รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 3/2551
วันศุกรที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
ทําหนาที่ประธาน
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
กรรมการ
นักวิชาการคลัง 8 ว กรมบัญชีกลาง
5. นายสุริยงค
หุณฑสาร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนผลิตรายการ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
6. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
7. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเ ชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
8. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเ ชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
9. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
10. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
/11. นางสาวสมใจ...

-211. นางสาวสมใจ สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
12. นางดวงดาว
โพนทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
13. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
14. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
15. นายเจริญชัย
เปยมเพิ่มพูน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
16. นางวัชรี
จันทาโภ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
17. นางอุษณีย
ศรีธัญรัตน
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสวนการประชาสัมพันธและวิเทศสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
18. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
19. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
20. นายจรูญ
ไชยศร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
21. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
/22. นางกัญญา...

-322. นางกัญญา
พรปรีชา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
23. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองการเจาหนาที่
24. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
25. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
26. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
27. นางพัชนี
รัฐกาญจน
กรรมการ
นักวิชาการประชาสัมพันธ 8ว
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
28. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
29. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
30. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุม คดีและนิตกิ รรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. ผูแ ทนสํานักงบประมาณ

กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
/ 2. นายจําลอง...

-42. นายจําลอง
อินทรกําแหง
ที่ปรึกษาดานบริหารงานบุคคล
3. นางวีระนุช
สาริกบุตร
หัวหนาฝายบัญชี กองคลัง
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
4. นายสุทิติ
ขัตติยะ
นักประชาสัมพันธ 7
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
5. นางชนัดดา
แฮรรีส
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 1
6. นางปรมาภรณ ศรีสินวรางกูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
7. นางปรัธยานภรณ สงครอด
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
8. นางพรฤดี
สวัสดิ์นพรัตน
ประชาสัมพันธจังหวัดอุทัยธานี แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 4
9. นายโสภณ
ศิริกุลพิพัฒน
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
10. นายสุยุทธ
พิทักษมงคล
นักประชาสัมพันธ 7 แทน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
11. นายจําลอง
สิงโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
12. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 8
13. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
/14. นางนวิยาฯ...

-514. นางนวิยา
อินทรมี
เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 2/2551
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/
ผอ.กอง เรียบรอยแลว ไมมีคณะกรรมการทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 2/2551
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
มติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2551
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 2/2551

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 กองงาน กกช. ได
ดําเนินการวิทยุชุมชน ประกอบดวย
1. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับวิทยุชุมชน ซึ่งไดรับเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
- ชาวบ า นตํ า บลป า แดง อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด แพร ว า วิ ท ยุ ชุ ม ชนความถี่
102.5 มฮ. สงคลื่นรบกวนสัญญาณโทรทัศนและออกอากาศเนื้อหารายการเกี่ยวกับการเมือง
โดยมีการกลาววิพากษวิจารณและโจมตีการทํางานของ กกต.
- การรองเรียนทางโทรศัพทวาผานศูนยรับเรื่องรองทุกขของรัฐบาล 1111
จากศูนยดํารงธรรม จังหวัดนครสวรรค วาวิทยุชุ มชนตําบลหนองบัว อํ าเภอเมื อง จังหวัด
นครสวรรค ความถี่ 96.75 มฮ. และ 101.00 มฮ. สงคลื่นรบกวนสัญญาณวิทยุกระจายเสียง
หลักและวิทยุโทรทัศน โดยมีการดําเนินการผิดกรอบมาตรฐานทางดานเทคนิค
- สถานีวิทยุกระจายเสียง...

-6- สถานีวิทยุกระจายเสียงของ ททบ. FM. 94.0 มฮ. มีหนังสือรองเรียน เรื่อง
วิทยุชุมชนความถี่ 94.00 มฮ. ตั้งอยูที่เขาสมอคอน อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี ใชความถี่ทับ
ซอนและสงคลื่นรบกวน
ในการดําเนินการ อกช. พรอมดวยเจาหนาที่ไดตรวจสอบหาขอเท็จจริง
กรณีการรองเรียนโดยการเฝาฟงและเขาไปยังพื้นที่ดังกลาว จากการตรวจสอบทางเทคนิค
พบวา ที่ จังหวัดแพรและจังหวัดนครสวรรค ไดปรับปรุงแกไขแลว
สําหรับวิทยุชุมชนสํานักสงฆเขาสมอคอน ความถี่ 94.00 มฮ. อําเภอ
ทาวุง จังหวัดลพบุรี เปนสถานีที่ตั้งเฉพาะเครื่องสง 1 กิโลวัตต เสาอากาศสูงประมาณ 100 เมตร
รับสัญญาณจากวัดปาบานตาด จังหวัดอุดรธานี ออกอากาศรายการธรรม 24 ชั่วโมง โดยไมมี
การโฆษณา ส ง กระจายเสี ยงได ไกลถึ งจั งหวั ดชั ยนาท / อ างทอง จึ งได แจ งให ผู รั บผิ ดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว
อนึ่ง สปข. และ ส.ปชส. ไดรายงานขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชุมชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ ประจําเดือนมีนาคม 2551
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
อกช.รายงานเพิ่มเติมวา เนื่องจาก พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2551 เปนตนไป กฎหมาย
ฉบับนี้มีผลกระทบตอการบริหารและดําเนินการของ กปส.อยางมาก กลาวคือ
ประการที่ 1 กระทบตอการเปนเจาพนักงานผูออกใบอนุญาตของ กปส. คือ
การออกใบอนุญาตเปนผูจัดรายการของสถานี การจัดทดสอบเพื่อขอใบรับรองเปนผูประกาศ
ของสถานี การกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน เคเบิลทีวี วิทยุชุมชน ให
เปนไปตามกฎหมายและระเบียบ
ประการที่ 2 กระทบในเรื่ อ งการที่ กปส.ทํ า หน า ที่ ฝ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ (กกช.)
ประการที่ 3 การออกใบอนุญาตใหดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนทั่วราชอาณาจักร
ประการที่ 4 การออกใบอนุญาตใหคา ทํา นํา ซอมเครื่องสง
/ประการที่ 5

