- 10 จํานวน 7 ราย ที่ยังไมมารับหนังสือค้ําประกันสัญญา ใหมารับหนังสือค้ําประกันสัญญาคืนที่
สปข.4
5. การดําเนินการโทรทัศนผานดาวเทียม
ตามที่ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่ง ที่ 59/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขการดําเนินการ
สถานีโทรทัศนผานดาวเทียม โดยมี นายนิรันดร พิทักษวัชระ เปนประธานกรรมการฯ มีอํานาจ
หนาที่ในการศึกษา และรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ ปญหา และแนวทางการแกไข
การดําเนินการสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ซึ่งไดมีการจัดประชุมไปแลว 4 ครั้ง ในระหวางเดือน
กุมภาพันธ – มีนาคม 2550 นั้น
สําหรับเดือนพฤษภาคม 2550 ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันศุกรที่ 11 พฤษภาคม 2550 โดยที่ประชุมมีความเห็นวา เห็นควรให ดร.อนุภาพ ถิรลาภ
เปนผูเ ขียนกรอบการดําเนินการของโทรทัศนดาวเทียม รวมถึงการบริหารจัดการ และงบประมาณ
ในการดําเนินการ ซึ่งประธานในที่ประชุม (นายนิรันดร พิทกั ษวัชระ) แจงวาจะไดหารือกับ อปส.
เพื่อขอใชงบประมาณของ กปส. ในการดําเนินการวาจางดร.อนุภาพ ถิรลาภ
จัดทํากรอบการ
ดําเนินการดังกลาว ซึ่งงบประมาณในการดําเนินการ 681,000 บาท และไดแจงใหทราบวา กปส.
ไมมีงบประมาณที่จะดําเนินการในสวนนี้
อปส. กลาววา ไดมอบนโยบายให สทท.ภูมิภาคไปดําเนินรายการเพื่อ
ทองถิ่นวันละไมต่ํากวา 6 ชั่วโมงไปแลว หากโทรทัศนทอ งถิ่นสามารถจะใชศักยภาพที่มีอยูใน
แตละพื้นที่ เชน เครือขายเคเบิลทีวีของ กปส. ใหเกิดประโยชนกับองคกร ก็จะเปนการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในสวนกลางออกอากาศเปนเครือขายทั่วประเทศ
โดยใชสายเคเบิล และสวนภูมิภาคใชเสาอากาศในพื้นที่เดิม จึงเปนการสง 2 สถานีพรอม ๆ กัน
และในอนาคตจะตองทําใหเปนสถานีโทรทัศนหลักในแตละพื้นที่ใหได
ที่ประชุมไดอภิปรายและถกแถลงกันอยางกวางขวาง มีประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ
สรุปไดดังนี้./1. สวนภูมิภาค....

