รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 2/2550
วันศุกรที่ 23 กุมภาพันธ 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกรมประชาสัมพันธ ชั้น 2 หอง 203

***************
ผูมาประชุม
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นางภัทรียา
สุมะโน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายมนู
ประสาทกุล
กรรมการ
เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8 สํานักงบประมาณ
4. นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการ
นักบัญชี 8 ว ผูแทนกระทรวงการคลัง
5. นายรัตนบุรี
อติศัพท
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
6. นางจันทิมา
เชยสงวน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
7. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
8. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
9. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
10. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
/11. นางสายพิณ...

-211. นางสายพิณ
เชิงเชาว
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
12. นางสุธีรา
ทิมกาญจนะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
13. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
14. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
15. นายปติ
พงษพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
16. นางธนัชพร
คําสอน
กรรมการ
นักประชาสัมพันธ 8 ว รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
17. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
18. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
19. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
20. นายกฤษณพร เสริมพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
21. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
/22. นางสาวเรณุมาศ...

-322. นางสาวเรณุมาศ สละชีพ
กรรมการ
หัวหนาฝายการเงิน รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองคลัง
23. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
24. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
25. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
26. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
27. นางสาวชินภัทร พุทธชาติ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
28. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นิติกร 7ว รักษาราชการแทน
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
29. นางดวงสวรรค ลิมปนวัฒนกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
30. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ผูเขารวมประชุม
1. นายพายัพ
พยอมยนต
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
/2. นายวีรพล....

-42. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
3. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ที่ปรึกษาดานการคลัง
4. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชี กองคลัง
รักษาราชการแทนผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
5. นายสุทิติ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
6. นายบุญเลิศ
สองศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดชัยภูมิ แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
7. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชการธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
8. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
9. นางธารทิพย
ทองงามขํา
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 4
10. นายจักรกฤช
วรสูตร
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
11. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 7
12. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
13. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
/เริ่มประชุม...

-5เริ่มประชุมเวลา 13.30น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550
ระเบียบวาระที่ 2
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง
และ อกร. ในฐานะผูชวยตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมมีคณะกรรมการทานใดขอแกไข
รายงานการประชุม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550

มติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2550

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานผลการดําเนินการในรอบเดือนมกราคม ดังนี้
1. รมต.นร. (รศ.ธีรภัทร เสรีรังสรรค) ไดเปนประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบายแกผปู ระกอบการวิทยุชุมชนและหนวยงานที่เกีย่ วของในพืน้ ที่ สปข.1
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 และที่ สปข. 6 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2550 ผูเขารวมประชุมประกอบดวย
ผูประกอบการวิทยุชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง จํานวน 331 คน
2. การประชุมคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
แหงชาติ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ เปนประธานฯ ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชุมชน คือ
2.1 ในระหวางนี้ ยังคงให กปส. และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของดําเนินการ
กํากับดูแลใหวิทยุชุมชนปฏิบัติตามกรอบการดําเนินการวิทยุชุมชนรวมทัง้ การตรวจสอบและแกไข
ปญหากรณีวิทยุชุมชนสงคลื่นรบกวนวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุการบิน และเครือขาย
สื่อสารอื่น ๆ และในกรณีการรองเรียนจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการออกอากาศวิทยุชุมชน
/2.2. จะเรงรัดใหมีกฎหมาย.........