-7ประการที่ 5 การตรวจสอบและเรงรัดการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูขอรับ
ใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักร
ประการที่ 6 กระทบตอ กปส. ในฐานะผูดําเนินงานดานสถานี ซึ่งกําหนดไว
ในบทเฉพาะกาลของของกฎหมายนี้ ในมาตรา 73 ซึ่งเกี่ยวของกับ กปส.โดยตรง
อกช. ไดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 73 วา จากผล
ของกฎหมายฉบับนี้ ผูที่มีสัญญาเชาเวลากับสถานีของ กปส. ยังสามารถผูกพันตามสัญญา
ต อ ไปได ไม ว า จะยั ง อยู ใ นสั ญ ญาหรื อ มี ก ารต อ สั ญ ญาใหม ก็ ต าม จนกว า จะมี แ ผนแม บ ท
ออกมาใชบังคับแลว สัญญาดังกลาวนี้จึงสิ้นสุดลง ดังนั้นในขณะนี้ กปส.สามารถดําเนินการ
กับคูสัญญาตอไปได
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ขอทราบความชัดเจน ตามมาตรา 73 ซึ่งกําหนดให
กปส.ยังดําเนินการตอไปได เวนแตมาตรา 20 ซึ่งเปนเรื่องการจัดหารายได ดวยการโฆษณา
ภาพลักษณนั้น ยังสามารถดําเนินการตอไปไดหรือไม เนื่องจากกฎหมายกําหนดไววา เวนแต
ก็อาจหมายความวา กปส.จะทําตอไปเชนเดิมไมได เพื่อความถูกตองชัดเจน และไมเกิด
ปญหาภายหลัง กปส.ไมนาจะเสี่ยงในเรื่องนี้ ทางออกที่ดีควรหารือกับ กทช. ถึงแนวทางการ
ปฏิบัติตอไป
อกช. ชี้แจงวา ไดหารือเปนการภายในกับเลขานุการผูรางกฎหมายฉบับนี้
ไดรับคําชี้แจงวา ตราบใดที่ยังไมมีการกําหนดแผนแมบทออกมา กปส. ก็ยังสามารถปฏิบัติได
ตามเดิม
ประธานฯ ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ขณะนี้กฎหมายแมที่กําหนดให กสทช.
มาเปน ผูรับผิ ดชอบ ยั งไมออกบังคับใช แตกฎหมายลูกได ออกมากอนแลว ในการประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งที่แลว ไดกําหนดไวแจงชัดวา ใหออกกฎหมายองคการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่ง
เปนกฎหมายแม และกําหนดใหมี กสทช. เปนผูรับผิดชอบจะตองออกใชบังคับใหไดภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2551 เมื่อยอนกลับมาดูมาตรา 20 ซึ่งกําหนดวา เมื่อไดจัดทําแผนแมบท
แลว จึงจะมีผลใชบังคับ แตขณะนี้ยังไมมี กสทช. ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการจัดทําแผนแมบท
เพราะฉะนั้น ผลของมาตรา 20 จึงยังไมเกิด กฎหมายประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.2551 ฉบับนี้ เปนเพียงคูมือปฏิบัติของ กสทช.เทานั้น อยางไรก็ดี เพื่อความ
รอบคอบ กปส. ควรหารือกับ กทช. เพื่อยืนยันแนวทางปฏิบัติตอไป
/พรอมนี้...

