนฯ จะได้รับการ
จั ดสรรเป็ น เงิน ประมาณ ๕๖๐ ล้ านบาท ทั้ งนี้ เพื่ อความสะดวกของทุ ก ฝ่ าย และเพื่ อที่ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ กทปส. และ กสทช. จะได้วางแผนงบประมาณในระยะยาวได้ดีขึ้น ซึ่งจากข้อสรุป
ดังกล่าวจะช่วยให้ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายดีขึ้น และสนองตอบต่อภารกิจที่ขยายตัวครอบคลุมทั่วประเทศ
และสนองตอบต่อนโยบายรั ฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ช าติได้ดีขึ้น ทั้ งนี้ ประธานคณะกรรมการกองทุน ฯ
ให้ข้อเสนอแนะว่า จากภารกิจที่เพิ่ มขึ้นและการทางานที่เปลี่ยนไป ทางกองทุนฯ ควรเสนอให้คณะกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) พิจารณาว่า กองทุนฯ ซึ่งปัจจุบันถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มองค์การมหาชน
ประเภทที่ ส าม ควรจะอยู่ ในกลุ่ ม ที่ห นึ่ งหรือสองหรือไม่ ซึ่งหากถูกจัดให้ อยู่ในกลุ่ มที่ ห นึ่ งหรือสอง จะเป็ น
ประโยชน์ กับ กองทุน ฯ ผู้บ ริหารกองทุน ฯ และจะทาให้มีความคล่องตัวและเป็นอิสระในการบริห ารจัดการ
มากขึ้น สามารถรองรับการทางานด้านสื่อสารมวลชนที่ต้องการความรวดเร็วได้มากขึ้น
1.2 รายงานมติ คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ต่อ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานว่า เลขาธิการ
ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้เห็นชอบแนวทางการ
ประเมิ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ เฉพาะ ซึ่ งรวมถึ งกองทุ น พั ฒ นาสื่ อปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ ให้ ได้รับ การประเมิน ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายทุนหมุนเวียนเพียงระบบเดียว
โดยให้ส่งสาเนารายงานการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทราบด้วย
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1.3 แจ้งข่าวและแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ แจ้งข่าวและแสดงความยินดีเ รื่องที่รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก
เยาวชนและครอบครัว ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รับการสรรหาให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์คุณธรรม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 รับรองการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม
ดังนี้
1. ส านั กงานกองทุนพัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้รั บการตรวจสอบงบ
การเงิน และประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สาหรับปี
สิ้น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 จากส านักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน ตามหนังสื อแจ้งการเปิ ดตรวจสอบ
ที่ ตผ 0037/0219 ลงวันที่ 22 มกราคม 2561
2. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้นาส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ให้กองทุนพัฒนาสื่อ
และปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามหนังสือที่ ตผ 045/1772 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
3. ส านั กงานกองทุน พัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้น าเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 มติที่ประชุมรับทราบและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อสังเกตของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่ว่า “ไม่มีแผนงานโครงการใดที่สามารถดาเนินการได้เสร็จสิ้นตามที่กาหนดภายในปีงบประมาณ
2560 จึงไม่อาจประเมินผลได้” อาจไม่ถูกต้องนัก เนื่องจากมีโครงการที่ดาเนินการได้เสร็จสิ้นไปแล้ว เพียงแต่
อาจยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมดเท่านั้น และธรรมชาติของกองทุนหมุนเวียนที่ให้การสนับสนุนทุนในลักษณะโครงการ
หรือกิจกรรมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีการดาเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณข้ามปีงบประมาณ จึงขอให้
ทางสานักงานฯ เตรียมชี้แจงคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย
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4. ส านั กงานกองทุน พัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้น าเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2560 ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 มติที่
ประชุมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินทรัพย์สิน สาหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
5. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และ
ประเมิ น ผลการใช้จ่ ายเงิน และทรั พ ย์ สิ น ของกองทุ นพั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ยและสร้างสรรค์ ส าหรับ ปี สิ้ น วัน ที่
30 กันยายน 2560
มติ ที่ประชุม รับ ทราบ การตรวจสอบงบการเงิน และรายงานการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.2 ความคื บ หน้ า การพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการหรื อ กิ จ กรรม เพื่ อ ขอรั บ การ
สนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจาปี พ.ศ. 2561
นายวสัน ต์ ภั ยหลีก ลี้ ผู้จั ดการกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร รายงานต่ อที่ ป ระชุ ม
ส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การตามมติ แ ละข้ อ เสนอของคณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองและพั ฒ นาโครงการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดังนี้
1) สานักงานกองทุนได้ดาเนินการ แยกประเภทข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย กลุ่มการพัฒนาสื่อแยกตามประเภทของสื่อ กลุ่มการวิจัยและพัฒนาแยกตามประเภทของรูปแบบ
การวิจัยและเนื้อหา ส่วนกลุ่มกิจกรรมเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ แยกประเภทตามลักษณะกิจกรรม
2) สานักงานกองทุนฯ ได้จัดทารหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการออนไลน์
และส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 และ
ได้พัฒนาระบบรายงานเพื่อสรุปสาระสาคัญของแต่ละโครงการ ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ตัวชี้วัด
งบประมาณ ระยะเวลาการดาเนินงานโครงการ และผู้นาเสนอโครงการ พร้อมทั้งระบุประเภทข้อเสนอโครงการ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อมูลอยู่ในระบบ www.granting.thaimediafund.or.th
3) สานักงานฯ ได้ดาเนินการจัดทาข้อมูล กรณีผู้เสนอโครงการ เสนอโครงการเข้ามา
มากกว่าหนึ่งโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองแก่อนุกรรมการฯ ทั้งนี้โครงการที่เสนอ
จากผู้เสนอบุคคล หรือ องค์กร เดียวกันจานวน 203 โครงการ
4) ส านั ก งานฯ ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานในแต่ ล ะด้ า น โดยมี ก รรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะทางาน เพื่อช่วยสนับสนุนการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ซึง่ ประกอบด้วย
4.1) ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สาหรับกลุ่มเด็กเยาวชนและครอบครัว
4.2) ด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สาหรับประชาชนทั่วไป
4.3) ด้านการวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
4.4) ด้านส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวัง

