รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 6/2550
วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมกรมประชาสัมพันธ ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นางภัทรียา
สุมะโน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นางจันทิมา
เชยสงวน
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
5. นางวิยดา
โชติรัตนะศิริ
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนงบประมาณสํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง 3
ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
6. นายสุริยงค
หุณฑสาร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนจัดและควบคุมรายการ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
7. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
8. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเ ชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
9. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชีย่ วชาญดานการประชาสัมพันธ
/10. นายธีระพงษ...

-210. นายธีระพงษ
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
11. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
12. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
13. นางชัชชญา
ทองอยู
ผูอ ํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
14. นายพิทยา
ปสังคมาน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
15. นายปติ
พงษพานิช
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
16. นางธนัชพร
คําสอน
นักประชาสัมพันธ 8ว
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
17. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
18. นางสาวพันธทิพย สุนนั ทิยกุล
ผูเชีย่ วชาญดานการประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักขาว
19. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
20. นายกฤษณพร เสริมพานิช
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

/21. นายโยธิน...

-321. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
22. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
23. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
24. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
25. นางดวงเดือน รังสิกุล
กรรมการ
หัวหนากลุมตรวจสอบวิทยุ-โทรทัศน 3
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
26. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
27. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
28. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
29. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นิติกร 7ว รักษาราชการแทน
หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
30. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
/ผูไมมาประชุม...

-4ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
2. นางสุธีรา
ทิมกาญจนะ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
ผูเขารวมประชุม
1. นายพายัพ
พยอมยนต
ที่ปรึกษาดานการจัดทําแผนประชาสัมพันธ
2. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
3. วาที่ ร.ต.เจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
ที่ปรึกษาดานการคลัง
4. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชี
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการหนวยตรวจสอบภายใน
5. นายสุทิติ
ขัตติยะ
ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย เพื่อการศึกษา
6. นายไพรัช
ศรีประเสริฐ
ประชาสัมพันธจังหวัดอุดรธานี แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
7. นายเจริญ
นิยม
ประชาสัมพันธจังหวัดพะเยา แทนประชาสัมพันธจงั หวัดผูแ ทนภาค 3
8. นางสาวพรรณี สัสดีแพง
ผูชวยประชาสัมพันธจงั หวัดพิษณุโลก แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 4
9. นายอรรถพล
ยงประพัฒน
ประชาสัมพันธจังหวัดชุมพร แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
10. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
/11. นายเจริญชัย...

-511. นายเจริญชัย
เปยมเพิ่มพูน
ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
12. นางสาวสุณิสา รื่นเอม
นักประชาสัมพันธ 8ว สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
13. นางสาวกันยรัตน เที่ยงนอย
บุคลากร 8ว กองการเจาหนาที่
14. นางรัตนาพร
แพนลา
นักประชาสัมพันธ 7 ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
15. นายปราโมทย โชติคง
เจาหนาทีว่ ิเคราะหงบประมาณ 6ว สํานักงบประมาณ
16. นายอภิชาญ
ปานปรีชา
เลขานุการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
17. นางสาววราภรณ ยังรอต
เลขานุการรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ (นางภัทรียา สุมะโน)
18. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
19. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 5
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
1. อปส.แจงวา ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2550) เวลา 18.00 น. ขอเชิญ
ผูบริหารรวมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเปนเกียรติ และแสดงความยินดีกับนายสัญลักษณ เจริญเปยม
ซึ่งไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นตติยจุลจอมเกลาพิเศษ เทียบเทาตําแหนงเจาพระยา
2. ผอ.สปช.แจงวา ขณะนี้ไดจัดทําเครือขายการจัดการแขงขันกีฬา
ซีเกมสครอบคลุมทุกพื้นทีแ่ ลว จึงขอใหทุกหนวยงานรวมใหการสนับสนุนประชาสัมพันธเผยแพร
/ขอมูลขาวสารตาง ๆ.........