-8พรอมกันนี้ ประธาน ไดปรารภที่ประชุมวา จากผลของกฎหมายฉบับนี้ จะเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานของ กปส. เปนอยางมาก เพราะตอไป กปส.ไมสามารถจัดหารายได
ดวยการรับโฆษณาสินคาได ทําใหขาดงบประมาณมาดําเนินการ ซึ่งไมมีกําหนดไวในกฎหมาย
ดวยวา กปส.จะไดรับงบประมาณมาดําเนินการไดอยางไร สําหรับเรื่องนี้ ไดหารือกับ รมต.นร.
(นายจักรภพ เพ็ญแข) แลว ทานเห็นดวย และจะตองมีการนําเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้
ให กปส.สามารถดําเนินการไปตามเดิมได และเพื่อใหเกิดความรอบคอบในการถือปฏิบัติของ
กปส. ตอไป
อกช. ชี้แจงเพิ่มเติมวา จากผลของกฎหมายฉบับนี้ ตามมาตรา 78 ในหมวด
บทเฉพาะกาล ซึ่งกําหนดให กทช.ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ ตาม พ.ร.บ.นี้เปนการชั่วคราว
ไปกอน โดยใหมีอํานาจตาม (1) ซึ่งใหดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ใน (2) ดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ และ
(3) เรื่องประกาศกําหนดสัดสวนราชการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูไดรับอนุญาต
ตาม (2) และ (4) ควบคุมดูแลและใหการสงหรือแพรภาพของผูรับใบอนุญาตตาม (2) เปนไป
ตามขนาดกําลังสงและครอบคลุมพื้นที่ตามที่ไดรับอนุญาต ซึ่งการใชอํานาจชั่วคราวของ กทช.
ทั้งหมด 4 ประการนี้ ไมมีกฎหมายรับรอง ซึ่งเปนอนุบัญญัติตามกฎหมายเดิมที่ถูกยกเลิก
ไปแลว ในแนวทางปฏิบัติควรจะตองกําหนดไวในบทเฉพาะวา อนุบัญญัติใดที่ควรใชบังคับ
ต อ ไป จะได ถื อ ปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง ขณะนี้ กทช. ได นํ า เสนอเรื่ อ งทั้ ง 4 ประการนี้ หารื อ กั บ
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว อยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประธานฯ แจงวา ในการเดินทางไปราชการพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26
มีนาคม 2551 รมต.นร.(นายจักรภพ เพ็ญแข) ไดใหนโยบายตอขาราชการในภาคเหนือทั้งหมด
วา นโยบายหลักของรัฐบาลตอวิทยุซึ่งในขณะนี้มีทั้งสิ้นทั่วประเทศกวา 6,000 สถานี ไมถือ
เป น ศั ต รู กั บ วิ ท ยุ ชุ ม ชน ตามพฤติ นั ย ส ว นตามนิ ติ นั ย นั้ น ไม มี น โยบายให ก ารรั บ รองออก
ใบอนุญาตรับรองใหวิทยุชุมชนดําเนินการโดยถูกตองตามกฎหมาย และขณะเดียวกัน จะขอ
ความรวมมือกับวิทยุชุมชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 3 ประการคือ ประการที่ 1. ใหวิทยุ
ชุมชนถายทอดภาคขาวภาคบังคับจาก สวท. ประการที่ 2 ถายทอดในรายการสําคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย รัฐบาล งานราชพิธี รัฐพิธี และอื่น ๆ เปนครั้งคราว และ ประการที่ 3
/ใหความรวมมือ...
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เชิญผูประกอบการวิทยุชุมชนทั้งหมดมารวมประชุมหารือ และขอความรวมมือตามหลักการ
ดังกลาวในเร็ว ๆ นี้
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหกองงาน กกช. ทําหนังสือ
หารือกับ กทช. เกี่ยวกับมาตรา 20 เรื่องการจัดหารายไดดวยการโฆษณาภาพลักษณ
วาจะยังดําเนินการตอไปไดหรือไม และในระหวางนี้ให สทท. สวท. และ สปข.1-8
ถือปฏิบัติไปตามเดิม
3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส.
อกช.รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 กองงาน กกช. ไดรับ
รายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมภิ าคของพื้นที่ สปข.6 เปนปกติไมมี
การรองเรียนใด ๆ และจากการรายงานของ ส.ปชส.จันทบุรีวา ไดขอความรวมมือเคเบิลทีวี
เปนเครือขายในการประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และประชาสัมพันธการจัดระบบการ
จางแรงงานตางดาว ซึง่ ไดรับความรวมมือดวยดี
ในเรื่องการรองเรียนเกี่ยวกับสถานีโทรทัศนบอกรับสมาชิกนัน้ มีผูรองเรียน
ผานรายการกรองสถานการณ ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11
กปส. เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 โดยมี รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข) รวมรายการ
วามีผูประกอบการเคเบิลทีวีที่ไมไดรับอนุญาตที่บานเขาหลัก อําเภอตะกัว่ ปา จ.พังงา 2 ราย
คือ บริษัท พังงา เคเบิ้ลกรุป จํากัด และ บริษทั เขาหลัก เคเบิ้ลทีวี จํากัด จากการตรวจสอบ
ผูประกอบการทั้ง 2 ราย ไมมีใบอนุญาตดําเนินบริการ กองงาน กกช. ไดรายงานให รมต.นร.
(นายจักรภพ เพ็ญแข) ทราบแลว
และตามที่ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2551
เปนตนมา โดยที่พระราชบัญญัติดังกลาวไดยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน พ.ศ. 2498, (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2502, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2521, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2537 และ
กําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ ตามกฎหมายวา
ดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการฯ แตในระหวางที่ยังไมมี
/คณะกรรมการ...
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โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราว
ทั้งนี้ การประกาศใช พ.ร.บ.ดังกลาวมีผลกระทบกับอํานาจหนาที่ของ กปส. ในฐานะเปน
สํานักงานกลางเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต และกํากับดูแลการดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน สงผลใหภารกิจของกองงาน กกช. ตามพ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน พ.ศ. 2498 และที่แกไขเพิม่ เติม ตองยุติลง กองงาน กกช. ไดทําหนังสือถึง ส.ปชส.
ทั่วประเทศเพื่อแจงยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
และคําสั่ง กปส. ที่ไดมอบหมายใหดําเนินการใหเปนไปตามพ.ร.บ.ดังกลาว ดังนี้
1. คําสั่งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ ที่
4/2547 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2547 แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลดานรายการ
ของโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในสวนภูมิภาค
2. คําสั่ง กปส. ที่ 752/2545 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2545 มอบหมายให
ประชาสัมพันธจังหวัด มีอํานาจตรวจสอบการดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน และรายการออกอากาศของ สวท. และ สทท.ในเขตจังหวัด นั้น ๆ
3. คําสั่ง กปส. ที่ 201/2549 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2549 มอบอํานาจให
เจาหนาที่แจงความรองทุกขดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.
2549 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยในส ว นภู มิ ภ าคได ม อบให ป ระชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด เป น
ผูดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค.รายงานฐานะการเงินเกีย่ วกับเงินรายไดของ
กปส.
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551 ประกอบดวย เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
จํานวน 218.11 ลานบาท, รายรับ จํานวน 43.12 ลานบาท, รายจาย จํานวน 27.38
ลานบาท , เปรียบเทียบรายรับ-รายจาย ปงปประมาณ 2550-2551 สรุปไดวามีรายรับมากขึน้
จากปที่ผา นมา
(รายละเอียด...