๔

๕) คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ครั้ ง ที่
๙/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบการ ดาเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกลั่ นกรองและ
พัฒนาโครงการ และการแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองโครงการในแต่ละด้านเพื่อเร่ งรัดการกลั่นกรองโครงการ
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด พร้ อ มกั น นั้ น ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะที่ ป รึ ก ษาอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ
เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะอนุกรรมการบริหารฯ ในเรื่องนี้ด้วย
๖) คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองเรื่อ งเสนอคณะกรรมการกองทุ น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบ และนาเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อโปรดทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 การดาเนินงานของสานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในช่วงที่
ผ่านมา (ประจาเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน)
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานการดาเนินงานที่
ผ่านมาของสานักงานกองทุนฯ ต่อที่ประชุม ดังนี้
1. การจั ด งานรวมพลั ง สื่ อ สร้ า งสรรค์ สั ง คมไทย ครั้ ง ที่ 2 ใน 4 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง
2. การจัดอบรมหน่วยให้คาปรึกษาด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สาหรับ
โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนปีงบประมาณ 2560 โดยได้จัดอบรม วันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 55 ท่าน
3. การผลิ ต Viral Clip: เรื่อ ง “Power of Fingers” เพื่ อเผยแพร่ให้ ความรู้เรื่องสื่ อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างการตระหนักรู้ ถึงคุณและโทษของการใช้สื่อ เริ่มเผยแพร่และได้ความสนใจใน
โลกออนไลน์เป็นจานวนมากพอสมควร (ภายใน 1 สัปดาห์ 34,300 likes/ 667 Shares/568 likes)
๔. กองทุนพัฒ นาสื่ อฯจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการคิดมันส์ ทันสื่อ..Like Know
Show Share ปี 2 Workshop การผลิตสื่อให้เยาวชน เพื่อเผยแพร่การเปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาตอน
ปลาย ร่วมโครงการฯ ณ กองทุนพัฒนาสื่อฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
๕. กองทุนพัฒนาสื่อฯร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัด
โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561
6. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
และ เครือข่ายสื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย เผยแพร่การเปิดรับสมัครสื่อมวลชน เข้ารับการอบรมหลักสูตร
สื่อคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมไทย วันที่ ๑๔ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
7. กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดแถลงผลการศึกษาและระดมข้อเสนอเรื่อง "สถานการณ์การ
สื่อสารการตลาดอาหารและเครื่องดื่มบนเฟซบุ๊กสาหรับเด็กและเยาวชนไทย" เมื่อวันที่ 2๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
8. การจัดงานมหกรรมผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : Thai media fund day
ครั้งที่ 1 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ

๕

3.4 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
นายวสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ ผู้ จั ด การกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร ขอให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน นายประพจน์ เภตรากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ รายงาน
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ดาเนิน การด้านการจัดท าคู่มือการปฏิ บัติ งานตรวจสอบ
ภายในนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน จานวน ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีข้อมูลการนาเสนอและมติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวั นที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาเสนอ (ร่าง)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จานวน ๓ ขั้นตอน ซึ่งจะนาไปเป็นส่วน
หนึ่ งใน (ร่ าง) คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานทั้ ง
๓ ขั้นตอน โดยมีคาแนะนาให้ปรับรูปแบบบางส่วน
๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาเสนอ (ร่าง) คู่มือ
การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ ปรับรูปแบบการบ่งชี้ลาดับในส่วนของ
สารบัญ จากที่เป็น “Bullet” เป็น “ลาดับเลขที่” และให้แนวทางสาหรับการนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
กองทุนฯ คือ ให้นาเสนอเพื่อให้รับทราบการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งกาหนดระยะเวลาให้คู่มือ
การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายในต้องได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
โดยการนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบ
๒. ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ดาเนิ น การตามที่ ค ณะอนุ ก รรมการตรวจสอบภายในให้
คาแนะนาก่อนการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.1 รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ด้านการเงิน (ผลการเบิกจ่าย)
นายวสัน ต์ ภั ยหลีก ลี้ ผู้จั ดการกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร รายงานต่ อที่ ป ระชุ ม
ตามที่ ก องทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณส าหรั บ ด าเนิ น การตามแผน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นเงินจานวน 1,048,738,000 บาท (หนึ่งพันสี่สิบแปดล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามอนุมัติประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใน
การประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
ต่อมา ภายหลังการพิจารณาตัดลดงบประมาณ โดยสานักงาน กสทช. ได้มีการทบทวน
เพื่อปรับแผนงบประมาณประจาปี 2561 ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สานักงานเสนอวงเงินงบประมาณ 501,163,600 บาท (ห้าร้อยหนึ่ง
ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ภายใต้ 6 แผนงาน
ทั้งนี้ ได้มีการเสนอรายงานความคืบหน้าด้ านการเงิน ผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 ต่อ
คณะกรรมการกองทุน กองทุน พัฒ นาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่
17 เมษายน 2561 แล้วนั้น
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประจาปี
งบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้