-6ขอมูลขาวสารตาง ๆ และในวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 อปส.มีกําหนดพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 3
จากสมาคมกีฬาตาง ๆ และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อใหขอมูลขาวสารความคืบหนาของการจัดงานฯ
3. ลนก. กลาวแนะนํา นางวิยดา โชติรัตนะศิริ ผูอํานวยการสวนงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรีและงบกลาง 3 ซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูแ ทนสํานักงบประมาณ
แทนนายมนู ประสาทกุล

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบ

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2550
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ผอ.กอง
และ อกร. ในฐานะผูช วยตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลว มีผูขอแกไขรายงานการประชุมดังนี้.1. ผชช.(นางสาวอัมพวันฯ) ขอแกไข รายงานการประชุม หนา 16 - 17 ในวาระเพื่อ
ทราบที่ 4.4 เรื่อง รายงานผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการดําเนินกิจการวิทยุโทรทัศนระบบ
ยู เอช เอฟ เปน “ ผชช.(นางสาวอัมพวันฯ) รายงานวา ในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ
ยู เอช เอฟ ของ กปส. ขณะนี้มีลักษณะการเขาไปบริหารงานเปนการชั่วคราว 2 ระยะ คือ การบริหาร
แบบชั่วคราว โดยคณะอนุกรรมการฯ ที่ อปส. แตงตัง้ และมี ผชช. ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ จากนั้น
จะเขาสูการบริหารระบบ SDU ซึ่งจะเปนการบริหารชั่วคราวเชนกันกอนทีจ่ ะเปลี่ยนเปนสื่อสาธารณะ
ประมาณตนป 2551
ในสวนการทํางานของคณะอนุกรรมการฯ นั้น ไดปฏิบัติตามคําสั่งศาลปกครองกลาง
ที่ใหสถานี TITV ตองออกอากาศอยางตอเนื่อง มีรายการที่มีสาระประโยชนตอประชาชน และเปนไป
ตามที่ทําขอตกลงกับ สปน.วา จะตองออกอากาศรายการที่เปนขาวสาร สาระประโยชน และรายการ
บันเทิงในสัดสวน 70 : 30 ซึ่งปญหาเรงดวนที่คณะอนุกรรมการฯ กําลังเรงดําเนินงานก็คือ การหาวิธี
จายเงินเดือนใหพนักงาน TITV ที่ทํางานมาตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2550 ซึ่งจะตองมีการแกไข ระเบียบ
และขอยกเวนระเบียบตาง ๆ หลายขัน้ ตอน โดยในวันพรุงนี้ (29 พ.ค.50) จะเสนอ ครม.อนุมัติยกเวน
ระเบียบเงินรายได ซึ่งถาหาก ครม. ไมอนุมัติก็จะตองทําเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการวาดวยพัสดุ
แหงชาติตอไป
/สําหรับการ.........

-7สําหรับการดําเนินงานรูปแบบ SDU อปส. ไดมอบหมายให ผชช.เปนประธาน
คณะทํางานจัดทํารายละเอียดการบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เปนหนวยบริการ
รูปแบบพิเศษ ซึ่งขณะนี้ไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.พ.ร. (คณะใหญ) แลว และจะเสนอขอ
อนุมัติจาก ครม.ในวันพรุงนี้ (29 พ.ค.50) เชนกัน ซึ่งหลังจากอนุมัติแลวคณะทํางานจะตองจัดทํา
ระเบียบที่ใชในการบริหาร SDU ขึ้นมาอีก 5 ระเบียบ ในแตละระเบียบจะมีระเบียบยอย ๆ อีกหลาย
ระเบียบ เพื่อให SDU บริหารจัดการตนเองได” สําหรับรายละเอียดไดนําเสนอเอกสารตอที่ประชุมแลว
2. ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพล ดวงสูงเนิน) ขอแกไขรายงานการประชุมหนา 14 บรรทัดที่ 3
เปนดังนี้ “ ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความเห็นวา การรายงานฐานะทางการเงิน จะตอง
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ งบดุล, งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด.......”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 28
28 พฤษภาคม 2550

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ตามที่มีผูขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
ร.อกช. (นางดวงเดือนฯ ) รายงานวา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
ไดมีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินการตอวิทยุชุมชนทีจ่ ัดรายการกระทบตอความ
มั่นคง โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแก ผูแทนคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
หนวยงานทหารที่เกี่ยวของ สํานักงาน กทช. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทน รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) ผูแทนคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธในภาวะวิกฤตและการประชาสัมพันธเชิงรุก และ กปส. โดยมี รปส.(นางจันทิมาฯ)
เปนประธาน สรุปที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวา ใหมีการจัดตั้งคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ
รวมทั้งเสนอใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ พิจารณาสั่งการตามแนวทางที่เหมาะสม ในการจัด
ระเบียบและดําเนินการกับวิทยุชุมชน ทั้งนี้ กองงาน กกช. ไดจดั ทํารายละเอียดการประชุมฯ แจงเวียน
ผูบริหาร กปส. เพื่อทราบทุกหนวยงานแลว
/ร.อกช. .........

