- 13 3.5 โครงการนํารองวิทยุโทรทัศนดาวเทียม
ผอ.สปข.1 รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 8/2550
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 อปส. มีนโยบายให สทท.ภูมิภาค เปนสถานีโทรทัศนทองถิ่นผานดาว
เทียม ออกอากาศพรอมกันควบคูไปกับการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนทางเครื่องสงโทรทัศนภาคพื้น
ดิน เพื่อใหกาวทันเทคโนโลยี การสื่อสารในอนาคต และมีมติให ผอ.สทท. ทั้ง 11 สถานี ไปวาง
แผนการปฏิบัติในการออกอากาศรายการตลอด 24 ชั่วโมง
ในการนี้ สปข.1 และ สปข.2 ไดจัดประชุมโครงการนํารองวิทยุโทรทัศนดาวเทียม
ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานฯ และไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ แบงกลุมการระดมสมอง เปน 4
กลุม ภายใตกรอบนโยบายของ อปส. และ รปส.(นายเผชิญฯ) ดังนี้
1. การจัดทําโครงการสงสัญญาณวิทยุโทรทัศนทองถิ่นผานดาวเทียม
2. การจัดทําโครงการสงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงผานดาวเทียม สวท. สวนกลาง
และสวนภูมิภาค ของ กปส.ทั่วประเทศ 147 ความถี่
3. การจัดทําโครงการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 ภูมิภาค ออนไลน
ผานระบบอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง
4. การจัดทําโครงการสงเสริมการตลาดสรางภาพลักษณขององคกร
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
รปส.(นายเผชิญฯ) ไดกลาวขอบคุณ ผอ.สปข.1, ผอ.สปข.2 และ ผอ.สทท.
ที่ไดดําเนินการจนแลวเสร็จ และขอใหสรุปนําเสนอ อปส.เพื่อสั่งการตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสรุปนําเสนอ อปส. เพื่อสั่งการ

ตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 แผนงานปรับโครงสรางหนวยงานและการออกอากาศของ สวศ.
ผอ.สวท. รายงานวา อปส. มีนโยบายให สวศ. พัฒนาประสิทธิ
ภาพในการทํางานอยางเปนรูปธรรม โดยใหมีการปรับและกําหนดสัดสวนผังรายการใหสอดคลอง
เหมาะสมกับผูฟงตามกลุมเปาหมาย ซึ่ง สวศ. ไดจัดทําแผนงานและโครงการ ในการพัฒนาตาม
นโยบายนี้ โดยใชงบประมาณ 9,500,000 ลานบาท (เกาลานหาแสนบาทถวน)
/อวศ.รายงานเพิ่มเติม....

- 14 อวศ. รายงานเพิ่มเติมวา ไดเดินทางไปศึกษา สวศ. ทั้ง 11 แหง
ทั่วประเทศ ซึ่งทุกแหงมีปญหาหลายประการ จึงไดนําเสนอ อปส., รปส.(นายเผชิญฯ) ผาน ผอ.สวท.
โดยมีแนวทางในการพัฒนา 2 สวน คือ การปรับโครงสรางภายในของ สวศ. และพัฒนาเรงดวน
ปรับปรุงคุณภาพเครื่องสง และอุปกรณดานเทคนิคของ สวศ. จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาดังนี้
1. แผนงานปรับโครงสรางภายในของ สวศ. โดยการกระจายอํานาจของการบริหาร
งานจัดการภายใน สวศ. สูทองถิ่น ไปรวมอํานาจในการบริหารจัดการอยูที่ สวท. ที่ตั้งอยูในจังหวัด
ที่ตั้ง สวศ. นั้น ภายใตการกํากับดูแลของ สปข. 1-8 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพเครื่องสงและอุปกรณดานเทคนิคของ สวศ. ซึ่งเปน
โครงการเรงดวน ใชงบประมาณ 9,500,000 บาท (เกาลานหาแสนบาทถวน) ประกอบดวยแผน
การจัดซื้ออุปกรณและอะไหลเครื่องสงสําหรับ สวศ. 4 สถานี คือ สวศ.กรุงเทพฯ (รังสิต) ปทุมธานี,
สวศ.สงขลา, สวศ.อุบลราชธานี และ สวศ.จันทบุรี
อวศ. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้การบริหารเวลาออกอากาศของ
กปส. สามารถบริหารจัดการได 100 % และพรอมนี้ไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบและเขา
ใจอยางถูกตองแลว โดย สวศ.จะปรับสัดสวนในการออกอากาศ เปน 60 : 40 ใน 60 % สวศ.สวน
กลางจะผลิตขึ้นเอง อีก 40 % ให สวศ.แตละแหงบริหารจัดการเอง ภายใตการสนับสนุนและสง
เสริมการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งถือเปนการปรับโครงสรางหนวยงานของ
สวศ. และการปรับการออกอากาศอยางชัดเจน
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
รปส.(นายเผชิญฯ) เสนอขอความเห็นจาก ผอ.สปข.1-8 กรณีการ
ปรับโครงสรางภายในของ สวศ.โดยการกกระจายอํานาจการบริหารจัดการภายในสูทองถิ่น ไปรวม
อํานาจในการบริหารจัดการอยูที่ สวท. ที่ตั้งอยูในจังหวัดที่ตั้ง สวศ. ภายในการกํากับดูแลของ
สปข. 1-8 วาจะเหมาะสมหรือไมเพียงใด
ผอ.สปข.1 เสนอความเห็นวา เห็นดวยในหลักการ แตเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกทางราชการ โดยเฉพาะดานรายการ การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากร การสนับสนุน
/ชวยเหลือ...