๖

มติคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑
รับทราบ และให้ ส านักงานรายงานความคืบหน้าโครงการที่ขอรับทุนปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการ ความคืบหน้าการเบิกจ่าย แผนเร่งรัดการดาเนินงาน และจะเดินหน้าต่อไปหรือจะต่อยอดผลงาน
โครงการอย่างไร รวมทั้งมีโครงการที่มีความเด่น ๆ มีโครงการใดบ้าง
มติ ค ณะอนุ กรรมกลั่น กรองเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน ที่ ๑๒ กัน ยายน
๒๕๖๑
รับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.2 รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นายวสัน ต์ ภั ยหลีก ลี้ ผู้จั ดการกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร รายงานต่ อที่ ป ระชุ ม
ตามที่ ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2561 ได้มีมติอนุมัติแผนงบประมาณ ประจาปี 2561 ซึ่งจะเป็นงบประมาณในแผนพัฒนาองค์กร โครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสานักงาน จานวน 1,650,000 บาท สานักงานกองทุนฯ จึงได้ดาเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการที่รับการอนุมัติ โดยในไตรมาส 3 นี้ มีการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. จากมติ การประชุม คณะกรรมการกองทุ น ฯ ครั้งที่ 2/2561 เกี่ ยวกั บ ข้อบั งคั บ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในของสานักงานกองทุนพัฒ นาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สานักงานกองทุนฯ จึงได้จัดทาแผนการรับ
สมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงานกองทุนฯ ดังนี้
แผนระยะเวลาการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การดาเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
7 – 23 กรกฎาคม 2561
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
12 – 23 กรกฎาคม 2561
เว็บไซต์https://thaimediafund.thaijobjob.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
เว็บไซต์https://thaimediafund.thaijobjob.com
๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
สอบข้อเขียน (ระดับปฏิบัติการ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 08.00 - 12.00 น.
สอบสั ม ภาษณ์ ต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ,
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
เวลา 13.00 - 16.00 น.
นโยบายและยุทธศาสตร์
ดาเนินการสอบสัมภาษณ์และนาเสนอวิสัยทัศน์
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
สนง. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ระดับบริหาร
ผู้ ส มั ค รระดั บ บริ ห าร ส่ ง ข้ อ เขี ย นในหั ว ข้ อ
"ประสบการณ์ และผลงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตาแหน่งที่สมัคร เหตุผลที่กองทุนฯ เลือกท่าน ภายในวันที่
โ ด ย ส่ ง เ อ ก ส า ร เ ป็ น ไ ฟ ล์ PDF ม า ยั ง
และวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารท างานในต าแหน่ งที่ ส มั ค ร 25 กรกฎาคม 2561
อีเมล์ : surangrak.k@thaimediafund.or.th
โดยมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ใน
ขนาดตัวอักษร Angsana new 18
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบสั ม ภาษณ์ ระดั บ
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เว็บไซต์https://thaimediafund.thaijobjob.com
ปฏิบัติการ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับบริหาร
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เว็บไซต์https://thaimediafund.thaijobjob.com

๗
การดาเนินการ
ระยะเวลา
สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
สอบสัมภาษณ์ ตาแหน่งหัวหน้างานทรัพยากร
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
บุคคล และหัวหน้างานบริหารโครงการ
ภายใน
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
ภายใน
รายงานตัว
วันที่ 22 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
สนง. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สนง. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เว็บไซต์https://thaimediafund.thaijobjob.com
สนง. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2. ดาเนิ น การวางแผนการดาเนินการโครงการพั ฒ นาระบบ Career Path & Career
Development Plan ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
หมายเหตุ
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
4. โครงการพัฒนาระบบ Career Path & Career Development Plan
ดาเนิ นการจัดจ้าง
4 .1 ด าเนิ น การศึ ก ษ า วิ เ ค ราะ ห์ ยังไม่ได้ดาเนินการ
- วางแผนดาเนินการศึกษาวิเคราะห์ฯ ในไตรมาสที่ 4
เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่า
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่างานและ
งานและกาหนดระดับชั้นงานที่เหมาะสมต่อ
กาหนดระดับชั้นงานฯ
เส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ และ
- จั ด ท าร่ า งขอบเขตการด าเนิ น งาน
โครงสร้างเงิน เดื อ นตามต าแหน่ งงานใหม่
(TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก
ของเจ้าหน้าที่
4.2 จั ด ท าร่ า งผั ง เส้ น ทางสายอาชี พ
- วางแผนจั ด ท าร่ า งผั ง เส้ น ทางสาย
และแนวทางการพั ฒ นาบุค ลากรตามสาย
อาชีพ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร
อาชีพ (Career Path and Development
ตามสายอาชีพ
Roadmap) ร่ า งห ลั ก เกณ ฑ์ การเลื่ อ น
ร่างหลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง/ระดับ
ต าแหน่ ง /ระดั บ งาน (Promotion / Job
งานและร่ า งโครงสร้ า งเงิ น เดื อ นตาม
Level Change Criteria) แ ล ะ ร่ า ง
โครงสร้างตาแหน่ง
โครงสร้างเงินเดือนตามโครงสร้างตาแหน่ง
- จั ด ท าร่ า งขอบเขตการด าเนิ น งาน
งานใหม่
(TOR) เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก

มติที่ประชุม รับทราบ
3.5.3 รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการองค์กร ประจาปีงบประมาณ 2561
ไตรมาสที่ 3 ด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม การ
ด าเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของส านั ก งานกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ดังแผนภาพนี้

๘

และจากมติคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวัน ที่ 26 มิถุนายน 2561
สานักงานกองทุนฯ ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม ที่สาคัญได้แก่ การเข้าพบและหารือกั บกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนฯ เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกมิติ จากนั้นสานักงานฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแผน
และคู่ มื อ การบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการกองทุ น ฯ และ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ต่อไป
อนึ่งแม้ว่า แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2561
จะยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ หากแต่สานักงานฯ ก็ได้ดาเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน อันเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาจากการดาเนินการต่าง ๆ ควบคู่ กันมาเป็น
ระยะอยู่แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic grant)
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม การ
ดาเนินงานของสานักงานฯ ดังนี้
๑. จัดการประชุมกลุ่มภาคียุทธศาสตร์กองทุนเพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการ
ขับ เคลื่อนงานกองทุน พัฒ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีข้อสรุปประเด็นความร่วมมื อในแต่ละภาคี
รายละเอียดปรากฏ ในเอกสารระเบียบวาระการประชุม เอกสารแนบท้ายวาระที่ ๔.๑.๑
๒. จัดทาปฏิทิ นการให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารระเบียบวาระการประชุม เอกสารแนบท้ายวาระที่ ๔.๑.๒
๓. จัดทา (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการจั ดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรม ที่ เกี่ ยวกับการพั ฒนาสื่ อปลอดภั ยและสร้างสรรค์
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ
หรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจาปี พ.ศ. 2561

๙

๔. ส านั กงานฯ ได้ น าแนวทางการให้ ทุ นเชิ งยุ ทธศาสตร์ เข้ าพิ จารณาในการประชุ ม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้
๔.1 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ แก้ ไขข้ อ 12 ของข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่โครงการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากข้อความเดิมว่า “...ข้อ ๑๒ ให้
คณะกรรมการประกาศกาหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาการเปิดรับ
โครงการหรือกิจ กรรมที่จ ะให้ การสนั บ สนุน ในแต่ล ะปี ต่อสาธารณะ... เป็นข้อความว่า “ให้ คณะกรรมการ
ประกาศกาหนดแนวทางหรือลักษณะของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งระยะเวลาการเปิด รับโครงการหรือ
กิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนต่อสาธารณะ...”
๔.2 แก้ไขข้อ 1 ของ (ร่าง) ประกาศประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนพัฒ นาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้ นาประเด็นยุทธศาสตร์ที่กองทุนฯ ให้ การสนับสนุนทั้ง 3
ยุทธศาสตร์ มาใส่ส่วนรายละเอียดการสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น ให้กาหนดเฉพาะประเด็นการสนับสนุน
และองค์ประกอบโดยให้นาไปเป็นเอกสารแนบท้ายประกาศ
๔.3 มอบหมายฝ่ า ยเลขานุ ก ารหารื อ กั บ ส านั ก งานอั ย การสุ ง สุ ด ว่ า สั ญ ญาให้ ทุ น
สนับสนุนที่ใช้บังคับกับการสนับสนุนทุนแบบทั่วไปสามารถนามาใช้กับการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ได้หรือไม่
๔.4 กรณีอนุกรรมการที่ทาหน้าที่ กลั่นกรองและพัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์นั้น ที่
ประชุม เห็นควรให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการที่เป็นชุดเดียวกันกับที่ พิจารณาข้อเสนอ
โครงการประเภทการสนับสนุนทุนแบบทั่วไปทาหน้าที่กลั่นกรองและพัฒนา
มติ ที่ประชุม เห็ น ชอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินแก่
โครงการหรือกิจกรรมฯ ตามที่เสนอ และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ตามที่เสนอ โดยขอให้ทางสานักงานฯ นากรอบประเด็นทางยุทธศาสตร์มา
บรรจุไว้ใน (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ให้สอบถามไปทางอัยการสูงสุดว่าสัญญาในการให้ทุน
แบบเปิดทั่วไปสามารถนามาใช้กับการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ได้หรือไม่
4.2 แผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นายวสัน ต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุน ฯ ในฐานะเลขานุการ ขอให้ นายประพจน์
เภตรากาศ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ด้านคนพิการและผู้ สูงอายุ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
รายงานแผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต่อที่ประชุม ดังนี้
1. จากมติคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
สานักงานกองทุนฯ ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ประชุม ที่สาคัญได้แก่ การเข้าพบและหารือกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนฯ เพื่อให้ได้ผู้ให้ข้อมูลครบถ้วนทุกมิติ และได้นาเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีนายประพจน์ เภตรากาศ เป็นประธาน
2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณาแผนและคู่มือการ
บริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายในของกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ประจ าปี 2561
ได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ประจาปี 2561 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑๐

2.1 ปรับ Risk Mapping ให้เป็นมาตรฐานตรงกับหลักเกณฑ์ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน
2.2 ผังการจัดโครงสร้างคณะที่ทาหน้าที่กากับเรื่องความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจากเดิม
เป็นระดับคณะทางานของสานักงานขึ้นตรงต่อผู้จัดการ ผังการจัดองค์กรใหม่ควรเป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและอยู่ในระดับคณะอนุกรรมการเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
2.3 ควรเพิ่มความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ภาคี (ผู้รับทุน) ใช้เงินสนับสนุนของกองทุนฯ
ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ได้ทากิจกรรมตามที่เสนอขอจากกองทุนฯ
2.4 แผนบริหารความเสี่ยงที่นาเสนอนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงระดับกลยุทธ์ อนาคต
ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงระดับบริหารและระดับดาเนินงานต่อไป
3. สานักงานฯ ได้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.2)
อนึ่ง แม้ว่าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2561
จะนาเสนอล่าช้ามาถึงปลายปีงบประมาณ แล้วก็ตาม สานักงานฯ เล็งเห็นถึงความจาเป็นของการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งนอกเหนือจากการดาเนินการเพื่อตอบตัวชี้วัดองค์กรตามที่ผู้มีหน้าที่กากับ ประเมิน
กองทุนฯ กาหนดแล้ วนั้ น ส านั กงานฯ ยังเห็ นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องมีการจัดทาแผน และคู่มือเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นฐานตั้งต้นสาคัญในการพัฒ นางานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกองทุนฯ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนและคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปพลางก่อน จนกว่าจะ
มีการทบทวนการแต่งตั้งอนุกรรมการหลังการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่
4.3 แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 และการใช้จ่ายเงิน
ข้ามปีงบประมาณ
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุน ฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานต่อที่ประชุม
จากมติคณะอนุ กรรมการบริห ารกองทุ นฯ ส านักงานกองทุน ฯ ได้พยายามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
โดยเฉพาะงบประมาณในส่วนของการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ ตามมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถ
สนั บ สนุ น ทุ น ได้ทั น ในปี งบประมาณ 2561 จึงได้น าเรื่องเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่ น กรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งที่ประชุม มีมติว่า
“สาหรับ งบประมาณการให้ ทุนเชิงยุทธศาสตร์จานวน 160 ล้ านบาท เห็นควรนาไปเพิ่มวงเงินให้ทุนแบบ
เปิดรับทั่วไปจากเดิม 240 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท เนื่องจากการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ มีข้อเสนอ
เข้ า มาถึ ง 915 โครงการ วงเงิ น ประมาณ 4,900 ล้ า นบาท” จากนั้ น ส านั ก งานฯ ได้ น าเรื่ อ งเสนอต่ อ
คณะกรรมการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยที่ประชุมมีมติ ให้
เดินหน้ าการให้ ทุน เชิงยุทธศาสตร์ วงเงิน 160 ล้านบาทตามความเห็ นที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริห าร
กองทุน ฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวัน ที่ 7 สิ งหาคม 2561 ต่อไป แม้จะไม่ส ามารถดาเนิ นการได้ทั นภายใน
ปีงบประมาณนี้

๑๑

ส านั ก งานฯ ได้ น าเสนอแผนการเบิ ก จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ 2561 ต่ อ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน
2561 และนาเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
และเนื่องจากการดาเนินงานของสานักงานกองทุนฯ ตามแผนงบประมาณ และแผนการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 อยู่ในช่วงไตรมาส 4 แล้ว มีผลการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561
ดังนี้
เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ2561
แผนงาน/โครงการ
รวมแผนเบิกการจ่าย
งบประมาณปี 2561
แผนงานที่ 1 สนับสนุนการให้ทุนพัฒนาสือปลอดภั
่
ยและสร้างสรรค์
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพัฒนา และเผยแพร่สือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
แผนงานที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรูและนวั
้ ตกรรม
แผนงานที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพัฒนา และเผยแพร่สือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
แผนงานที่ 5 พัฒนาองค์กร
แผนงานที่ 6 บริหารจัดการ
งบผูกผันจากงบประมาณปี 2560
แผนงานสนับสนุนการให้ทุน
แผนงานทีส่ านักงานดาเนินการเอง

แผนงบประมาณ2561
และงบผูกพันจาก
ปีงบประมาณ2560

ณวันที่31ก.ค. 61

ผลการเบิกจ่าย+ ผลการเบิกจ่าย
แผนการเบิกจ่าย รวมผูกผั
วันที่ เปรียบเทียบแผน
ปีงบประมาณ2561 31 ก.คน.ณ
2561
เบิกจ่าย(%)

