รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 6/2551
วันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
ประธานกรรมการ
รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นายทินรัตน
สัจจาพิทักษ
กรรมการฃ
ผูอ ํานวยการสวนผลิตรายการ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
5. นายไพฑูรย
ศรีรอด
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
6. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
กรรมการ
ผูเ ชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
7. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล
กรรมการ
ผูเ ชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธ
8. นายธีระพงษ
โสดาศรี
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
9. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
10. นางสาวสมใจ
สะสมทรัพย
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
/11. นางดวงดาว....

-210. นางดวงดาว
โพนทอง
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
12. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
13. นายพิทยา
ปสังคมาน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
14. นายเจริญชัย
เปยมเพิ่มพูน
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
15. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
16. นางลดาวัลย
บัวเอี่ยม
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตา งประเทศ
17. นางพรทิพย
อุทกภาชน
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักขาว
18. นางสาวสุณิสา รื่นเอม
กรรมการ
หัวหนากลุมประชาสัมพันธเฉพาะกิจ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
19. นายจรูญ
ไชยศร
กรรมการ
ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผนประชาสัมพันธแหงชาติ
รักษาราชการแทน ผูอ ํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
20. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
21. นางกัญญา
พรปรีชา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
/21. นางอุษา....

-322. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
23. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
24. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
25. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
26. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
27. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
28. นายอิสรีย
ศีลเตชะ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง
29. นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนากลุม คดีและนิตกิ รรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ
30. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. ผูแทนกระทรวงการคลัง
กรรมการ
2. ผูแ ทนสํานักงบประมาณ
กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
2. นายสุทิติ
ขัตติยะ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเพื่อการศึกษา
/3. นางสาวนาตยา...

-43. นางสาวนาตยา จันทรสอง
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7 ว หนวยตรวจสอบภายใน
4. นางสาวสุนิษา บุญรอด
นักประขาสัมพันธ 8 ว กลุมพัฒนาระบบบริหาร
5. นางชนัดดา
แฮรรีส
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 1
6. นางปรมาภรณ ศรีสินวรางกูล
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
7. นางธารทิพย
ทองงามขํา
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 3
8. นางสาวพรรณี สัสดีแพง
นักประชาสัมพันธ 7 แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาคภาค 4
9. นายโสภณ
ศิริกุลพิพัฒน
ประชาสัมพันธจังหวัดสุราษฎรธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
10. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 6
11. นายจําลอง
สิงโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
12. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 8
13. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
ประธานฯ แจงวา ในวันนี้ (27 มิ.ย.51) ไดมีการประชุมสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจําป 2552 โดย กปส. ได
/มอบหมายให...

-5มอบหมายให รปส. (นายกฤษณพรฯ), ผอ.สนผ. และ อกค. เตรียมความพรอมเพื่อชี้แจง
งบประมาณที่เกี่ยวของกับ กปส.
รปส.(นายกฤษณพรฯ) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา รมต.นร.ไดสอบถาม กปส.วา
นอกเหนือจากที่ กปส. ไดรับจัดสรรงบประมาณในเบื้องตน 1,500 ลานบาท กปส.จะแปรญัติใน
เรื่องใดเปนกรณีพิเศษ ซึง่ รปส.(นายกฤษณพรฯ) ไดแจงวาโครงการที่ กปส. นาจะไดรับการ
สนับสนุนโดยเร็ว คือ โทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง พรอมกับไดชี้แจงรายละเอียดให
ทราบ ซึ่ง รมต.นร. ไดสงั่ การให กปส. จัดสงขอมูลรายละเอียดเพื่อแปรญัติ
ประธานฯ แจงวา ในการดําเนินการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
รายจายประจําป 2552 ในขั้นตอนแรกจะเปนขัน้ ตอนรับหลักการ และขั้นตอนที่ 2 จะมี
ความสําคัญอยางยิ่งโดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมาธิการฯ ขึ้นมาพิจารณาซึ่งอาจมีการสอบถาม
ลงลึกในรายละเอียดของการแปรญัติ ฉะนัน้ จึงขอให รปส.(นายกฤษณพรฯ), ผอ.สนผ. และ
อกค. เตรียมความพรอมในเรื่องขอมูล เพื่อชี้แจงรายละเอียดตอคณะกรรมาธิการฯ
มติที่ประชุม

