- 15 การขยายเวลาการออกอากาศดังกลาว สทท.พิษณุโลก ดําเนินการภายใต
ขอจํากัด และปญหาอุปสรรค อาทิ การขาดแคลนบุคลากร อุปกรณที่ทันสมัย และงบประมาณที่
ไมเพียงพอ ซึ่งหากไดรับความอนุเคราะหจัดกรอบอัตรากําลัง เครื่องมือและงบประมาณให
เหมาะสม จะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ ซึง่ จะสงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานและจะ
สามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิตใหเปนไปตามนโยบายระยะที่ 2 จากเดิม 4 ชั่วโมง
เปน 6 ชั่วโมงตอไป
ร.ผอ.สปข.5 (นางชัชชญาฯ) รายงานวา สปข.5 มีสทท.ในสังกัด 3 สถานี
ซึ่งไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการรายการทองถิ่นดังนี้.- สทท.สุราษฎรธานี ออกอากาศรายการทองถิ่น 5 ชั่วโมง 30 นาที นําเสนอ
รายการ 12 รายการ ตั้งแตวันจันทร-ศุกร ประกอบดวย รายการขาว สื่อพื้นบาน ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น และนโยบายรัฐบาล เวลา 14.30-15.00 น. ใหบริการเชาเวลาธุรกิจแก
หนวยงานตาง ๆ
- สทท.นครศรีธรรมราช ออกอากาศรายการทองถิ่น 4 ชั่วโมง 30 นาที นําเสนอ
รายการ 20 รายการ สวนใหญเปนรายการรวมผลิตกับหนวยงานภายนอก เปนรายการสงเสริม
การทองเที่ยว ภูมิปญญาชาวบาน ศิลปวัฒนธรรม ขาว และสถานการณทั่วไป
- สทท.ภูเก็ต ออกอากาศรายการทองถิ่น 4 ชั่วโมง นําเสนอรายการ 16 รายการ
เปนรายการภาษาอังกฤษ 2 รายการ เชาเวลา 1 รายการ ผลิตเอง 1 รายการ นอกจากนั้น เปน
รายการขาว เด็ก สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รายการสนองนโยบายของรัฐบาล การสงเสริมการ
สรางอาชีพ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ กีฬา ดนตรี ทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ผอ.สปข.6 รายงานวา สปข.6 ไดขยายเวลาการแพรภาพออกอากาศเปน
6 ชั่วโมงแลว ออกอากาศตั้งแตวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00-09.00 น. และเวลา 13.00-18.00 น.
สัดสวนรายการ ประกอบดวย ขาว สาระบันเทิง รายการประจํา และบางรายการไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน รายการเดน ๆ ของ สปข.6 ประกอบดวย
รายการพิราบคาบขาว รายการที่ใชภาษาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม รายการรอบภูมิภาค และ
รายการที่นี่หาดใหญ
/สําหรับปญหาอุปสรรค.........

- 16 สําหรับปญหาอุปสรรคในขณะนี้คือ การปรับอัตราคาเชาเวลาใหม ทั้ง สทท.
และ สวท. ทําใหการแขงขันทําไดคอนขางยากในภาวะเชนนี้ และขอเสนอวา อัตราคาเชาเวลา
ดังกลาว ขอใหยืดหยุนไดบางเพื่อใหสามารถแขงขันได
ผอ.สปข.7 รายงานวา สปข.7 เปนพื้นที่เล็ก หาผูรวมผลิตไดยาก แตทั้งนีไ้ ด
ดําเนินการอยางสุดความสามารถ โดยไดมีการประชุมหารือสรุปไดวา สปข.7 จะเริ่มดําเนินการ
รายการทองถิ่นเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป จัดทํารายการ
ทองถิ่น 4 ชั่วโมง และระยะที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป จะจัดทํารายการ
ทองถิ่นเพิ่มเปน 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน การจัดทํา MOU
ระหวาง สปข.7 กับกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุร-ี ตราด ซึ่งผูบัญชาการทหารเรือ ไดมอบ
อํานาจใหผบู ัญชาการ กองบัญชาการหนวยปองกันชายแดนจันทบุร-ี ตราดดําเนินการแทน
ผ.สทท.จันทบุรี (นายเจริญชัยฯ) รายงานเพิ่มเติมวา สทท.จันทบุรี สปข. 7
ไดมีการวางแผนการออกอากาศรายการทองถิ่น 4 ชั่วโมง และ 6 ชั่วโมงตามลําดับ ในดานการ
