- 16 ความเปนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้
1. สถาบันการประชาสัมพันธไดใหความรวมมือทางวิชาการกับสมาคมฯ จัดฝก
อบรมหลักสูตรนี้มาตั้งแต รุนพิเศษ 1 – รุนพิเศษ 48 ปละประมาณ 1-2 รุน โดยเฉพาะในการจัด
ฝกอบรมรุนพิเศษ 48 ซึง่ จัดในระหวางวันที่ 22 - 31 ตุลาคม 2548 รปส.(นางอัจฉรา หัศบําเรอ)
ไดอนุมัติใหความรวมมือ ขณะเดียวกันมีเหตุการณที่คณะกรรมการสมาคมฯ เกิดความขัดแยง
ภายในสมาคมฯ และฟองรองนายวีระ ลิมปะพันธ นายกสมาคมฯ ตอศาล คดียักยอกทรัพยของ
สมาคมฯ ซึ่งคดีดังกลาวอยูในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
2. กปส.ไดนาํ เรื่องดังกลาวเขาที่ประชุม คบส. ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2548 ที่ประชุมมีความเห็นวา กปส.ไดอนุมัติหลักสูตร “เจาหนาที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุน
พิเศษ 48 ไปแลว และสมาคมฯ ไดประชาสัมพันธหลักสูตรผานสื่อตาง ๆ รวมทั้งสมาคมฯ รับสมัคร
ไวแลวเปนจํานวนมาก จึงพิจารณาวาเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทุกฝาย โดยเฉพาะจะมีผล
เสียกับผูบริหาร กปส. และความสัมพันธอันดีกับสมาคมฯ จึงเห็นสมควรใหความรวมมือจัด
หลักสูตร “เจาหนาที่รายการวิทยุกระจายเสียง” รุนพิเศษ 48 ในครั้งนัน้ ไปกอน สําหรับในครั้งตอไป
กปส. ควรวางตัวเปนกลาง เพราะขอเท็จจริงยังไมปรากฎวาผูบริหารสมาคมฯ ฝายใดผิดหรือถูก
หลังจากการใหความรวมมือในรุนพิเศษ 48 ไปแลว ใหชะลอการรวมกิจกรรมกับสมาคมฯ ไวกอน
จนกวาการพิจารณาคดีของศาลจะสิ้นสุด
ผอ.สปช.รายงานเพิ่มเติมวา สถาบันฯ ไดจัดฝกอบรมในหลักสูตร
“นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” ดังนี้
1. ในป 2549 สถาบันฯ ไดเปดหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” รุนที่
1-4 รวม 4 รุน รุนละไมเกิน 70 คน ซึ่งไดปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เนนวิชาการ ทักษะวิชาชีพ โดยใชระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการฝกอบรม เก็บเงินจาก
บุคคลภายนอกเปนคาลงทะเบียน คนละ 5,500 บาท มีผสู นใจสมัครเขาอบรมเปนจํานวนมาก
เนื่องจากรับจํานวนจํากัดและมุงเนนคุณภาพในการฝกอบรมและฝกปฏิบัติ
ตลอดจนสถาบันฯ
มีความพรอมในทุกดาน
2. ในป 2550 สถาบันการประชาสัมพันธ กําหนดแผนประจําปที่จะดําเนินการฝก
อบรมหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” รุนที่ 5-6 จํานวน 5 รุน สําหรับบุคคลทั่วไป
เชนเดียวกับป 2549
/3. ในการดําเนินการ.........