1. รับทราบ
2. มอบหมายให รปส.(นายกฤษณพรฯ) ผอ.สนผ.
และ อกค. เตรียมความพรอมเพือ่ ชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการฯ
ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551
ลนก. รายงานวา สืบเนือ่ งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให
ผอ.สํานัก/ ผอ.กอง แลว รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ขอแกไขรายงานการประชุม หนา 19
มติที่ประชุม จากขอความ “มอบให ผอ.สวท.เปนประธาน ผอ.สปข.1-8, อกจ. และ อวศ.เปน
เลขานุการ แกไขเปน “มอบให ผอ.สวท.เปนประธาน ผอ.สปข.1-8 และ อกจ. เปน
คณะทํางาน โดย อวศ.เปนคณะทํางานและเลขานุการ”
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ตามที่ขอแกไข
/ระเบียบวาระที่ 3....

-6ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน
อกช.รายงานวา ในรอบเดือนมิถุนายน 2551 กองงาน กกช. ได

ดําเนินการดังนี้
1. การสัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติใหม....ชีช้ ะตาสือ่ ไทยในอนาคตอยางไร”
อปส. มีบัญชาให กองงาน กกช. สรุปการสัมมนาเรื่อง “พระราชบัญญัติใหม...
ชี้ชะตาไทยในอนาคตอยางไร” เมื่อวันที่ 28 พฦษภาคม 2551 ณ โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟ เฟลส
อินเตอรเนชัน่ แนล จัดโดยสมาพันธสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยมี
วิทยากรผูท รงคุณวุฒิหลายทาน และ รปส.(นายกฤษณพรฯ) แสดงความคิดเห็น
2. สรุปรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ....
อปส. มีบัญชาให กองงาน กกช. นําสรุปรางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.... ทีผ่ านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ตามทีส่ ํานักงาน กทช. ไดเสนอที่ประชุมวิปรัฐบาล เมื่อ
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2551 และเสนอทีป่ ระชุม ครม. เมือ่ วันที่ 10 มิถุนายน 2551
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมแลว)
3. การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยุชุมชนของ สปข. 5
กองงาน กกช. ไดรับรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชุมชนของ สปข. 5 รวม
2 เรื่อง คือ
3.1 นายโอภาส คงเสน หัวหนาสถานีวิทยุชุมชน ซันแซนด เรดิโอ เอฟ.
เอ็ม. 99.00 MHz แจงเรื่องการสงกระจายเสียงในจังหวัดภูเก็ตเปนจุดปฏิบัติการเตรียมความ
พรอมวิทยุชุมชนเพื่อสงเสริมความรู การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการทองเที่ยวในชุมชน
ของคนภูเก็ต พรอมทั้ง ไดแนบเอกสารการดําเนินการ อาทิ ผังรายการ/แผนที่ตั้งสถานีวทิ ยุชุมชน/
ชุมชนที่มีสวนรวม และไดแจงเวียนให ส.ปชส.กระบี่, สุราษฎรธานี, พังงา, ภูเก็ต,
นครศรีธรรมราช, ชุมพร และระนอง ทราบเพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน
/3.2 ไดรับรายงาน...

