รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 2/2551
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายปราโมช
รัฐวินิจ
ประธานกรรมการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
5. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
กรรมการ
นักวิชาการคลัง 8 ว กรมบัญชีกลาง
6. นายสุริยงค
หุณฑสาร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนผลิตรายการ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
7. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
8. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเชีย่ วชาญดานการประชาสัมพันธ
9. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเชีย่ วชาญดานการประชาสัมพันธ
10. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
/นายบัณฑิต...

-211. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
12. นางสาวสมใจ
สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
13. นางดวงดาว
โพนทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
14. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
15. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
16. นายเจริญชัย
เปยมเพิ่มพูน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
17. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
18. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
19. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
20. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
21. นายจรูญ
ไชยศร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
22. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
/23. นางกัญญา...

-323. นางกัญญา
พรปรีชา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
24. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่
25. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
26. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
27. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
28. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
29. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
30. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
2. นายไสว ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุม คดีและนิตกิ รรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
/2. นางวีระนุช....

-42. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชี กองคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
3. นางรัตนาพร
แพนลา
นักประชาสัมพันธ 7
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
4. นางชนัดดา
แฮรรีส
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 1
5. นางปรมาภรณ ศรีสินวรางกูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
6. นางปรัธยานภรณ สงครอด
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
7. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 4
8. นายโสภณ
ศิริกุลพิพัฒน
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
9. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 6
10. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
11. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 8
12. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
13. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุม....

-5เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2551
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/
ผอ.กองเรียบรอยแลว
ผชช.(น.ส.อัมพวันฯ) ขอเพิ่มเติมขอความในรายงานการประชุม
วาระที่ 5.7 หนา 20 บรรทัดที่ 16 โดยแตงตั้ง น.ส.อัมพวัน เจริญกุล เพิ่มขอความ... และ
นางกีรติกา จิตรายานนท เปนคณะทํางาน และบรรทัดที่ 25 .....เปนไปอยางรวดเร็ว เพิ่ม
ขอความ..... ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดขอบคุณ กปส.ที่สนับสนุนการประชาสัมพันธ
อยางเต็มที่ โดยไดนําเรียน รมต.นร.ไดทราบดวย
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 28
มกราคม 2551
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ตามที่มีผูขอแกไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 กองงาน กกช. ไดรับ
รายงานจาก สปข.1, สปข.2. ส.ปชส.กําแพงเพชร, เชียงใหม, อุบลราชธานี, อุทัยธานี, สงขลา,
ระนอง ขอนแกน, สุโขทัย และ สระแกว เกี่ยวกับการกํากับดูแลเรือ่ งวิทยุชุมชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอที่ประชุมทราบ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช. รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 กองงาน กกช.ได

ดําเนินการดังนี้
/1. การดําเนินการ...
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1. การดําเนินการโทรทัศนชุมชน ไดเดินทางไปตรวจสอบการดําเนินการโทรทัศนชุมชนในพื้นที่ สปข.5 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับการรองเรียนจากประชาชนชาวจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงขอให ปชส.จ.นครศรีธรรมราชตรวจสอบขอเท็จจริงและรายงานผลการ
ตรวจสอบ พบวามีการแพรภาพออกอากาศจริง ชื่อสถานี KTV ผูประกอบการชื่อ นายพิชญา
วรรณทอง หรือ แกะ กองงาน กกช. จึงไดทําหนังสือแจงเตือนไปยังผูประกอบการรายดังกลาว
แลว ขอใหระงับการดําเนินการทดลองออกอากาศ เนื่องจากเปนการกระทําที่ขัดตอ มาตรา 5
แหง พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530 จากการตรวจสอบพบวาสถานีโทรทัศน
ชุมชนดังกลาวไดยุติการดําเนินการแลว
ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับรายงานจาก ปชส.จ.สุราษฎรธานี
เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีโทรทัศนชุมชนในพื้นที่วา ขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง
ใน จ.สุราษฎรธานีมีความเคลื่อนไหว ที่จะจัดตัง้ สถานีโทรทัศนชุมชน โดยที่อําเภอเกาะสมุย
ไดมีผูลงทุนเตรียมการเปดโทรทัศนชมุ ชนนอกเหนือจากการจัดตั้งวิทยุชุมชนไปแลวหลายสถานี
ซึ่ง กองงาน กกช. ไดตรวจสอบแลวพบวายังมิไดมีการจัดตั้งสถานีโทรทัศนชุมชน
2. การรายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค
สปข.2 จัดโครงการ “สานฝน..สมานฉันทวทิ ยุชุมชนและเคเบิลทีว”ี ในวันที่
12-15 กุมภาพันธ 2551 ณ จังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ โดยนําสื่อมวลชนเคเบิลทีวีใน
พื้นที่ สัมมนารวมกับสื่อมวลชนในพื้นที่ สปข.4 เรื่อง พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ. .... รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ
3. การตรวจสอบและการรองเรียนเกี่ยวกับสถานีโทรทัศนบอกรับสมาชิก
-จากการตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานี ทรูวิชั่นส พบวามี
การเปลี่ยนแปลงผังรายการหลักโดยมีการเพิ่มชองรายการ และมีการแพรภาพที่ไมเหมาะสม
ทางชอง HBO ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2550 เวลาประมาณ 14.00 น. ภาพยนตรเรื่อง
Waterland
- กองงาน กกช. ไดรับการรองเรียนวา บริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท ทรูวชิ ั่นส เคเบิล้ จํากัด (มหาชน) วาชองรายการที่แพรภาพออกอากาศมีการโฆษณา
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑยาสูบ โดยที่รายการดังกลาวไมใชรายการถายทอดสด
/การแขงขัน....