- 17 3. ในการดําเนินการที่ผา นมา สถาบันการประชาสัมพันธ จะดําเนินการใหความ
รวมมือจัดหลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสีย’’” เฉพาะหนวยงานที่มีความจําเปนพัฒนา
บุคลากรของหนวยงานนั้น ๆ เทานั้น โดยหนวยงานตาง ๆ เหลานี้มิไดแสวงหากําไร
ผอ.สปช.ไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
1. หลักสูตร “นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” เปนหลักสูตรที่จัดขึ้นตามกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน พ.ศ.2498 หมวด 2 ขอ 9 ผูจัดรายการจะตองผานการอบรมจาก กปส. จึงจะมีคุณสมบัติ
ครบถวนและไดรับบัตรผูจัดรายการ ดังนั้น เพื่อเปนมาตรฐานของใบประกอบวิชาชีพ ไมวาจะเปน
บุคคลทั่วไปหรือสมาชิกของสมาคมฯ จึงเห็นสมควรใหสมาคมฯ สงสมาชิกที่ยังไมไดรับการอบรม
สมัครเขารับการอบรมเชนเดียวกับบุคคลภายนอก ตามวัน เวลา ที่สถาบันฯกําหนดจัดเอง
2. สําหรับการรวมมือกันจัดระหวางสมาคมฯ กับสถาบันฯ เห็นสมควรใหความ
รวมมือในแนวทางอื่น เชน การประชุมทางวิชาชีพสื่อสารมวลชน การสัมมนาดานกฎหมายและ
ระเบียบสําหรับนักจัดรายการวิทยุฯ จรรยาบรรณและจริยธรรมสําหรับจัดจัดรายการวิทยุฯ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารมวลชนในรูปแบบตาง ๆ เปนตน
เพื่อใหสมาชิกสมาคมฯ ไดมีความรูดานกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ จริยธรรม เทคโนโลยี ตลอดจน
มีจิตสํานึกในการเปนนักจัดรายการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม
จากมติที่ประชุม คบส.ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 มีมติให
กปส. ควรวางตัวเปนกลาง โดยใหชะลอการรวมกิจกรรมกับสมาคมฯ ไวกอน จึงเห็นสมควรให
ที่ประชุมพิจารณาทบทวนการใหความรวมมือกับสมาคมฯ
ผอ.สทท.11 ชี้แจงวา เคยเปนผูอํานวยการโรงเรียนสถาบันการประชาสัมพันธ
ซึ่งตามขอเท็จจริง กปส.เปนตนแบบของการฝกอบรม ผูอบรมควรมุงมาที่ กปส.ใบประกาศนียบัตร
สําหรับผูผ านการอบรม อปส. เปนผูล งนาม ตอมามีแนวความคิดวา ใหหนวยงานเอกชนมารวม
กับ กปส. จึงมีการติติงจากสมาคมฯ วา กปส. จะไปแยงชิงรายไดของสมาคมฯ จึงไดยืมมือ กปส.
ตลอดมา จนกระทั่งเกิดความขัดแยงภายในระหวางนายวีระ ลิมปะพันธ กับนายวีระ ถนอมศักดิ์
เสนอความเห็นวา กปส.ควรดําเนินการฝกอบรมเอง ไมควรชะลอ
/รปส.(นางภัทรียาฯ)...

- 18 รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอความเห็นวา ชะลอหมายถึงไมใหความ
รวมมือ ในเมื่อศาลยังไมตัดสิน กปส. สามารถใชมตินี้ชะลอไปกอน ในระหวางนี้ กปส. ควรเริ่มเชิญ
สมาชิกของสมาคมฯ ใหมาสมัครเขารับการฝกอบรมกับ กปส. อีกประการหนึ่ง หาก กปส. ให
ความรวมมือกับสมาคมฯ ตอไป จะมีหนวยงานอื่นมาขอดําเนินการลักษณะเดียวกันนี้อีก เห็นควร
ใชมตินี้ไปกอน
มติที่ประชุม
กิจกรรมกับสมาคมฯ ไปกอน
ระเบียบวาระที่ 5

ใหยืนยันตามมติที่ประชุมเดิม โดยใหชะลอการรวม

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ผอ.สวท. รายงานวาไดดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียง ประจําเดือน

กุมภาพันธ 2550 ดังนี้
1. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายของ สวท.สวนกลาง และ
สวนภูมิภาค
2. รายงานการถายทอดเสียง 3 เครือขาย จํานวน 33 ครั้ง รวมเวลาในการถายทอดเสียง
76 ชั่วโมง 30 นาที รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,217,000 บาท
3. สรุปผลงานเดนของ สวท.
- การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2550 ของ สวท. กทม.,
สวท.นครสวรรค, สวท.มุกดาหาร, สวท.ทุงสง, สวท.ยะลา, สวท.สุไหง โก-ลก จ.นราธิวาส และ
สวท.นครพนม
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สทท.11 รายงานวา ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
ทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือน มกราคม 2550 ดังนี้
/1. การดําเนินการ.........

