- 18 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนประชาสัมพันธคณะทํางานดานประชาสัมพันธ
การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก
ผอ.สวท. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. รับทราบงบประมาณแผนการปฏิบัติงานการประชาสัมพันธงานมหกรรม
พืชสวนโลก ในสวนของ กปส. เปนเงิน 5,716,000.- ลานบาท
2. ให กคล. และ กกร. ชวย สวท. ในการขอหนังสือยืนยันการจัดสรร
งบประมาณดังกลาวให กปส.
3. ให สวท. เบิกเงินตามแผนดังกลาวจากบริษทั ฯ มาใหไดกอนที่จะสิ้นสุด
งานมหกรรมพืชสวนโลก
ผอ.สวท. รายงานเพิ่มเติมวา ในการดําเนินการ สวท. ไดประสานกับบริษัท
รี้ด เทรดเด็กซ จํากัด โดยบริษัทฯ ใหยึดแผนประชาสัมพันธที่มีลายมือชื่อของนายปรียาฯ ซึ่งเปน
หัวหนาคณะทํางานฯ ของบริษทั ลงนามกํากับ จึงจะถือวาเปนแผนนั้นไดรับการรับรอง และแผนนัน้
มีผูดําเนินการไปแลวกวาครึ่งหนึง่ สําหรับในการเบิกจายนัน้ กปส. สามารถรวบรวมเอกสาร และสง
ตั้งเบิกเงินไปที่บริษัทได แตจนถึงขณะนี้ สวท. ยังไมไดรับรายละเอียดจาก กคล. แตอยางใด
จึงเสมือนตางคนตางทํา และยังไมทราบแนวนโยบายวาจะดําเนินการตอไปอยางไร
รปส.(นางภัทรียาฯ) แจงวา ตามมติที่ประชุมครั้งที่แลว สรุปให กคล. และ
กกร. ชวย สวท. ในการขอหนังสือยืนยันการจัดจัดสรรงบประมาณดังกลาวให กปส. ทัง้ หมดเปนเงิน
5,716,000.- บาท (หาลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) มาใหไดกอ นงานมหกรรมพืชสวนโลก
เสร็จสิ้น ไดสอบถามกับ อกค. วาไดดําเนินการตามมติที่ประชุมหรือไม อยางไร
อกค. ชี้แจงวา ตามปกติของการดําเนินงานในแตละโครงการ หนวยงานที่
รับผิดชอบควรติดตอกับบริษัทฯ ขอหนังสือยืนยัน หรือประสานในเรื่องอื่น ๆ และนําสงเรื่องให
กคล. เพื่อทําสัญญาและดําเนินการตั้งเบิกใหตอไป
ผอ.สปต. เสนอวา จากการนําเสนอแผนประชาสัมพันธของ กปส. ที่เคย
ปฏิบัติกันมากับหนวยงานอื่น เมื่อ กปส. เสนองบประมาณไปแลว หนวยงานนั้น ๆ จะตัดงบประมาณ
มาใหตามแผนนั้น สปต. ยังไมไดมีการเบิกจายกับบริษัทฯ โดยจะทําการเบิกจายผานคณะกรรมการฯ
/ซึ่ง สวท. .........