- 15 ชวยเหลือทางดานเทคนิคและอื่น ๆ ตลอดจนการวางแผนการบริการธุรกิจตอไป จึงเห็นควรให
มีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาพิจารณาใหมีความเห็นตรงกันตอไป
ผอ.สปข.2-7 มีความเห็นพองตองกัน ไมขัดของที่จะรับ สวศ.ในพื้นที่
ขึ้นตรงกับ สปข.1-7 และเห็นดวยกับหลักการที่ ผอ.สปข.1 เสนอมา พรอมทั้งมีความเห็นเพิ่มเติมวา
นาจะปรับระดับของ นวศ. ในพื้นที่ใหสูงขึ้น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน สําหรับ
ผอ.สปข.8 ไมมีความเห็น เนื่องจากในพื้นที่ที่รับผิดชอบไมมี สวศ.
ผอ.สพท. เสนอความเห็นวา แนวความคิดในเรื่องนี้มีประเด็นสําคัญ
2 ประการที่จะตองพิจารณาคือ
1. กปส. จะตองมีหลักประกันในการปองกันสงวนคลื่นความถี่ของ
สวศ. ไวทั้งหมด เมื่อ กสทช. ไดมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมแลว จึงควรปรับปรุงบทบาทและประ
สิทธิภาพของ สวศ. เพื่อใหมีสภาพเปนสถานีหลักของ กปส.ตอไป ก็จะทําใหคลื่นความถี่ยังอยูกับ
กปส. ตามเดิม ในหลักการที่จะพัฒนา สวศ. เปนสถานีในเครือขึ้นตรงกับ สปข. ตาง ๆ จึงเปนแนว
คิดที่ถูกตองแลว
2. สวศ. ซึ่ง กปส. ไดวางเปนเครือขายเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ
ทั้ง F.M. และ A.M. รวม 11 สถานี สวศ. จึงมีจุดเดนและจุดแข็งในโครงสรางครอบคลุมการสง
กระจายเสียงทั่วประเทศอยูแลว แตละสถานีมีพื้นที่กวางขวาง มีหองสง อุปกรณหองสง หองบันทึก
เสียง หองแสดง และอื่น ๆ ออกแบบมาอยางสมบูรณ ตามแบบมาตรฐานของสถานีวิทยุกระจาย
เสียงอยางครบถวน การที่จะสรางให สวศ. มีความเขมแข็งโดยอาศัยจุดเดนที่มีอยูแลว ก็คือการ
พัฒนาดานรายการ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองสรางใหเปนสถานีวิทยุกระจายเสียง สนองตอบตอ
ความตองการของทองถิ่นซึ่งไมเหมือนกัน โดยใหปราชญชาวบานแตละทองถิ่นมารวมรับผิดชอบ
ผลิตรายการที่เสนอออกไป เปนตน
รปส.(นายเผชิญฯ) ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ในหลักการเห็นดวยกับ
ขอเสนอให สวศ.ใหอยูในกํากับของ สปข. แตละพื้นที่ ทั้งนี้ ขอใหยึดหลักปรัชญาที่วา สวศ. ยังจะ
ตองใหความสําคัญตอการเปนสถานีเพื่อการศึกษา ซึ่งหมายถึงการใหการศึกษาตลอดชีวิต ตามที่
อวศ. ไดแจงไวแลววา ปญหาเรื่องรายการนั้น ที่ไดประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ และ
/หนวยงาน....