-73.2 ไดรับรายงานจาก ส.ปชส.ระนองวา นายวิชัย มาโต ผูดําเนินการ
สถานีวิทยุชมุ ชนคนกระบุรี ไดเดินทางมาเพื่อขอเปลี่ยนความถี่ในการออกอากาศของสถานีจาก
เดิม 92.75 MHz เปนความถี่ใหม 91.25 MHz ทับซอนกับความถี่วิทยุชุมชน “ยุทธเรดิโอ” ของ
จังหวัดชุมพร จึงขอยุติการสงกระจายเสียงความถี่ดังกลาว โดย ส.ปชส.ระนอง ไดใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 วามีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2551 พระราชบัญญัตินี้ไดยกเลิกพระราชบัญญัติ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 โดยในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการฯ ตาม
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ในบทเฉพาะกาลมาตรา 78 ไดกําหนดให
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ปฏิบัตหิ นาที่คณะกรรมการฯ ตาม พรบ.นี้
เปนการชั่วคราว
อกช. รายงานเพิ่มเติมวา กทช. ไดมีหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ความวา เนื่องดวยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.2551 มีบทบัญญัติในมาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 และใหคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) มีอํานาจหนาที่กาํ กับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แตในบทเฉพาะกาลได
กําหนดให กทช. มีอํานาจหนาที่กาํ กับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนในบางเรื่อง
เปนการชั่วคราว เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของ กทช. เปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว กทช. จึงขอหารือปญหาขอกฎหมาย ดังตอไปนี้
ประเด็นหารือขอ 1 บทบัญญัติมาตรา 78 (1) หมายถึงอํานาจหนาที่ในเรื่องการ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐตามมาตรา 74 และอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหแกผูไดรับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา จากสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ตามมาตรา 75 ดวยหรือไม และมีอํานาจกํากับดูแล
ผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตดังกลาวดวยหรือไม ทั้งนี้ จะมีหนวยงานอื่นไดรับการยกเวนหรือไม
เชน องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai Public Broadcasting
Service : TPBS)
/นอกจากนี.้ .

-8นอกจากนี้
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงดังกลาวขางตน
จะตองคํานึงถึงบทบัญญัติอื่นในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน พ.ศ.2551 ดวยหรือไม เชน บทบัญญัติในหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นวา เมื่อมาตรา 78 ซึ่งเปนบท
เฉพาะกาลของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551
ไดบัญญัติให กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสช. เปนการชั่วคราว ในระหวางทีก่ ารจัดตั้งองคกรของรัฐที่
เปนอิสระเพือ่ ทําหนาที่จดั สรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ ยังไมแลวเสร็จ โดยที่มาตรา
78 (1) กําหนดให กทช.มีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง ไดแก กรณีที่จะตองดําเนินการตามที่กําหนด
ไวในบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัตินี้ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเมื่อมาตรา 74 และ
มาตรา 75 เปนบทบัญญัติอันเปนบทเฉพาะกาล กทช.จึงยอมมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 74 และ
มาตรา 75 ดังกลาว สําหรับกรณีที่ กทช. ไดดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผูซึ่งไดรับอนุญาต
ตามมาตรา 75 แลวจะมีอํานาจกํากับดูแลการประกอบกิจการของผูประกอบการที่ไดรับ
ใบอนุญาตตามอํานาจที่บัญญัติไวในหมวดตาง ๆ ของพระราชบัญญัติดวยหรือไมนั้น เห็นวา
เมื่อมาตรา 78 มิไดกําหนดถึงอํานาจหนาที่ของ กทช. ที่ตอ งปฏิบัติหนาที่แทน กสช. เปนการ
ชั่วคราว ในการที่จะกํากับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนไว แตโดย
ที่มาตรา 79 ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลดวยเชนกันไดกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งมีหนาที่ในการเสนอความเห็นและปฏิบัตกิ ารอื่นตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และไดกําหนดใหคณะอนุกรรมการชุดนี้มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 53
แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย กลาวคือ อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ในกรณีนี้ กทช. ซึ่งปฏิบตั ิหนาที่คณะกรรมการ กสช. เปนการชั่วคราวจึง
ไมมีอํานาจในการกํากับดูแล แตตอ งดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังกลาวเพือ่ ทําหนาที่
กํากับดูแลการประกอบกิจการของผูประกอบกิจการตอไป
สวนประเด็นที่วา ในการใชอํานาจตามบทเฉพาะกาลขางตนของ กทช. หากมี
หนวยงานอืน่ ที่ไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาต เชน องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service : TPBS) จะไดรับการยกเวน
/ไมตองขอรับ...