- 19 ซึ่ง สวท. เปนกรรมการและเลขานุการ และ กปส. จะรวบรวมทั้งหมดใหหนวยงานสรุปยอดรายจาย
ทั้งหมดเทาใด ตกลงกันไวเปนจํานวนเทาใด ก็เปนไปตามนั้น หรือตามที่จายจริง และเมื่อ สวท.
มีหนังสือยืนยันของบริษัทฯ ก็ควรสําเนาสงเรื่องให กคล. รับไปดําเนินการทวงถามและตั้งเบิก
สวนที่เหลือถือเปนเงินรายไดของ กปส.
ผอ.สปข.3 ใหความเห็นวา เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องตาง ๆ ไดเคยดําเนินการ
มาแลว โดยเมื่อไดรับหนังสือยืนยันจะสงเรื่องให กคล. และ กกร. เพื่อทําสัญญาขอตกลง สวนหนวยงาน
ที่รับผิดชอบก็ทําปริมาณงานคาใชจายไป ใชจายไปเทาใด ก็เบิกตามนั้น โดยเบิกผานเลขานุการ
คณะกรรมการ และ กคล. ก็จายไปตามนั้น สวนที่เหลือถือวาเปนรายไดของ กปส.
อปส. ใหความเห็นวา การดําเนินการเปนไปตามที่ ผอ.สปต. และ ผอ.สปข.3
รายงาน จึงขอให ผอ.สวท. ไดนําหนังสือยืนยันของบริษัทฯ ให กคล. ดําเนินการเบิกจายโดยเร็วตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 รายงานผลการนําเสนอขาวทาง สวท.และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ที่ประชุม มีมติดังนี้
1. มอบหมายให ผอ.สนข. รับขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับปรุง
แกไข และใหรายงานเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป
2. ใหประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค รับไปแจงให ส.ปชส. ในพื้นที่ตาง ๆ
สงขาวในรายการหมุนตามวันใหกวางขวางยิ่งขึ้น
3. ให สนข. จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติเพื่อใหสามารถรับขาวเสียง
ไดตลอด 24 ชั่วโมง และให สนข. เรียบเรียงขาวเสียงที่ไดรับเปนขาวเขียนสําหรับอาน และพิจารณา
นําออกอากาศตามความเหมาะสมโดยเร็ว
ผอ.สนข. รายงานวา ไดดําเนินการแลว 3 เรื่องดังนี้ คือ
1. สนข. ไดปรับปรุงแผนภูมิ การเสนอขาวตาง ๆ ตามขอเสนอแนะของ
ที่ประชุมแลว โดยเฉพาะ ผชช.(น.ส.พันธทิพยฯ) ไดประชุมกับทีมงานและทํา WORK SHOP นําขอ
ผิดพลาด ขอบกพรอง มาปรับปรุง โดยเชิญผูแทน สปข. ละ 2 คน ไปหารือ ทั้งนี้ ไดเนนในเรื่อง
ขวัญ กําลังใจดานขาว เนนผูมีผลงานในการสงขาวของผูสื่อขาว เพื่อสรางขวัญ และกําลังใจตอไป
/2. สนข. ไดฝากให.........

- 20 2. สนข. ไดฝากใหประชาสัมพันธผแู ทนภาค ไปแจง ส.ปชส. ในพื้นที่ใหสงขาว
ในรายการ “หมุนตามวัน” ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ สวท. ใหมากยิ่งขึ้น
3. สนข. ไดจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติ เพื่อใชบันทึกขาวตลอด 24 ชั่วโมง
เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ผอ.สวท. รายงานวา สวท. ไดดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียง ประจําเดือน

ตุลาคม 2549 ดังนี้
1. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลของ สวท.
สวนกลาง และ สปข.1-8 รวม 9 ยุทธศาสตร
2. รายงานการถายทอดเสียง 3 เครือขาย จํานวน 18 ครั้ง รวมเวลา
ในการถายทอดเสียง 41 ชั่วโมง 5 นาที รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 535,000.- บาท
3. สรุปผลงานเดนของ สวท.สวนกลางและสวนภูมิภาค
- สวท.สวนกลาง จัดรายการพิเศษและคอนเสิรต “รวมใจชวยผูประสบภัย
น้ําทวม”
- สวท.ลําปาง ปรับปรุงหองสงกระจายเสียง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สทท.11 รายงานวาไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทาง
วิทยุโทรทัศน ประจําเดือนตุลาคม 2549 ดังนี้
/1. การดําเนินการ.........