- 16 หนวยงานที่เกี่ยวของไปแลววา กปส. จะเปนผูดําเนินการเอง จึงไมนาจะมีปญหาแตอยางใด
สําหรับงบประมาณเพื่อการปรับปรุงคุณภาพเครื่องสงและอุปกรณดานเทคนิค จํานวน 9,500,000.- บาท
ที่เสนอมานั้น เมื่อไดแตงตั้งคณะทํางานฯแลว ใหคณะทํางานฯ รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

มติที่ประชุม
1. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานพิจารณา การปรับ
โครงสรางภายในของ สวศ. ประกอบดวย ผอ.สวท.เปนประธาน, ผอ.สพท.
เปนที่ปรึกษา, ผอ.สปข.1-7 และ อกค. เปนคณะทํางาน และ อวศ. เปน
กรรมการและเลขานุการ
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพเครื่องสงและอุปกรณ
เทคนิคของ สวศ.รวม 4 สถานี งบประมาณ 9,500,000.- (เกาลานหาแสนบาทถวน)
ใหคณะทํางานฯตามขอ 1 พิจารณาในทุกดาน โดยยึดหลักความคุมคากับการลง
ทุนและสรุปนําเสนอ อปส. ภายใน 2 สัปดาห
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม.
และ สวท. ในสวนภูมิภาค
ผอ.สวท. รายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาล
ของ สวท.สวนกลาง, สวศ. และ สวท.ในสังกัด สปข.1-8 ประจําเดือนสิงหาคม 2550 ดังนี้.1. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายดานตาง ๆ ของรัฐบาล
รวม 5 ดาน ประกอบดวย นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและบริหาร, นโยบายเศรษฐกิจ,
นโยบายสังคม, นโยบายตางประเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ รวม 646,603 ครั้ง
สรุปวา นโยบายสังคม ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
2. แผนภูมิรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาลของ สวท.กทม.,
สวศ. และ สวท.ในสังกัด สปข.1-8 สรุปวานโยบายสังคมไดรับการเผยแพรถึง 53.4 %
3. สรุปรายงานการถายทอดเสียง ของ สวท.กทม.สวศ. และ สวท.ในสังกัด สปข.1-8
สรุปวา สปข.6 มีจํานวนครั้งในการถายทอดเสียงมากที่สุด
4. รายงานการถายทอดเสียงของ สวท. กทม. 3 เครือขาย จํานวน 39 ครั้ง รวมเวลา
ในการถายทอดเสียง 116 ชั่วโมง 25 นาที รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,947,500 บาท
/สรุปมูลคา....