วางผังรายการไดดําเนินการเชนเดียวกับทุก สปข. ตามสัดสวนที่ไดรับ
ปญหาของ สทท.จันทบุรีขณะนี้ คือ ผูเชาเวลาของ สทท.เดิม ขอถอน
รายการออกไปเปนจํานวนมาก ทั้งนีส้ ืบเนื่องมาจาก กปส.ไดปรับอัตราคาเชาใหม ประกอบกับเปน
ไตรมาสปลายปงบประมาณของผูประกอบธุรกิจหมดลง จึงทําใหผูเชาดําเนินรายการไมสามารถจะ
ทําสัญญาได
ดานเทคนิค สปข.7 ไดจัดทํา PRD 2 โดยผลิตจากชางเทคนิคของ
สปข.7 เอง นําไปฝากไวที่เคเบิลทีวี 59 แหง ในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด ซึ่งจากขอสังเกตทีผ่ าน
มา โรงแรมตาง ๆ ในพื้นที่ตางจังหวัดไมสามารถรับชมสถานีโทรทัศนชอง 11 ได เพราะทางโรงแรม
ไมตัดสัญญาณให จากปญหาดังกลาวนี้ จึงไดผลิต PRD 2 ขึ้นมา ซึ่งจากการทดลองใชแลว
ไดผล 100 % เมื่อนําไปฝากไวที่เคเบิลทีวีในพื้นที่ 59 แหงแลว จะควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลเปดปด จากโทรศัพทมือถือเพียงครั้งเดียว สัญญาณออกอากาศจะพรอมกันทั้ง 59 เคเบิลทั่วทั้งภาค
ตะวันออก เทากับเพิ่มศักยภาพรัศมีบริการ ทําใหประชาชนรับรูขอมูลขาวสารทาง สทท.จันทบุรี
เพิ่มมากขึ้น และสงผลตอการสรางความมั่นใจดานการตลาดมากขึ้นในอนาคต
/ร.ผอ.สปข.8.........

- 17 ร.ผอ.สปข.8 (นางธนัชพรฯ) รายงานวา สปข.8 ไดดําเนินการออกอากาศ
รายการทองถิ่นได ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป โดยแบงเปนระยะดังนี้
- ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแตวนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550 ชวงเวลา 15.00-16.00 น.
เปนรายการรอบภูมิภาค เวลา 16.00-17.00 น. รายการหนาตางตะวันตก 17.00-17.30 น.
รายการโรงเรียนรื่นรมย 17.30-18.00 น. รายการขาวทองถิ่น
- ระยะที่ 2 จะเริ่มดําเนินการตั้งแต 1 ตุลาคม 2550 – 30 มีนาคม 2551
รวม 5 ชั่วโมง เปนรายการที่เพิ่มจากระยะที่ 1 คือ รายการอยูดีมีสุข, รายการสงเสริมความมั่นคง
สําหรับเวลา 15.00 – 18.00 น. เปนรายการเดิม
- ระยะที่ 3 เริ่มดําเนินการตั้งแต 1 เมษายน 2551 เปนรายการวาไรตี้บันเทิง
สงเสริมสังคม เศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมการทองเที่ยว กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การแสดง
พื้นบาน และรายการตามโครงการพระราชดําริ
อปส. รับทราบตามที่ ผอ.สปข.1-8 รายงานแผนปฏิบัติการ และสอบถาม
ความเห็นของ ผอ.สทท.11 สวนกลาง
ผูแทน ผอ.สทท.11 (นายสุริยงคฯ) เสนอความเห็นวา ในสวนตัวแลวไมเห็น
ดวยการกับแบงเวลาของ สทท.ภูมิภาค ใหเปนรายการของทองถิ่น สทท.กทม.ควรเปน Naiton
Wide สําหรับการจัดหาระบบการรับสัญญาณจะดําเนินการอยางไร เพื่อใหผูชมในภูมิภาคมี
ทางเลือกรับรายการของเฉพาะทองถิน่ ได นาจะแยกเปนอีกระบบหนึ่ง การแบงเวลาตามที่ อปส.
มอบนโยบาย จะกระทบกับการหารายได, กระทบกับการใหบริการของผูชมทีส่ ามารถจะรับชม
รายการหลักไดทั่วประเทศ และกระทบกับการถายทอดดวย
อปส.ใหความเห็นวา ตามที่ไดมีนโยบายแบงเวลาใหเปนเวลาของทองถิน่
4- 6 ชั่วโมงนั้น เนื่องจากในปจจุบัน กปส.กําลังประสบปญหาการบริหารจัดการในดานโทรทัศน
ทองถิ่น เพราะ กปส. ขาดงบประมาณเปนปจจัยหลัก และจะตองใชงบประมาณสนับสนุนจาก
สวนกลางลงไปเปนจํานวนมาก อีกทั้งทองถิ่นไมสามารถใชบริการโทรทัศนของ กปส. อยางเต็มที่
เพราะสวนใหญเปนเวลาจากสวนกลางเทานั้น
จึงไดใหนโยบายในเรื่องการจัดเวลาเพื่อทองถิ่น
ทั้งนี้ มิใชวา อปส.จะให สทท.ในภูมภิ าคดําเนินรายการเพียง 4-6 ชั่วโมง แตมีแนวคิดที่จะให สทท.
