รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 5/2550
วันจันทรที่ 28 พฤษภาคม 2550 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมกรมประชาสัมพันธ ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นางสาวสีคํา
เจนหัตถการกิจ
กรรมการ
นักวิชาการคลัง 8 ว ผูแทนกระทรวงการคลัง
4. นายสุริยงค
หุณฑสาร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนจัดและควบคุมรายการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
5. นางพิไลสิริ
ทองพรม
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนบริหารการดนตรี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
6. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
7. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
8. นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดขอนแกน
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
9. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
/10. นางสาวสมใจ.....

-210. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
11. นางสุธีรา
ทิมกาญจนะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
12. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
13. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
14. นายปติ
พงษพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
15. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
16. นายบุณยฤทธิ์ แหลมหลวง
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
17. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
18. นางสาวสุณิสา รื่นเอม
กรรมการ
หัวหนากลุมประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
19. นายกฤษณพร เสริมพานิช
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
20. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
/21. นางกุณฑลี...

-321. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
22. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
23. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
24. นางดวงเดือน รังสิกุล
กรรมการ
หัวหนากลุมตรวจสอบวิทยุ-โทรทัศน 3
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
24. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
25. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
26. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
27. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นิติกร 7ว รักษาราชการแทน
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
28. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
29. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นางภัทรียา
สุมะโน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
/2. นางจันทิมา...

-42. นางจันทิมา
เชยสงวน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. ผูแทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. นายพายัพ
พยอมยนต
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
2. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
3. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ที่ปรึกษาดานการคลัง
4. นางสาวนาตยา จันทรสอง
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7 ว
แทนผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
5. นางรัตนาพร
แพนลา
นักประชาสัมพันธ 7
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
6. นายสมพงษ
ปตตานี
ประชาสัมพันธจังหวัดกาฬสินธุ แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
7. นางปรมาภรณ ศรีสินวรากูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
8. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
9. นายชัชณัฐ
นาคไพจิตร
ประชาสัมพันธจังหวัดพิจิตร แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 4
10. นายอรรถพล
ยงประพัฒน
ประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 5
/13. นายจําลอง...

-513. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 7
14. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
15. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 4/2550
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 4/2550
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง
และ อกร. ในฐานะผูชวยตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว ไมมีคณะกรรมการทานใดขอแกไข
รายงานการประชุม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2550

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 4/2550
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
ร.อกช.(นางดวงเดือน รังสิกุล) รายงานวา ในเดือนเมษายน 2550
กกช.ไดดําเนินการดังนี้
1. การดําเนินการตามกฎหมายกับวิทยุชุมชน
กกช.รวมกับ สพท.และ กกร.ไดดําเนินการตามกฎหมายกับวิทยุชุมชน 2 ราย คือ
/- วันที่ 17.....

-6- วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 ดําเนินการวิทยุชุมชนคนรูใจ ความถี่ 87.75 มฮ. ตั้งอยู
เลขที่ 66/10 ถนนพิบลู สงคราม ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีการออก
อากาศรายการ “จิ้งจกคาบขาว” ดําเนินรายการโดย นายชูพงษ ถีถ่ วน และนายไกรวัลย เกษมศิลป
เผยแพรบทสัมภาษณสดของ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกอากาศทาง
คลื่นดังกลาว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 เวลา 22.00 น. ไดดําเนินการแจงความรองทุกข
ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อดําเนินคดีกับนายไกรวัลย เกษมศิลป ในความผิด
ฐานประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงโดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ไดดําเนินการตามกฎหมายกับวิทยุชุมชน คนแท็กซี่
ความถี่ 92.75 มฮ. ตั้งอยูเลขที่ 549/6 ซอยวิภาวดี 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 มีนายชินวัตร หาบุญพาด เปนผูอํานวยการสถานี เนื่องจากออกอากาศวิพากษ
วิจารณ คมช. รัฐบาล และกลุมพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย รวมทั้งเผยแพรคําสัมภาษณสดของ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีดวย ซึ่งไดดําเนินการเขาตรวจคนวิทยุชุมชน
ดังกลาว แตไมพบเครื่องสง อุปกรณ ในการออกอากาศ
2. การจัดสัมมนาผูประกอบการวิทยุชุมชน
กปส. โดย กกช.รวมกับ สปข.1 สปข.2 และ ส.ปชส.บุรีรมั ย สุรินทร อุดรธานี
และหนองคาย จัดสัมมนาผูประกอบการ เรื่อง “ เครือขายประชาสัมพันธรวมใจ เพื่อความมั่นคง
และสมานฉันทของคนในชาติ”
โดยมีวัตถุประสงค ใหสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ไดมีสว นในการ
เสริมสรางความสมานฉันท รวมทั้งมีสวนในการเสริมสรางความเขาใจกับประชาชนในการดําเนินชีวติ
ตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยดําเนินการ 2 ครั้ง คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
ที่จังหวัดบุรีรัมย และสุรินทร และวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย
3. การจัดเตรียมขอมูล
กกช.ไดรับบัญชาจาก อปส.ใหจัดเตรียมขอมูลให รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี
เมฆสวรรค) นําเสนอตอรัฐสภา ซึ่งไดดําเนินการไปเรียบรอยแลว
4. กกช.ไดสรุป...