- 11 1. สวนภูมิภาคไมไดรับรายการของทองถิ่น เพราะเคเบิลทีวีรับสัญญาณจากสวนกลาง
และเสนอให สทท.11 เปนแกนหลักในเรื่องขอมูล กําหนดชวงเวลา รายการตาง ๆ และการออก
อากาศจะพรอมกันทุกสถานีหรือไม
2. บาง สปข.ขาดแคลนอัตรากําลัง โดยเฉพาะตําแหนงชางภาพ จึงทําใหไม
สามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพได
3. เครือขายของโทรทัศนบางจังหวัดรับสัญญาณไดยาก หากไมไดรับจากจานดาวเทียม
จะไมสามารถรับชมได เพราะฉะนัน้ เคเบิลทีวีตามชายแดนจะรับสัญญาณจากสวนกลางมาโดย
ตลอด
4. ผูชมที่อยูทางบานเปลี่ยนความถี่ไมเปน จึงรับแตสัญญาณสวนกลาง ไมรับ
สัญญาณของทองถิ่น จึงนาทีจ่ ะประสานกับผูประกอบการดาวเทียมใหปรับจูนดาวเทียมใหรับ
ทองถิ่นได 1 ชอง และสวนกลาง 1 ชอง
5. ขณะนี้มีเคเบิลทีวที ํารายการแขงขันกับ กปส. และสิ่งสําคัญสามารถมีเครือขาย
เปนของตนเองดวย รวมทั้งมีผสู นับสนุนโดยไมคิดคาใชจายอีกตางหาก จึงมีผลใหไมมผี ูรับรายการ
จาก กปส.
6. เสนอให กปส.อนุญาตเปดชองความถี่สําหรับ กปส.โดยเฉพาะอีก 1 ชองความถี่
เพื่อประโยชนของ กปส. จะมีความเปนไปไดหรือไม
อปส. กลาวเพิ่มเติมวา ขอมูลเนื้อหาจากสวนภูมิภาคมีความหลากหลาย
ถือเปนขอไดเปรียบอยางยิ่ง สปข. จะทําอยางไรในศักยภาพที่มีอยู เพื่อใหรายการ ขาวสาร และ
เนื้อหาของ กปส.ปรากฎชัดเจนอยางเปนรูปธรรม ทั้งรายการที่เปนเครือขาย รายการระดับชาติ
และรายการระดับทองถิ่น การขาดแคลนบุคลากรมีเฉพาะบางพื้นที่ ไมใชปญหาสําคัญ แตสวน
ที่เหลืออยูจะตองเตรียมความพรอม และย้ําวา กปส. มีความพรอมที่จะผลิตรายการในลักษณะ
การใชเครือขายที่มีอยูเพื่อตอบสนองความเปนทองถิ่นไดอยางชัดเจน
ผอ.สปข.4 ใหขอมูลวา สัญญาระหวาง กปส. กับเคเบิลทีวีของทุกแหง
ซึ่งเปนสัญญาปตอปสิ้นสุดลงแลว ขณะนี้ อยูในระหวางการเรียกผูประกอบการเคเบิลทีวีใหมารับ
หลักประกันสัญญาคืน ถือวาปจจุบันเคเบิลทีวีไมไดอยูในเครือขายของ กปส.แลว กปส.จึงไมอาจ
ใชเคเบิลทีวีเปนเครือขายในสวนทองถิ่นได
/อปส.ขอให....

- 12 อปส. ขอใหผูแทน กกช. รับไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการ
เคเบิลทีวี นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กกช. ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยในขอเสนอใหผนวกสวน
ของ กปส.เขาไปเปนเงื่อนไขในการดําเนินการดวย คือ
1. ใหมีชองของ สทท.11 จาก กทม.ทุกสถานี
2. ใหมีชองของสถานี กปส.สําหรับสวนภูมิภาคแยกไปตามพื้นที่
พรอมกันนี้ อปส.ไดสั่งการให ผอ.สปข.1-8 เสนอแผนการปฏิบัติงานของ
สทท.ทุกสถานีในการประชุมครั้งตอไป และให รปส.(นายเผชิญฯ) รับผิดชอบในรายละเอียดของ
การปฏิบัติ โดยเนนเนื้อหากับชองทาง เพื่อยึดโยงกลุมเปาหมายใหได

มติทีประชุม
1. รับทราบและมอบหมายให อกช. ไปศึกษา
รายละเอียดการดําเนินการของเคเบิลทีวี นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
กกช. โดยผนวกเงื่อนไขของ กปส. โดยใหมีชองของ สทท.11 ทุกสถานี และใหมี
ชองสถานีสําหรับ กปส. ในแตละพื้นที่
2. ให ผอ.สปข.1-8 เสนอแผนปฏิบัติของการ
ออกอากาศในพื้นที่ของ สทท.11 ในสวนภูมิภาคในการประชุมครั้งตอไป
3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. สรุปรายงานเงินรายได กปส.ประจําเดือนเมษายน 2550 ดังนี้
1. สถานะเงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 จํานวน 171.61 ลานบาท
2. ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2550 (พ.ค. - ก.ย.50) รวมรายรับ
101.75 ลานบาท รวมรายจาย 103.37 ลานบาท
3. รายงานสถานะเงินรายได ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 จากหนวยงานตาง ๆ
4. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนเมษายน 2550
- รายรับ 29.97 ลานบาท
- รายจาย 26.66 ลานบาท
5. ประมาณการฐานะการเงินเงินรายได กปส. ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
/ประกอบดวย....