ในภูมิภาค ดําเนินการรายการเพื่อทองถิ่น 8-12 ชั่วโมง อีกดวย
/ที่ปรึกษาฯ.........

- 18 ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ชี้แจงวา เห็นดวยกับ ผูแทน ผอ.สทท.11
ในหลักการของ Nation Wide ทั้งนี้ เพราะในปจจุบันนี้ปญหาทางเทคนิคไดกาวหนาไปมาก และไม
เปนอุปสรรคตอการดําเนินรายการโทรทัศนของทองถิ่นมาสูสว นกลางหรือทั่วประเทศไทย หากมี
จานที่สามารถรับสัญญาณจากดาวเทียม
ก็จะสามารถรับชมโทรทัศนทองถิ่นไดทวั่ ประเทศ
ปจจุบันนี้เทคโนโลยีไดผลิตจานรับสัญญาณที่หมุนได สามารถรับสัญญาณไดทั่วประเทศ
อปส. ใหความเห็นวา ตามแนวคิดของที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ทีจ่ ะใหตั้ง
จานดาวเทียมรับสัญญาณโทรทัศนสว นภูมิภาคไดทั่วประเทศนั้น ก็สามารถกระทําได เฉพาะที่ตอง
ตั้งจานดาวเทียมรับเทานั้น หากไมมจี านก็ไมสามารถรับได ฉะนั้น หากเปนไปตามทีท่ ี่ปรึกษาฯ
(นายวีรพลฯ) เสนอ สถานีเครื่องสงถายทอดโทรทัศนของ กปส.ที่วางไวทั่วประเทศตองยุติการ
ดําเนินการ และตองถอนบุคลากรออกจากพื้นทีท่ ั้งหมด ซึ่งเปนไปไมได
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหความเห็นวา ในหลักการแลวเห็นดวยกับทั้ง 2 ฝาย
แตทั้งนี้จะตองคํานึงถึงเครือขายที่ กปส.จะตองสรางขึ้นใหม สปข. แตละแหงผลิตรายการไมเต็ม
100 % เนื่องจากตองถายทอดขาวจาก Naiton Wide ซึ่งเปนขาวภาคบังคับ รายการของภูมิภาค
ควรเปนรายการที่ปรากฏในโทรทัศนประจําจังหวัด และเห็นดวยกับสัดสวนรายการที่ สปข.1-8
เสนอมา แตจะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของรายการใหตอบสนองตอทองถิ่นนั้น ๆ ดวย เชน
เรื่องความมั่นคงแหงชาติ ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน การสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น การสงเสริมอาชีพของทองถิ่น และการสงเสริมการทองเที่ยว
รปส.(นางภัทรียาฯ) เห็นดวยกับนโยบายของ อปส. ที่ใหจัดสรรเวลาในสวน
ภูมิภาคเปนรายการทองถิ่น และเสนอวา ในการประชุมครั้งตอไป สปข.1-8 ควรเสนอแผนการผลิต
โดยการหาผูอุปถัมภรายการใหที่ประชุมทราบ และเสนอความเห็นวา นาจะมีรายการสําหรับผูฟง
ภาคภาษาอังกฤษสําหรับชาวตางประเทศดวย
อปส. ไดเนนย้ําถึงนโยบายที่จะใหสถานีโทรทัศนภูมิภาคดําเนินรายการเพื่อ
ทองถิ่น และใหขอสังเกตวา รายงานตามแผนปฏิบัติการที่ สปข.1-8 เสนอมานี้ สวนใหญจะเปน
รายการสด โดยเฉพาะรายการที่ทองถิ่นผลิตเองไมเกิน 3 ชั่วโมง จึงนาที่จะนํารายการที่เคย
ออกอากาศมาแลว แตยงั สามารถใชประโยชนไดมาออกอากาศซ้ําอีก โดยเฉพาะรายการที่ สทท.11
/สวนกลาง.........

- 19 สวนกลางไดเก็บรวบรวมไวมากมาย นํามาปรับปรุงแกไขบางสวน สามารถจะนําออกอากาศซ้ําไดอกี
และเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดสรรรายการตาง ๆ โดยมอบหมายให ผอ.สวน
จัดและควบคุมรายการ (นายสุริยงค หุณฑสาร) เปนประธานคณะกรรมการ และให
ผอ.สปข.
