
 ตามที ่สปช. ไดร้บัมอบหมายให้จดัตัง้ศนูยพั์กพิงชัว่คราวสำาหรับผูป้ระสบ

อุทกภัย ประจำาปี ๒๕๕๔ ณ อาคารหอพักกระดังงา หอพักการเวก ห้องสตูดิโอ

โทรทัศน์ และห้องนันทนาการ ๓ โดยได้เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยทั้งบุคลากร

ภายใน กปส. และบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการ จำานวน ๒๕๖ คน

การดำาเนินการดังต่อไปนี้
 ๑) สปช. จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ สปช. เพื่อวางแผน

เตรียมการให้บริการโดยจัดตั้งคณะทำางานฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายดูแลสถานที่ และ

สาธารณปูโภค ฝา่ยดแูลอาหาร และเครือ่งดืม่ ฝา่ยดแูลดา้นการลงทะเบยีนผูพ้กัพงิ 

ฝา่ยใหบ้รกิารและอำานวยความสะดวกทัว่ไป ฝา่ยตดิตามและประเมนิผลความพงึ

พอใจผู้พักพิง เป็นต้น

 ๒) ผอ.สปช. ในฐานะผูจั้ดการศูนย์ฯ ได้จัดประชุมช้ีแจงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

กับการจัดตั้งศูนย์พักพิง พร้อมแนวปฏิบัติสำาหรับผู้พักพิงในการเข้ามาอาศัย

ชั่วคราวในศูนย์พักพิง เพื่อให้ผู้พักพิงได้รับทราบและเข้าใจในสิทธิอันพึงมีพึงได้

ของผู้พักพิง และแนวทางการอยู่ร่วมกันในศูนย์อย่างมีความสุขตามสมควร เมื่อ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 ๓) สปช. ได้จัดสิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้พักพิง 

  ๓.๑ เครื่องนอน ประกอบด้วยเสื่อ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม

  ๓.๒ ของใช้ในชีวิตประจำาวัน ประกอบด้วย สบู่ ยาสีฟัน  

ผงซักฟอก กระดาษชำาระ อุปกรณ์ซักล้างต่าง ๆ

  ๓.๓ ห้องอาบน้ำา ห้องสุขา พัดลม และเครื่องปรับอากาศให้

บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง

  ๓.๔ เวชภัณฑ์ และยาสามัญประจำาบ้าน พร้อมรถยนต์ตู้เพื่อให้

บริการกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน

การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับ

ผู้ประสบอุทกภัย  ประจำาปี ๒๕๕๔

สรปุผลการดำาเนนิงานใหบ้รกิารศนูย์พกัพงิชัว่คราวสำาหรบัผูป้ระสบอทุกภัยของ สปช. 
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  ๓.๕ จดัเจา้หนา้ทีใ่หบ้รกิารอำานวยความสะดวกตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
พร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ที่ผู้

พักพิงอาศัย

 ๔) บริการจัดอาหาร เครื่องดื่ม และน้ำาดื่ม แก่ผู้พักพิง

  ๔.๑ อาหารกล่องสำาหรับข้าราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) วันละ 

๑ มื้อ ยกเว้น วันเสาร์ – วันอาทิตย์ วันละ ๓ มื้อ สำาหรับประชาชนทั่วไปวันละ 

๓ มื้อ ทุกวัน

  ๔.๒ น้ำาดื่มให้บริการแก่ผู้พักพิงตามความต้องการทุกวัน

  ๔.๓ เครื่องดื่มให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง (กาแฟ ชา โอวัลติน)

  ๔.๔ นมผงสำาหรบัทารกอาย ุ๑ เดอืน ๑ คน และนมกลอ่งสำาหรบั

เด็กอายุไม่เกิน ๑๐ ขวบ จำานวน ๒๗ คน

 ๕) งบประมาณค่าใช้จ่าย

  คา่ใช้จา่ยท่ีสามารถเบกิจา่ยจากงบประมาณของกระทรวงพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นค่าเครื่องอุปโภค จำานวน ๘๑,๓๕๐ บาท ค่า