- 13 ประกอบดวย เงินคงเหลือยกมา บวก ประมาณการรายรับ พ.ค.-ก.ย.50, ทดรองจายใหเงิน
งบประมาณ, ทดรองจายให สปข.1-4,6 และ 8 รวม 217.91 ลานบาท หัก รายจายเงินรับฝาก,
ผูกพันตามสัญญา, รายจายประจํา และอนุมัติในหลักการ รวม 113.59 ลานบาท มีเงินคงเหลือ
104.32 ลานบาท
5. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 มีลูกหนี้ดังนี้
- ลูกหนี้ที่กองคลังบริหารสัญญา จํานวน 26.05 ลานบาท
- ลูกหนี้ที่กองกฎหมายดําเนินการ จํานวน 202.78 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
อปส. ใหขอสังเกตจากรายงานที่ กคล.นําเสนอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เงินคงเหลือ
ของ สปข.บางแหงมียอดเงินคงเหลือจํานวนนอยมาก โดยหลักการ สปข. จะตองบริหารงานเอง ตอง
รับภาระดูแลเจาหนาที่เปนจํานวนมาก ตลอดจนการบริหารจัดการในเรื่องตาง ๆ จะดําเนินการไปได
อยางไร ตัวเลขทางบัญชีไมสามารถตอบสนองตอสถานการณที่เปนอยู รายงานที่ปรากฏแสดงให
ทราบเกี่ยวกับเรื่องใด เชน แสดงรายไดตอเดือน, แสดงฐานะการเงิน, อํานาจการใชเงิน, หรืออํานาจ
ในการหารายไดในแตละเดือน
อกค. ชี้แจงวา จากรายงานเปนการแสดงตัวเลขทางบัญชีเพือ่ แสดงสถานะ
การเงินเงินรายไดของแตละหนวยงานที่มีอํานาจบริหารจัดการ สามารถใชได ทั้งเงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินฝากคลัง เปนเงินคงเหลือที่ ผอ.สปข. มีอํานาจใชตามระเบียบพัสดุ
ผอ.สปข.4 ชี้แจงวา ในการใชจายเงิน ในรายการรายจายผูกพัน, รายจาย
ประจํา ไมสามารถนําออกมาใชได ถือเปนเงินรวมทั้งป จะมียอดปรากฏเชนนี้มาโดยตลอด
ผอ.สปข.6 ใหขอมูลวา การแสดงตัวเลขตามรายงานสามารถบอกขอมูล
ตาง ๆ ได เชน ศักยภาพของผูบริหาร สามารถหาเงินรายไดมาไดหรือไม, กปส.ไดจัดสรรเงินใหแตละ
หนวยงานเทาใด รวมทั้งภาระผูกพันที่ สวท., สทท.ไปมีภาระผูกพันในเรื่องคาจาง อนุมัติในหลักการ
/จํานวนเทาใด....

- 14 จํานวนเทาใด ฉะนั้น การมองภาพรวมแลวไมชัดเจนวาขณะนี้มีเงินอยูในมือเทาใด เนื่องจาก
จํานวนเงินจะคลุกรวมกันอยู
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความเห็นวา การรายงานฐานะการเงิน จะ
ตองประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ งบดุล, บัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีกระแสเงินสด
จึงจะทําใหสามารถแสดงไดวา สปข.ใด หารายไดเทาใด มีเงินฝากเทาใด จายไปเทาใดในแตละเดือน
แตละไตรมาส ตลอดจนจะสามารถทําใหผูบริหารตัดสินใจในการบริหารจัดการตอไปได
ที่ปรึกษาฯ (นายเจริญศักดิ์ฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา การแสดงตัวเลขอาจแสดง
ไดหลายมิติ อยูที่วาจะหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาวิเคราะห และใหขอสังเกตวา เหตุใด สปข.5 จึงมี
การอนุมัติในหลักการไวเปนจํานวนเงินที่สงู มาก เมื่อเปรียบเทียบกับ สปข.อื่น การอนุมัติในหลักการ
แตกตางจากรายจายผูกพัน เมื่ออนุมัติในหลักการไปแลว ยอดเงินจะเคลื่อนไปอยูทรี่ ายจายผูกพัน
เพื่อรอการชําระ แตยังไมตองจายออกไป หากทบทวนดูบางรายการลวงเลยเวลามาแลว และ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อาจไมตองใชก็ได ถือวาไมเปนรายจายที่เกิดขึ้น
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางสาวสีคํา เจนหัตถการกิจ) มีความเห็นสอดคลอง
กับที่ปรึกษา (นายวีรพลฯ) วา กปส.นาจะจัดทําบัญชีเปน 3 สวน เพื่อจะไดทราบวาในแตละเดือน
มีเงินคงเหลือสามารถนํามาใชจายไดจํานวนเทาใด และเสนอให กปส.ใชระบบบัญชีเกณฑคงคาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ตลอดจนใหเจาหนาที่ของแตละ สปข. ลงบัญชีใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถอานและเขาใจขอมูลไดตรงกันอยางถูกตองและชัดเจน
อกค.ชี้แจงวา ในการจัดทําบัญชีกระแสเงินสด กคล.ไดจัดทําไวเฉพาะที่สว น
กลาง จะสามารถดูไดวาในแตละเดือน ใชเงินไปเทาใด แตในสวนของเขตยังไมมีการดําเนินการ
หาก สปข.จะใหความรวมมือในการจัดทําประมาณการของการใชเงินของแตละเดือนที่อนุมัติใน
หลักการไว ก็พอจะทราบวา สปข.มีเงินคงเหลือไวบริหารจัดการเทาใด เพือ่ ประมาณการรับรับ-ราย
จายได รวมทั้งใหประมาณการรายจายที่จายจริงในปงบประมาณ 2550 กคล. ก็จะสามารถดู
ฐานะการเงินในภาพรวมได และหากผูบริหารประสงคจะศึกษารายละเอียดขอมูลในเชิงลึก
สามารถติดตอเจาหนาที่ กคล.ได