1-8 พิจารณาสงผูจัดรายการของแตละสถานีเขารวมเปนคณะกรรมการ โดยใหมีอํานาจหนาที่
ตรวจสอบรายการตาง ๆ อยางจริงจัง, วางแผนจัดกลุมรายการวามีรายการใดบาง, และจัดกลุม
รายการที่ กปส.มีขอตกลงกับประเทศตาง ๆ เพือ่ สรางความหลากหลาย เพื่อใหสามารถเปนการ
แลกเปลี่ยนรายการได รวมทั้งการจัดวางแผนการตลาด
สําหรับในวันเสาร-อาทิตย จะตองมีรายการของทองถิ่น 2 ชั่วโมง ระหวางเวลา
16.00-18.00 น. และ อปส. ใหขอสังเกตวา รายการตาง ๆ มุงผลิตรายการที่เปนการพูดคุยเกือบทั้งสิน้
จะมีการปรับปรุงเปนรายการรูปแบบอื่น ๆ ไดหรือไม เพื่อความเปนทองถิ่นโดยตรง และคณะ
กรรมการฯชุดนี้ จะตองเปนผูวางแผนและสนับสนุนรายการให สปข. ภายใน 3 ชั่วโมง กับเปนการ
เตรียมรายการนอกเหนือจากที่ภูมิภาคไดผลิตรายการเอง 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อจะไดเปนรายการ
สํารองที่มีคุณภาพที่สามารถหมุนเวียนรายการได
รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอความเพิ่มเติมวา คณะกรรมการฯชุดนี้ ควรนํา
รายการบันเทิง เชน การขับรองดนตรี ภาพยนตรตางประเทศ เพลงไทยสากลจากนักรองเกาที่เคย
ขับรองไวมาปรับปรุง และพยายามดําเนินรายการเพื่อสรางความนิยมสูงสุดในแตละภูมิภาคใหได
ซึ่งอาจทําใหเปนรายไดของ กปส.ได
อปส. เสนอความเห็นวา นโยบายตอบสนองความเปนทองถิ่นยังมีความจําเปน
และเสนอวา ควรมีรายการภาษาอังกฤษ เนื่องจากความสัมพันธกับอาเซียนมีบทบาทสําคัญและ
มีแนวคิดจะปรับปรุงระบบ NBT ใหม โดยใหเพิ่มชองภาคภาษาอังกฤษอีก 1 ชอง คาดวาจะเปน
การพัฒนาผลงานในระดับนานาชาติไดดวย

มติที่ประชุม
รับทราบ มอบหมายให ผอ.สทท.11 ไปแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสํารวจรายการที่เคยออกอากาศแลว โดยให ผ.สจค.(นายสุริยงค
หุณฑสาร) เปนประธาน และผูจัดรายการของ สปข.1-8 เปนคณะกรรมการ
/ระเบียบวาระที่ 4.........
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เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดอัตราคาเชาเวลาและคาใชจายในการให
บริการของ สวท. และ สทท.
รปส.(นายเผชิญฯ) รายงานวา กปส. ไดมีคําสั่งที่ 398/2550
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 และคําสั่ง ที่ 399/2550 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 กําหนดอัตรา
การใหเชาเวลาและคาใชจายตาง ๆ ในการใหบริการของ สทท.และ กําหนดอัตราคาโฆษณาบริการ
ธุรกิจและคาใชจายตาง ๆ ในการใหบริการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ระบบ
เอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม โดยไดกําหนดใหมีผลบังคับใช ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
ซึ่งการกําหนดอัตราคาใหเชาเวลาของ สทท. และ สวท. ตามคําสั่งขางตน เปนอัตราทีเ่ พิ่มขึ้นจาก
อัตราเดิมที่ใชมาเปนระยะเวลานาน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศปจจุบัน มีอัตราการ
ขยายตัวในระดับที่ไมสูงนัก ทําใหการดําเนินการในเชิงธุรกิจเปนไปไดยาก การปรับอัตราคาเชาเวลา
และคาโฆษณาตามคําสั่ง กปส. ทั้ง 2 คําสั่ง อาจมีผลทําใหการดําเนินการหารายไดของ สวท.และ
สทท.ถดถอยลง ดังนั้น จึงเห็นควรพิจารณาใหมีการปรับลดหรือยกเวนอัตราการใหเชาเวลาและ
อัตราคาโฆษณาของ สทท. และ สวท. เพื่อใหสามารถดําเนินไดภายใตภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
(รายละเอียดตามการกําหนดอัตราคาเชาเวลาและคาใชจายในการใหบริการของ สวท.และ สทท.