อาหาร จำานวน ๒๒๑,๘๒๐ บาท รวมทั้งสิ้น จำานวน ๓๐๓,๑๗๐ บาท

 ๖) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้พักพิง

  สปช. ได้จัดทำาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้พักพิง 

จำานวน ๑๒๐ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕ ผล

การประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับร้อยละ ๘๖.๖๐ (๔๓๓) โดยประเด็นการจัดตั้ง

ศูนย์สามารถอำานวยความสะดวก และเป็นประโยชน์ต่อผู้พักพิงมีค่าคะแนนสูงสุด

เท่ากับร้อยละ ๙๐.๔๐ (๔.๕๒)      

๗) สปช. ไดร้บัความอนเุคราะหจ์ากหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั ดงันี:้- 

  ๗.๑ กรมควบคุมโรค มอบหนังสือ “โรคติดต่อที่มากับอุทกภัย 

และการเฝ้าระวัง” จำานวน ๑๐๐ เล่ม พร้อมยาสามัญประจำาบ้าน ๑,๒๕๐ ชุด

  ๗.๒ บริษทับุญรอดบรวิเวอรี ่จำากดั มอบน้ำาดืม่ ตราสงิห ์จำานวน 

๑๒,๐๐๐ ขวด

  ๗.๓ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามอบน้ำาดื่ม 

จำานวน ๔,๐๐๐ ขวด
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 ๘) การปดิศนูยพ์กัพงิช่ัวคราว สปช. ดำาเนนิกาใหบ้รกิารศนูย์พกัพงิชัว่คราวตัง้แต่

วันท่ี ๑๔ พฤศจกิายน – ๓๐ ธนัวาคม ๒๕๔๔ รวมเวลา ๔๗ วนั โดยไดย้ตุใิหบ้รกิารอาหารแก ่

ผู้พักพิงตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ
• แบบฟอรม์การลงทะเบยีนผูพ้กัพงิของกระทรวงพฒันาสังคมฯ มกีารปรบัเปล่ียน

ถงึ ๓ ครัง้ ทำาใหเ้จา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตัเิสยีเวลามากในการจดัทำาทะเบยีนประวตัผิูพ้กัพงิ

• เคร่ืองอุปโภคบริโภคหลายรายการทีใ่หบ้รกิารแกผู้่พกัพงิไมส่ามารถเบกิจ่ายจาก

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้

• รายละเอียดเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่อนข้างละเอียดซับซ้อน ทำาให้ยุ่งยาก

แก่ผู้ปฏิบัติในกรณีการดำาเนินการเร่งด่วน

• การใหบ้รกิารดา้นอาหารเปน็เรือ่งยุง่ยากมากสำาหรบัผูป้ฏบิตั ิเนือ่งจากในสปัดาห์

แรกยังไม่มีผู้มารับเหมาจัดอาหารให้ผู้พักพิงทำาให้ สปช. ต้องขอความอนุเคราะห์

พนักงานทำาความสะอาดจัดให้บริการไปพลางก่อน เนื่องจากทางกระทรวงพัฒนา

สังคมฯ ไม่เห็นชอบให้จ่ายเงินค่าอาหารแก่ผู้พักพิงเพื่อไปจัดหาเอง

แนวทางปรับปรุงแก้ไข
 หาก กปส. มีความจำาเป็นต้องจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในโอกาสต่อไป 

จึงขอเสนอแนวทางดำาเนินการดังนี้ :-

 ๑) กปส. ควรเปดิเป็นศนูย์พักพิงเฉพาะขา้ราชการ และเจ้าหนา้ที ่กปส. เทา่นัน้  

โดยไม่จำาเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

 ๒) ควรจัดให้บริการเฉพาะที่พัก โดยงดเว้นการให้บริการอาหาร น้ำาดื่ม 

และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เนื่องจากผู้พักพิงส่วนใหญ่มีความจำาเป็นในการ