-8ร.อกช. รายงานเพิ่มเติมวา ประธานคณะกรรมการ กกช. ไดกําหนดจัด
ประชุมคณะกรรมการ กกช. ครั้งที่ 2/2550 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ กองงาน กกช.จะได
จัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ มาเสนอที่ประชุมทราบตอไป
ปชส.จันทบุรี (นายจําลองฯ) รายงานวา ในสวนของ ส.ปชส.จันทบุรี ไดมีการ
จัดตั้งคณะทํางานเรื่องวิทยุชุมชนภาคประชาสังคม โดยมี ผวจ.เปนประธานกรรมการ คณะทํางาน
ประกอบดวย ผูแทนหนวยงานภาครัฐทั้งพลเรือน ตํารวจ ทหาร ภาคประชาชน และ ปชส.จันทบุรี
เปนคณะทํางานและเลขานุการ การดําเนินงานของคณะทํางานไดยึดแนวมติของที่ประชุม คบส.
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เปนแนวทางในการดําเนินการไปพลางกอน อยางไรก็ดี เพื่อใหการ
ดําเนินการของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ สามารถดําเนินการลุลว งไปดวยดี ตามแนวทาง
กรอบของ กปส. จึงขอให กปส.กําหนดนโยบายทีแ่ นชัด เพื่อเปนหลักถือปฏิบัติตอไป
อปส. ชี้แจงวา คณะกรรมการ กกช. โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ) เปนประธาน มีมติใหดําเนินการเกีย่ วกับการดําเนินการวิทยุชุมชนดังนี.้ 1. หากวิทยุชุมชนคลืน่ ใดสงออกอากาศรบกวนความถี่ของวิทยุการบิน หรือ
ความถี่ของวิทยุหลัก ใหยุติการออกอากาศโดยทันที
2. ในกรณีที่มีการออกอากาศกระทบตอความมั่นคงของชาติ หรือหมิ่นประมาท
บุคคล ใหดําเนินการโดยทันที เชน ตักเตือน สั่งปด หรือยุติการออกอากาศรายการในทันที
ทั้งนี้ ใหทุกหนวยงานยึดมติทั้ง 2 ขอดังกลาวไวกอน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะ
ไดหารือรวมกันตอไป
ร.อกช. ใหขอ มูลเพิ่มเติมวา ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการ กกช.
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 คาดวาจะไดผลสรุปในการกําหนดมาตรการตาง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น และจะ
ไดเวียนแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบทราบแนวทางเพื่อถือปฏิบัติตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ อกช. เสนอ

3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
ร.อกช. (นางดวงเดือนฯ) รายงานวา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2550
กองงงาน กกช. ไดดําเนินการ ดังนี้
/1. การตรวจสอบ………

-91. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV
กองงาน กกช. ไดตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผาน
ดาวเทียม ASTV NEW 1 พรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปประเด็นสําคัญ ๆ เสนอผูบริหารเพื่อทราบแลว
2.. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค โดยไดเดินทางไปตรวจสอบ
และชีแ้ จงกฎระเบียบแกผูประกอบการเคเบิลทีวีในพื้นที่ สปข. 5 และ สปข.6 ระหวางวันที่
19 - 26 พฤษภาคม 2550 รวม 12 บริษัท และ สปข.3 ในระหวางวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2550
รวม 19 บริษัท รวมทั้งไดสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการเคเบิลทีวีในดานตาง ๆ โดยคิดเปน
เปอรเซ็น
จากการตรวจสอบพบวา ในพื้นทีท่ ี่เปนจุดอับสัญญาณ ไดมีการจัดตั้งสถานีเคเบิล
ทีวีขึ้นเปนจํานวนมาก เชน จังหวัดแมฮองสอน ที่บานน้ํากัด, บานแมสุรยิ ะ ต.หวยผา สนับสนุน
งบประมาณโดย อบต./ ต.ปางมะผา อ.ปางมะผา สนับสนุนงบประมาณโดย อบจ., จังหวัด
เชียงราย ที่บา นหัวฝาย ต.ปาแดด อ.แมสรวย และที่บานวารี ต.วารี อ.แมสรวย เปนตน
นอกจากนั้น ผูประกอบการเคเบิลทีวีไดแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกับ กปส.
ในเรื่องตาง ๆ
3. โครงการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส. ประกอบดวย สปข.2 และ สปข.8
สํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งที่
4. การดําเนินการโทรทัศนผานดาวเทียม
59/2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาสถานภาพ ปญหา และ
แนวทางการแกไขการดําเนินการสถานีโทรทัศนผา นดาวเทียม โดยมีนายนิรันดร พิทักษวัชระ เปน
ประธานกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ในการศึกษา และรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพ
ปญหา และแนวทางการแกไขการดําเนินการสถานีโทรทัศนผา นดาวเทียม ไดมีการประชุมไปแลว
5 ครั้ง และในการประชุมครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมไดมีมติมอบให ดร.
อนุภาพ ถิรลาภ เขียน MODEL แนวทางการแกปญหาการดําเนินการสถานีโทรทัศนผาน
ดาวเทียม ซึง่ กองงาน กกช.ไดขออนุมัติ อปส.เพื่อใชเงินรายไดในการวาจาง ดร.อนุภาพ ถิรลาภ
จํานวน 681,000 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
/อปส. แจงวา………

