-82.3 การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่ กทม.
♦กองงาน กกช. ไดเดินทางไปพบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขต กทม. จํานวน 1
บริษัท ไดแก บริษัท ยือ้ ซื้น เคเบิลทีวี จํากัด เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และรับฟงความคิดเห็นของ
ผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการไดมีขอเสนอแนะวา ตองการใหมีหนวยงานมาดูแลเรื่องการกําหนด
จํานวนชองที่ออกอากาศหรือการเก็บคาธรรมเนียมชอง
2.4 โครงการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส.
♦จากการที่สัญญาเขารวมโครงการเครือขายเคเบิลทีวขี องกรมประชาสัมพันธ ได
สิ้นสุดลง และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ไดวนิ ิจฉัยและมี
ความเห็นวา การดําเนินการดังกลาวขัดตอ มาตรา 80 แหง พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทําให
ไมสามารถตอสัญญากับผูประกอบการเคเบิลทีวีได
ตอมารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) ไดเรียกประชุมเพื่อหารือการพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
เคเบิลทีวี และแจงวา บริษัท ยูบซี ี ไดรองขอให กปส. ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
กกช. ครัง้ ที่ 3/2546 ที่ใหกําหนดแนวทางการดําเนินการสําหรับเคเบิลทีวีทไี่ มมีใบอนุญาตสามารถ
ดําเนินการไดโดยไมผิดกฎหมายในระหวางที่ยังไมมี กสช. เปน 3 แนวทาง ไดแก
แนวทางที่ 1 ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเครงครัด
แนวทางที่ 2 การใหเปนเครือขายของหนวยงานที่ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาต
ดําเนินบริการ
แนวทางที่ 3 การขอใชใบอนุญาตรวมกับผูไดรับอนุญาตเดิมในจังหวัดเดียวกัน
โดยมีเงื่อนไขวา การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวผูประกอบกิจการเคเบิลทีวที ี่ไมมีใบอนุญาต
จะตองปฏิบตั ิตามเงื่อนไข 10 ขอ ซึ่ง กองงาน กกช. ไดนําเรื่องนี้เสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
กกช. ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ที่ประชุมมีความเห็นวาในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเคเบิลทีวี ในขณะที่ยังไมมี กสช. ควรดําเนินการดังนี้
1. การดําเนินการของหนวยงานที่เกีย่ วของ ใหตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแลการ
ดําเนินการเคเบิลทีวีใหเปนไปตาม พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 หากมี
การรองเรียนและตรวจสอบพบวาเปนจริงใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดตอไป
/2. เรงรัดใหมีกฎหมาย...

-92. เรงรัดใหมีกฎหมายรองรับ เชนเดียวกับวิทยุชุมชน โดยจะมีการแกไขรางพระราช
บัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนขึ้นมา แทนฉบับป พ.ศ. 2498 และจะมีการวางกรอบ
การดําเนินการวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวีใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2.5 การดําเนินการโทรทัศนชุมชน
♦กรณี สถานีโทรทัศนชุมชน CSTV ในพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ที่ยังดําเนินการ
ออกอากาศอยู ขณะนีป้ ระชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายศรีปราชญ สามัคคีธรรม)
ใชอํานาจตามคําสั่ง กปส.ที่ 201 /2548 เรื่อง มอบอํานาจใหเจาหนาที่แจงความรองทุกขดําเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ดําเนินคดี
สถานีโทรทัศนชุมชน CSTV ซึ่งอยูในขั้นตอนการไตสวนของศาล
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2550 กรมประชาสัมพันธไดรับหนังสือจากสถานีโทรทัศน
ชุมชน CSTV ขออุทธรณคําสั่ง ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ซึ่ง กปส. ทําหนังสือแจงกลับ โดยมี
ประเด็นหลายประการ
(รายละเอียดตามขออุทธรณ และขอชี้แจงที่แจกตอที่ประชุมแลว)
อกช.รายงานเพิ่มเติมวา
ไดรับการประสานจากประชาสัมพันธจังหวัด
นครศรีธรรมราช ขอใหไปตรวจสอบสถานีโทรทัศนชุมชน CSTV ซึ่งกองงาน กกช.จะไดเดินทางไป
ตรวจสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2550 ผลเปนประการใด จะแจงสรุปแจงใหที่ประชุมทราบตอไป
ผอ.สนผ. ใหขอสังเกตวา ในการดําเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ ไมอยูในอํานาจของ
กปส. หากดําเนินการไป อาจมีการฟองรองและมีผลกระทบกับ กปส. ได และเรือ่ งการละเมิด
ลิขสิทธิ์มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง เปนการดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ การดําเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์เปน
อํานาจหนาที่ของเจาของลิขสิทธิ์ ที่จะไปดําเนินการกับผูละเมิด และเจาของลิขสิทธิ์สามารถตกลง
กับผูละเมิดไดเองดวย ฉะนั้น กปส.ควรมีความรอบคอบ
อกช.ชี้แจงขอมูลวา จากการสอบถามจากที่ปรึกษาดานกฎหมายไดใหขอ
เสนอแนะวา ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ จะตองแยกเปน 2 กรณี คือ เรื่องของเจาของลิขสิทธิท์ ี่จะไป
ดําเนินกับกับผูละเมิดลิขสิทธิเ์ อง และในสวน กปส. เมือ่ ตรวจสอบพบวาละเมิดลิขสิทธิ์ กปส.
จะดําเนินการตามกฎหมายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ที่ กปส. รับผิดชอบ แตมิไดดําเนินการ
ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเรื่องนี้ กปส. จะฟองละเมิดมิได

มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.3 รายงานฐานะการเงิน.........

- 10 3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
กคล.ขอสรุปเงินรายได กปส.ประจําเดือนมกราคม 2550 ดังนี้
1. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนมกราคม 2550
- มีรายรับ
40.83
ลานบาท
- มีรายจาย
30.06
ลานบาท
2. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 จํานวนเงิน 145.05 ลานบาท
3. รายการที่ตองจายผูกพันตามสัญญา รายจายประจํา จายคืนเงินรับฝาก และ
อนุมัติในหลักการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 156.01 ลานบาท
4. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 31 มกราคม 2550 แบงเปนลูกหนีท้ ี่กองคลัง
บริหารสัญญา และลูกหนี้ที่ กกร.ดําเนินการ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว หากประสงคจะขอราย
ละเอียดเพิ่มเติมกรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
อปส. ใหขอสังเกตวา การรายงานของ กคล.ไมสะทอนขอเท็จจริงของเงินรายได
รายจายไมสัมพันธกับเงินคงเหลือ ดูเสมือนวา กปส. มีเงินคงเหลือไมพอกับคาใชจาย จึงมียอดเงิน
ติดลบตลอดเวลา ทําใหผูบริหารไมสามารถวางแผนการดําเนินการตอไปได และไดขอให กคล. ไป
จําแนกรายการผูกพันตามสัญญาในแตละเดือน วารายจายผูกพันตามสัญญาจะตองจายในเดือนใด
เปนจํานวนเงินเทาใด รวมถึงใหมีการประมาณการรายรับ และรายจายจนถึงสิ้นปงบประมาณ เพื่อให
เห็นสถานะทางการเงินของ กปส. อยางชัดเจน
ผูแทนสํานักงบประมาณ (นายมนูฯ) มีความเห็นเชนเดียวกับ อปส. และเสนอ
วา หากจะจําแนกมาเปนแผนปฏิบัติงานวาในแตละเดือน กปส. มีแผนที่จะจายเงินอยางไร จะทําให
เห็นภาพการบริหารวายอดเงินคงเหลือในแตละเดือนมียอดเงินคงเหลืออยูเทาใด
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางสาวพรวิลัยฯ) ใหขอมูลวา หากจะมีการจําแนก
เปนรายเดือน กคล.จะตองเริ่มดําเนินการตั้งแตตนป หาก กคล. มีขอมูลอยูครบถวนก็สามารถจะ
ดําเนินการได และจะทําใหเห็นภาพที่ชัดเจนดวย
/นางสาวเรณุมาศ....