-7การแขงขันกีฬาที่จะไดรับการยกเวน และกองงาน กกช. ไดทาํ หนังสือถึง บริษัท อสมท จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูใหสมั ปทานแจงให บริษัท ทรูวิชั่นส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทรูวิชั่นส
เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน) ดําเนินการใหเปนไปตามกฎ ระเบียบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนอยางเครงครัด
- กองงาน กกช. ไดรับการรองเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการแพรภาพรายการ
ทางสถานี ทีทีวี 1 เนชัน่ ชาแนล เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เกี่ยวกับเทป รายการ
คม ชัด ลึก โดยเปนภาพเหตุการณวันที่ 6 ตุลาคม 2519 ผูรองเรียนอางวาเปนญาติของผู
ที่อยูในเหตุการณและรูสึกสะเทือนใจไมตองการใหภาพเหลานี้มาเผยแพรเพื่อประโยชนทาง
การเมือง และขอใหผทู ี่เกี่ยวของและดูแลดานนี้แจงไปยังสถานีโทรทัศนดังกลาวดวย ซึ่งกอง
งาน กกช. จะไดทําหนังสือแจงไปยังสถานีโทรทัศนดังกลาวขอใหระมัดระวังในการเผยแพร
ภาพออกอากาศตอไปดวยแลว
อปส. ชี้แจงวา เพื่อแสดงจุดยืนของ กปส. ในอนาคตขอใหทุก สปข.
รับผิดชอบเปนภารกิจสําคัญในการประสานเครือขาย ทั้งวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี ใหเปนเครือขาย
พันธมิตรและเชื่อมตอกับสวนกลางใหได และเพื่อเปนการขยายเครือขายของวิทยุชมุ ชนและ
เคเบิลทีวี จึงขอให ผอ.สนข. ประมวลรายชื่อผูเขารับการอบรมผูจัดรายการวิทยุชุมชนและ
เคเบิลทีวีทงั้ หมด ใหมาเปนเครือขายดานงานขาว เสมือนเปนผูสื่อขาวพิเศษของ สนข. พรอมกับ
สงรายชื่อทั้งหมด ให สปข. และ สวท. เพื่อเปนการประสานตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบและมอบหมายให ผอ.สนข.รวบรวมรายชื่อผู
เขารับการอบรมผูจัดรายการทั้งวิทยุชุมชนและเคเบิลทีวี เพื่อนํามาเปนเครือขายของ
กปส. และสงให สปข.1-8 และ สวท. เพื่อเปนการประสานตอไป
3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค. รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
ประจําเดือนมกราคม 2551 ประกอบดวย เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2551 จํานวน
198.68 ลานบาท, รายรับ จํานวน 41.06 ลานบาท, รายจาย จํานวน 33.35 ลานบาท
เปรียบเทียบรายรับ-รายจาย ปงบประมาณ 2550-2551 สรุปไดวามีรายรับมากขึ้นจากปที่ผานมา
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิม่ เติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
/มติที่ประชุม
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รับทราบ