มติที่ประชุม
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/ระเบียบวาระที่ 4

- 15 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ร.ผอ.สวท.(นางพิไลสิริ ทองพรม) รายงานวา ในเดือนเมษายน
สวท.ไดดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง และ สวท.
สปข.1-8 ดังนี้.1. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายรัฐบาลดานตาง ๆ ของ สวท.
สวนกลาง และสวนภูมิภาค สปข.1-8
2. แผนภูมิแสดงอัตราสวนของการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายของรัฐบาล
นโยบายสังคมสูงที่สุด
3. รายงานการถายทอดเสียง 3 เครือขาย จํานวน 40 ครั้ง รวมเวลาในการถายทอดเสียง
110 ชั่วโมง รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,482,500 บาท
4. สรุปมูลคาและเวลาออกอากาศเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ ของ สวท.กทม.
จากหนวยงานตาง ๆ รวม 39 ครั้ง จํานวนเวลา 107 ชั่วโมง รวมมูลคาดําเนินการ 1,442,500 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ร.ผอ.สทท.11 (นายสุริยงค หุณฑสาร) รายงานวา ในเดือนเมษายน
2550 ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ดังนี้
1. การดําเนินการออกอากาศรายการประจํา
2. การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายไดแต
ตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
3. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
/5. รายการรวมผลิต...

- 16 5. รายการรวมผลิต 34 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 7,355,955.50 บาท
6. สัดสวนรายการสปอตและการถายทอดสดเชาเวลา, สัดสวนรายการสปอตและ
การถายทอดเพื่อการประชาสัมพันธ
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 11,975,015 บาท และรายไดทคี่ วรไดแตตอง
สูญเสียไป 18,393,740 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานวาในเดือนเมษายน ไดดําเนินการนําเสนอขาว
ทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน (http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ
ดังนี้.1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
2. กราฟแสดงสถิติขาวประจําไตรมาสที่สอง ตามยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการ
สําคัญของรัฐบาล
3. จํานวนผูชม “ศูนยขาวเพื่อประชาชน” เดือนเมษายน 2550 จํานวน 46,449 คน
เทียบกับเดือนมีนาคม 2550 มีผูเขาชมลดลง 94,072 คน
4. กราฟแสดงสถิติขาว สวท.ตราด และ ส.ปชส.ตราด ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
5. สถิติการสงขาวของผูสื่อขาวสวนกลาง ผูสื่อขาว สวท. ทั่วประเทศ และ ส.ปชส.
6. สรุปผลการปฏิบัติงานของสวนขอมูลและเอกสารขาว ประจําเดือนเมษายน 2550
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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4.4 รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการดําเนินกิจการ
วิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ
ผชช.(นางสาวอัมพวัน เจริญกุล) รายงานวา รมต.นร.(คุณหญิง
ทิพาวดี เมฆสวรรค) มีนโยบายชัดเจนวา ในป 2551 สถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ
/จะเปนสื่อสาธารณะ....