- 19 1. การดําเนินการออกอากาศรายการประจํา
2. การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายไดแต
ตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
3. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
5. รายการรวมผลิต 29 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 9,381,786.80 บาท
6. สัดสวนรายการสปอตและการถายทอดสดเชาเวลา, สัดสวนรายการสปอตและ
การถายทอดเพื่อการประชาสัมพันธ
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 10,118,376 บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 17,865,012 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
น.ส.พันธทิพยฯ รักษาราชการแทน ผอ.สนข. รายงานการนํา
เสนอขาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
และศูนยขาวเพื่อประชาชน
(http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ประจําเดือนมกราคม 2550 ประกอบดวย
1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
2. กราฟแสดงสัดสวนการเผยแพรขาวผานสื่อวิทยุและอินเตอรเน็ต
3. กราฟแสดงสถิติขาวประจําไตรมาสที่สอง เดือนมกราคม 2550
4. กราฟแสดงสถิติขาว ส.ปชส.ตราด และ สวท.เชียงใหม สงขาวมากที่สุด
5. จํานวนผูชมเทียบกับเดือนธันวาคม 2549 ลดลง 94,677 คน
6. สถิติการสงขาวของผูสื่อขาวสวนกลาง ผูสื่อขาว สวท. ทั่วประเทศ และ ส.ปชส.
7. สถิติเว็บไทย (เดือน ม.ค.50) จํานวน 9,175 เว็บ สนข.อยูอันดับที่ 508
8. สรุปผลการปฏิบัติงานของสวนขอมูลและเอกสารขาว ประจําเดือนมกราคม 2550
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

/5.4 รายงานผลการดําเนินงาน.........
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5.4 รายงานผลการดําเนินงานของกองงาน กกช.
อกช.รายงานวา ในรอบเดือนมกราคม 2550 กองงาน กกช.
ไดดําเนินการดังนี้
1. ผลิตรายการตาดู-หูพัง ออกอากาศประจําทุกวันอาทิตยสัปดาหที่ 2 ของเดือน
ทาง สทท.11 สําหรับเดือนกุมภาพันธ 2550 ออกอากาศเรื่อง “สรางละครอยางไรใหสรางสรรค”
2. รายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตจากหนวยงาน
ทะเบียนวิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาต กองงาน กกช. และ สปข.1-8
รวมยอดเงินทั้งสิ้น ประกอบดวย
เดือนมกราคม 2549 1,236,100 บาท
เดือนธันวาคม 2549 1,131,500 บาท
เดือนมกราคม 2550 1,189,550 บาท
สรุปวาเดือนมกราคม 2550 เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
อกช.รายงานวา กองงาน กกช. ไดดําเนินการจัดทําสรุปและวิเคราะห
ขาว บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอผูบริหาร และ
เปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและ
เคเบิลทีวี นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส. ดวย สําหรับในรอบเดือน
มกราคม 2550 มีประเด็นสําคัญ รวม 3 ประเด็น ประกอบดวย
1. กรมประชาสัมพันธ
2. ไอทีวี
3. กิจการวิทยุโทรทัศน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.6 การประชุมคณะกรรมการ.........

- 21 5.6 การประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
อกช. รายงานวา ตามระเบียบวาดวยวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ.2535 ขอ 6 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ (กกช.) และ สํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงวา นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งเห็นชอบมอบ
หมายใหรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปนเปย มรัษฎ) เปนประธานกรรมการ และรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) เปนรองประธานกรรมการใน กกช. ไดกําหนดใหมีการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ 2550 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุม 301
ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. แตงตั้ง รศ.บุษบา สุธีธร ประธานกรรมการประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กกช.แทนตําแหนงที่วาง
2. หนวยงานตาง ๆ ขออนุมัติดําเนินการเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ซึ่ง กปส.ในฐานะฝายเลขานุการ กกช. ไดมีหนังสือถึงหนวยงานตาง ๆ กรณีที่หนวยงาน
ขออนุมัติคลื่นความถี่/ขออนุญาตจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนวา ตามพระราช
บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543 มาตรา 80 ไดกําหนด หามการพิจารณาจัดสรรคลื่น
ความถี่ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออนุญาตใหประกอบกิจการเพิ่มเติม จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และประธานฯ
เห็นวา การแจงหนวยงานดังกลาวของ กปส.เปนแนวทางที่เหมาะสมแลว
3. แนวทางการออกอากาศรายการวิทยุโทรทัศนในชวงเวลา Prime Time (16.00
ถึง 22.00 น.) ที่ประชุมเห็นควรขอความรวมมือใหสถานีวิทยุโทรทัศนทุกสถานีพจิ ารณานําเสนอ
รายการเพื่อการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมทั้งรายการประเภทสาระ
ความรู และพัฒนาคุณภาพรายการ โดยคํานึงถึงศีลธรรม วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของชาติมากขึ้น โดยเฉพาะในชวงเวลา 16.00 – 22.00 น.
4. ในเรื่องการตั้งสถานีโทรทัศนชุมชน ที่ประชุมรับทราบวาการดําเนินการดังกลาว
ขัดตอพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2530
ซึ่ง กองงาน กกช. ไดดาํ เนินการตามกฎหมาย และสถานีโทรทัศนในชุมชนตาง ๆ ไดระงับการ
ออกอากาศแลว
/5. ในเรื่องเกี่ยวกับแนวทาง.........