- 11 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางศศกรฯ) ใหขอสังเกตวา มีหนวยงานไดขอ
อนุมัติในหลักการใชเงินรายไดตามโครงการจําเปนตาง ๆ บางโครงการอนุมัติมาตั้งแตป 2549
บางโครงการอนุมัติ ป 2550 และบางโครงการอนุมัติป 2551 หลายโครงการดังกลาวนี้ยังไมได
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติในหลักการไว ทําใหมองไดวา การดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่
เปนประโยชนตอการปรับปรุงและขยายงานของ กปส. ไมไดกําหนดแผนการใชเงิน
ประธานฯ เห็นดวยกับผูแทนกระทรวงการคลัง และกําชับใหผูบริหาร
ทุกสวนงานเรงรัดดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติเงินรายไดโดยดวน ซึ่งการดําเนินการที่ผา นมาอาจ
ถูกมองวาเปนการซุกซอนเงิน และหากมีการดําเนินการแลวใหแจง กคล. ทราบดวย
พรอมนี้ ประธานฯ ไดหารือกับผูแทนกระทรวงการคลัง ถึงกรณีระเบียบการ
ใชรถประจําตําแหนงของผูบริหาร สําหรับ กปส. มีเฉพาะตําแหนง อปส. และ รปส.เทานัน้ ซึ่งขณะนี้
ดําเนินการดวยการเหมาจายรายเดือน ๆ ละ 25,400 บาท แทนการใชรถประจําตําแหนง คาใชจาย
ตาง ๆ อยูในจํานวนเงินนี้ เชน คาจางคนขับรถ คาน้ํามันเชือ้ เพลิง ตลอดจนคาซอมแซม ซึ่งผูใช
ตองไปบริหารจัดการเอง และหามมิใหใชรถราชการสวนกลางดวย ยกเวนแตไปในราชการที่เปน
หมูคณะเทานั้น อยางไรก็ดี ไดเคยมีหนังสือขออนุมัติสํานักงบประมาณเพื่อจัดซื้อรถประจําตําแหนง
ของ อปส. ซึง่ ไดซื้อมาเปนเวลากวา 6 ปแลว แตสํานักงบประมาณไมอนุมัติ ฉะนั้น หากจะขอซื้อ
รถยนตสวนกลางทดแทนรถประจําตําแหนงจะไดหรือไม และจะตองดําเนินการอยางไร
ผูแทนกระทรวงการคลัง ขอรับไปหารือกับสวนงานที่เกี่ยวของ และจะ
รายงานผลใหทราบภายในสัปดาหหนา
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่ อกค. เสนอ และมอบหมายใหผูแทน
กระทรวงการคลัง รายงานผลการขอซื้อรถยนตสวนกลางทดแทนรถประจําตําแหนง มี
ความเปนไปไดเพียงใด
3.4 ความคืบหนาการดําเนินงานตามโครงการประชาสัมพันธ
การแขงขันไตรกีฬานานาชาติ จังหวัดจันทบุรี-ตราด
ร.ผอ.สปข. 7 รายงานวา ความคืบหนาในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ สปข.7 ไดมีหนังสือถึง อปส. เพื่อแตงตั้งคณะทํางานฯ ตาง ๆ 8 คณะ รวมถึงการ
/มอบอํานาจ...

- 12 มอบอํานาจใหดําเนินการ สําหรับความคืบหนาดานอื่น ๆ ไดจัดทํา Website ซึ่งเปนรายละเอียด
ขั้นตอนการรับสมัคร กติกาการแขงขัน และระบบการจายเงิน โดยเปดบัญชีธนาคาร กรุงเทพ
สาขาจันทบุรี ไวแลว, การจัดทําโลโกของการจัดการแขงขัน, การจัดทําปฏิทินการแขงขัน, สวน
เรื่องการปฏิบัติหลังจากนี้ จะเปนการลงนาม MOU ซึ่งจะไดหารือกับประธานวาควรจะเปนไปใน
ระดับใด
ประธาน ฯ มีขอซักถามประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับ เจาภาพหลักเปนความ
รับผิดชอบของหนวยงานใด, งบประมาณในการดําเนินการเริ่มตนจากแหลงเงินใด, กปส.จะมีสวน
รวมในกิจกรรมนี้อยางไร, รวมถึงคณะกรรมการจัดการแขงขันเกีย่ วของกับสวนงานใด
ร.ผอ.สปข.7 ชี้แจงวา เจาภาพหลักคือ สปข.7 จันทบุรี แหลงเงินมาจาก 4
หนวยงานหลัก ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด, กกท. และ
ททท. ใหการสนับสนุนหนวยงานละ 5 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 20 ลานบาท โดยขอความรวมมือ กปส.
ในดานการประชาสัมพันธเปนหลัก, ในการแตงตั้งคณะกรรมการไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด
ตาง ๆ ในพื้นที่ สงหัวหนาสวนราชการรวมเปนคณะกรรมการแตละคณะ
รปส.(นายกฤษณพรฯ) เห็นดวยในหลักการ มีขอสังเกตและเปนหวงในเรื่อง
ของระดับงาน ระดับเขต และขอซักถาม สปข. 7 ถึงการบริหารเงิน หากขาดทุนจะตองรับผิดชอบ
หรือไม บุคลากรจะเชือ่ มโยงกับหลายหนวยงาน การออกคําสั่ง การมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบ ผูมีอํานาจสั่งการเปนผูใด
ร.ผอ.สปข.7 ชี้แจงวา การบริหารงานดานบุคลากรมอบใหสวนงานตาง ๆ
แบงหนาที่รบั ผิดชอบ ดานงบประมาณ ไดประมาณการไวแลววาจะสามารถจัดหารายไดมาได
ทั้งนี้ ยังไมรวมถึงการจัดหาโฆษณาเขามาสนับสนุน ซึ่งคาดวาจะไมมีปญหาในความเสี่ยงมากนัก
สวนความรับผิดชอบก็เปนความรับผิดชอบขององครวมของทุกหนวยงานทีเ่ ขามาเกี่ยวของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การพิจารณาบุคลากรไปศึกษาดูงาน ณ ลาสเวกัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
รปส.(นายรั ต นบุ รี ฯ ) รายงานว า สื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุม คบส. ครั้งที่ 2/2551 ที่ประชุมมอบหมายให สํานัก/กอง คัดเลือกบุคลากร ระดับ 3-7
/จํานวน 4 คน