- 17 จะเปนสื่อสาธารณะ ปญหาสําคัญที่จะตองดําเนินการโดยเรงดวน คือ จะทําอยางไรจะทําให
สถานีโทรทัศน TITV สามารถดําเนินการตอไปตามปกติและมีคุณภาพ ตามคําสั่งศาลปกครองกลาง
ที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะปญหาการเบิกจายเงินเดือนของพนักงาน ซึง่ จะตองมีผล
ยอนหลังไปถึง วันที่ 8 มีนาคม 2550 ซึ่งตามระเบียบไมสามารถจายเงินยอนหลังได คณะอนุกรรมการฯ ไดนําเรื่องนี้หารือกับ สปน,. สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลางแลว และใน
วันพรุงนี้ (29 พ.ค.50) คณะอนุกรรมการฯ จะนําเรื่องเสนอ ครม. อนุมัติ ครม. 2 เรื่อง คือ
1. ขอยกเวนระเบียบเงินรายได หาก ครม.ไมอนุมัติ ขั้นตอนที่จะดําเนินการตอไป
คือ จะตองขออนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุแหงชาติตอไป
2. การดําเนินการในรูปแบบ SDU ซึง่ เมื่อ ครม.อนุมัติแลว กปส. จะตองจัดทํา
ระเบียบขึ้นมาอีก 4 ระเบียบ และในแตละระเบียบใหญจะตองมีระเบียบยอย ๆ อีก เพราะ SDU
บริหารจัดการดวยตนเอง มีระเบียบของตนเอง มีการใชเงินดวยตนเอง โดยไมอิงกับระเบียบของ
ราชการ ซึ่งจะเปนปญหาตามมาในอนาคต
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะตองเตรียมการจางบุคลากรเขาไปตรวจสอบ
เรื่องรายการ โดย TITV เดิมตกลงกับ สปน. ในเรื่องสัดสวนรายการ 70 : 30 ขณะนี้สามารถ
ดําเนินการบรรลุผลแลว มีผูผลิตรายการขอถอนตัวหลายราย เนื่องมาจากสถานการณไมมั่นคง
จึงทําใหสัดสวนขาวสูงกวาที่ตกลงกันไว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
ผอ.สปข.6 ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา สปน.ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสินเพื่อการรับมอบคืนจากบริษทั ไอทีวี จํากัด (มหาชน) เพือ่ ตรวจสอบราย
ละเอียดทรัพยสินที่บริษัทฯ ไดสงคืนใหแก สปน.ตามสัญญาขอ 13 ใหเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน และเปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 โดยแตงตั้ง ผอ.สปข.1-8 เปน
ประธาน และเจาหนาที่ของ สปข.ในแตละพื้นที่เปนกรรมการรวมตรวจดวย ซึ่งไดดําเนินการแลว
โดยเฉพาะปญหาในแตละ สปข.จะแตกตางกัน
/อปส. กลาววา...

- 18 อปส. กลาววา สปน. โอนมอบภารกิจหนาที่ในการรับ - สงอุปกรณให กปส.
เรียบรอยแลว จึงขอให สปข. ที่ไดรบั มอบหมายไดดําเนินการจัดทําเปนลายลักษณอักษรใหชัดเจน
ทุกขั้นตอน เพื่อใชเปนหลักฐานในการอางอิงตอไป

มติทีประชุม
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4.5 รายงานผลการดําเนินงานของ กกช.
ร.อกช.(นางดวงเดือน รังสิกุล) รายงานวา ในเดือนเมษายน
2550 กกช. ไดสรุปรายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียน
วิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาตของ กกช. และ สปข.1-8 ประกอบดวย
เดือนเมษายน 2549
1,386,000 บาท
เดือนมีนาคม
2550
1,299,090 บาท
เดือนเมษายน 2550
1,099,350 บาท
สรุปวาเดือนเมษายน 2550 เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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4.6 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
ร.อกช.(นางดวงเดือน รังสิกุล) รายงานวา กกช. ไดจัดทําสรุปและ
วิเคราะหขาว บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอผู
บริหาร และเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและเคเบิลทีวี นอกจากนั้น ยังเปนประโยชน
ตองานราชการของ กปส. ดวย สําหรับ
ในรอบเดือนเมษายน 2550 มีประเด็นสําคัญ รวม 2 ประเด็น ประกอบดวย
1. ทีไอทีวี และ ทีวีสาธารณะ
2. วิทยุชุมชน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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/4.7 เว็บไซต...