3.4 ความคืบหนาการดําเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ
การแขงขันไตรกีฬานานาชาติ จังหวัดจันทบุรี-ตราด
ร.ผอ.สปข.7 (นายเจริญชัยฯ) รายงานวา สืบเนื่องจากการ
ประชุม คบส. ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติในหลักการให
สปข.7 ดําเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ การแขงขันไตรกีฬานานาชาติ จังหวัดจันทบุร-ี
ตราด สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติใหนําเสนอ อปส. พิจารณาสั่งการตอไป
ในสวนของการดําเนินการในเบื้องตน สปข.7 ไดดําเนินการดังนี้
1. ไดมีการประชุมเครือขายพันธมิตรในระดับปฏิบัติการทั้งภาครัฐ และเอกชน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2551 ซึ่งไดรับความรวมมือจากผูเกี่ยวของเปนอยางดี
2. ความคืบหนาในเรื่องอื่น ๆ สปข.7 ไดเปดบัญชีรองรับการโอนเงินจาก
ตางประเทศไวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาไวแลว แตติดขัดปญหาเกี่ยวกับคาธรรมเนียมในการ
โอนและถอนเงิน ซึ่งธนาคารจะตองคิดคาธรรมเนียม เกี่ยวกับการถอนเงินออกมาหลังจากแปร
สภาพจากเงินสกุลตาง ๆ เปนเงินสกุลไทย ทั้งนี้ สปข.7 ไดมีหนังสือขอยกเวนคาธรรมเนียม
ดังกลาวแลว อยูในระหวางการพิจารณา
3. เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการนั้น สปข.7 ไดขอความ
อนุเคราะหจากจังหวัดจันทบุร-ี ตราด องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุร-ี ตราด การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย และการกีฬาแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับการตอบรับจากจังหวัดจันทบุรี และ
ตราดสนับสนุนเรื่องดังกลาวแลวในเบื้องตน
4. สําหรับในเรื่องการเชิญผูบริหารระดับสูงมาเปนที่ปรึกษา เปนประธาน และ
การแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ อาทิ ฝายอํานายการ, ระบบการจัดการแขงขัน, ระบบ
ขนสง ทีพ่ ัก, การตอนรับ และทีส่ ําคัญที่สุดคือดานสิทธิประโยชน สปข.7 ยังไมมีความรอบรู
ในขั้นตอนของการปฏิบัติ จึงขอคําแนะนําและขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการทีเ่ หมาะสม
เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติตอไป
อปส. ชี้แจงวา ในการดําเนินการประชาสัมพันธโครงการดังกลาวของ
สปข.7 นับวาเปนหนาตาของ กปส. ที่ไดมีโอกาสจัดกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีระดับชาติ
กิจกรรมหนึ่ง และให ผอ.สปข.7 ประมวลสรุปรายละเอียดของโครงการประชาสัมพันธการ
/แขงขันฯ...
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มติที่ประชุม
มอบให ผอ.สปข.7 สรุปรายละเอียดโครงการ
ประชาสัมพันธการแขงขันฯ นําเสนอ รปส.(นายเผชิญฯ) เพื่อพิจารณาสั่งการ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องขยายผลมติ ครม.
ผอ.สนข. รายงานวา ตามที่ กปส. ไดมอบหมายให สนข.
ดําเนินการติดตามและขยายผลมติ ครม. นั้น สนข. ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ใน
ขณะเดียวกันรัฐบาลไดแถลงนโยบาย โดยมีกรอบประเด็นการแถลงนโยบายเปนกรอบใหญ
เปนนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก 19 นโยบาย นอกจากนั้น ในรายการ
“สนทนาประสาสมัคร” ที่ออกอากาศทุกสัปดาหยังมีประเด็นนโยบายทีส่ ําคัญบางเรื่อง ที่ทั้ง
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับกรอบใหญนโยบายทีร่ ัฐบาลแถลง สนข. พิจารณาแลวเห็นสมควร
ใหมีการนํากรอบการแถลงนโยบายมาเปนหลัก และนําประเด็นนโยบายจากมติ ครม. ประเด็น
นโยบายจากรายการ “สนทนาประสาสมัคร” มาขยายผลเชื่อมตอกัน ทั้งนี้ สนข. จะสง
รายละเอียดใหผูเกี่ยวของในทุกวันจันทร และวันพุธ ทุกสัปดาห
สําหรับในรอบเดือนกุมภาพันธ ทั้งมติ ครม., การแถลงนโยบายของรัฐบาล
และรายการ “สนทนาประสมัคร” มีประเด็นทั้งสิ้น 7 กลุม โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับทราบขอบขาย รวมถึงขยายผลความรับผิดชอบ
พรอมนี้ ในรอบ 1 เดือน สนข. จะประมวลสรุปมติ ครม. ทั้ง 4 ครั้ง หรือประเด็นจากรายการ
“สนทนาประสาสมัคร” วามีประเด็นใดบาง นําเสนอ อปส. และนําเขาทีป่ ระชุม คบส.ตอไป
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