- 13 จํานวน 4 คน และ ส.ปชส. จังหวัดละ 2 คน สงให รปส.(นายรัตนบุรีฯ) เพื่อพิจารณาคัดเลือก
บุคลากร จํานวน 12 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ NAB ที่ ลาสเวกัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 13-19 เมษายน 2551 นั้น
ในการดําเนินการ ไดนําเรียน อปส.เพื่อขออนุมัติในหลักการ ซึ่ง อปส.
ไดสั่งการใหแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาพิจารณา ประกอบดวย รปส.(นายรัตนบุรีฯ), รปส.
(นายกฤษณพรฯ) ผอ.สวท., ผอ.สนผ., ผอ.สพป. และ ผอ.สนข. โดยคณะกรรมการฯได
ดําเนินการอยางยุติธรรม โปรงใส และไดมีการบันทึกเทป PRD T.V. ไวดวย ที่ประชุมได
พิจารณาโดยกําหนดหลักเกณฑใหบุคลากรที่ไมเคยเดินทางไปตางประเทศไดรับสิทธิดังกลาวนี้
และแบงสัดสวนจํานวนใหสวนกลาง 6 คน และสวนภูมิภาค 6 คน ทั้งนี้ มีหนวยงานเสนอ
รายชื่ อ รวมทั้ ง สิ้ น กว า 100 คน จากผลการพิ จ ารณาได เ สนอให เ พิ่ ม บุ ค ลากร อี ก 3 คน
รวม 15 คน (ตามรายชื่อที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ไดกลาวเพิ่มเติมวา จากการดําเนินการมีปญหา
อุปสรรค คือ เที่ยวบินที่นั่งเต็ม, ปญหาที่พัก และคาใชจายที่เพิ่มสูงขึ้นเกินวงเงินที่กําหนด จาก
คนละ 75,000 บาท เพิ่มเปนคนละ 120,000 บาท ทั้งนี้ยังไมรวมคาเบี้ยเลี้ยง และคาพาหนะ
เดินทาง รวมแลวอาจประมาณการไดวา คาใชจายจะอยูที่ 150,000 ตอคน ซึ่งจะไดนําเรื่อง
ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจาก อปส. ตอไป ขณะนี้อยูในระหวางประสานเรื่องวีซา และ
อาจจําเปนตองเลื่อนการเดินทางเปนวันที่ 14-20 เมษายน 2551
ผูแทนกระทรวงการคลัง ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในกรณีที่เดินทางโดยสายการ
บินไทย มีคาโดยสารสูงกวาที่ใหบริษัททัวร เปนผูจัด กปส.ก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนมาใชบริการของ
บริษัททัวรได และในกรณีที่บริษัททัวร ไดจัดเลี้ยงอาหารในมื้อใด จะไมสามารถเบิกจากทาง
ราชการได แต ห ากว า บริ ษั ท ทั ว ร ไม บ ริ ก ารให ก็ ส ามารถเบิ ก จากทางราชการได สํ า หรั บ
ค า เครื่ อ งแต ง กายให เ ป น ไปตามสิ ท ธิ ที่ จ ะเบิ ก ได ต ามระเบี ย บของทางราชการ แต ทั้ ง นี้
ตองขึ้นอยูกับสวนราชการนั้นมีงบประมาณเพียงพอที่จะใหเบิกจายไดหรือไม อยางไรก็ดี ใน
ส ว นของบั ต รโดยสารเครื่ อ งบิ น ในกรณี ก ารบิ น ไทยเต็ ม การบิ น ไทยจะมี ALLIANCE
(สัมพันธมิตร) สามารถออกบัตรโดยสารใหขึ้นเครื่องของสายการบินพันธมิตรได แตการจะ
เลื่อนหรือเหตุใดก็ตาม โดยหลักการแลวจะตองมีหนังสือยืนยันจากการบินไทยวา ในชวงเวลา
ที่จะเดินทาง เขาไมสามารถจัดการใหได
/ประธาน...

- 14 ประธานฯ ขอให รปส.(นายรัตนบุรีฯ) คํานวณงบประมาณที่เกินวงเงิน
และนําเสนอใหม ทั้งนี้ ไมอนุมัติคาใชจายเรื่องเครื่องแตงกาย แตจะอนุมัติเฉพาะคาเบี้ยเลี้ยง
เทานั้น
มติที่ประชุม มอบหมายให รปส.(นายรัตนบุรีฯ) รับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติการใหเชาเวลาฯ และการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
ทาง สวท.ในสวนภูมิภาค
ผอ.สปข.1 รายงานวา ตามที่ไดมีการประกาศใช พ.ร.บ.
การประกอบกิจการกระจายเสียง-และกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 และมีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ 5
มีนาคม 2551 ซึ่ง พ.ร.บ.ดังกลาวไดยกเลิก พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498
และ พ.ร.บ. ที่แกไขเพิ่มเติมทั้งหมด สงผลใหอาํ นาจหนาทีข่ อง กปส. และเจาพนักงานผูออก
ใบอนุญาตสิ้นสุดลงดวย โดยเฉพาะการประกาศใช พ.ร.บ.ดังกลาว สงผลกระทบตอแนวทาง การ
ปฏิบัติงานของ สทท. และ สวท. ในสังกัดเปนอยางยิ่ง จึงขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาบริการธุรกิจเชาเวลาและการบริการเผยแพร ประชาสัมพันธทาง สทท.
และ สวท.ในสังกัด และแนวทางการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธทาง สวท.ในสวนภูมิภาค
เชน การใหเชาเวลารายยอย, การถายทอดเสียงนอกสถานที,่ การผลิตสปอต, การเผยแพร
สปอต หรืออื่น ๆ
ประธานฯ เห็ น ว า ในการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้ ได มีก าร
หารือแลวในวาระที่ 3.1 โดยเฉพาะมาตรา 73 ของกฎหมายฉบับนี้ กลาวคือ ผูที่มีสัญญาเชา
เวลากับสถานีของ กปส. ยังสามารถผูกพันตามสัญญาตอไปได แมวาจะยังอยูในสัญญาหรือ
มีการตอสัญญาใหมก็ตาม จนกวาจะมีแผนแมบทออกมาใชบังคับแลว สัญญาดังกลาวนี้ก็
สิ้นสุดลง เพราะฉะนั้นในขณะนี้ กปส.สามารถดําเนินการกับคูสัญญาไดเชนเดิม
มติที่ประชุม รั บ ทราบ และมอบหมายให สทท. สวท. และ
สปข.1-8 ดําเนินการไปตามแนวทางปฏิบัติเดิม
/ระเบียบวาระที่ 5..