606,073,953.23

316,388,953.23

128,624,110.04

40.65

501,163,600.00

211,478,600.00

63,218,285.81

29.89

413,000,000.00

127,080,000.00

5,503,319.50

4.33

13,000,000.00

13,000,000.00

7,400,000.00

56.92

3,500,000.00

3,500,000.00

1,499,093.12

42.83

10,000,000.00

8,100,000.00

7,875,410.00

97.23

16,650,000.00
45,013,600.00

15,230,000.00
44,568,600.00

10,767,382.03
30,173,081.16

70.70
67.70

104,910,353.23

104,910,353.23

65,405,824.23

62.34

45,424,532.00
19,981,292.23

54.86
90.37

82,799,060.00
22,111,293.23

82,799,060.00
22,111,293.23

สานักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานสูงสุด จาเป็นที่
จะต้ อ งมี งบประมาณบางส่ ว นที่ จ ะต้ อ งขยายเวลาการใช้ จ่ ายเงิ น จากปี งบประมาณ 2561 ไปใช้ จ่ ายใน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสอดคล้องกับกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ระบุให้
สานักงานฯ ควรจัดทาแผนการผูกพันงบประมาณ และการกันเงินเหลื่อมปี เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ด้วย
สานักงานกองทุนฯ จึงได้ดาเนินการจัดทาแนวทางการขยายเวลาการใช้จ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ (การขยาย
เวลาการใช้จ่าย/การผูกพันงบประมาณ/การกันเงินเหลื่อมปี)
ที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารกองทุ น ฯ มี ม ติ เห็ น ชอบแผนการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณประจาปี 2561 และเห็นชอบในหลักการของแนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณข้ามปี ตามที่
เสนอ โดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณแล้วขอให้สานักงานรายงานตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตามที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากระบบการงบประมาณของกองทุนฯ แตกต่างจากราชการ ไม่ควรใช้คาว่า “กันเหลื่อมปี
หรือ ผูกพันงบประมาณ” ดังนั้นควรใช้คาว่า “การขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน”
อนึ่งในปีงบประมาณ 2562 สานักงานจะได้จัดทาแผนการเบิกจ่ายเงิน (การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ) ที่ประกอบไปด้วยเงินที่ขยายเวลาการใช้จ่ายเงินข้ามปีงบประมาณจากปี 60, 61 มาใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ 2562 และเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติสาหรับปีงบประมาณ 2562 ที่อยู่ในแผนการเบิก
จ่ายเงินในปีงบประมาณ 2562 เสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ พร้อมกับแผนงบประมาณ และแผนการ
ดาเนินงานของกองทุนฯ ต่อไป