- 21 1. การดําเนินการออกอากาศรายการประจํา
2. การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายได
แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
3. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
5. รายการรวมผลิต 33 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 9,826,344.70 บาท
6. สัดสวนรายการสปอตและการถายทอดสดเชาเวลา, สัดสวนรายการสปอต
และการถายทอดเพื่อการประชาสัมพันธ
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 12,115,033.- บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 13,964,300.- บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานวาไดนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
(http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําเดือนตุลาคม 2549 ประกอบดวย
1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
2. กราฟแสดงสถิตขิ าว ส.ปชส.พระนครศรีอยุธยา และ สวท.เชียงใหม
สงขาวมากที่สุด
3. กราฟแสดงสัดสวนการเผยแพรขาวผานสื่อวิทยุและอินเตอรเน็ตและ
การนําเสนอขาวในประเทศ
4. ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการสําคัญของรัฐบาล
5. จํานวนผูชมเทียบกับเดือนสิงหาคม 2549 เพิ่มขึ้น 901,563 ครั้ง
6. สถิติการสงขาวของผูสื่อขาวสวนกลาง ผูสื่อขาว สวท. ทั่วประเทศ
และ ส.ปชส.
7. สถิติเว็บไทย (เดือน ต.ค.49) จํานวน 9,157 เว็บ สนข. อยูอันดับที่ 404
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 รายงานผลการดําเนินงาน.........

- 22 4.4 รายงานผลการดําเนินงานของกองงาน กกช.
อกช. รายงานวากองงาน กกช. ไดรายงานผลการดําเนินการในเดือน
ตุลาคม 2549 ดังนี้
1. ผลิตรายการตาดู-หูฟง ซึ่งออกอากาศเปนประจําทุกวันอาทิตย สัปดาหที่ 2
ของเดือน ทาง สทท.11 สําหรับการออกอากาศประจําเดือนตุลาคม 2549 ในวันอาทิตยที่ 12
พฤศจิกายน 2549 ออกอากาศเรื่อง “หามการโฆษณา 24 ชั่วโมง ใครไดใครเสีย”
2. ดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต จากหนวยงานทะเบียนวิทยุ
6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาต กองงาน กกช. และ สปข.1-8 ประจําเดือน
ตุลาคม 2549 รวมยอดเงินทั้งสิ้น ประกอบดวย
เดือนตุลาคม 2548
1,407,300 บาท
เดือนกันยายน 2549
1,223,750 บาท
เดือนตุลาคม 2549
1,859,550 บาท
สรุปวาเดือนตุลาคม 2549 เก็บไดมากกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
อกช. รายงานวากองงาน กกช. ไดดําเนินการจัดทําสรุปและวิเคราะหขาว
บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอผูบริหาร และเปน
ขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและเคเบิลทีวี
นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส. ดวย สําหรับในรอบเดือนพฤศจิกายน
2549 มีประเด็นสําคัญ รวม 2 ประเด็น ประกอบดวย
1. กรมประชาสัมพันธ
2.เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.7 เว็บไซต.........

- 23 4.7 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช. รายงานวา ศสช. ไดดําเนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธกจิ กรรม
ผานสื่ออินเทอรเน็ต ประจําเดือนตุลาคม 2549 ประกอบดวย
ศสช. ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธกจิ กรรมผานสือ่ อินเทอรเน็ต
ประจําเดือนตุลาคม 2549 ประกอบดวย
1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาว
325 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
143 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
325 ขาว
รวมทั้งหมด
793 ขาว/บทความ
4. สรุปอันดับดีที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,278 เว็บไซต
อันดับที่ 295
- หนวยงานราชการ, องคกร 905 เว็บไซต
อันดับที่ 10
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็บไซต
อันดับที่ 1
(หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:treuhits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 ความคืบหนาการประชาสัมพันธงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
ราชพฤกษ 2549
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 ไดจดั ตั้งศูนยราชพฤกษ ชาแนล เพื่อทําการ
ประชาสัมพันธงานราชพฤกษ 2549 ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และหนวยบริการขอมูล
ประชาชน หรือ Service Unit จนถึงขณะนี้ (14 พ.ย. 2549) สื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต
ไดดําเนินการตามแผนที่วางไว โดยไดดําเนินการดังนี้
1. จัดหนวยบริการประชาชน Service Unit มีประชาชนและนักทองเที่ยว
โทรศัพทเขามาสอบถามเรื่องการจําหนายตั๋ว สถานที่จอดรถ เสนทางจราจร และกิจกรรมตาง ๆ
ภายในงานราชพฤกษ 2549 จากทั่วทุกภาคของประเทศ จนถึงขณะนี้มีประชาชนและนักทองเที่ยว
/โทรศัพทเขามาใชบริการ.........