- 19 4.7 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช. รายงานวา ศสช.ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจ
กรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต ประจําเดือนเมษายน 2550 ประกอบดวย
1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาวสาร
499 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
53 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
431 ขาว
รวมทั้งหมด
983 ขาว/บทความ
4. สรุปอันดับดีที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,549 เว็บไซต
อันดับที่ 296
- หนวยงานราชการ, องคกร 926 เว็บไซต
อันดับที่ 5
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็บไซต
อันดับที่ 1
(หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
4.8
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การสงกระจายเสียงโทรทัศน ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน
ผอ.สพท.รายงานวา ไดสงผูแ ทนเขารวมประชุมความรวมมือดานการ
สงกระจายเสียงระบบดิจติ อลในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (4 th ASEAN Digital Televisiton
Broadcasting, ADB) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2550 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ในการดําเนินการ สพท. ไดจัดประชุมผูประกอบการสถานีสงกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนในประเทศเขารวมปรึกษาหารือกําหนดเปาหมายของการสงกระจายเสียงโทรทัศนภาคพื้นดิน
ในอนาคต โดยมีผูแทนสถานีวทิ ยุโทรทัศน ชอง 3, 5, 7, 9 TITV และโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ
แหงประเทศไทย สรุปประเด็นสําคัญดังนี้.1. ประเทศไทยจะใชมาตรฐาน DVB-T ซึ่งเปนมาตรฐานการสงกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน
2. ประเทศไทยจะกําหนดการหยุดออกอากาศโทรทัศน ระบบอนาล็อก ในป พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
/3. เห็นควรรวมหารือ....

- 20 3. เห็นควรรวมหารือกับหนวยงานการสงโทรทัศนในประเทศไทย เพื่อจัดตัง้ คณะทํางาน
จํานวน 3 คณะ แบงเปนคณะทํางานดานอุตสาหกรรม ดานนโยบาย และดานสารัตถะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 รายงานการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธเสริมสรางสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต
ร.ผอ.สปข. 1 (นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์) รายงานวาตามที่สถานการณ
ความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง
ความหวงใยไปถึงพี่นองชาวใตและเพือ่ เปนการสนองนโยบายของ รัฐบาลและ กปส. สปข.1 ไดขอ
ใหหนวยงาน สวท. และ สทท. ในพืน้ ที่ใหความรวมมือ ทั้งนี้ ไดจัดตั้งศูนยกลางการประชาสัมพันธ ใชชื่อ
“ศูนยประชาสัมพันธสง ใจสูช าวใต” และใหใชชอื่ เดียวกันทุกจังหวัด, ผลิตสปอต จัดรายการทาง
โทรทัศน (รายการรอบภูมิภาค) และจัดรายการวิทยุ “สงใจสูช าวใต”, ประสานคายทหาร เพื่อสง
จดหมายหรือขอมูลเพื่อแสดงความหวงใย ซึ่งทุกหนวยงานดําเนินการแลว ตั้งแตวันที่ 11 พ.ค.50
เปนตนมา

มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) ตรวจเยี่ยมพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 14
สวท.อุบลราชธานี ไดสงสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมพืน้ ทีเ่ ขต
ตรวจราชการที่ 14 ของ รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) เมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2550 ณ
จังหวัดยโสธร 3 พื้นที่ คือ
1. บานหนองเลิง ต.แคนนอย อ.คําเขือ่ นแกว เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาหมูบาน
ชุมชน ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เปนหมูบานตนแบบ/บานพอเพียง
2. บานแจงนอย ต.คอเหนือ เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ําซาก
3. ติดตามผลการดําเนินงาน และแกไขปญหาที่สําคัญของจังหวัดยโสธร
/ผลการตรวจเยี่ยม...