ที่ไดแจกตอที่ประชุมดวยแลว)
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาอัตราการปรับลดหรือยกเวน และผูมอี ํานาจในการ
ปรับลดหรือยกเวน ดังนี.้ 1. การปรับลดอัตราการใหเชาเวลาและคาใชจายตาง ๆ ของ สทท.ในภูมภิ าค และ
การปรับลดอัตราคาโฆษณาธุรกิจและคาใชจายตาง ๆ ของ สวท. ในภูมิภาคใหอยูในอํานาจ
การพิจารณาของผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ที่ สทท. หรือ สวท. นั้น สังกัดอยู ทัง้ นี้
ใหปรับลดไดไมเกินอัตรารอยละ 25 ในกรณีการปรับลดเกินกวารอยละ 25 ใหอยูในอํานาจของ
รปส. (นายเผชิญฯ) เปนผูพิจารณา
2. การปรับลดอัตราการใหเชาเวลาคาใชจายตาง ๆ ของ สทท.ในสวนกลางหรือการ
ปรับลดอัตราคาโฆษณาธุรกิจและคาใชจายตาง ๆ ของ สวท.ในสวนกลาง ใหอยูในการพิจารณา
ของ ผ.สทท. หรือ ผ.สวท. แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหปรับลดไดไมเกินรอยละ 25
/3. ในกรณีการปรับลด.........
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กํากับดูแล
4. สําหรับการยกเวนอัตราการใหเชาเวลาและคาใชจายตาง ๆ ของ สวท. และการ
ยกเวนอัตราคาโฆษณาธุรกิจและคาใชจายตาง ๆ ของ สวท. ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ใหอยูใน
อํานาจการพิจารณาของ อปส.
ที่ประชุมไดพิจารณา เปน 2 ประเด็น
1. เรื่องการมอบอํานาจ
อปส. เสนอความเห็นวา เพื่อใหการจัดระบบใหเกิดความคลองตัว
ในการปรับ/ลดอัตราฯ โดยเฉพาะขัน้ ตอนสุดทาย ควรยุติใหอยูในอํานาจของผูบริหารในพื้นที่ และ
รปส.ที่กํากับดูแล สปข. จะเหมาะสมกวา
ผอ.สวท. เสนอความเห็นวา เห็นดวยกับการมอบอํานาจตามที่ รปส.
(นายเผชิญฯ) เสนอ แตไมควรระบุเปนลายลักษณอักษรวา สําหรับการยกเวนอัตราการใหเชาเวลา
และคาใชจายตาง ๆ และการยกเวนอัตราคาโฆษณาธุรกิจและคาใชจายตาง ๆ ของ สวท. ทั้งใน
สวนกลาง และภูมิภาค ใหอยูในอํานาจการพิจารณาของ อปส. มิฉะนั้น ผูรวมผลิตทุกรายจะมุงมา
ที่ อปส. ทั้งสิ้น ผูบริหารควรมีเทคนิครูกันเปนการเฉพาะ
อปส. เห็นดวยกับ ผอ.สวท. เนื่องจากที่ผานมาก ผูขอปรับ/ลดหรือ
ยกเวน ลวนเปนบุคคลทีม่ ีความสําคัญทั้งสิ้น ซึ่ง อปส.ลําบากใจในการตอบปฏิเสธเชนกัน และมี
ความเห็นทีจ่ ะกระจายอํานาจให ผ.สทท., ผ.สวท. หรือ ผอ.สปข.1-8 มีอํานาจในการปรับ/ลดได
โดยไมตองคํานึงถึงเรื่องวาจะมีการทุจริตหรือไม เนื่องจากมีระบบสามารถตรวจสอบไดอยูแลว
รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอความเห็นวา ตามขอเสนอของ รปส.
(นายเผชิญฯ) เหมาะสมแลว และนาที่จะเพิ่มเติมขอความบางสวน คือ มอบอํานาจให ผ.สวท.,
ผ.สทท. ปรับลดไดไมเกินรอยละ 25 % และควรเปนโครงการระยะสั้น, ให ผอ.สปข.มีอํานาจปรับ/
ลด 25-50 % สวนทีเ่ กิน 50 % เปนอํานาจของ รปส.(นายเผชิญฯ) และสวนที่ยกเวนคาใชจายไม
ตองระบุใหชัดเจน เพียงแตใหใชขอความใหมวา “สําหรับในกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของ อปส.” และมีความเห็นเพิ่มเติมวา ขัน้ ตอนสุดทายไมควรใหถึงระดับ อปส.
/2. การจัดสงและเก็บเงินรายได.........
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ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาเกี่ยวกับการรับ-สงและเก็บเงินวาจะพิจารณา
การรับ-สงและเก็บเงินเปนสัดสวนจํานวนเทาใด ที่ประชุมมีมติเห็นพองตองกันวา ใหทุกพื้นที่ไปจัด
ระเบียบการรับ-สงและเก็บเงินรายไดที่เขามาเอง แตทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ

มติที่ประชุม
ไมเกินรอยละ 25

1. ให ผ.สวท., ผ.สทท.ภูมิภาค มีอํานาจในการปรับลดได

2. ให ผอ.สปข., ผอ.สวท. และ ผอ.สทท. มีอํานาจ
ในการปรับลดไดไมเกินรอยละ 50
3. ให รปส. ในกํากับดูแลมีอํานาจในการปรับลดที่เกินกวา
รอยละ 50
4. สําหรับกรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของ อปส.