รับทราบ

เรื่องเพือ่ ทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ
สวท.กทม.
ผอ.สวท. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบาย
รัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง และ สวท. สปข.1-8 ประจําเดือนมกราคม 2551 ดังนี้.1. ผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรชาติ 7 ประเด็น
/ผลการดําเนินงาน...
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ผานสื่อวิทยุกระจายเสียงของ สวท. ประกอบดวย นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครองและ
การบริหาร, นโยบายเศรษฐกิจ, นโยบายสังคม, นโยบายตางประเทศ และนโยบายการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ
3. แผนภูมิผลการดําเนินงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายสําคัญ
ของรัฐบาลผานสื่อวิทยุกระจายเสียงของ สวท. สรุปไดวา นโยบายการปฏิรูปการเมือง
การปกครอง และการบริหารมีสัดสวนสูงทีส่ ุด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สทท.11 ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทางวิทยุ
โทรทัศน ประจําเดือน มกราคม 2551 ดังนี้
1. รายงานมูลคาการออกอากาศรายการประจํา
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด)
ทั้งที่มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจาก
รายการประจํา
3. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
5. รายการรวมผลิต 11 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 1,414,522 บาท
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 13,013,707 บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 29,785,975 บาท
7. ลูกหนี้คาเชาเวลาทาง สทท.11 ณ วันที่ 31 มกราคม ประกอบดวย ลูกหนี้
ที่ สทท.บริหารสัญญา, ลูกหนี้ที่กองกฎหมายฯดําเนินการ และลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม
รับทราบ
/5.3 รายงานผล.....
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อกช.รายงานวา ในเดือนมกราคม 2551 กองงาน กกช.
ไดรายงานยอดเงินรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียน
วิทยุ 6 จังหวัดในภาคกลาง
ฝายตรวจสอบคําขออนุญาตของ กกช. และ สปข.1-8
รวมยอดเงินทั้งสิ้น ประกอบดวย
เดือนมกราคม 2550
1,189,550 บาท
เดือนธันวาคม 2550
1,314,400 บาท
เดือนมกราคม 2551
1,082,320 บาท
สรุปวาเดือนมกราคม 2551 เก็บไดนอ ยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช.รายงานวา ในเดือนมกราคม 2551 ศสช.
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ และดาน
เทคนิคและเครือขาย ประกอบดวย
- การรายงานนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด 590 ขาว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สดุ ของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 10,068 เว็บไซต
อันดับที่ 320
- หนวยงานราชการ, องคกร 965 เว็บไซต
อันดับที่ 9
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
- สถิติการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็ปไซต กปส. ปรากฏวา
ขอมูลสื่อมัลติมีเดียมีสถิติการประชาสัมพันธสูงทีส่ ุด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.5 การศึกษาวิจัย….