๑๒

มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
เห็นชอบในหลักการแนวทางการขยายเวลาการใช้จ่ายเงินข้ามปีงบประมาณหรือการกั นเหลื่อมปี โดยเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณแล้วขอให้สานักงานจาแนกผลการใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในแต่ละส่วนให้ชัดเจน
แล้วจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน สาหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณที่ขยายเวลาการใช้
จ่ายเงินข้ามปีและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วนามาเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฯ ประจาปีงบประมาณ 2561
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการฯ ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
หลักการและข้อกฎหมาย
(๑) การประเมิ น ผลงานตามสั ญ ญาจ้ า งผู้ จั ด การกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙
ข้อ ๗ การเสนอแผนการดาเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๗.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานที่จะดาเนินงานการบริหารจัดการกองทุนในแต่ละปี
ตามรอบปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีฯ ผู้รับมอบอานาจและ/หรือคณะกรรมการกองทุนเป็นการล่วงหน้าก่อนสิ้น
ปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งแผนงานดังกล่าวต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็นการ
แสดงวิสั ย ทัศ น์ แ ละศักยภาพในการปฏิ บัติ งานของผู้ รับจ้าง โดยอย่างน้อ ยจะต้องให้ ครอบคลุ มกรอบการ
ประเมิน ผลการปฏิบั ติงานทั้ง ๔ มิติ ประกอบด้วย ด้านประสิ ทธิผ ล ด้านประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงาน
ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านการพัฒนาองค์กร โดยต้องกาหนดเป้าหมายอันพึงวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพสาหรับการดาเนินงานตามแผนงานดังกล่าวนั้น ๆ ด้วย
(๒) งานอืน่ ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการดาเนินการ
(๓) ประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผู้จัดการ
ภาวะผู้ น า/วิสั ย ทั ศ น์ /การวางกลยุ ท ธ์ /ศั ก ยภาพเพื่ อ การปรับ เปลี่ ย น/การควบคุ ม
ตนเอง/การสอนงานและการมอบงาน
ความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและสานักงานกองทุนฯ
กรอบการประเมินผลการดาเนินงานของผู้จัดการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
๑. การประเมิ น ผลงานตามสั ญ ญาจ้ า งผู้ จั ด การกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และ
สร้างสรรค์ สัญ ญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ซึ่งมี 4 มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านประสิทธิภ าพ ด้านการพัฒ นา
องค์กร ด้านคุณภาพการให้บริการ
๒. การประเมินผลงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการดาเนินการ
๓. การประเมิ น สมรรถนะทางการบริห ารของผู้ จั ด การ 6 ด้าน ได้ แ ก่ ภาวะผู้ น า/
วิสัยทัศน์/การวางกลยุทธ์/ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน/การควบคุมตนเอง/การสอนงานและการมอบงาน
ทั้ง ๓ ส่วน จะประเมินโดยกาหนด กิจกรรมที่สาคัญและสะท้อนความสาเร็จ ตัวชี้วัด/
ค่าเป้ าหมาย/ผลการดาเนิ น งาน/สรุป ผลการประเมิน ซึ่งเป็ นความเห็ นชอบร่วมกันของคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลผู้จัดการและผู้จัดการ ดังนี้
มิติด้านประสิทธิผล ให้มีค่าน้าหนักรวมอยู่ที่ ระดับ 30
- ระดับความสาเร็จของการติดตามโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน
ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 15
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการที่สานักงานดาเนินการเอง ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 15
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มิติด้านประสิทธิภาพ ให้มีค่าน้าหนักรวมอยู่ที่ 20
- ร้อยละการเบิกจ่าย ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 20
มิติด้านการพัฒนาองค์กร ให้มีค่าน้าหนักรวมอยู่ที่ 25
- บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 5
- การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 5
- การตรวจสอบภายใน ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 5
- การบริหารจัดการสารสนเทศ ให้มีคา่ น้าหนักอยู่ที่ 5
- การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 5
มิติด้านการพัฒนาการให้บริการ ให้มีค่าน้าหนักรวมอยู่ที่ 25
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริหารโครงการ ให้มีค่าน้าหนักอยู่ที่ 25
๒. สาหรับการประเมินตามกรอบการประเมิน มิติด้านการพัฒนาการให้บริการ ให้ใช้ผลการ
ประเมินของกรมบัญชีกลาง ด้านที่ 4 การพัฒนาทุนหมุนเวียน มาใช้ในมิติด้านการพัฒนาองค์กร และสาหรับ
คะแนนในการประเมินมิตินี้ ให้นาผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนฯ
มาใช้สาหรับการประเมินในมิตินี้ด้วย
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน
(๑) แผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ประจาปี 2561
(2) ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่อยู่ในกรอบการประเมิน
(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่มีมติมอบหมายให้ผู้จัดการดาเนินการ
(4) เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและสานักงานกองทุนฯ
เห็นชอบให้นาเสนอกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ประจาปี 2561 ต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ กรอบการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานของผู้ จั ด การกองทุ น ฯ
ประจาปี ๒๕๖๑ โดยให้ไปพิจารณาค่าเป้าหมายผ่านเกณฑ์ประเมินอีกครั้งหนึ่ง และให้พิจารณาสัดส่วนน้าหนัก
การประเมินของแต่ละองค์ประกอบให้ชัดเจน
4.5 รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ในฐานะเลขานุการ รายงานการดาเนินงาน
ของสานักงานกองทุนฯ ได้รวบรวมแบบประเมินตนเองที่คณะกรรมการได้ประเมินตนเองไว้ได้รวม 9 ชุด แล้ว
ดาเนินการในการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองนั้น โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD: standard deviation) ส่วนการแปลความหมาย (Interpretation) ใช้การ
กาหนดค่าของช่วงค่าเฉลี่ยที่ได้ โดยใช้สูตร ค่าพิสัย / จานวนชั้น และความหมาย ดังนี้
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ค่าคะแนนเฉลี่ย (mean)
ความหมาย
1.00 – 1.75
น้อยที่สุด
1.76 – 2.50
น้อย
2.51 – 3.25
มาก
3.26 – 4.00
มากที่สุด
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการกองทุ น พั ฒ นาสื่ อ ปลอดภั ย และสร้ า งสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 สรุปได้ดังนี้
จานวนคณะกรรมการ 19 คน จานวนกรรมการผู้ตอบแบบประเมินตนเอง 9 คน คิดเป็นร้อยละ
47.36
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกองทุนฯ
ภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับมาก
 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุมของสานักงาน ค่าเฉลี่ย 2.97 อยู่ในระดับมาก
 ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
ค่าเฉลี่ย 3.31 อยู่ในระดับมากที่สุด
 ด้านการทาหน้าที่คณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.64 อยู่ในระดับมากที่สุด
 ด้านการประชุมของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.27 อยู่ในระดับมากที่สุด
 ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
 ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ค่าเฉลี่ย 3.22 อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ จากการประเมินตนเองของกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- เนื่ องจากเป็ น ช่วงต้น ขององค์กร มีเรื่องของการพั ฒ นาองค์กรค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเที ยบกับ
จานวนคณะกรรมการ
ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- องค์กรต้องสร้างความเข้มแข็งและสร้างความเข้าใจเพื่อการร่วมขับเคลื่อนงาน ต้องสร้างเครือข่าย
ด้านที่ปรึกษานอกจากคณะกรรมการ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานได้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการจับประเด็นและสังเคราะห์ประเด็น เพื่อเสนอกรรมการให้
กระชับ ตรงประเด็น
- ควรมีการสื่อสารอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรรมการ สานักงาน และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง
การพัฒนาระบบงานของกองทุนให้เข้มแข็ง
- เห็นสมควรให้สานักงานฯ ประสานงานในเรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ
เพื่อพิจารณา
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อนึ่ งในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเอาไว้ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทา
ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องอนุมัติเรื่องต่าง ๆ และ จัดทาแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง
ระหว่ า งข้ อ กฎหมาย ข้ อ ก าหนดของผู้ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ตรวจสอบกองทุ น ฯ และตั ว ชี้ วั ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
คณะกรรมการรับทราบบทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งสานักงาน
รับไปพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6 รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 3/2561) และขอปรับแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2561
นายวสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ ผู้ จั ด การกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร ขอให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน นายประพจน์ เภตรากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
๑. ผู้ ตรวจสอบภายในได้ รวบรวมข้อ มูล น ามาจั ดท า “รายงานผลการปฏิ บั ติงาน
ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓/๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ๆ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อสังเกต
ที่สาคัญที่พบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนดังกล่าว เสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในใน
คราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในได้เห็นชอบ “รายงานผลปฏิบัติงานตรวจสอบ
และปฏิ บั ติงานอื่ น ๆ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๓/๒๕๖๑ ตามที่ ได้ มีการรายงานโดยให้ ป รับ
ข้อความบางส่วน พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะสามารถปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๒๕๖๑ และท้ า ยที่ สุ ด เห็ น ชอบให้ มี ก ารน าเสนอขอปรั บ แผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖๑ ก่ อ นสิ้ น
ปี งบประมาณ โดยให้ ป รับ ลดงานในลั กษณะงานตรวจสอบลงจานวน ๒ งาน ประกอบด้ว ย กิจกรรมการ
ตรวจสอบการจัดสรรเงินแก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒
และ กิจกรรมตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) ดังนี้
งานตรวจสอบ