-9ไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหรือไมนั้น เห็นวา โดยที่บทบัญญัติมาตรา 61 แหง
พระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.2551 ซึ่งเปน
กฎหมายที่จดั ตั้งองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย และเปนกฎหมาย
เฉพาะไดกําหนดไววา ในระหวางที่ยงั ไมมี กสช. ใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ
แหงประเทศไทย (TPBS) ไดรับยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
และเนื่องจากใน
ปจจุบันยังไมมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ดังนั้น องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (Thai Public
Broadcasting Service : TPBS) จึงยังคงไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย สวนองคกรอื่น ๆ จะไดรับการยกเวนดวยหรือไมนั้น ตอง
พิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
ประเด็นหารือขอ 2 การปฏิบัติหนาที่ของ กทช. ตามมาตรา 78 (2) ในการ
ดําเนินการเพื่อใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ รับใบอนุญาต
เปนการชั่วคราวไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนดนั้น กทช.จะมีอํานาจในการตรวจสอบ
คุณสมบัติ และความสมควรแหงสิทธิ และขอยกเวนสิทธิของผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชน
และกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยไมชอบดวยกฎหมายอยูแตเดิมหรือไม
เพียงใด หรือตองออกใบอนุญาตเปนการชั่วคราวไปพลางกอนโดยไมมีขอยกเวน
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นวา บทเฉพาะกาลมาตรา 78 (2)
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน บัญญัติให กทช. ซึ่ง
ปฏิบัติหนาทีแ่ ทน กสช. มีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
ชุมชนหรือกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่ ที่ดําเนินการอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนการ
ชั่วคราวได ประกอบกับมาตรา 78 (2) ยังไดบัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการที่จะกําหนดเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบกิจการเหลานี้ไวดวย ดังนั้น
โดยผลของมาตรา 78 (2) ดังกลาว กทช. ซึ่งปฏิบัติหนาที่แทน กสช. เปนการชั่วคราวในกรณีนี้
จึงยอมมีอํานาจที่จะกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการออกใบอนุญาตใหแกผูประกอบ
กิจการตามมาตรา 78 (2) ได แตอยางไรก็ดี ในการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ นั้น จะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคของกฎหมายและความมุงหมายของบทบัญญัติมาตรา 78 (2) ที่ประสงคจะใหการ
/ประกอบ...