- 10 อปส. แจงวา ปจจุบัน กปส. ประสบปญหาและอุปสรรคตาง ๆ โดยที่ยงั ไม
สามารถที่จะหาขอยุติในการที่จะแกปญหาได สถานีโทรทัศนของ กปส. ทั่วประเทศ มีถึง 8 สถานี
โดยที่ลักษณะพึงประสงคทางเทคนิค สามารถที่จะพัฒนาการสงออกอากาศโดยตัวของมันเอง
จากสวนภูมภิ าคทั้ง 8 สถานี ครอบคุลมพื้นทีท่ ั่วประเทศไทย โดยการสงออกอากาศยอนกลับขึน้
ดาวเทียม อปส. จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโทรทัศนของ กปส. รวม 8 สถานี ใหสามารถสงได
ครอบคลุมทั่วประเทศ แตติดขัดวา กปส. จะสามารถกระทําไดเพียงใด ตามมาตรา 80 ของ
กฎหมายประกอบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งโดยความเห็นแลว คาดวาจะสามารถ
กระทําได โดยไมผิดกฎหมายมาตรา 80 เพราะวา กปส. ไดจัดตั้งมากอนแลว ไมใชการตั้งสถานีใหม
และมิไดเปนการเพิ่มหรือขยายกิจการโทรทัศนขึ้นมาใหม
ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความเห็นวา ตามแนวคิดของ อปส. ไมนาจะ
เปนการผิดหรือฝาฝนมาตรา 80 เพราะวา กปส. ไมไดตั้งสถานีใหม สถานีที่สงออกอากาศยังเปน
สถานีเดิมทีม่ ีสิทธิในการบริการสงอยูแลว
อปส. ใหความเห็นเพิ่มเติมวา สถานีโทรทัศนชอง 3, 5,7 ตางมีแนวคิดที่จะ
ดําเนินการเชนเดียวกับแนวคิดนี้ สวนสถานีโทรทัศนชอง 9 ไดดําเนินการไปแลว ปญหาที่ อปส.
หนักใจในขณะนี้คือ ในฐานะที่ อปส. เปนนายทะเบียนผูออกใบอนุญาตตามกฎหมายซึ่งจะกระทํา
ผิดหรือฝาฝนตอมาตรา 80 ไมได
ผอ.สนผ. เสนอความเห็นวา การสงบริการโทรทัศนของสวนภูมิภาคขึ้น
ดาวเทียมนัน้ ควรพิจารณาถึงหลักสําคัญ 2 ประการคือ
1. มีการสงโดยเพิ่มชองความถี่ใหมหรือไม
2. หากไมมีการเพิ่มชองความถี่แตเปนการขยายบริการสง ซึง่ ในประเด็นนี้
จะตองมีการขออนุมัติดําเนินการสงตามระเบียบกฎหมายเพิ่มเติม โดยหลักการคือตองมีแผนผัง
รายการหลัก ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหมประกอบคําขอไปดวย
อปส.ใหขอมูลวา ในขณะนี้บริษัทที่ผลิตจานดาวเทียมรับสัญญาณโทรทัศน
ซึ่งสามารถรับสัญญาณไดถึง 50 ชอง ในเวลาเดียวกัน มีราคาเพียง 2,000-2,900 บาทเทานัน้
แนวคิดที่ กปส. จะพัฒนาการสงโทรทัศนทองถิ่นขึ้นมาเปนโทรทัศนดาวเทียมครอบคุลมพื้นที่
/ทั่วประเทศ………