- 24 โทรศัพทเขามาใชบริการแลว 1,370 ราย และคาดวาในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งมีวันหยุดติดตอกัน
หลายชวง คาดวานาจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก เพราะมีการซื้อตั๋วเขาชม
งานในชวงวันหยุดเต็มแลวทุกสัปดาหไปจนถึงชวงปใหม จึงคาดวาจะมีนักทองเที่ยวใชบริการของ
Service Unit มากขึ้น
2. สปข.3 ไดเปดหนาเว็บไซตราชพฤกษ http://www”flora.prdnort.in.th
ใหบริการขอมูลขาวสารของงานตั้งแตเดือนกันยายน จนถึงขณะนี้ มีผูเขามาชมเว็บไซตเดือนกันยายน
2549 จํานวน 1,646 ราย, เดือนตุลาคม 2549 จํานวน 10,471 ราย และ วันที่ 1-14 พฤศจิกายน
2549 จํานวน 21,243 ราย รวมเปน 32,360 ราย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการประชาสัมพันธ “เรารักในหลวง”
ผอ.สนผ.รายงานวา กปส. จะจัดทํากิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม
2549 โดยใชสื่อของ กปส. ทุกสื่อ และขอความรวมมือจากสื่อภายในและภายนอก เพื่อสรางกิจกรรม
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2549 โดยมีกรอบการดําเนินงาน “เรารักในหลวง” โดยจะใช
รูปแบบ Campaign สื่อและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธในวโรกาสที่สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมี
พระชนมพรรษา 79 ป และเขาสูพระชนมพรรษา 80 ป กําหนดใหทุกหนวยงานรายงานผล 2 ชวง
คือ ชวงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 และ ชวงวันที่ 6 ธันวาคม 2549
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อปส. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มาแลว 1 ชุด ซึง่ ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป การดําเนินการสิน้ สุดถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ขณะเดียวกัน
ไดแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2550 เปนตนไป และใหขอสังเกตวา การดําเนินงานที่ผานมา สวนงานที่รับผิดชอบ
ตางใหน้ําหนักความสําคัญในการประชาสัมพันธงานฉลองสริริราชสมบัติครบ 60 ป โดยเฉพาะ
/ในวันที่ 9 มิถุนายน.........

- 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 อยางยิ่งใหญ ทําใหงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2549
ลดความสําคัญลง ซึ่งขณะนี้มีเวลาเหลือเพียง 1 สัปดาหเทานั้น จึงขอมอบอํานาจให ผอ.สปข.1-8,
ปชส.ทุกจังหวัด ไดไปดําเนินกิจกรรมใหปรากฏชัดเจน สรางความสําคัญใหกับกิจกรรมดังกลาว
โดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเทิดพระเกียรติ รวมแสดงความจงรักภักดี และรวมกันถวาย
พระพร รวมทั้งใหเพิ่มความถี่ในการดําเนินการในการประชาสัมพันธแทรกในทุกรายการ ทั้งวิทยุ
กระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน เชน ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมกันสวมเสื้อสีเหลืองตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป, แทรกเพลงพระราชนิพนธ, รายการถวายพระพร, รายการกลาวคําอาเศียรวาท และกิจกรรม
อื่นใดก็ไดที่เปนการนําเสนอใหปรากฏตอประชาชน ใหมีความสําคัญเทากับงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป ในชวงเดือนมิถุนายน สิ่งสําคัญขอใหมีการประสานขอมูลกันใหชัดเจนและถูกตอง
สามารถนําขอมูลเผยแพรทาง สวท. และ สทท.11 สวนกลาง และ Web ของ กปส. ได และ
มอบหมายให ส.ปชส. ประสานกับวิทยุชุมชนในพื้นที่ใหมาเปนเครือขาย ถายโอนขอมูลจาก Web
ของ กปส. ไปใชใหเกิดประโยชนได โดยใหรายงานผลให สนผ. รวบรวมเพื่อนําเสนอนายก
รัฐมนตรีไดทราบตอไป