ตามแผนการปฏิ บั ติ ง านฯ สาเหตุที่เลือกที่จะไม่ปฏิบัติในแผนการตรวจสอบ
(กาหนดปฏิบัติ)
ประจาปี ๒๔๖๑
ล าดั บ ที่ ๒.๑ การจั ด สรรเงิ น แก่ ไตรมาส ๔
เนื่ อ งจาก งานอื่ น ๆ ที่ ยั ง เหลื อ มี ค วามส าคั ญ ที่ ม ากกว่ า
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
โดยเฉพาะ ลาดับที่ ๑.๒ ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง และลาดับที่
ก า ร พั ฒ น า สื่ อ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
๒.๒ การบริหารงานบุคคลและการปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ว่า
สร้างสรรค์ ครั้งที่ ๒ จากเดิมกาหนด
ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกั บ งาน
๒ ครั้ง
ดังกล่าวได้มีการตรวจสอบไปแล้ว ๑ ครั้ง
ลาดับที่ ๓ ตรวจสอบด้านเทคโนโลยี ไตรมาส ๓
เนื่องจาก แผนเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระหว่างขั้ นตอน
ส า ร ส น เ ท ศ ( Information
การเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนฯ
technology Audit)

๓. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในให้
คาแนะนาก่อนการนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว
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มติที่ประชุม รับทราบ ผลการตรวจสอบภายใน ในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๑ และเห็นชอบ
การปรับแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
4.7 แผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2562
นายวสั น ต์ ภั ย หลี ก ลี้ ผู้ จั ด การกองทุ น ฯ ในฐานะเลขานุ ก าร ขอให้ ประธาน
คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน นายประพจน์ เภตรากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการและผู้สูงอายุ รายงาน
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. ฝ่ ายตรวจสอบภายในได้ ดาเนิ น การด้านการจั ด ท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นาเสนอต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน จานวน ๒ ครั้ง คือ ในการประชุมครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๑ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีข้อมูลการนาเสนอและมติของคณะอนุก รรมการตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย
๑.๑ การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นาเสนอแนวทางใน
การพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตร CGIA ที่กรมบัญชีกลางจัดขึ้นสาหรับการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ ในหลักสูตรต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ได้รับวุฒิบัตรหลักสูตรดังกล่าวภายในระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๓) มติที่ประชุม เห็นชอบ
๑.๒ การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาเสนอ แผนการ
ตรวจสอบภายใน มติ ที่ ป ระชุม เห็ น ชอบ โดยให้ ป รับ ข้อ ๒.๓.๑ จากเดิม “การให้ ทุ น สนั บ สนุ น ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ (ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มประชาชน)” เป็น “การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน
ตามยุทธศาสตร์” และมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว รวมทั้งให้ทาการปรับกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในฯ ให้ครอบคลุมการจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว
๒. ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในให้
คาแนะนาในส่วนของการแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนการนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว ในขณะที่การปรับกฎบัตรการตรวจสอบภายในฯ ให้ครอบคลุมการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว และการเร่งรัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาวจะมีการดาเนินการในลาดับถัดไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ แจ้งกาหนดการประชุมฯ คราวต่อไปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการ
สอบถามกาหนดนัดหมายจากประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
--------------------------------------------------------------------------------