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ผอ.สวท. รายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบาย
รัฐบาล ของ สวท.สวนกลางและ สวท. สปข.1-8 ประจําเดือนพฤษภาคม 2550 ดังนี้.1. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายรัฐบาลดานตาง ๆ ของ
สวท.สวนกลาง สวศ. และสวนภูมิภาค สปข.1-8
2. แผนภูมิรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลฯ สรุปไดวา
นโยบายดานสังคมมีสัดสวนสูงที่สุด
3. สรุปขอมูลรายงานการถายทอดเสียง สวท. กทม.ระบบ เอ.เอ็ม. 819 กฮ.
จํานวน 41 ครั้ง, สวท.กทม.ระบบ เอฟ.เอ็ม. 92.5 มฮ. จํานวน 54 ครั้ง, สปข.6 ระบบ เอ.เอ็ม.
จํานวน 189 ครั้ง และ สปข.6 ระบบ เอฟ.เอ็ม. จํานวน 189 ครั้ง และแผนภูมิแสดงอัตราสวนของ
การถายทอดเสียง (จํานวนครั้ง)
4. รายงานการถายทอดเสียง 3 เครือขาย จํานวน 52 ครั้ง รวมเวลาในการถายทอดเสียง
144 ชั่วโมง 5 นาที รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,885,000 บาท
/5. สรุปมูลคา.........
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จากหนวยงานตาง ๆ รวม 54 ครั้ง จํานวนเวลา 179 ชั่วโมง 30 นาที รวมมูลคาดําเนินการ
1,962,500 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ผอ.สวท. ไดขอความรวมมือ สปข.1-8 ใหจัดสงขอมูลขาวสารการ
ออกอากาศเผยแพรของ สวท.ในแตละพื้นที่ ให สวท.ภายในกําหนดเวลาทีต่ กลงกันไว เพื่อที่ สวท.
จะไดดําเนินการในภาพรวม และนําเสนอที่ประชุมในเดือนนั้น ๆ ไดทนั

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผูแทน ผอ.สทท.11 (นายสุริยงคฯ) รายงานวา ไดดําเนินการเกี่ยวกับ
งานประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือน พฤษภาคม 2550 ดังนี้
1. รายงานมูลคาการออกอากาศรายการประจํา
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายได
แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
4. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
5. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
6. รายการรวมผลิต 29 รายการ คิดเปนเงินทีส่ ูญเสียรายได 5,4950,786.80 บาท
7. สัดสวนรายการสปอตและการถายทอดสดเชาเวลา, สัดสวนรายการสปอตและ
การถายทอดเพื่อการประชาสัมพันธ
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 10,398,053 บาท และรายไดทคี่ วรไดแตตอง
สูญเสียไป 12,749,442 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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- 24 5.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานวาในเดือนพฤษภาคมไดดําเนินการนําเสนอขาว
ทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน (http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ ดังนี.้ 1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ
2. จํานวนผูชม “ศูนยขาวเพือ่ ประชาชน” เดือนพฤษภาคม 2550 จํานวน 46,449 คน
เทียบกับเดือนเมษายน 2550 มีผูเขาชม 54,319 คน เพิ่มขึน้ 7,870 คน
3. กราฟแสดงสถิติขาวประจําไตรมาสที่สอง ตามยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการ
สําคัญของรัฐบาล
4. สัดสวนการเผยแพรขา วผานสื่อวิทยุและอินเตอรเน็ต และสัดสวนการนําเสนอ
ขาวในประเทศ
5. กราฟแสดงสถิติขาว ส.ปชส.ตราด และสวท.เชียงใหม ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
6. สถิตกิ ารสงขาวของผูสอื่ ขาวสวนกลาง ผูสอื่ ขาว สวท. ทัว่ ประเทศ และ ส.ปชส.
7. สรุปผลการปฏิบัติงานของสวนขอมูลและเอกสารขาว ประจําเดือนเมษายน 2550
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
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5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ กกช.
ร.อกช.(นางดวงเดือนฯ) รายงานวา ในเดือนพฤษภาคม 2550
กองงาน กกช. ไดสรุปรายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงาน
ทะเบียนวิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาตของ กกช. และ สปข.1-8
ประกอบดวย
เดือนพฤษภาคม 2549
1,501,650 บาท
เดือนเมษายน 2550
1,099,350 บาท
เดือนพฤษภาคม 2550
1,444,750 บาท
สรุปวาเดือนพฤษภาคม 2550 เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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/5.5 สรุปและวิเคราะหขา ว.........