- 17 5. สรุปมูลคาและเวลาออกอากาศเพื่อการประชาสัมพันธของรัฐ ของ สวท.กทม.
จากหนวยงานตาง ๆ รวม 34 ครั้ง จํานวนเวลา 92 ชั่วโมง 5 นาที รวมมูลคาดําเนินการ
1,297,500 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สทท.11 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศน ประจําเดือน
สิงหาคม 2550 ดังนี้
1. รายงานมูลคาการออกอากาศ รายการประจํา รวมทั้งสิ้น 8,693,410.20 บาท
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศรายการประจํา รวมทั้งสิ้น 2,804,737.50 บาท
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่มีรายได
แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
4. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
5. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
6. รายการที่รวมผลิต 29 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 5,652,943.10 บาท
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 40,627,331 บาทและรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 16,974,686 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การนําเสนอขาวทาง สวท. และศูนยขาวเพื่อประชาชน
ผอ.สนข. รายงานการนําเสนอขาวทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย และศูนยขาวเพื่อประชาชน (http:thainews.prd.go.th) สํานักขาว กรมประชา
สัมพันธ ประจําเดือนสิงหาคม 2550 ประกอบดวย
1. การเผยแพรผานสื่อตาง ๆ และสัดสวนการเผยแพรขาวผานสื่อวิทยุและ
อินเตอรเน็ต
/2. จํานวนผูชม...
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เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2550 มีผูเขาชมเพิ่มขึ้น 50,530 คน
3. กราฟแสดงสถิติขาว และสัดสวนการนําเสนอขาวในประเทศ
4. กราฟแสดงสถิติขาวประจําไตรมาสที่สอง เดือนสิงหาคม ประกอบดวย
ยุทธศาสตรชาติ นโยบาย มาตรการสําคัญของรัฐบาล รวม 961 ขาว
5. กราฟแสดงสถิติขาว สวท.สุรินทร และ ส.ปชส.ตราด ไดรับการเผยแพรมากที่สุด
6. สถิติเว็บไทย จากเว็ปทั้งหมด 9175 เว็บ สนข.อยูในอันดับที่ 671
7. สถิติการสงขาวของ สวท.ทั่วประเทศ, ส.ปชส.ทั่วประเทศ และผูสื่อขาวสวนกลาง
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ กกช.
อกช. รายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียนวิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบ คําขออนุญาตของ
กองงาน กกช. และ สปข.1-8 ประจําเดือนสิงหาคม 2550 มีรวมยอดเงินทั้งสิ้น ประกอบดวย
เดือนสิงหาคม 2549
1,548,190 บาท
เดือนกรกฎาคม 2550
1,279,700 บาท
เดือนสิงหาคม 2550
1,454,100 บาท
สรุปวาเดือนสิงหาคม 2550 เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 สรุปและวิเคราะหขาวจากหนังสือพิมพ
อกช.รายงานวา กองงาน กกช. ไดจัดทําสรุปและวิเคราะหขาว
บทความ บทวิจารณ จากหนังสือพิมพ นิตยสาร เปนประจําทุกวัน เพื่อนําเสนอผูบริหาร และเปน
ขอมูลในการกําหนดนโยบายและออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนและ
เคเบิลทีวี นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนตองานราชการของ กปส. ดวย สําหรับในรอบเดือน
กันยายน 2550 มีประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นดังนี้ คือ
/1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล...
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2. การจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศนกับกลุมผูชม
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 ผลการประชุมคณะทํางานศึกษารายละเอียดราง พ.ร.บ.
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ....
อกช. รายงานวา กปส. มีคําสั่งที่ 611/2550 ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2550 แตงตั้งคณะทํางานศึกษารายละเอียด ราง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ....เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ รวบรวมประเด็นและพิจารณาปรับแกไขรางฯ ในสวนที่เกี่ยว
ของกับ กปส. เพื่อนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากอนนําเสนอ ครม.
ในการดําเนินการ ผชช.(น.ส.อัมพวันฯ) ประธานคณะทํางานฯ ไดมีการ
ประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2550 โดยมีประเด็นเสนอความเห็นเพิ่มเติมตอสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา รวมทั้งขอเสนอของ กปส. เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของหลายประเด็น คณะทํางานฯ
มีขอเสนอวา กปส. ควรจัดทําแผนแมบทการใชคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศนและโครงขายของ กปส.
ทั่วประเทศเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติแผนและดําเนินการใหเปนรูปธรรมชัดเจน เปนการยืนยันวา
เปนคลื่นของ กปส. ที่มีอยูเดิมและเปนความจําเปนในฐานะหนวยงานประชาสัมพันธของรัฐ นอก
จากนั้นควรใหทุกคลื่นความถี่ที่ยืนยันไปนั้น มีการออกอากาศจริงดวย

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.7 เว็บไซตกรมประชาสัมพันธ
อสช.รายงานวา ในเดือนสิงหาคม 2550 ศสช. ไดดําเนินการ
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธกิจกรรมผานสื่ออินเทอรเน็ต ดังนี้
1. การนําเสนอขอมูลประเภทขาวสาร
589 ขาว
2. การนําเสนอขอมูลประเภทบทความ
35 บทความ
3. การนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดีย
346 ขาว
รวมทั้งหมด
970 ขาว/บทความ
/4. สรุปอันดับ....