- 12 5.5 การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของผูชม
ที่มีตอรายการโทรทัศนทองถิน่ ทาง สทท.11 จ.สุราษฎรธานี
ผอ.สปข. 5 รายงานวา สทท.11 จ.สุราษฎรธานี ไดทําการ
ศึกษาวิจัยความถึงพอใจของผูชมโทรทัศน เพือ่ นํามาพัฒนารายการอยางตอเนื่องและใหเกิด
ประโยชนแกสังคมอยางแทจริง โดยไดเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 400 ชุด จากผูช มกลุม ตัวอยาง
ที่สามารถรับสัญญาณการแพรภาพและติดตามชมรายการในพืน้ ทีเ่ ปาหมาย 3 จังหวัด คือ
จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร และระนอง ผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรม สรุปไดดังนี้
1. ผูช มเพศหญิงและเพศชาย มีจาํ นวนใกลเคียงกัน สวนใหญมีอายุ 41-50 ป
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพพอคา/แมคา ประกอบธุรกิจสวนตัว ผูชมเลือกที่จะเปด
รับชม สทท.11 เปนลําดับที่ 5 ถัดจากชอง 7 ชอง 3 ชอง 9 และชอง 5 ตามลําดับ และชืน่ ชอบ
รูปแบบรายการขาวมากทีส่ ุด คือรายการขาวทองถิน่
2. รายการทีพ่ ึงพอใจมากที่สุดคือ รายการแหลงขาวเชานี,้ รายการขาวทองถิ่น
และชุมทางเพลงใต เนื่องจากเปนรายการทีเ่ สนอขาวสารทีเ่ กิดขึ้นในทองถิน่ ซึ่งเปนเรื่องใกลตัว
3. ผลการศึกษาทําใหไดแนวทางการปรับปรุงงานดานตาง ๆ เชน ควรมีรูปแบบ
รายการที่หลากหลาย โดยเฉพาะสาระบันเทิงควรสอดแทรกศิลปะพืน้ บานใหมากขึ้น ควรเพิ่มเนื้อหา
รายการสําหรับเด็กและเยาวชน นําเสนอขอมูลขาวสารที่ทนั ตอเหตุการณอยูในความสนใจของ
ประชาชนเกีย่ วกับชุมชนและทองถิน่ ใหมากขึน้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม
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5.6 การสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูฟง
สวท.ระนอง
ผอ.สปข.5 รายงานวา สวท.ระนอง ไดจัดทําแบบสํารวจ
พฤติกรรมและความพึงพอใจกลุมผูฟง รายการทาง สวท.ระนอง ระหวางเดือนมิถุนายน –
สิงหาคม 2550 ดวยการใชแบบสอบถามกับกลุม ผูฟงตัวอยางจํานวน 100 ชุด สรุปไดดังนี้
1. ผูรับฟง สวท. ระนอง อยูระหวาง อายุ 15-25 ป เปนนักเรียน/นักศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา มีพฤติกรรมรับฟงคือเปดเครื่องรับหมุนคลื่นไปเรื่อย ๆ สวนใหญในชวงเวลา
/20.00....

- 13 20.00 – 24.00 น. ที่ชอบฟงรายการเนื่องจากชอบเพลงในรายการมากที่สุด เพลงที่ชนื่ ชอบเปน
เพลงสตริงใหม ๆ
2. ผูฟงตองการให สวท. ระนอง ปรับปรุงงานดานรายการ โดยตองการรับฟง
ผูจัดรายการเสียงสดใส เพิ่มจํานวนผูผ ลิตรายการ นําเสนอเนือ้ หาสาระที่มปี ระโยชนหลากหลาย
และทันสมัยสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได และควรปรับปรุงดานเทคนิค
สัญญาณคลื่นวิทยุใหมีความเขมและชัดเจนมากขึน้
3. เห็นดวยกับการหารายไดสนับสนุนเงินงบประมาณ โดยใหเหตุผลวาทําให
รายการมีความหลากหลาย เพิ่มความสามารถและศักยภาพในการนําเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ปรับปรุงการทํางานขององคกร และจะสามารถพัฒนางานดานตาง ๆ ขององคกรใหกาวหนา
มากขึ้น และเปนทางออกที่ดีในการสรรหางบประมาณมาบริหารองคกรไดคลองตัวมากขึ้น
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การมอบรางวัลผูใชภาษาไทยดีเดน
อกช. รายงานวา กองงาน กกช. ไดจัดทําโครงการกํากับดูแล
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน เพื่อสงเสริมคุณภาพการใช
ภาษาไทยทางสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยกําหนดจัดงาน “ตนแบบสื่อไทย”
ในวันที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม กปส. เพื่อมอบถวยรางวัลของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหแกผูใชภาษาไทยดีเดน ประจําป 2550
รวมทั้งสิ้น 21 คน โดยเรียนเชิญ รมต.นร.(นายจักรภพ เพ็ญแข) เปนประธานมอบรางวัล
พรอมกันนี้ จึงขอเชิญผูบ ริหารรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การจัดนิทรรศการ NAB
อปส. แจงวา กระทรวงวัฒนธรรม ไดขอเชิญ กปส. เขารวม
เปนคณะเดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ NAB ที่ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในระหวางวันที่ 13 - 19 เมษายน 2551 ซึ่งเปนการนําเครื่องมือเครื่องใชทางอิเล็กทรอนิกส
/และเทคโนโลยีใหม ๆ...