- 10 ประกอบกิจการดังกลาวไดรับใบอนุญาตเปนการชั่วคราวไปพลางกอนจนกวาองคกรของรัฐที่เปน
อิสระเพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญ จะเขารับหนาทีด่ ําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป
ประเด็นหารือขอ 3 บทเฉพาะกาลไมไดบัญญัติใหบรรดาอนุบัญญัติทั้งหลายที่
ออกตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ที่ยกเลิกไปแลว มีผลใช
บังคับตอไปเทาที่ไมขัดกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
พ.ศ.2551 และโดยทีพ่ ระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.
2551 มีผลกระทบตอสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชนอยางมาก รัฐบาลในอดีต
ที่ผานมาจึงไดกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ ไวอันมีลกั ษณะเปนขออนุบัญญัติซึ่งเปนบรรทัดฐานที่ใช
มาโดยตลอด บัดนี้ พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 และฉบับแกไข
ไดมีผลยกเลิกแลว อนุบญ
ั ญัติที่ออกตามกฎหมายเหลานีจ้ ะมีผลใชบงั คับอยูห รือไม ประการใด และ
จะเยียวยาอยางใดไดบาง
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นวา เมื่อพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551 ตราขึ้นใชบังคับ โดยบัญญัติยกเลิก
พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ทั้งฉบับ และมิไดมีบทบัญญัติใด
อันเปนบทเฉพาะกาลรองรับบรรดาอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ไว ดังนั้น บรรดาอนุบัญญัติเหลานั้นก็ยอมจะตองสิ้นผลการใชบังคับไป
ดวยเชนกัน อยางไรก็ดี หาก กทช. เห็นวา ในการดําเนินการตามมาตรา 78 ทีจ่ ะตองปฏิบัติ
หนาที่ กสช. เปนการชัว่ คราวนั้น มีความจําเปนที่จะตองบัญญัติหลักเกณฑใดเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาทีด่ ังกลาวได กทช. ยอมสามารถที่จะกําหนดขึ้นได แตตองเปนกรณีที่อยูในอํานาจที่
จะสามารถกําหนดไดตามมาตรา 78 ดวย
ประเด็นหารือขอ 4 การปฏิบัติหนาที่ของ กทช. ในการอนุญาตและกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน นัน้ โดยที่มาตรา 16 บัญญัติใหการดําเนินการดังกลาวตองสอดคลองกับแผนแมบท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและแผนความถี่วิทยุ โดยที่ขณะนีย้ ังไมมีการกําหนด
/แผนแมบท...

- 11 แผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และแผนความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไดหรือไม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา เห็นวา บทบัญญัติมาตรา 78 อันเปน
บทเฉพาะกาลบัญญัติให กทช.ปฏิบตั ิหนาที่แทน กสช.ไปพลางกอน เฉพาะในเรื่องทีก่ ําหนดใน
มาตรานี้เทานั้น แตเมื่อการจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน และแผน
ความถี่วิทยุสําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
มิไดเปนกิจการทีอ่ ยูในอํานาจ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 78 ดังกลาวแลว ดังนั้น กทช.ยอมไมอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา
78 นี้ เพื่อจัดทําแผนแมบทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนและแผนความถีว่ ิทยุสําหรับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนได
ประธานฯ แจงวา เรื่องนีเ้ ปนเรื่องสําคัญ เกี่ยวกับการดําเนินการ จึงสั่งการ
ให อกช. สรุปรายละเอียดตามขอหารือของ กทช. ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสรุปใหเปน
เนื้อหาทีเ่ ขาใจงาย กระชับ และแจงเวียนใหผูบริหาร, ผูเกี่ยวของไดรับทราบโดยทั่วกัน พรอมนี้
ประธานไดมีขอซักถามกรณีที่ กปส. จะเปดการอบรมใหความรู วิธีการจัดรายการ และการใช
ภาษาที่ถูกตอง ไดดําเนินการไปแลวอยางไร
อกช. ชีแ้ จงวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมอนุมัติให กองงาน กกช. รวมกับ สปช. จัดฝกอบรมนั้น ไดมีการหารือ
ในเรื่องหลักสูตรที่จะอบรมแลว สําหรับในสวนของ กองงงาน กกช.จะจัดอบรมเฉพาะวิทยุชุมชน
ซึ่งไดรับนโยบายมาจาก รมต.นร.ทีจ่ ะใหวิทยุชมุ ชนมาเปนพันธมิตร ทัง้ นี้ ไดจัดทําหลักสูตรไว
4 รุน ๆ ละ 60 คน ใชเวลาอบรม 2 วัน ทั้งนี้ จะพยามจัดฝกอบรมใหกับวิทยุชุมชนที่มีอยูกวา
4,000 แหงใหมากที่สุด
ผอ.สปช. ชีแ้ จงเพิ่มเติมวา สปช. ไดรางหลักสูตรการฝกอบรมไวแลว
ขณะนี้อยูระหวางนําเสนอ อกช. ตรวจรางกอนนําเสนอ อปส. โดยในหลักสูตรจะเปนเรื่องของ
การใชภาษาไทย เสริมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการเปนพิธีกร และผูดําเนินรายการ
ซึ่งเมื่อผานการเห็นชอบแลว สปข. และ ส.ปชส. ก็สามารถที่จะนําหลักสูตรนี้ไปเปดการอบรม
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันได
/ประธาน...