- 15 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพือ่ ทราบ
5.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ
สวท.กทม.
ผอ.สวท. รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 สวท.ได
ดําเนินการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบายรัฐบาล ของ สวท. ดังนี้.1. สรุปผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่ออินเตอรเน็ต นโยบายเรงดวนของรัฐบาลมีสัดสวนสูงทีส่ ุด 39 %
2. สรุปผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธตามยุทธศาสตร 7 ประเด็น ผานสื่อ
วิทยุกระจายเสียง
3. แผนภูมิผลการดําเนินงานดานการเผยแพรประชาสัมพันธ สรุปไดดังนี้
3.1 การเผยแพรประชาสัมพันธตามยุทธศาสตรชาติ สรุปไดวา การ
ปรับปรุงการบริหารภาครัฐ มีสัดสวนสูงที่สุด
3.2 การเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายเรงดวนของรัฐบาล สรุปไดวา
นโยบายดานความมั่นคงของรัฐ มีสดั สวนสูงที่สดุ
3.3 การเผยแพรประชาสัมพันธนโยบายของรัฐบาล สรุปไดวา นโยบาย
การบริหารจัดการที่ดี มีสัดสวนสูงทีส่ ุด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11
และ สทท.ในสวนภูมิภาค
ร.ผอ.สทท.11 รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 สทท.11
ไดดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ดังนี้
1. รายงานมูลคาการออกอากาศรายการประจํา
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด)
ทั้งที่มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได
และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา
/4. สารคดี...

- 16 4. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
5. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
6. รายการรวมผลิต 8 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 1,792,785.- บาท
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 15,505,348 บาท และรายไดที่ควรไดแต
ตองสูญเสียไป 30,021,270 บาท
7. ลูกหนี้คาเชาเวลาทาง สทท.11 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550, 31 มกราคม 2551
และ 29 กุมภาพันธ 2551 ประกอบดวย ลูกหนี้ที่ สทท. บริหารสัญญา, ลูกหนี้ที่กองกฎหมายฯ
ดําเนินการ และลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ หากประสงคจะขอรายละเอียด
เพิ่มเติมกรุณาประสานกับเจาหนาที่ สทท.11)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.3 การขยายผลมติคณะรัฐมนตรี
ผอ.สนข. รายงานวา ในเดือนมีนาคม 2551 สนข.ไดประมวล
รายละเอียดเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ ๆ เพื่อนําไปขยายผลรวม 3 เรื่อง คือ พลังงาน
ทดแทน, ภัยแลง และการประชุมสุดยอดลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องที่ 3 นี้ มี
ความสําคัญอยางยิ่ง จึงขอให สปข.1 และ สปข. 2 ไดนําไปขยายผลในพืน้ ที่ที่รับผิดชอบดวย
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ประธานฯ เห็นชอบและกลาวขอบคุณ ผอ.สนข. ที่ไดจัดทําสรุปนําเสนอ
ซึ่งเปนบทบาทของ กปส. ทีไ่ ดดําเนินการเพื่อสนองนโยบายในการเปนสื่อประชาสัมพันธใหกับรัฐ
และนําเขาทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี เปนประจําทุกสัปดาห
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.4 รายงานผลการดําเนินงานของ กกช.
อกช. รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 กองงาน
กกช. ไดดําเนินการจัดเก็บเงินรายไดคาธรรมเนียมใบอนุญาตจากหนวยงานทะเบียนวิทยุ
6 จังหวัดในภาคกลาง ฝายตรวจสอบคําขออนุญาตของ กกช. และ สปข.1-8 รวม
ยอดเงินทั้งสิน้ ประกอบดวย
/เดือนกุมภาพันธ ....