มติที่ประชุม
1. มอบให สปข.1-8 ไปพิจารณาจัดทํากิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติและรายงานผลไปที่ สนผ.ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2549
2. มอบให ปชส.จังหวัด ประสานกับวิทยุชุมชน
ใหประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดงานในวันที่ 5 ธันวาคม 2549
5.2 การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชม
อกช. รายงานวา กปส. และผูบ ริหารสถานีวทิ ยุโทรทัศน 6 สถานี
ไดรวมประชุมหารือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูช มอยางตอเนื่อง จํานวน
5 ครั้ง (ระหวางวันที่ 14 กรกฎาคม – 3 พฤศจิกายน 2549) ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ
ในการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชม โดยการแสดงสัญลักษณตาง ๆ และ
ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไว โดยมีสาระสําคัญดังนี้
1. สถานีฯ ตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) ขอ 16
กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ.2544) และกฎ ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
/2. รายการที่ไมตอง.........

- 26 2. รายการที่ไมตองมีการจัดระดับ ไดแก
2.1 รายการขาวและสถานการณปจจุบัน เนื่องจากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ตามธรรมชาติ
2.2 รายการที่มีความยาวนอยกวา 15 นาที
2.3 รายการถายทอดสดบางประเภท เชน งานพระราชพิธี งานพิธี งานประชุม
สัมมนาทางวิชาการ การแสดง/ดนตรี กีฬา เปนตน
3. การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชมพิจารณาจาก
ประเด็นตาง ๆ ไดแก ความรุนแรงทางรางกายและจิตใจ เรือ่ งทางเพศและการโป เปลือย ภาษา
ที่กาวราวหรือลวงละเมิดผูอื่น สิ่งเสพติดและของมึนเมา การตอตานหรือลวงละเมิดบุคคลหรือ
กลุมบุคคล
4. ระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชมมีดังนี้
4.1 “ด” รายการสําหรับเด็ก (2 – 12 ป) ประกอบดวย
“ก.” รายการสําหรับเด็กกอนวัยเรียน (2 – 6 ป)
4.2 “ท” รายการทั่วไป เหมาะสําหรับคนทุกวัย
4.3 “น” รายการที่ผูปกครอง/ผูใหญควรใหคําแนะนําแกเยาวชนประกอบดวย
“น13” รายการที่ผูปกครอง / ผูใหญควรใหคําแนะนําแกผูชมที่มีอายุ
นอยกวา 13 ป
“น18” รายการที่ผูปกครอง / ผูใหญควรใหคําแนะนําแกผูชมที่มีอายุ
นอยกวา 18 ป
4.4 “ฉ” รายการเฉพาะที่เหมาะสําหรับผูที่มีอายุมากกวา 18 ป เทานั้น
5. การแสดงสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุมผูชมจะแสดง
ทั้งกอนรายการ และระหวางรายการที่มุมซายดานลางของจอภาพ ทั้งนี้ สถานีฯ ทัง้ 6 สถานี
จะเริ่มแสดงสัญลักษณดงั กลาว ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เปนตนไป เพือ่ เปนการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
มติที่ประชุม
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/5.3 โครงการผลิต.........