- 11 น.ส.เรณุมาศฯ รับทีจ่ ะไปจัดทําเอกสาร จําแนกรายจายผูกพันในแตละเดือน
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุม และจะไดนํารายงานใหที่ประชุมทราบในเดือนตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบและให กคล.ดําเนินการดังนี้
1.ใหนําเสนอประมาณการรายรับจนถึงเดือนกันยายน 2550
2. ใหนําเสนอประมาณการรายจายจนถึงเดือนกันยายน 2550
3. ใหจําแนกประมาณการรายจายผูกพัน โดยใหระบุชัดเจนวา
มีรายจายอะไรบาง จะตองจายในแตละเดือนเปนจํานวนเทาใด และใหรายงานที่ประชุม
ในเดือนตอไป
3.4 รายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ที่อยูในระหวางการบังคับคดี
อกร.รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ที่ประชุมมอบหมายให อกร. รวบรวมรายละเอียดของคดีที่อยูระหวาง
การบังคับคดี นําเสนอที่ประชุมนั้น กกร.ไดดําเนินการโดยสรุปลูกหนี้ตามคําพิพากษาคดีคาเชาเวลาทาง สวท.และ สทท. รายละเอียดประกอบดวย ขั้นตอนการดําเนินการ, หนวยงานเจาของเรื่อง,
สถานะของลูกหนี้และผลการดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม 2539 - วันที่ 22 พฤศจิกายน
2548 รวมทั้งสิ้น 22 ราย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อปส. ขอความเห็นจาก กกร. วาจะดําเนินการอยางไรใหสรุปเปน
หนี้สูญ เพื่อไมใหปรากฎยอดลูกหนี้ในบัญชี
อกร.ชี้แจงวา ในการดําเนินการตัดเปนหนี้สูญ กกร.จะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยมีอายุความ 10 ป ทั้งนี้จะตองดําเนินการจนคดีถึงที่สุด
กอน จึงขอตัดเปนหนี้สูญได
ผูแทนกระทรวงการคลัง (น.ส.พรวิลยั ฯ) ชี้แจงเพิ่มเติมวา การขอตัด
เปนหนี้สูญกอนหมดอายุความ กปส. สามารถดําเนินการได โดยเฉพาะในกรณีที่หนี้มีจํานวนนอย
และคาดการณไดวา หากดําเนินการตอไปจะเกิดคาใชจายมากกวามูลหนี้ กปส. สามารถเสนอเรื่อง
ทบทวนขอตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอตัดเปนหนี้สูญได โดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุด
/มติที่ประชุม

- 12 มติที่ประชุม
ผูแทนกระทรวงการคลังชี้แจง
ระเบียบวาระที่ 4

รับทราบ และมอบหมายให อกร. ดําเนินการตามที่

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดประกวด สทท.ดีเดน และ สวท.ดีเดน ประจําป 2550
ลนก.รายงานวา ตามที่ กปส. ไดจัดประกวด สวท. ดีเดนในปที่
ผานมา เพื่อใหสามารถพัฒนาไปสูก ารเปนผูนําดานการผลิตรายการและขาวใหเปนทีน่ ิยมยอมรับ
และเกิดประโยชนกบั ประชาชน ตลอดจนใหบริการที่มีคุณภาพภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา
โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการจํานวน 2 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการ
ดําเนินการตัดสินการประกวด สวท.ดีเดนระดับเขต และคณะกรรมการดําเนินการตัดสินการประกวด
สวท.ดีเดน ระดับประเทศ ซึ่งมี รปส.(นางอัจฉรา หัศบําเรอ) เปนเจาภาพในการดําเนินการใน
ภาพรวม และ กกจ.เปนฝายเลขานุการ
(ดังสําเนาคําสั่งที่ 9/2549 ลงวันที่ 5 มกราคม 2549 ที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ในการดําเนินการ ในป 2550 อปส.มีนโยบายจะใหจัดประกวด สทท.ดีเดน และ
สวท.ดีเดน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานทัง้ ดาน Software และ Hardware ใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับแนวนโยบายของ อปส. ในการประชุมชี้แจงพันธกิจและทิศทางของ
กปส.เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ทั้งนี้ อปส. กําหนดเงินรางวัลสําหรับการประกวด สทท.ดีเดน
และสวท.ดีเดน ประจําป 2550 ดังนี้
- ประกวด สทท.ดีเดน จํานวน 2 ลานบาท
- ประกวด สวท.ดีเดน จํานวน 1 ลานบาท
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค จึงเห็นสมควร
ดําเนินการดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประกวด สทท.ดีเดน และ สวท.ดีเดน ประจําป
2550 โดยมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ) เปนประธานคณะกรรมการ และจัดหาองคประกอบ
เพื่อดําเนินการตอไป
/2. อนุมัติเงินรายได...