- 12 ประธาน เสนอความเห็น และสั่งการให สปช. จัดหลักสูตรการพูด การใช
เสียงภาษาไทยที่ถูกตองใหกับฝายการเมือง โดยใหเชิญ สส., สว. หรือ ฝายการเมืองทองถิ่น เชน
องคการบริหารสวนจังหวัด, เทศบาล อบจ. หรือ อบต.เขารวมฝกอบรม โดยใหออกแบบ
หลักสูตรเรงรัด ระยะเวลา 1-3 วัน รวมถึงใหเชิญบุคลากรของ กปส. ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในดานการใชเสียงพูดภาษาไทยที่ชัดเจน ถูกตอง มาเปนวิทยากรบรรยาย และใหพิจารณา
คาตอบแทนการบรรยายในอัตราที่เหมาะสม
ผอ.สปช. ชีแ้ จงวา สปช. ไดเตรียมจัดหลักสูตรดังกลาวนี้แลว ซึ่ง อปส.
(นายปราโมชฯ) ไดอนุมตั ิไว เปนหลักสูตรเรงรัด 3 วัน สวนในกรณีที่มีผูประกอบการเชาเวลา
รายใหม แตยังไมมีผูประกาศ สถาบันไดตั้งมาตรฐานไววา หากจะมาทํารายการวิทยุหรือรายการ
โทรทัศนของ กปส. แลว อยางนอยจะตองผานการอบรมหลักสูตรนี้กอน โดย กปส.จะออกใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการผานการฝกอบรมให
รปส.(นายกฤษณพรฯ) ใหขอมูลวา การสอบผูประกาศยกเลิกไปแลว
ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการฯ แตในเรื่องของการใชเสียงภาษาไทยที่ถูกตอง ยังมี
ความสําคัญอยู และเสนอวา ควรรวมเรื่องการสอบผูประกาศกับการจัดรายการเปนหลักสูตร
เดียวกัน คือ ใหความรูเรื่องการจัดรายการและการใหความรูเรื่องการใชเสียงภาษาไทยที่ชัดเจน
โดย เสนอความเห็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เสนอ ครม.กําหนดใหผทู ี่จะใชเสียงผานสื่อของ
ภาครัฐ จะตองผานการอบรมและทดสอบจาก กปส. สวนวิทยุชุมชน หรือเคเบิลทีวี ซึ่งเปน
ภาคเอกชน จะมาขอเขารับการฝกอบรมและทดสอบในหลักสูตรนี้ดวยก็ได ในขั้นตอนตอไป ให
ขอความรวมมือจาก กทช. ซึ่งเปนผูร ับผิดชอบในเรื่องนี้ และสามารถออกระเบียบและกําหนด
หลักสูตรหรือกําหนดใหพระราชบัญญัติวิชาชีพนีเ้ พื่อใหสามารถรับรองหลักสูตรนี้ได
ผอ.สนข. ใหขอมูลวา กปส. สามารถจัดฝกอบรมและออกประกาศนียบัตร
ตามหลักสูตรตาง ๆ ในนามของสถาบันการประชาสัมพันธไดอยูแลว และหากจะมีการเพิ่มหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรก็นาทีจ่ ะมีการหารือรวมกันกับ สปข. และกองงาน กกช. เพื่อกําหนดความ
ตองการตาง ๆ ได
ประธาน ใหความเห็นวา ในตําแหนงทีเ่ กี่ยวกับการใชวิชาชีพของการ
ประชาสัมพันธ เชนตําแหนงนักประชาสัมพันธ และผูบริหารระดับสูงตามกระทรวงตาง ๆ ควรจะ
ไดกําหนดคุณสมบัติของตําแหนง วาจะตองผานการฝกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธจาก
/สถาบัน....