-74. กกช.ไดสรุปขอมูลการดําเนินการวิทยุชุมชน จากรายงานของ สปข. และ
ส.ปชส. ระหวางวันที่ 15 เม.ย. – 15 พ.ค. 2550
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อปส. กลาววา ในเชาวันนี้ (28 พ.ค.50) ไดมีการประชุมหารือกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการวิทยุชุมชน ประกอบดวย ผูแทน คมช., ผูแ ทน กปส., และ ผูแทน
กทช. สรุปประเด็นสําคัญไดวา จะใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการกับวิทยุชุมชน โดย
กําหนดเปนมาตรการดังนี้
1. เมื่อสถานีวิทยุชุมชนออกอากาศรบกวนคลื่นวิทยุการบิน หรือสถานีหลัก ให
ดําเนินการปดสถานีโดยทันที
2. กรณีมีการออกอากาศเปนอันตราย มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ, ละเมิด
บุคคล, หมิ่นประมาท ใหดําเนินการสั่ง ตักเตือน หรือสั่งปดโดยทันที
สําหรับการเขาไปจับกุมดําเนินคดี จากนี้ไปใหมีเจาหนาที่จาก กปส.,
เจาหนาที่จาก กทช., เจาหนาที่ตํารวจ และกองกําลังของ คมช.เขารวมจับกุมดวยทุกครั้ง
พรอมกันนี้ อปส. ไดสั่งการให กกช. และ ส.ปชส. สํารวจเพิ่มเติมวา สถานีวิทยุชุมชนใดที่มี
กําลังสงสูงเกิน 1 กว. ใหแจง เพื่อจะไดดําเนินการยึดหรือปดสถานีโดยทันที ถือเปนการหยุด
เครือขายนอกชุมชน ในขอหาที่จะดําเนินการ 3 ขอหา คือ นําอุปกรณการกระจายเสียงเขามา
โดยไมไดรับอนุญาต, การประกอบกิจการสถานีวทิ ยุกระจายเสียงโดยไมไดรับอนุญาต และการใช
คลื่นความถี่โดยไมไดรับอนุญาต แตในทางปฏิบัติใหมีการสั่งการกอน เนื่องจากจะตองประสาน
กับกองกําลังของ คมช.ในแตละพื้นที่
อปส.กลาวเพิ่มเติมวา รัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการสรางเครือขาย
ที่จะเขามาสานตอในกิจกรรมการรณรงคประชาธิปไตยเพื่อการเลือกตั้ง ขอใหผูรับผิดชอบในแตละ
พื้นที่ตรวจสอบเนื้อหารายการ หากมีประเด็นการนําเสนอกลาวโจมตีฝายหนึ่งฝายใด ขอใหรีบ
ดําเนินการแจงเตือน จับกุม ปด หรือดําเนินเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย
ผอ.สปข.7 มีขอสังเกตวา ตามที่ อปส.สั่งการใหประชาสัมพันธจังหวัดและ
กกช. สํารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานีวิทยุชุมชนที่มีกําลังสงสูงเกิน 1 กว. และใหดําเนินการตาม
/มาตรการ....
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คําสั่งการดังกลาวจะคานกับมติ ครม.หรือไม
อปส.ชี้แจงวา ในประเด็นที่กําลังสงเกิน 30 วัตต ตามมติ ครม.ถือวาผิด
จับกุมทั้งหมด แต กปส.ยังมีขอจํากัดในเรื่องกําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ ในระยะแรกจึงใหใช
มาตรการกวดขันกับสถานีที่มีกําลังสงสูงเกิน 1 กว. ขึ้นไปกอน หากตอไป กปส. มีอัตรากําลัง
เจาหนาที่อยางเพียงพอ จึงจะมาพิจารณากวดขันสถานีที่มีกําลังสงสูงกวากําลังสงที่ ครม. อนุมัติ
ผอนผันใหตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ อกช. เสนอ