- 17 เดือนกุมภาพันธ 2550
838,250 บาท
เดือนมกราคม 2551
1,082,320 บาท
เดือนกุมภาพันธ 2551
673,800 บาท
สรุปวาเดือนกุมภาพันธ 2551 เก็บไดนอยกวาเดือนเดียวกันของปที่แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช. รายงานวา ในเดือนกุมภาพันธ 2551 ศสช. ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ และดานเทคนิคและ
เครือขาย ประกอบดวย
- การรายงานนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด 655 ขาว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 10,125 เว็บไซต
อันดับที่ 332
- หนวยงานราชการ, องคกร 967 เว็บไซต
อันดับที่ 9
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
- สถิติการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานเว็ปไซต กปส. ปรากฏวา ขอมูลสื่อ
มัลติมีเดียมีสถิติการประชาสัมพันธสงู ที่สุด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.6 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผอ.สวท. รายงานวา สวท. ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพหลัก
ในเรื่องตัวชี้วดั ที่ 7 ในมิติที่ 2 ดานคุณภาพ มีหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ประกอบดวย สวท. สทท. ทัง้
สวนกลางและในสังกัด สปข.1-8 โดยมีกิจกรรมทีจ่ ะประเมิน 3 กิจกรรม ประกอบดวย
/1. รายการขาว...
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1. รายการขาวทองถิน่ ทาง สวท. และ สทท.ของ สปข.1-8 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของ ผอ.สปข.1-8
2. การผลิตสือ่ แกหนวยงานภายนอกของ เชน การรับจางผลิตสปอต สารคดี ซึง่ อยู
ในความรับผิดชอบของ สวท. สทท. และ สนข.
3. บริการเปนที่ปรึกษาการประชาสัมพันธดานในประเทศและตางประเทศแก
หนวยงานภายนอก มีหนวยงานที่เกีย่ วของ ประกอบดวย สนผ., สพป., สปต., สปช., สนข.,
สวศ., สวท., สทท.11, สปข.1-8 และ ส.ปชส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ผอ.สวท.ชีแ้ จงเพิ่มเติมวา จากทัง้ 3 กิจกรรมเปนตัวชี้วัดทีส่ ําคัญ ซึ่งบริษทั
ทริส จะเปนผูประเมินดวย จึงขอใหผูบริหารไดกาํ ชับเจาหนาที่วา ในการดําเนินการออกอากาศ
เปนอยางไร มีการประเมินหรือไม สวนการประเมินมีอยู 5 ประเด็น คือ ประเมินกระบวนการในการ
ทํางาน, ประเมินความพึงพอใจจากภาคราชการทีข่ อรับบริการจาก กปส., ประเมินความพึงพอใจ
ในสิ่งอํานวยความสะดวกที่มาขอใชบริการ, ประเมินคุณภาพการใหบริการ และประเมินเรื่องความ
เชื่อมัน่ ทัง้ นี้ รายละเอียดตาง ๆ สวท. ไดสงใหสํานัก/กอง และ ส.ปชส. ทัง้ 75 จังหวัดเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
รับทราบและให ผอ.สํานัก/กอง มอบหมายผูเกี่ยวของ
ติดตามเรงรัดในเรื่องดังกลาวตอไป
5.7 โครงการประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธและเพลงลูกทุง
“ทําดีเพือ่ พอ กับ สวศ.ดวยเสียงเพลง
ผอ.สวท. รายงานวา สวศ. ไดจัดทําโครงการประกวดขับรอง
เพลงพระราชนิพนธและเพลงลูกทุง “ทําดีเพือ่ พอกับ สวศ.ดวยเสียงเพลง โดย กปส. ไดกําหนดใหมี
การประกวดขับรองเพลงรอบชิงชนะเลิศ เพือ่ ตัดสินและมอบรางวัลถวยพระราชทานฯ แกผูชนะการ
ประกวด ในวันศุกรที่ 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุม กปส. และได
เรียนเชิญ รมต.นร.(นายจักรภพ เพ็ญแข) เปนประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งทานไดตอบรับเชิญ
เรียบรอยแลว และมีบัญชาใหจัดประชุมผูบริหาร กปส. โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนา
สวศ. และใหเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เขารวมประชุมดวย
/ผอ.สวท.....

- 19 ผอ.สวท. ไดนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา สวศ. ที่ยงั ไมมีขอยุติใน
เรื่องของ สวศ. วาจะไปอยูในความรับผิดชอบของ สปข.1-8 หรือ สวท. ซึ่งเปนปญหาทีจ่ ะตองหา
ขอยุติใหไดกอ นที่ รมต.นร.(นายจักรภพ เพ็ญแข) จะมาประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2551
ประธานฯ ชี้แจงวา ในอดีต สวศ. ตั้งขึ้นมาเพือ่ สื่อสารการศึกษาทางไกล
แตปจจุบนั เทคโนโลยีทันสมัยเกินกวาที่จะใชวทิ ยุกระจายเสียงเพียงอยางเดียว อปส. จึงไดมีดําริที่
จะให สวศ. ภูมิภาค ไปสังกัด สปข.1-8 และ สวศ. สวนกลาง ไปสังกัด สวท. แตเนื่องจาก สวศ.
ภูมิภาคยังมีประเด็นที่ตกลงกันไมได โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนตอบแทน รวมถึงเรื่องของศักดิ์ศรี
ที่มีอยูเดิม ทั้งนี้ ประธานฯ มีความเห็นวา แนวคิดที่จะให สวศ. ภูมภิ าค ไปสังกัด สปข.1-8 เปน
แนวคิดที่ดี และเปนประโยชนเกี่ยวกับความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ราชการของ นวศ. เอง แต
อยางไรก็ดี เพื่อให นวศ. ในสวนภูมภิ าค ไดเขาใจบทบาท และผลประโยชน ของการพัฒนา จึง
สั่งการให อกจ. เชิญ รปส.(นายรัตนบุรีฯ), รปส.(นายกฤษณพรฯ) นวศ.ทัง้ 11 สถานี อวศ.
สวนกลาง ผอ.สวท. มาประชุมกับ อปส. กอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2551 เพื่อหาขอยุติตอไป
มติที่ประชุม
มอบหมายให อกจ. จัดประชุม นวศ. 11 สถานี และ
ผูเกี่ยวของ โดยดวน เพื่อใหไดขอยุติกอนวันที่ 3 พฤษภาคม 2551
5.8 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24 (ดอกบัวเกมส)
ผอ.สปข.2 รายงานวา จังหวัดอุบลราชธานี กําหนดจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 24 (ดอกบัวเกมส) ระหวางวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2551 โดยถายทอดทาง
วิทยุและโทรทัศนในเครือขาย กปส. ตลอดจนการถายทอด Online ทาง Internet ซึ่ง การจัดแขงขันฯ
ดังกลาว ไดตั้งศูนยถายทอดเสียงวิทยุ อยูที่ศนู ยสื่อมวลชน (PRESS CENTER) สวนการ
ถายทอดสดโทรทัศนตั้งอยูที่หองแสดง สทท.อุบลราชธานี ทัง้ นี้ ไดมีการดําเนินการถายทอด
ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2551 เปนตนมา
มติที่ประชุม

รับทราบ

5.9 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ของ สวท.ชลบุรี
ร.ผอ.สปข.7 รายงานวา สวท.ชลบุรี มีความถี่ 99.75 มฮ. ระบบ
เอฟ.เอ็ม. ดําเนินการสงกระจายเสียงตั้งแตป 2536 เปนระยะเวลา 15 ป ซึ่งเครือ่ งสงวิทยุกระจายเสียง
/มีคุณภาพต่าํ ...