- 20 4. สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุด ของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 9,678 เว็บไซต
อันดับที่ 313
- หนวยงานราชการ, องคกร 938 เว็บไซต
อันดับที่ 8
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 22 เว็บไซต
อันดับที่ 2
(หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.8 ผลการวิจัย “การประเมินคุณคาและสมรรถนะทางเทคนิค
และรายการของ สวศ.
อวศ. รายงานวา สวศ. ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมิน
คุณคาและสมรรถนะทางเทคนิคและรายการของ สวศ.” เพื่อประเมินการรับฟงทั้งดานเทคนิคของ
ดานรายการของ สวศ.” รวมทั้งปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการดําเนินงาน และเพื่อคนหา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ
ในการนี้ สวศ. ไดดําเนินการดังนี้
1. การวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือการสํารวจวิจัยผูฟงโดยใชแบบสอบถามกับผูฟง
ทั่วประเทศ,
การประชุมระดมสมองผูบริหารและผูปฏิบัติการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคของ
สวศ. ทั่วประเทศ และการสนทนากลุมโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนผูทรงคุณวุฒิ
2. ผลการวิจัยจากผูฟงรายการ สวศ. เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญอายุ
ระหวาง 15-25 ป การศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา โดยรับฟงจาก
A.M. 1467 อยูในจังหวัดนครปฐม
3. ผลการประเมินมีทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 การบริหารจัดการเชิงธุรกิจเชาเวลา
ผอ.สปข.6 รายงานวา ตามที่ อปส. ไดมอบหมายให สปข.ไป
ดําเนินการตามแผนจัดหารายไดเพิ่มเติมขึ้นนั้น สปข.6 ไดจัดงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธ ของ สวท.
/สทท.ในสังกัด....

- 21 สทท. ในสังกัด สปข.6 รวม 9 สถานี ใหกับผูประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่โรงแรมเจบี หาดใหญ
จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ทั้ง นี้ อปส. ไดมอบหมายให รปส.(นายเผชิญฯ) เปน
ประธานในการพบปะกับลูกคาสัมพันธ และบรรยายในหัวขอ “ กปส.ยุคใหม เต็มใจใหบริการ”
ในการเขาพบปะลูกคาสัมพันธในครั้งนี้ มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ประกอบดวย หนวยงาน
ภาครัฐที่เปนประชาสัมพันธ เอกชน บริษัทหางราน สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา สื่อ
มวลชนในพื้นที่ หลังจบการบรรยายเสร็จสิ้นแลว ผูเขารวมกิจกรรมตางประทับใจตอการบรรยายและ
เขาใจในบทบาทของ กปส. ชัดเจนยิ่งขึ้น และไดมีการตอบรับมาเปนลูกคาคูสัญญากับ สปข. 6
ทันทีถึง 4 ราย ซึ่งถือวาเปนความสําเร็จสูงในระดับหนึ่ง
ในการนี้ สปข.6 ไดดําเนินการนํารองโดยแบงกลุมสถานีเปน 2 กลุม
คือ สวท. ที่ไมมีผลกระทบจากการกอความไมสงบ และกลุม สวท.ที่อยูในพื้นที่ไมสงบและเสี่ยงตอ
อันตราย ซึ่งในกลุมนี้ยังมีผูมาใหการสนับสนุนดวย ถือเปนโครงการนํารองที่ประสบความสําเร็จอีก
เรื่องหนึ่ง
ผอ.สปข.6 กลาวเพิ่มเติมวา ตามนโยบาย อปส. มอบให สปข.1-8
บริหารจัดการเชิงรุกธุรกิจโฆษณาสินคาภาครัฐ/เอกชน ในระบบ A.M. F.M. ทั่วประเทศใหมีประ
สิทธิภาพและบริหารงานอยางคุมทุน
ตลอดจนสามารถตอบสนองปรับคาลวงเวลาในอัตรา
200/400 บาท ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2550 เปนตนไป นั้น สปข.6 ไดดําเนินการ
ดังนี้.1. ไดมีการหารือระหวางผูบริหาร สทท. สวท. ในการปฏิบัติงานบริหารจัดการเชิง
ธุรกิจโฆษณาสินคาภาครัฐ/เอกชน โดยไดพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา
บุคคลที่จะปฏิบัติงานเปนทีมงานในแตละแหง ซึ่งเปนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลรูปแบบใหม
โดยแบงงานภายในหนวยงาน ดังนี้
- ฝายขาย มีหนาที่ออกไปแสงหาลูกคาภายนอกทั้งรัฐ/เอกชน เชิงรุก
- ฝายลูกคาสัมพันธ ติดตามทวงหนี้ บริการหลังการขาย เยี่ยมเยียนลูกคา
- ฝายการเงินสัญญาและระเบียบ มีหนาที่เก็บเงินคาเชาเวลา ดูแลสัญญา
ออกใบเสร็จ ระเบียบการเงิน/พัสดุ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ)
/ผ.สวท.สงขลา...