- 13 2. อนุมัติเงินรายได จํานวน 3.5 ลานบาท เปนคาเงินรางวัล 3 ลานบาท และ
คาบริหารจัดการ 5 แสนบาท
จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ และอนุมัติเงิน
รายได จํานวน 3.5 ลานบาท เปนเงินรางวัลในการประกวด สทท. และ สวท.ดีเดน ประจําป 2550
อปส.ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามที่ไดมีการกระจายอํานาจใหสวนภูมิภาค
อยางเต็มที่ ในการบริหารงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากที่สุด สถานีฯใดมีศักยภาพเปนที่ยอมรับ
ก็สมควรไดรับอนุมัติเงินรายไดเพื่อพัฒนาหนวยงานตามระเบียบราชการ การใหรางวัลแก สวท.
และ สทท. ดีเดน เปนการสะทอนการบริหารที่มีศักยภาพ เพื่อใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวิทยุ
และโทรทัศนของ กปส.ทั้งหมด โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ รูปแบบ และความสําเร็จไป
พรอมกัน
และไดขอความเห็นตอที่ประชุมในการจัดทําหลักเกณฑการตัดสินควรเปนอยางไร
ตลอดจนขั้นตอน รายละเอียด ความสําเร็จควรเปนแบบไหน ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา
อกจ.ใหขอมูลวา ในการดําเนินการจัดประกวด สวท.ดีเดน ไดดําเนินการ
อยางตอเนื่องมา 2 ปแลว ในปนี้จะตองผนวกการประกวด สทท.ดีเดนเขาไปดวย โดยจะใชคณะกรรมการชุดเดิมหรือคณะกรรมการที่แตงตั้งขึ้นใหมทั้งหมด
ผอ.สปข.1 ใหขอมูลวา ในการประกวด สวท.ดีเดนที่ผานมา สปข.
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องคาใชจายในการเดินทางไปตรวจสอบและคัดเลือกระดับเขต
ไว จึงขอให กปส. ไดพิจารณาตั้งงบประมาณในการประกวดครั้งนี้ดวย
ผอ.สพท. เสนอความเห็นวา ในการพิจารณาความดีเดนของ
สวท.และ สทท.ควรมีมาตรฐาน น้ําหนักการใหคะแนนควรแตกตางกัน โดยใหน้ําหนักคะแนนดาน
ความเดนของเนื้อหาสูงกวา และการพัฒนาสถานีมีน้ําหนักรองลงมา ความโดดเดนของเนื้อหาจะ
ตองเปนการดําเนินการของ กปส.เอง มิใชของผูรวมผลิตรายการ
อกจ. ใหขอ มูลเพิ่มเติมวา ในการใหคะแนน สวท. ครั้งทีผ่ านมา
ประเด็นการใหคะแนน จะใหความสําคัญกับโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีสวนรวม ทั้งในการจัด
บริเวณ สวท. และสถานที่อื่น ๆ ดวย โดยเนนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ, หลักบริหารการจัดการ
สังคมที่ดี และเสนอความเห็นวา ในการพิจารณาประกวด สวท.และ สทท.ดีเดนในครั้งนี้ จะเนน
ประเด็นใด และขอความชัดเจนในเรื่องรางวัล จะใหมีการลดหลั่นกัน หรือใหรางวัลเดียว
/ที่ปรึกษาฯ....

- 14 ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความความเห็นวา ในการใหรางวัล
ควรสรางแรงจูงใจ โดยมอบเงินใหสถานีที่ไมไดรับการพัฒนามากกวา เพื่อนําเงินไปพัฒนาสถานี
มิฉะนั้น สถานีที่อยูหางไกล หรือสถานีตั้งใหม จะมีความแตกตางจากสถานีที่มีความพรอม และ
เกิดการลักลั่นกัน
ผอ.สปข.4 เสนอความเห็นวา จากการประกวดมีขอเดน/ขอดอย
แตกตางกันไป แตตัวชี้วัดเสมอกันทุกประเด็น หากไมมีการแยกกันระหวางสถานีที่ตั้งใหม กับ
สถานีที่ตั้งมาเปนเวลานาน จะเกิดความแตกตางกัน เห็นดวยกับที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ที่นาจะ
เนนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสวนรวมที่ไดประโยชนมากที่สดุ
และเสนอใหแยก
ประเภทระหวางสถานีใหมกับสถานีเกา โดยเนนเรื่องการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ ผูบริหารกับ
บุคลากรในการปฏิบัติงานเปนหลัก
ผอ.สทท.11 เห็นพองกับที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) และเสนอความ
เห็นวา สถานีใดไดรับรางวัลแลวไมควรสงเขาประกวด เปดโอกาสใหสถานีอื่น ๆ ที่ตั้งใหม และอยู
หางไกลไดเขาประกวด เพื่อนําเงินไปพัฒนาบาง
ผูแทนกระทรวงการคลัง (น.ส.พรวิลัยฯ) ใหขอเสนอแนะวา การ
ดําเนินการดังกลาว เกี่ยวของกับเรื่องแรงจูงใจ และแรงจูงใจที่เปนตัวเงินตองมีหลักเกณฑมาก
และเสนอวาไมนาจะใชแรงจูงใจแตควรเขาไปพิจารณาประเมินผลการดําเนินงานในการปฏิบัติงาน
มากกวา
ปชส.อุบลราชธานี (นางปรมาภรณฯ) เสนอความเห็นวา ในการ
ประกวดหนวยงานดีเดน ขอใหพิจารณา ส.ปชส.ทั่วประเทศ ไดเขารวมประกวดเปน ส.ปชส.ดีเดน
ดวย เนื่องจาก ความสําเร็จของ สวท.และ สทท. ส.ปชส.มีสวนรวมในการสงขาวใหดวย
ปชส.สงขลา (นายจักรกฤชฯ) เสนอความเห็นวา นาจะมีปรับรางวัล
ใหเหมาะสม โดยให สวท. 2 ลานบาท และ สทท. 1 ลานบาท
ผอ.สปข.6 เสนอความเห็นวา ในการจัดประกวด สวท.ดีเดน 2 ครั้งที่
ผานมา ตองปรับปรุง โดยเฉพาะ กพร. แจงวาขณะนี้ กปส. มีคูแขงขันคือ อสมท. ทั้งวิทยุและ
โทรทัศน กปส.นําประเด็นนี้ไปดําเนินการได หนวยงานใดสามารถนําขาวของตนเองเขาสวนกลาง
และไดรับการเผยแพร สมควรไดรับเงินรายไดไปพัฒนาซื้อครุภัณฑ/ที่ดิน/สิ่งกอสราง ตามระเบียบ
/ของทางราชการ...