3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
ร.อกช. (นางดวงเดือน รังสิกลุ ) รายงานวา ในเดือนเมษายน 2550
กกช.ไดดําเนินการดังนี้
1. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
♦กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน
ผานดาวเทียม ASTV NEWS1 ที่อาจเปนการขัดตอกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2537) หมวด 3
การควบคุมดานรายการ ขอ 16 นําเสนอผูบริหารเพื่อทราบและเปนขอมูล โดยเฉพาะที่มีประเด็น
เกี่ยวกับ กปส.
2. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศนประเภทบอกรับเปนสมาชิก
ระบบ MMDS
♦กองงาน กกช. ไดตรวจสอบรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศนประเภทบอกรับเปน
สมาชิก ระบบ MMDS (ไททีวี) พบวา ชอง 7 BEYOND CHANNEL มีรายการ f - men มีภาพการ
เดินแบบและแสดงทาทางตางๆ ของนายแบบ สอไปในทางลามกอนาจาร กกช. ไดแจงเตือนไปที่
สถานีเพื่อใหระงับการออกอากาศภาพในลักษณะดังกลาว
3. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค
♦ กกช. ไดเดินทางไปตรวจสอบและชี้แจงกฎระเบียบแกผูประกอบการเคเบิลทีวีใน
พื้นที่ สํานักประชาสัมพันธเขต 4 ในระหวางวันที่ 22- 28 เมษายน 2550 จํานวน 25 บริษัท รวมทั้งได
/สํารวจ....
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และจากการตรวจสอบพบวาไดมี
ผูประกอบการรายใหมที่ไมเคยเขารวมโครงการเครือขายเคเบิลทีวี จํานวน 3 ราย คือ จังหวัด
อุทัยธานี 1 ราย และจังหวัดนครสวรรค 2 ราย
ในการนี้ ผูประกอบการเคเบิลทีวีไดมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
(1) ตองการความชัดเจนเรื่องกฎหมายในการประกอบกิจการ และตองการมี
ใบอนุญาตที่ถูกตอง และหาก กปส. ยังไมสามารถออกใบอนุญาตใหได ขอให กปส. มีมาตรการ
อยางใดอยางหนึ่ง เพื่อชวยเหลือผูประกอบการเคเบิลทีวีดวย เชน การใหผูประกอบการเคเบิลทีวี
มาลงทะเบียนไวกับ กปส. เชนเดียวกับวิทยุชุมชนจะไดหรือไม
(2) การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตการดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในอัตรา 25,000 บาท/ชอง/ป เปนราคาทีส่ ูงเกินไป ควรคิดเปนตอ
หนึ่งสถานี โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ประกอบดวย
(3) ในพื้นทีเ่ ดียวกันไมควรมีผูประกอบการเกิน 1 หรือ 2 ราย และภาครัฐ
ควรมีการควบคุมการกําหนดคาสมาชิกและคาติดตั้งของผูประกอบการ เพื่อใหประชาชนผูบริโภค
ไดรับประโยชนสูงสุด
(4) เห็นดวยกับการจัดทําเรทติ้งรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศนระบบบอกรับ
สมาชิก(เคเบิลทีวี )เห็นวาควรเปนเฉพาะรายการที่ผลิตเองเทานั้น สวนนี้ผูประกอบการเคเบิลทีวี
ตองการใหความรวมมือดําเนินการเชนเดียวกับฟรีทีวี
(5) หนวยงานภาครัฐ เชน เทศบาล อบต. ไมควรดําเนินธุรกิจแขงกับภาค
เอกชน เนื่องจากขณะนีม้ ีการนํางบประมาณจากภาครัฐไปจัดทําเคเบิลทีวแี ขงกับภาคเอกชน ทําให
เกิดความเสียหาย
4. โครงการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส.
♦ กกช.ไดรับแจงจาก สปข.1 วามีผูประกอบการเคเบิลทีวีที่เขารวมโครงการเครือขาย
ของ กปส. มารับหลักประกันสัญญาคืน จํานวน 3 สัญญา ซึ่งพื้นที่ สปข. 1 มีผูประกอบการ
เคเบิลทีวีที่เขารวมโครงการเครือขายทั้งสิ้น 70 สัญญา ขอคืนหนังสือค้ําประกันสัญญาไปแลว
67 ราย คงเหลือ 3 ราย และ สปข.4 แจงวา ไดประสานแจงผูประกอบการเคเบิลทีวี จํานวน
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