- 22 ผ.สวท.สงขลา (นายศรีปราชญ สามัคคีธรรม) รายงานเพิ่มเติมวา
เมื่อ ผอ.สปข.6 ไดรับนโยบายจาก อปส.ใหเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดหารายได เพื่อให
แตละสถานีสามารถเลี้ยงตัวเองได และมีเงินเหลือสงเขา กปส. แลวนั้น สวท.สงขลา ไดรวมประชุม
หารือกับผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของ ในการรวมกันวางแผนเชิงรุกในเชิงธุรกิจ มีการประสานกับ
ลูกคาซึ่งเปนสวนราชการตาง ๆ บริษัท รานคา และผูจัดรายการบุคคลภายนอก สวนใหญไดไป
รวมรับฟงการบรรยายพิเศษของ รปส.(นายเผชิญฯ) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ทําใหเขาใจใน
ความขาดแคลนและความจําเปนที่จะตองนําเงินมาสนับสนุนสถานี เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สถานี สวท.สงขลา มุงเนนที่จะเขาหาลูกคาโดยตรง หลังจากนั้น ไดมีการปรับปรุงรายการตาง ๆ
โดยเฉพาะรายการ “ถามตรงตอบชัด” ซึ่งไดรับความนิยมสูงสุดของสถานี ขณะนี้ดําเนินรายการ
อยูถึงวันละ 3 ชั่วโมง เปนรายการที่ครอบคลุมปญหาและความเคลื่อนไหวทั้งจังหวัดสงขลา,
พัทลุง ตรัง และสวนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังไดมีการปรับปรุงรายการขาว
ตนชั่วโมง มีสปอตโฆษณา และประสานงานใหสวนราชการตาง ๆ ซึ่งเปนผูดําเนินรายการของ
สถานีอยูเดิมใหจัดหางบประมาณมาสนับสนุน
อยางไรก็ดี ทาง สวท. สงขลา ไดรวมกันพิจารณาเห็นวา อัตราคาเชา
เวลาของ สวท.สงขลา ซึ่งมีพื้นที่สงกระจายเสียงกวางขวางกวาสถานีอื่น เชน อ.ส.ม.ท. หรือ สทร.
ที่เก็บคาเชาเวลาสูงกวาของ สวท.สงขลาอยูแลว ดวยเหตุผลนี้ สวท.สงขลา จึงไมยอมใหมีสวนลด
ทั้งนี้ ผอ.สปข.6 สามารถลดไดถึง 50 % การปรับปรุงครั้งนี้ แตเดิม สถานี A.M. ไดคาเชาเพียง
เดือนละ 3 หมื่นบาทเศษ แตปจจุบันไดเพิ่มขึ้นถึง 6 แสนบาทเศษตอเดือน ทั้งนี้ ยังไมนับรวม
F.M. อีก 2 สถานี ซึ่งจะไดรวมกันปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจเชิงรุก คาดวาจะประสบความ
สําเร็จในโอกาสตอไป
ผอ.สปข.6 ชี้แจงเพิ่มเติมวา จาการประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
งานของ สวท.สงขลา และ สวท.ในสังกัด สปข.6 ทั้ง 9 สถานี ปจจัยสําคัญ เกิดจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพบุคลากรใหสามารถสนองตอบตอนโยบายของ กปส. ดวยความสมัครใจ และเสียสละ
จึงทําใหงานมีประสิทธิภาพดังกลาวมาแลว
รปส.(นายเผชิญฯ) กลาวชมเชย และใหกําลังใจแก ผอ.สปข.6
ผ.สวท., ผ.สทท. และ เจาหนาที่ในสังกัด สปข.6 ที่ไดรวมมือรวมใจกัน และกลาที่จะบริหารจัดการ
/ปรับเปลี่ยน...