- 25 5.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
ร.อกช. (ดวงเดือนฯ) รายงานวากองงาน กกช. ไดจัดทําสรุปและ
วิเคราะหขาว บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอ
ผูบริหาร และเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและเคเบิลทีวี นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส. ดวย สําหรับใน
รอบเดือนพฤษภาคม 2550 มีประเด็นสําคัญ รวม 3 ประเด็น ประกอบดวย
1. การจัดระดับรายการโทรทัศน
2. ทีวีสาธารณะ
3. เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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5.6 การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน
ร.อกช.รายงานวา กองงาน กกช.ไดจัดระดับความเหมาะสมของ
สื่อโทรทัศนกบั กลุมผูช ม (Classification) เปนแนวคิดรวมกันของกองงาน กกช. กปส. และสถานี
วิทยุโทรทัศนทั้ง 6 สถานี ในการพัฒนาสื่อวิทยุโทรทัศนเพื่อสงเสริมประโยชนสาธารณะ
สําหรับการดําเนินการในกาวแรกเปนการแสดงสัญลักษณเพือ่ ใหคําแนะนํากับ
ผูชมวารายการที่นําเสนอผานทางสื่อวิทยุโทรทัศนรายการนั้น ๆ มีความเหมาะสมกับผูชมในชวงอายุใด
ซึ่งการใหคําแนะนําดังกลาวถือเปนการสงเสริมและพัฒนาระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self–Regulation)
ของสถานีวทิ ยุโทรทัศน ซึ่งเนนการมีสวนรวมโดยสมัครใจของสถานีวิทยุโทรทัศน ทั้งทางดานการ
กําหนดแนวทางและดําเนินการรวมกันอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน
กองงาน กกช. และสถานีวิทยุโทรทัศนทั้ง 6 สถานี ไดพิจารณารวมกันและ
เห็นสมควรเริ่มดําเนินการแสดงสัญลักษณระบุระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชม
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เปนตนไป และในการประชุมคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2550 ไดมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการตามขอเสนอในการพัฒนาระบบการจัดระดับ
ตามความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายสื่อเพื่อการ
พัฒนาสังคม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบูลย วัฒนศิริธรรม) เสนอ โดยให กปส. รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
/1. จัดทําระบบการจัดลําดับ.........

- 26 1. จัดทําระบบการจัดลําดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน ประกอบดวย ระบบ
ประเมินคุณภาพ เนื้อหา และระบบการจําแนกเนื้อหาตามชวงอายุ รวมถึงการกําหนดชวงเวลา
ในการออกอากาศตามความเหมาะสมของรายการแตละประเภท
2. จัดทํากฎหมายและนโยบาย เพื่อรองรับระบบของการจัดระดับความเหมาะสม
ของสื่อโทรทัศนและทําการชี้แจงกับสถานีโทรทัศนรวมถึงผูท ี่เกีย่ วของ ซึ่งกองงาน กกช. ไดดําเนินการ
ไปเรียบรอยแลว
ร.อกช. ชีแ้ จงเพิ่มเติมวา ในวันที่ 2 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 กองงาน
กกช. จะจัดการประชุมพิจารณารางการจัดทําคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับ
กลุมผูชม ซึ่ง รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) ใหเชิญ 3 กลุมเขาประชุม ประกอบดวย
- วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 กลุม ผอ.สถานีโทรทัศนทุกชอง
- วันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ภาคเชา กลุมของบริษัทโฆษณา, ภาคบาย เปน
กลุมผูประกอบการและผูผลิตรายการ
หลังจากที่ไดมีการประชุมทั้ง 3 กลุมแลว กองงาน กกช. จะไดนําความเห็นและ
ขอเสนอแนะเขาที่ประชุมคณะกรรมการ กกช. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 และจะไดนําเสนอ
ประชุมทราบตอไป
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5.7 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช. รายงานวา ศสช. ไดดาํ เนินการเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ
กิจกรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต ประจําเดือนพฤษภาคม 2550 ประกอบดวย
ศสช.ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต ประจําเดือน
พฤษภาคม 2550 ประกอบดวย
1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาวสาร
597 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
46 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
338 ขาว
รวมทั้งหมด
981 ขาว/บทความ
/4. สรุปอันดับดีที่สุด.........