-62.2. จะเรงรัดใหมีกฎหมายมารองรับ โดยรัฐบาลไดมนี โยบายจัดทํา
พ.ร.บ.ฉบับใหมแทนฉบับเดิม คือ พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2498 ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2530 โดยจะวางกรอบหรือระบบของวิทยุชมุ ชน เคเบิล้ ทีวี หรือสื่ออื่น
ตามนวัตกรรมใหม เพื่อใหเกิดความสมบูรณมากขึ้น ในการจัดระบบสื่อสารมวลชน และเกิดความเปน
ระเบียบขึ้นในสังคม โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการแลว
อนึ่ง เพื่อใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ และมี
สวนไดสวนเสียกับประชาชนไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะวิทยุชุมชน กองงงาน กกช. จึงไดแกไข
ปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลวิทยุกระจายเสียงในสวนภูมิภาค โดยไดจดั ทํา
รางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลวิทยุชุมชนในจังหวัดและคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
วิทยุกระจายเสียงในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยูในขั้นตอนเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ) ประธานคณะกรรมการ กกช. พิจารณาลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
3. กองงาน กกช. ไดสรุปขอมูลการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชน
จากการรายงานของสํานักประชาสัมพันธเขต/ สํานักประชาสัมพันธจังหวัด และกองงาน กกช.
ระหวางวันที่ 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ 2550
ผอ.สปข.6 รายงานเพิ่มเติมวา ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยุชุมชนเสริมสราง
ความสมานฉันทจังหวัดชายแดนภาคใต โดยสรุปเสนอเปน VCD ตอที่ประชุม
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
อกช.รายงานเพิ่มเติมวา รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ) กําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และมอบนโยบายแกผูประกอบการวิทยุชุมชน ในวันที่ 10 มีนาคม 2550 ณ สปข.2, วันที่ 21
มีนาคม 2550 ณ สปข.5 และ วันที่ 26 มีนาคม 2550 ณ สปข.7

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช.รายงานวา ในเดือนมกราคม 2550 กองงาน กกช. ไดดําเนินการ
ดังนี้
/1. การตรวจสอบ...

-71. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
♦กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
ผานดาวเทียม ASTV NEWS1 พรอมทั้งไดสรุปประเด็นสําคัญ ๆ นําเสนอผูบริหารเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 รายการเมืองไทยรายสัปดาห วันศุกรที่ 12 มกราคม 2550 เวลา 19.30-21.30 น.
ดําเนินรายการโดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล ประเด็นเกีย่ วกับการยกเลิกหนังสือเดินทางสิทธิทางการทูต
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร, การซื้อขายหุนของตระกูลชินวัตร , การทํางานของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)
1.2 รายการเมืองไทยรายสัปดาห วันศุกรที่ 19 มกราคม 2550 เวลา 19.30 21.30 น. ดําเนินรายการโดย นายสนธิ ลิ้มทองกุล ประเด็นเกี่ยวกับ นายนพดล ปทมะ
1.3 รายการพิเศษ กรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสัมภาษณ ทางสถานีโทรทัศน
CNN ในวันเสารที่ 20 มกราคม 2550 เวลา 22.00 – 23.00 น.
2. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค
♦กองงาน กกช. ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด ขอใหสั่งการใหประชาสัมพันธ
จังหวัดตรวจสอบรายการที่แพรภาพออกอากาศทางเคเบิลทีวีใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ภายหลังที่ไดแจงเวียนหนังสือฉบับดังกลาวไป กองงาน กกช. ไดรับการ
ประสานจากประชาสัมพันธจังหวัดบางจังหวัดวา ประชาสัมพันธจังหวัดปฏิบัติงานอยูในพื้นที่บอยครั้ง
ตองขอความรวมมือหรือความชวยเหลือจากผูประกอบการเคเบิลทีวีทองถิ่นเผยแพรขาวสารของ กปส.
หรือของจังหวัดตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย รวมถึงขอรับการสนับสนุนในเรื่องอื่น ๆ จึงรูสกึ
ลําบากใจในการเขาไปตรวจสอบ กํากับดูแลเคเบิลทีวีทองถิ่นดังกลาว
♦กองงาน กกช. ไดรับแจงจากประชาสัมพันธจังหวัดปราจีนบุรีวา บริษัท บีทีวี
ซึ่งเปนบริษัทที่ดําเนินบริการสงเคเบิลทีวีในจังหวัดปราจีนบุรี แพรภาพโดยละเมิดลิขสิทธิร์ ายการของ
ผูอื่น กองงาน กกช. จึงเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริง พบวาเปนจริงตามที่มีการรองเรียนโดยชองที่มี
การละเมิดลิขสิทธิ์เปนชองรายการฟุตบอลพรีเมียรลีกอังกฤษ ของยูบีซี และกองงาน กกช.ไดไปพบ
ผูประกอบการรายอื่น ๆ อีก 10 แหง ซึ่งมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกตอที่ประชุม)
/2.3 การตรวจสอบ.........