ขอรับการสนับสนุนด้านที่พักอาศัยเป็นหลัก

 ๓) จดัใหบ้รกิารทีพ่กัอาศยัแกข่า้ราชการและเจา้หนา้ทีท่ีไ่มไ่ดน้ำาครอบครวั

มาอาศัยด้วย ณ ห้องทำางาน หรือห้องว่างตามอาคารต่างๆ ของ กปส. สำาหรับผู้

พักพิงที่มาอาศัยทั้งครอบครัว ควรจัดให้พัก ณ หอพักของ สปช.
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ภาพประกอบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำาหรับ

ผู้ประสบอุทกภัยประจำาปี ๒๕๕๔
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การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๕๔
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เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำาปี ๒๕๕๕

การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำาปี ๒๕๕๔
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สถาบันการประชาสัมพันธ์ได้รับจัดสรรเงินงบ

ประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๕ ดังนี้

 ๑. งบภารกิจพื้นฐาน ๒,๓๓๘,๕๐๐ บาท

 ๒. โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านประชาสัมพันธ์และส่ือสาร

มวลชน ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๓. โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

มวลชน ๓๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ๔. โครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ๕,๗๒๗,๐๐๐ บาท

2,338,500 , 28%

50,000 , 1%

5,727,000 , 67%

งบภาระกิจพื้นฐาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน 

โครงการพัฒนาบุคลากร กปส.

300,000 , 4%
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๑. พัฒนานวัตกรรมด้านวิชาชีพการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

 โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการฝกึอบรม และ

ระบบการเรียนการสอนทางไกล (E-learning) เพื่อครอบคลุมผู้รับบริการอย่างทั่ว

ถึง อีกทั้งพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารทางวิชาการและนวัตกรรม

ดา้นการประชาสัมพนัธ์และส่ือสารมวลชนโดยใชส้ือ่ผสมทกุรปูแบบ (New media/ 

Multimedia) รวมทั้งพัฒนาสื่อประกอบการฝึกอบรมและการให้บริการเทคโนโลยี

การประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้ทันสมัย

๒. ให้บริการทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

 โดยการขยายบทบาททางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เป็น

ศูนย์กลางข้อมูลและสนับสนุนงานทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน รวมทั้ง

พฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นงานวชิาการ ดา้นวทิยากร ดา้นผูเ้ขา้รับการอบรม เพือ่

ใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้งตามแนวทางการบรหิาร

จัดการขององคก์ร (Enterprise Resource Planning) ซ่ึงจะทำาใหก้รมประชาสมัพนัธ์

เป็นองคก์รทีท่นัสมยั ผูบ้รหิารมขีอ้มลูประกอบการพจิารณาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง รวดเรว็ 

ทันสถานการณ์ ตลอดจนสามารถที่จะบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาค

ราชการอื่น

๓. พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนภาครัฐ องค์กร

ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

 โดยการกำาหนดหลักสูตรสำาหรับบุคคลทีจ่ะเลือ่นระดบัในตำาแหนง่ที่สงูขึน้

ในสายงานประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชนของกรมประชาสมัพนัธ ์และหนว่ยงาน

ภาครฐัอืน่ๆ และจะเปน็ศนูยก์ลางในการสรา้งเครอืขา่ยการจดัฝกึอบรมใหแ้กห่นว่ย

งานในสังกัดภูมิภาค ๘ เขต ให้สามารถรองรับการจัดฝึกอบรมในระดับภูมิภาคได้

อย่างทั่วถึง รวมทั้งการเป็นองค์กรหลักของภาครัฐในการจัดกิจกรรมการสัมมนา 

การประชุมทางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ทิศทางของสถาบันการประขาสัมพันธ์ในอนาคต
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๔. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ

 สถาบันฯ จะเป็นศูนย์กลางการประสานงานการจัดฝึกอบรม การแลก

เปลี่ยนบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสือ่สารมวลชน ให้กับ

บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 

มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกับองค์กรสื่อท้ังในและต่างประเทศ อีก

ทั้งมกีารสร้างเครือขา่ยเพื่อให้เกิดความร่วมมอืดำาเนนิงานดา้นการประชาสัมพันธ์

และสื่อสารมวลชน โดยใช้ฐานข้อมูลจากผู้เข้ารับการอบรม เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการพัฒนาหลักสูตร

๑. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน 

มีแนวทางดำาเนินการดังนี้

 ๑.๑ จัดทำาหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สำาหรับ

บคุลากรภาครฐั และภาคเอกชนทีส่นใจ โดยเนน้กลุม่เปา้หมายเปน็ผูบ้รหิารระดบั

สูง ผู้บริหารระดับกลาง และนักการเมือง

 ๑.๒ สร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และส่ือสารมวลชน 

โดยพฒันาเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานวชิาชีพ

การประชาสัมพันธ์

 ๑.๓ ออกแบบหลักสตูรฝกึอบรมการเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเปน็ผูป้ระกาศ 

เพื่อรองรับการทดสอบขอใบรับรองการเป็นผู้ประกาศจาก กสทช.

๒. การพฒันาความรว่มทางวชิาการ กบัสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานตา่ง ๆ

 ๒.๑ จัดหลักสูตรการฝกึอบรมรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั เพือ่พฒันาบคุลากร

ที่ทำาหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

 ๒.๒ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษา ในรูปแบบการ

จัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำาผลการอบรม

ไปเทยีบโอนหนว่ยกติเพือ่ศกึษาตอ่ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสถาบัน

การศึกษาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์
การพัฒนานวตักรรมดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารมวลชน กำาหนดเปน็ ๒ แนวทางดงันี้
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 ๒.๓ เป็นศูนย์กลางการประสานงานการจัดฝึกอบรม การแลกเปลี่ยน

บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ให้กับหน่วย

งานภาครัฐ และจัดสัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดย

เฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

  ๒.๔ จัดทำาฐานข้อมูลครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน 

เพื่อขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

- ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

 กำาหนดหลักสูตรสำาหรับบุคลากรที่จะเลื่อนระดับในตำาแหน่งที่สูงข้ึนใน

สายงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนและหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ารับการ

อบรมในหลักสูตรที่กำาหนด กล่าวคือ 

  ๑. จากระดับพื้นฐานสู่ระดับชำานาญการ ได้แก่ 

    - หลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ 

    - ผู้บริหารระดับต้น 

  ๒. จากระดับชำานาญการขึ้นเป็นระดับมืออาชีพ ได้แก่

    - หลักสูตร Strategic PR

    - นักบริหารงานประชาสัมพันธ์

    - ผู้บริหารระดับกลาง 

- ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

 ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ ดำาเนินการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์

ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง

บรรยายพร้อมเครื่องมือส่ือนวัตกรรมการฝึกอบรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีโดยให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมโีอกาสฝึกปฏบิตัจิรงิ และเปน็การเสรมิ

สร้างทักษะการเรียนรู้ อย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพ

 ดา้นอาคารสถานที ่จดัระบบการบำารุงรักษาอาคารสถานท่ี ห้องฝึกอบรม 

หอ้งประชมุ หอ้งทำางาน หอ้งพกั และสาธารณูปโภค ตลอดจนปรบัภมูทิศันบ์รเิวณ

โดยรอบเพื่อสร้างบรรยากาศการทำางาน และเอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ

ฝึกอบรม

แนวทางการพัฒนาสถาบันการประชาสมัพันธ์
งานพฒันาหลกัสตูรเพือ่ยกระดับมาตรฐานวิชาชพีด้านการประชาสัมพันธ์ 
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