- 22 5. ในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินการวิทยุชุมชน ทีป่ ระชุมมีมติ
ขอใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะในกรณีที่วิทยุชมุ
ชนกอใหเกิดการรบกวนหรือเมื่อมีการรองเรียน และเรงรัดใหมีกฎหมายมารองรับโดยเร็ว
6. ประธานขอถอนวาระเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการกิจการเคเบิลทีวี เนื่องจาก
มีประเด็นใกลเคียงกับเรื่องการจัดตั้งสถานีโทรทัศนชุมชน และแนวทางการแกไขปญหาการดําเนินการ
วิทยุชุมชน

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช.ไดดําเนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธกจิ กรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต
ประจําเดือนมกราคม 2550 ประกอบดวย
1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาว
475 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
116 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
284 ขาว
รวมทั้งหมด
875 ขาว/บทความ
4. สรุปอันดับดีที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,378 เว็บไซต
อันดับที่ 279
อันดับที่ 6
- หนวยงานราชการ, องคกร 913 เว็บไซต
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็บไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 การรับทราบขาวสารบนเครือขาย Intranet
อสช.รายงานวา ปจจุบนั ศสช. ไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศในสวน
ของการเรียกดูขอมูล การรับทราบขาวสารทาง Intranet เพือ่ ใหผูบริหารรับทราบจํานวนเจาหนาทีท่ ี่
เรียกดูขอมูลเกี่ยวกับหนังสือเวียน และขาวประชาสัมพันธ ที่ถูกเรียกดูขอมูลมากที่สุด 5 อันดับแรก
/รวมทั้ง...

- 23 รวมทั้ง รายชื่อเจาหนาที่ ที่เปดดูหนังสือแตละฉบับ ซึง่ ศสช. ไดจดั ทําคูมือการเรียกดูขอมูลการ
รับทราบขาวสารทาง Intranet เพื่อให ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลสถิติการรับขาวสาร ซึ่งในป
งบประมาณ 2550 นี้ ศสช.จะมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศตามกระบวนงานของ กปส. คือ
1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการจัดทําแผนและติดตามผลการปฏิบัติราชการ
2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการประชาสัมพันธ
3. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการบริหารการคลัง
4. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
5. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการบริหารงานขาว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติทีประชุม

รับทราบ

5.9 สรุปผลการดําเนินงานประชาสัมพันธงานราชพฤกษ 2549
ผอ.สปข.3 รายงานวา ตามที่ อปส. ไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะ
ทํางานฝายประชาสัมพันธ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ 2549
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – วันที่ 31 มกราคม 2550 ณ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งไดเสร็จสิน้ ลงแลวดวยความสําเร็จอยางดียิ่ง มีผูเขาชมงานจํานวน 3,840,468 คน
เกินกวาเปาหมายที่กําหนด
ในการดําเนินงาน สปข.3 ไดบูรณาการจากทุกหนวยงานในสังกัด ดําเนินการประชา
สัมพันธจัดตัง้ ศูนยราชพฤกษชาแนล มีสื่อวิทยุ โทรทัศน อินเตอรเน็ต และสื่อบุคคล จัดกิจกรรม
ทุกรูปแบบ ทั้ง สปอต ขาว รายการ ถายทอดสด ถายทอดเสียง จัดทําเว็ปไซด ราชพฤกษ 2549
(http://Flora.prdnorth.in.th) ที่รวบรวมเอาขอมูลขาวสาร งานราชพฤกษ 2549 ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษใหบริการแกประชาชน นักทองเที่ยว มีผูมาใชบริการ จํานวน 83,603 ราย และยังได
เชื่อมโยงสัญญาณดวยระบบ Audio Streaming ใหแกวิทยุราชพฤกษ FM.98 สวท.เชียงใหม ที่ลม
ผังรายการเดิมเพื่อเสนอรายการและขาวงานราชพฤกษ 2549 ทั้งหมด ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2549
ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เวลา 05.00 – 24.00 น.
/นอกจากสื่อ...