- 11 ทั่วประเทศอีกอยางนอย 8 สถานี นัน้ นับวาเปนการพัฒนาภารกิจรับผิดชอบของ กปส. แลว ยังเปน
การสงเสริมและพัฒนาใหผูชมทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะในทองถิ่นซึ่งเดิมสามารถรับโทรทัศนของ
กปส. ภาคพืน้ ดินไดเพียงชองเดียว เมือ่ ตั้งจานรับดาวเทียมแลว ก็สามารถรับชมโทรทัศนไดในเวลา
เดียวกันถึง 8-9 สถานี โดยลงทุนเพียงจานรับโทรทัศนดาวเทียม ซึ่งมีราคาเพียง 2,000-2,900 บาท
เทานั้น
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในปจจุบันนี้ กปส. มีระเบียบและ
กฎหมายเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศนที่ใชอยู ไมสามารถที่จะตามเทคโนโลยีสมัยใหมในเรื่องนี้ได
และที่ อปส.ใหขอมูลวา จานรับดาวเทียมมีราคาเพียง 2,000 กวาบาทนั้น ปรากฏวาไดมีผูมาเสนอ
ราคาใหกับ รปส.(นายเผชิญฯ) เพียง 1,390 บาทเทานั้น
รปส.(นางภัทรียาฯ) เสนอความเห็นวา การบริการสงโทรทัศนในสวนภูมิภาค
ของ กปส. เปนระบบโทรทัศนผานดาวเทียมอีก 8 ชองนั้น ตามขอเท็จจริงแลว ยังมีสถานีโทรทัศน
อีก 3 ชอง คือ ที่ นครศรีธรรมราช, ยะลา และภูเก็ต และในอนาคตอีก 2 ชอง ที่ นครราชสีมา และ
ตรัง เกี่ยวกับเรื่องนี้ การตีความวาจะสามารถทําไดเพียงใดหรือไมนั้น เพื่อมิใหเกิดการผิดพลาด
และสามารถดําเนินการไปดวยความเรียบรอย เห็นสมควรที่จะไดนําเสนอโครงการนี้ตอที่ประชุม
คณะกรรมการ กกช. เพือ่ หาขอยุติที่ชัดเจนตอไป
อปส. แจงวา ตามโครงการของ กปส.นี้ คิดวา กปส.สามารถกระทําได แต
หวั่นเกรงวาสถานีโทรทัศนชองอื่น จะนํามาเปนแบบอยางและขยายบริการสงเชนเดียวกับ กปส.
โดยแยกเปนสถานีเฉพาะแตละรายการ
รปส.(นางภัทรียาฯ) ใหความเห็นวา ตามขอหวงใยของ อปส.นั้น ไมนาจะ
เปนไปได เพราะสถานีของ กปส. เปนสถานีที่มีอยูกอนแลว สวนสถานีชองอื่นนั้น เปนเพียงสถานี
ถายทอดสัญญาณโทรทัศนระบบดาวเทียม และมาสงออกอากาศในภาคพื้นดินเทานั้น ไมมีสถานี
เดิมอยู ไมสามารถจะดําเนินการเชนเดียวกับ กปส. ได เพราะเทากับเปนการจัดตั้งสถานีใหมเพิ่มขึ้น
อปส.ใหความเห็นเพิ่มเติมวา การที่สถานีชองอื่น จะนํามาเปนแบบอยางนัน้
สืบเนื่องมาจากที่สถานีโทรทัศนชองทุกสถานี มีสิทธิการสงใน 1 ชองความถี่ ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ในการบริการสงของสถานีเองอยูแลว แตเทคโนโลยีปจจุบันนี้ 1 ชองความถี่ สามารถแตกออกเปน
8 ชองความถี่ได และกําลังจะขยายเปน 64 ชองความถี่ได จุดนี้จึงเปนจุดที่สถานีอื่นจะนํามาเปน
ขออางเชนเดียวกับของ กปส. ได
/ที่ปรึกษาฯ.........