- 15 ของทางราชการ พรอมทั้ง เสนอใหเนนทางดานเนื้อหารายการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิทยุฯและ
โทรทัศนของ กปส. ไมมีผูสนใจ หากสถานีวิทยุฯไปแขงขันกับ อสมท.แลวชนะที่ 1 สมควรไดรับ
รางวัล คณะกรรมการชุดนี้ตองมีความละเอียดและรอบคอบ
รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอความเห็นวา นาจะใหพิจารณารางวัลใหม
โดยให สวท.ที่มีอยูทั่วประเทศ 147 แหง ไดรับเงินรางวัล 2 ลานบาท และ สทท.ที่มีอยูเพียง 4 แหง
ไดรับเงินรางวัล 1 ลานบาท และเสนอใหมีการแบงประเภท เชน สถานีเสี่ยงภัยดีเดน, สถานีทมี่ ี
ความสัมพันธอันดี สําหรับหลักเกณฑที่จําเปนตองมีคือ 1. เรื่องขาว 2. เรื่องการบริหารจัดการ
และ 3. การใชพื้นที่อยางคุมคา
อปส. ชี้แจงวา การจัดประกวด สวท.และ สทท.ดีเดน ในปนี้
แตกตางจากปกอน ๆ สถานีเล็ก/ใหญ สะอาด/หรือไมนาดู ไมใชประเด็นสําคัญ นโยบายคือเปน
การประกวดตัวบุคคล ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทั้งดานวิทยุและโทรทัศนเต็มรูปแบบ
ตองมีผลสําเร็จอยางชัดเจน ทุกคนตองสงรายงานเขาประกวดและถือเปนหนาที่ เปนการประเมิน
วามีความสําเร็จมากนอยเพียงใด เมื่อตรวจจากรายงานแลวจะตองไปดูขอ เท็จจริง เพื่อประเมิน
คัดเลือกเขามา เงินที่ไดสามารถนําไปบริหารจัดการใหเปนหนาตาขององคกรได คณะกรรมการให
แตงตั้งขึ้นใหมทั้งหมด และเปนมืออาชีพจริง ๆ และจะใหรางวัลสําหรับผูชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว
ไมมีการเฉลี่ยเงินรางวัล ในสวนของประชาสัมพันธจังหวัด จะไดรับการพิจารณาตอไปแนนอน
มติที่ประชุม

1. อนุมัติในหลักการ
2. มอบ รปส.(นายเผชิญฯ) ไปออกแบบหลักเกณฑใน
การประกวดตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมไปดําเนินการ ทั้งนี้ ใหนํา
นโยบายของ อปส.เปนหลักในการดําเนินการ
4.2 สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภขอความรวมมือจัดฝกอบรม
ผอ.สปช.รายงานวา สมาคมนักวิทยุและโทรทัศนแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ ขอความรวมมือ กปส. จัดฝกอบรมหลักสูตร “เจาหนาที่รายการวิทยุกระจายเสียง”
รุนพิเศษ 49 จํานวน 150 คน ระหวางวันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ 2550
/ความเปนมา...