- 20 มีคุณภาพต่าํ และเสียบอยครั้ง ทําใหสนิ้ เปลืองงบประมาณในการซอมบํารุง และรักษา และ
ประสิทธิภาพการสงกระจายเสียง ไมเต็มประสิทธิภาพ ไมครอบคลุมพื้นที่ ทําใหเกิดจุดบอดในการ
รับรูขอมูลขาวสาร จึงดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน ดวยการจัดซื้อ
เครื่องสงวิทยุระบบ เอฟ.เอ็ม.ทดแทนเครื่องสงเดิม เพื่อใหมเี ขตพื้นทีบ่ ริการครอบคลุมขึน้ โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี เปนเงิน 1,999,830 บาท ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีไดใหการ
สนับสนุนในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 การเปลีย่ นโลโก สทท.11 เปน NBT
ร.ผอ.สทท.11 รายงานวา ในวันที่ 1 เมษายน 2551 สทท.11
กําหนดเปลี่ยนโลโกเปน NBT โดยนายกรัฐมนตรี จะเปนประธานในพิธีเปด เวลา 19.30 น.
Hi-light ของการเปลี่ยนแปลง จะใชตึกของ สทท.11 เปนฉาก ใหปด
 ไฟฟาหมดทุกชัน้ และใชแสง
เลเซอรยิงขึ้นไปเปนตัว ICON เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลง และ รมต.นร. (นายจักรภพ เพ็ญแข)
จะเปนผูก ลาวรายงานและชีแ้ จงประวัติความเปนมาของโลโกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั วามีจํานวน
กี่ตัว และทีจ่ ะใชนเี้ ปนตัวที่เทาไหร เหตุผลที่ใช NBT เนื่องจาก กปส.เปนสมาชิกของ ABU
และสมาชิกรูจ ักคุนเคยกับชื่อ NBT (National Broadcasting Services of Thailand)
พรอมนี้ ไดผลิต CD เกี่ยวกับรายละเอียดความหมายตาง ๆ และสี ให ผอ.สํานัก/กอง ไดนาํ ไป
เผยแพรประชาสัมพันธ รวมถึงทีมขาวในรายการตาง ๆ แลว
ร.ผอ.สทท.11 กลาวเพิม่ เติมวา การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ไปวันที่ 1
เมษายน 2551 ประกอบดวย รถถายทอด, รายการบางสวน , แตรายการขาวจะเปลีย่ นทัง้ หมด
ชุดเชี่อมโยง สทท.ภูมภิ าคทั้ง 10 สถานี พรอมนี้ ไดความเห็นจากทีป่ ระชุมในการเรียกขานของ
สทท.ภูมิภาคควรเปนอยางไร
ประธานฯ เสนอความเห็นวา โลโกของ NBT สวนกลาง กทม. ใหใช NBT
สําหรับสวนภูมิภาค ใหใช NBT เชนกัน และใต NBT ใหมีชื่อจังหวัดทีต่ ั้งของ สปข. หรือจังหวัด
ที่ตั้ง สทท.นัน้ ๆ ในสวนของการจัดทําโลโกของ สทท.ภูมิภาคทั้ง 11 สถานี ให สทท.สวนกลางเปน
ผูดําเนินการ เพื่อใหไดรูปแบบ และสีทเี่ ปนมาตรฐานเดียวกัน
/ร.ผอ.สทท.11...

- 21 ร.ผอ.สทท.11 ชีแ้ จงวา ไดมีการเตรียมการไวบางสวน และจะดําเนินการให
คือ การจัดทําสติกเกอร ขนาดตาง ๆ เพื่อติดรถถายทอดของแตละ สปข. , โลโกติดไมโครโฟน
สําหรับโลโกที่ติดไวหนาตึกของที่อาคารที่ทําการแตละแหงยังไมไดดําเนินการ เนื่องจากสถานีมี
ขนาดและพืน้ ที่ไมเทากัน ทั้งนี้ จะไดมอบใหหวั หนาฝายบริหารของ สทท. รับไปประสานใน
รายละเอียดกับ สปข. 1-8 ตอไป
ประธานฯ ขอให ผอ.สปข.1-8, ผอ.สํานัก/กอง และประชาสัมพันธจังหวัด
ไดไปประชุมชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อ
สรางความเขาใจรวมกัน
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายให ผอ.สปข.1-8 ผอ.สํานัก/กอง
และประชาสัมพันธจังหวัดชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
สทท. 11 เปน NBT ตอไป
6.2 การประกวด สทท.ดีเดน
รปส.(นายรัตนบุรฯี ) รายงานวา กปส. มีคําสั่งแตงตั้ง รปส.
(นายรัตนบุรฯี ) เปนประธานกรรมการดําเนินการตัดสินการประกวด สทท.ดีเดน ระดับประเทศ ซึ่ง
ไดมีการประชุมแลว เรื่องของหลักเกณฑการประกวดไดเวียนแจงทาง Intranet เรียบรอยแลว
พรอมกันนี้ รปส.(นายรัตนบุรี) ไดแจงใหทราบเกีย่ วกับกําหนดการเดินทางไปพิจารณา สทท. ดีเดน
กําหนดไวดังนี้
วันที่ 2-4 เมษายน 2551 สปข.3 และ สปข.4 จ.เชียงใหม และ จ.พิษณุโลก
วันที่ 9-11 เมษายน 2551 สปข.1 และ สปข.2 จ.ขอนแกน และ จ.อุบลราชธานี
วันที่ 17 เมษายน 2551 สปข.8
จ.กาญจนบุรี
วันที่ 18-19 เมษายน 2551 สปข.7
จ.จันทบุรี
วันที่ 24-26 เมษายน 2551 สปข.5 และ สปข.6 จ.สุราษฎรธานี และ จ. สงขลา
สําหรับ สปข.ใด มี สทท.ในสังกัดหลายแหง ใหอํานาจ ผอ.สปข.นัน้ ๆ พิจารณา
นําเสนอ และจะไดมีการมอบรางวัลใหกับ สทท.ดีเดน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2551
มติที่ประชุม
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