- 27 4. สรุปอันดับดีที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,623 เว็บไซต
อันดับที่ 149
- หนวยงานราชการ, องคกร 913 เว็บไซต
อันดับที่ 3
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็บไซต
อันดับที่ 1
(หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
อปส. ขอให อสช. ประสานกับผูเกี่ยวของในดานเว็ปไซตทั้งหมด เพื่อประชุม
หารือจัดระบบใหเปนเอกภาพ มิใหซ้ําซอนกัน
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) มีขอสังเกตเกี่ยวกับการจัดลําดับดีทสี่ ุดของเว็ปไซต
มีเกณฑกําหนดอยางไร
อสช. ชีแ้ จงวา เกณฑการจัดทําลําดับดังกลาว จัดโดยเว็บไซต ทรูฮิต
เปนตัวกําหนด ในแตวันในเดือนนั้นๆ มีผูเขามาชมมากนอยในแตละวันเพียงใดและ นําชวงที่ดีทสี่ ุด
โดยดูในแงเชิงปริมาณ
รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอใหเปลี่ยนขอความใหม จาก สรุปอันดับดีที่สุด
ของเว็บไซต เปน สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุด จะเหมาะสมกวา
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5.8 การจัดงานวันครบรอบกอตั้ง 19 ป สทท. 11
ผูแ ทน ผอ.สทท.11 (นายสุริยงคฯ) รายงานวา ในวันที่ 11 กรกฎาคม
2550 เปนวันครบรอบการกอตั้ง สทท.11 ครบรอบ 19 ป สทท.11 ไดกาํ หนดจัดงาน “19 ป ทีวี
เพื่อปวงชน” เพื่อเปนสื่อกลางในการสงความหวงใยและเอื้ออาทรจากพี่นองชาวไทยทั่วประเทศ ไปสู
พี่นองในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเชิญชวนใหทุกภาคสวนของสังคม รวมสมทบทุนชวยเหลือผานทาง
“กองทุนสงเสริมและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอยในจังหวัดชายแดนภาคใต” โดยนายกรัฐมนตรีใหเกียรติเปนประธานในงาน และรับมอบเงินสมทบทุนในฐานะประธานกองทุนฯ ทั้งนี้ กปส.
จะดําเนินการในรูปแบบการจัดรายการพิเศษในหองสงใหญ สทท.11 ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ตั้งแตเวลา 21.00 – 24.00 น. ในปนี้ สทท.11 จะของด กระเชา
และของขวัญ แตจะขอรับเปนเงินสด เพื่อนําเขากองทุนฯ ทั้งนี้ สทท.11 จะไดจัดทําสปอตเผยแพร
ใหทราบตอไป
/ผูแทน ผอ.สทท.11.........

- 28 ผูแทน ผอ.สทท.11 กลาวเพิ่มเติมวา การจัดงานดังกลาว แฝงไว 2 นัย
คือ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ถือเปนวันเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงไปสูสงิ่ ใหม ๆ ทางโทรทัศน โดย
จะนําเสนอรายการติดอันดับ 5 รายการของ สทท.11 ออกอากาศสลับกับรายการขอรับการชวยเหลือ
ของประชาชน หลังจากนัน้ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 สทท.11 จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม ทัง้ นี้
ไดเตรียมการดําเนินการเปลี่ยนแปลงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2550 ระยะที่ 2
เดือนตุลาคม 2550 และระยะที่ 3 มกราคม – กุมภาพันธ 2551
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการวิทยุ สวศ.
อวศ.รายงานวา สวศ. ไดปรับเปลี่ยนผังรายการใหม ตามนโยบาย
ของ อปส. ให สวศ. ดําเนินการหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพรายการใหมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายใหมากที่สุด และใหความสําคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อเปนการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน และใหพัฒนาดานเนื้อหา สาระ รูปแบบ
และเทคนิคการนําเสนอรายการ มีหนวยงานเขารวมการปรับผังรายการ 12 หนวยงาน และคาดวาจะ
มีมาเพิ่มอีก ผลที่คาดวาจะไดรับ ในป 2551 หนวยงานตาง ๆ จะนําไปจัดทําเสนอแผนสนับสนุน
งบประมาณในเรื่องเนื้อหา เรื่องเทคนิคดวย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
รปส.(นางภัทรียาฯ) ชีแ้ จงวา ในฐานะทีเ่ คยกํากับดูแล สวศ. มี
แนวคิดทีจ่ ะทําให สวศ.เขมแข็ง และทํารายไดใหกับ กปส. ซึง่ ในขณะนี้ ถือวาเวลาของ สวศ.เปนของ
กปส. แลว ไมใชเวลาเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษา และ มสธ. อีกตอไป ฉะนั้น นอกจากการ
ปรับผังรายการแลว สวศ.จะตองวางแผนธุรกิจดวย อัตราคาเชาเวลาเปนอยางไร อาจจะไมใชอัตรา
เดียวกับที่มอี ยู เพราะกําลังสง สวศ.ไมมีในสวนกลาง และขอให สวศ. นําเสนอรายละเอียดทางดาน
เนื้อหา โดยใหวางแผนการเชาเวลา เพื่อหาโฆษณาซึ่งสามารถจะเปนรายไดของ สวศ.ได
/อวศ. ใหขอมูลเพิ่มเติมวา.........