- 12 ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) เสนอความเห็นวา ในเมื่อโครงการที่เราจะพัฒนา
ใหมนี้มีปญหาการตีความตามระเบียบและกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง อปส. มีตําแหนงเปน
นายทะเบียนผูออกใบอนุญาตดวย ไมควรที่จะไปเสี่ยงตอการดําเนินการทีอ่ าจจะมีผลเกิดขึ้นภายหลัง
ในระหวางนี้ อปส. ควรจะรักษาและประคองภารกิจหนาทีข่ อง กปส. มิใหบกพรองก็เพียงพอแลว
และขณะเดียวกันก็ควรจะรอใหมีการแตงตั้ง กสช. และมีกฎหมายลูกขึ้นมากํากับโดยแจงชัดเสียกอน
อปส. ชี้แจงวา โดยนโยบายของ อปส. นั้น ประสงคจะให สทท.ภูมิภาค
เปนสถานีที่รับผิดชอบ สถานีละ 1 ประเภทรายการ เชน รายการครอบครัว รายการภาคภาษาอังกฤษ ฯลฯ
ซึ่งอยางนอยจะตองมีถึง 15 ประเภทรายการดวยกัน โดยตองใชสถานีถึง 15 สถานี ความเปนไปได
โดยศักยภาพทางเทคนิคที่ กปส. มีอยูในปจจุบนั นี้ สามารถจะใชถึง 15 สถานีไดหรือไม
ผอ.สพท. ชี้แจงวา ตามการพัฒนาเทคโนโลยี กปส. สามารถที่จะพัฒนา
การใชชองความถี่สถานีโทรทัศนที่มีอยูในปจจุบันนี้ ไดมากกวา 15 สถานี ในเวลาเดียวกัน
ผอ.สปช. ใหความเห็นวา การดําเนินการโทรทัศนสว นภูมิภาคเปนระบบโทรทัศน
ผานดาวเทียมที่แยกประเภทรายการ ใหแตละสถานีรับผิดชอบไปนัน้ โดยหลักการ กปส. ควรจะตอง
มีการวางแผนผังรายการหลัก ในความรับผิดชอบในแตละสถานี วาจะมีขีดความสามารถดําเนินการ
ไดเพียงใด ดําเนินการอยางไร รายการหลักจะสรรหาและผลิตอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินงาน
อปส. สรุปวา นโยบายการบริการสงโทรทัศนของโทรทัศนสวนภูมภิ าค เปนการ
บริการสงโทรทัศนดาวเทียมนั้น อปส. ถือวาเปนนโยบายที่จะตองเรงดําเนินการตอไป ในขั้นนี้ใหมีการ
ศึกษาและมีการเตรียมการใหเกิดศักยภาพในการดําเนินการตอไป โดย อปส. เองตองการใหเกิด
สถานีโทรทัศนสวนภูมิภาคที่ภูเก็ต จะตองเปนสถานีโทรทัศนผา นดาวเทียมที่เปนภาคภาษาอังกฤษ
ตลอด 24 ชัว่ โมงใหได

มติทีประชุม

รับทราบ

3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. รายงานวา ในรอบเดือนพฤษภาคม 2550 ฐานะการเงินเงินรายได
ของ กปส. มีความคืบหนาดังนี้
/1. สถานะเงินรายได.........

- 13 1. สถานะเงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 จํานวน 169.31 ลานบาท
2. ประมาณการรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2550 (มิ.ย. - ก.ย.50)
3. รายงานเงินคงเหลือ และรายรับ-รายจาย จากหนวยงานตาง ๆ
4. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤษภาคม 2550
- รายรับ 30.18 ลานบาท
- รายจาย 28.00 ลานบาท
5. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2550 มีลูกหนี้ดังนี้
- ลูกหนี้ทกี่ องคลังบริหารสัญญา จํานวน 26.02 ลานบาท
- ลูกหนี้ทกี่ องกฎหมายดําเนินการ จํานวน 202.78 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ประสานกับเจาหนาที่ กคล.)

มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ อกค.เสนอ

3.4 แผนการปฏิบัติงานในการดําเนินการออกอากาศ
รายการทองถิ่นของ สทท. ในสังกัด สปข.1-8
ลนก.รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2550
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 อปส. มีนโยบายให สทท.ในสวนภูมิภาค รับไปดําเนินการจัดทํา
รายการทองถิ่น วันละไมต่ํากวา 4 - 6 ชั่วโมง เพือ่ เปนรายการของทองถิ่น จึงมีมติให ผอ.สปข.1-8
เสนอแผนปฏิบัติของการออก-อากาศรายการทองถิ่นของ สทท. ในสังกัด สปข.1-8
ในการนี้ ผอ.สปข.1-8 ไดนําเสนอแผนการดําเนินการ ดังนี้.ผอ.สปข.1 รายงานวา สปข.1 ไดดาํ เนินการผลิตรายการทองถิ่น 4 ชั่วโมง
มาตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2550 เปนตนมา โดยออกอากาศวันจันทร-วันศุกร 2 ชวงเวลา คือ เวลา
08.00 – 09.00 น. และ 15.00 – 18.00 น. วันเสาร-อาทิตย เวลา 17.30-18.00 น. รวมเวลาที่
ออกอากาศทองถิ่นทั้งหมด 96 ชั่วโมง แบงสัดสวนรายการไดดังนี้
- สัดสวนรายการประกอบดวยขาว 32 % สาระความรูและประชาสัมพันธ 64 %
รายการบันเทิง วัฒนธรรม ศาสนา กีฬาและเด็ก 3 %
/- สัดสวนการผลิตรายการ.........

- 14 - สัดสวนการผลิตรายการ มีการเชาเวลา 7 % สปข.1 ผลิตรายการเอง 87 % รับจาง
ผลิต 4 % และใหการสนับสนุนรายการเพื่อความมั่นคง 1 %
สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2550 สปข.1 จะออกอากาศรายการทองถิ่นเพิ่มเปน
6 ชั่วโมง โดยออกอากาศวันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 10.00 น., 14.00-18.00 น. วันเสาร-อาทิตย
เวลา 17.30-18.00 น.
- สัดสวนรายการประกอบดวย ขาว 40 % สาระความรู และประชาสัมพันธของรัฐ
40 % เด็ก กีฬา ศิลปวัฒนธรรม บันเทิง 20 %
- สัดสวนการผลิตรายการ เปนการเชาเวลา 20 % สปข.1 ผลิตเอง 60 % และ
รับจางผลิตรายการ 20 %
ผอ.สปข.2 รายงานวา สปข.2 มุงเนนการผลิตรายการกับสวนราชการเปนหลัก
รวมทั้งไดมีการหารือกับ ผวจ., นายกองคการบริหารสวนจังหวัด, กลุมการเมืองเดิม, หอการคา,
อุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ โดยหาขอมูลขาวสารในพื้นที่ในเบือ้ งตน โดยเปนการสรางภาพลักษณ
ของหนวยงาน
ลักษณะรายการเปนการเชิญชวนเขามาพูดคุย อยางไรก็ดี สปข.2 สามารถ
ดําเนินการผลิตรายการทองถิ่น 4 - 6 ชั่วโมง ตามที่ อปส.ใหนโยบายได
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 ไดดําเนินการจัดทํารายการทองถิ่นจาก
4 ชั่วโมง เปน 6 ชั่วโมงแลว และขณะนี้กําลังพัฒนารายการใหมีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากอัตรา
คาเชาเวลาใหมคอนขางสูง ทาง สทท.เชียงใหม ไดพยายามใหผูรวมผลิตรายการสามารถรับได
ขณะนี้มีหลักการใหมีการบริการธุรกิจ 2 ชั่วโมง และผลิตรายการเอง 4 ชั่วโมง สําหรับเนือ้ หา
รายการไดดําเนินการเชนเดียวกับ สปข.อื่น ๆ คือ รวมกับสวนราชการหรือองคกรตาง ๆ ซึ่งเปน
เนื้อหาทีส่ นองตอบตอยุทธศาสตรของทองถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ มากที่สุด
สปข.4 รายงานวา สปข.4 ไดปรับแนวทางและแผนการปฏิบัติงานเพื่อ
สอดคลองกับนโยบาย ทัง้ นี้ ไดบูรณาการรวมกันระหวางฝายขาว ฝายรายการ และฝายชางเทคนิค
โดยผลิตและเผยแพรขาวจากเดิม 30 นาที เปน 1 ชั่วโมง และรายการจากเดิม 1 ชั่วโมง 30 นาที
เปน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ มีกระบวนการผลิตรายการเพื่อสงเสริมนโยบายของรัฐ พันธกิจรัฐบาล และเปด
โอกาสใหประชาชนไดมสี วนรวม อาทิ นโยบายสงเสริมระบอบประชาธิปไตย เศรษฐกิจพอเพียง
สังคมสมานฉันท ประชาสัมพันธผลงานของสวนราชการ และองคกรทองถิ่น
/การขยายเวลา.........