- 23 ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหเหมาะสมกับขีดความสามารถ
จนสามารถประสบความสําเร็จดังกลาว
หาก สปข.อี่น ประสงคจะดําเนินการแบบเดียวกัน สามารถขอรับคําแนะนําไดจาก ผอ. สปข.6

มติที่ประชุม

รับทราบ

5.10 ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพรายการ สวท.
ประจําป 2550
ผอ.สวท. รายงานวา ตามที่ กปส. มอบหมายให สวท. ดําเนิน
การตามโครงการพัฒนาคุณภาพรายการ สวท. ประจําป 2550 เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการใหมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ตลอดจนเพื่อพัฒนาผูดําเนินรายการ ผูผลิตรายการ ใหมีความ
ชํานาญ และเชี่ยวชาญ ในการผลิตรายการใหมีมาตรฐานและสามารถทําใหรายการเปนที่นิยมสําหรับ
ประชาชนทั่วไป โดย กปส. จัดสรรงบประมาณให สวท. 500,000.- บาท (หาแสนบาทถวน) ในการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ในการดําเนินการ สวท. ไดแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ
รายการของ สวท. 92.5 มฮ. และในการประชุมระดมความเห็นในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ได
กําหนดใหสํารวจรายการวิทยุรวม 15 รายการ ที่อยูใน กทม. และปริมณฑล มีประเด็นวา รายการ
ที่จะสํารวจจะตองอยูในความนิยม จัดในชวงเวลาที่ดี และจัดมาเปนระยะเวลามากกวา 5 ป
กลุมตัวอยางกําหนดไว 2 กลุมคือ นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป จํานวน 125 ตัวอยาง และผู
เชี่ยวชาญดานวิทยุกระจายเสียง จํานวน 5 ตัวอยาง แบงเปน 3 กิจกรรม ประกอบดวย
- การสํารวจผูฟงรายการ ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีตอรายการของ สวท.
F.M. 92.5 มฮ. จํานวน 15 รายการ โดยแบงออกเปน 5 กลุม ประกอบดวย กลุมสถาบันพระมหา
กษัตริย, กลุมสถานการณปจจุบัน, กลุมคุณภาพชีวิตและสังคม, กลุมการเรียนรูทั่วไปสําหรับเด็ก
และเยาวชน และกลุมบันเทิง
- การตรวจสอบและวิเคราะหรายการ โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ รวม 5 แหง มาทําการวิเคราะหและตรวจสอบรายการทั้ง 15 รายการ ใน 5 กลุมดังกลาว
- การพัฒนารายการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูจัดรายการที่เกี่ยวของ
จํานวน 50 คน ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 คน วิพากษการจัดรายการทั้ง 15 รายการ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
/ผลิตรายการตอไป...

- 24 ผลิตรายการตอไป โดย สวท.จัดประชุมฯ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ในงบประมาณ 40,000.(สี่หมื่นบาทถวน)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)

มติที่ประชุม
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5.11 การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน
อกช.รายงานวา มติ ครม.เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 เห็น
ชอบขอเสนอในการพัฒนาระบบของการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน รวมทั้งจัดทํา
กฎหมาย และนโยบาย เพื่อรองรับระบบของการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน และ ชี้
แจงกับสถานีโทรทัศน รวมถึงผูเกี่ยวของ
ในการดําเนินการ กองงาน กกช. ไดดําเนินการตามมติ ครม.
ในสวนที่ไดรับมอบหมายหมาย และไดนําเสนอคณะกรรมการ กกช. พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการ
กกช. มีมติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานการดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน โดยมี รมต.นร.(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค) เปนประธาน และคณะกรรมการฯ ชุดนี้ ยัง
ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน โดยมีนายแพทย
ยงยุทธ วิศภิรมยศานติ์ เปนประธานอีกคณะหนึ่ง
ในการประชุม คณะอนุกรรมการประสานฯ เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2550 เห็นชอบรางคูมือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน ตามที่คณะทํางาน
ปรับปรุงคูมือฯ เสนอ ประกอบดวย 2 หลักเกณฑ คือ
1. หลักเกณฑของระบบการจําแนกเนื้อหาที่ควรมีการจํากัด พิจารณาจากภาพ
เสียง และเนื้อหาในรายการ
2. หลักเกณฑของระบบการจําแนกเนื้อหาที่ควรมีการสงเสริม พิจารณาเนื้อหาของ
รายการโทรทัศนที่สนับสนุนดานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนโดยใช
เกณฑดานการศึกษาเปนตัวชี้วัด
จากนี้ตอไป จึงเปนหนาที่ของสถานีวิทยุโทรทัศนทั้ง 6 สถานี ในการ
ทดลองดําเนินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ตามคูมือฯใหม และจะไดเริ่มใช
สัญลักษณใหมประมาณเดือนตุลาคม 2550 นี้ โดยระหวางการทดลองดําเนินการนี้ สถานีฯ จะมี
/การปรับตัว ....