- 13 สถาบันการประชาสัมพันธของ กปส. โดยประสานกับสํานักงาน ก.พ. กําหนดเปนคุณสมบัติของ
ตําแหนงเพื่อเลื่อนหรือดํารงตําแหนงดังกลาวนี้ เชนเดียวกับคุณสมบัติที่นกั บริหารในระดับตาง ๆ
จะตองผานการอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ ของ ก.พ.เปนตน พรอมกับไดสั่งการให สปช. รวมกับ
กกจ. หารือ ก.พ. เพื่อกําหนดคุณสมบัติตําแหนงสายงานประชาสัมพันธ วาควรผานการอบรม
หลักสูตรการประชาสัมพันธของสถาบันการประชาสัมพันธของ กปส.
ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวางเกีย่ วกับการแสดงหลักฐานของการ
ผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ซึ่งในการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2551 ไดมีมติใหใชคําวา “เกียรติบัตร” ไปแลว นัน้ อยางไรก็ดี ที่ประชุมไดมีการทบทวนเกี่ยวกับ
การมอบหลักฐานการผานการฝกอบรม และมีความเห็นพองกันวา นาจะใชคําวา “ประกาศนียบัตร”
จะถูกตองและเหมาะสมกวา
มติที่ประชุม

1. รับทราบตามที่ อกช. รายงาน
2. มอบ อกช. เรียบเรียงขอหารือของ กทช. ที่มีถึง
คณะกรรมการกฤษฎีกา รวม 4 ประเด็น ใหเขาใจงาย กระชับ และแจงเวียนใหผูบริหาร
ทราบ
3. มอบกองงาน กกช. และ สปช. รวมกันจัดอบรมการ
เปนผูประกาศ, พิธีกร, ผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน, ผูจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน, ผูผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน การ
ประชาสัมพันธ และสื่อสารมวลชน และผูจัดรายการทั้งหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรที่จัด
กับนักการเมือง เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
4. มอบ สปช. และ กกจ. หารือ ก.พ. เรื่องการพิจารณา
ใหประกาศนียบัตรดานการประชาสัมพันธของสถาบันการประชาสัมพันธ เปนสวนหนึ่งของ
การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อเลื่อนระดับหรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงนักประชาสัมพันธ
3.2 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.
อกค.รายงานสรุปเงินรายได กปส.ประจําเดือนพฤษภาคม 2551
ประกอบดวย เงินรายไดคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551จํานวน 164.15 ลานบาท, รายรับ
33.22 ลานบาท, รายจาย 26.76 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ กคล.)
/อกค.ชี้แจงเพิ่มเติม....

- 14 อกค. ชี้แจงเพิ่มเติมวา ในการประชุม คบส. ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2551 ผูแทนกระทรวงการคลัง มีขอสังเกตวา กปส. อนุมัติในหลักการไวสูง และให
ทบทวนตรวจสอบรายการที่มีคาใชจายสูง ซึง่ กคล. ไดดําเนินการแลว สรุปไดวา เรื่องของการ
พัฒนา สทท. เดิมคาดวาจะใชงบประมาณจาก ITV แตเนื่องจาก กปส กันเงินสวนนี้ไมทัน
ประมาณ 50 ลานบาท จึงทําใหมีตัวเลขทางบัญชีปรากฏไวสูง และแจงวาขณะนี้ สทท. มีเงินได
จาก NBT 45 ลานบาท แตยังไมสามารถนํามาใชไดเนื่องจากอยูในระหวางการขอตกลงกับ
กระทรวงการคลังเพื่อใหมรี ะเบียบกําหนดการใชเงินจํานวนดังกลาวนี้ ในขณะเดียวกัน สทท. ก็ตอง
สํารองจายเงินรายได สําหรับการทําขาวของ NBT ไปเปนเวลา 2 เดือน
สําหรับในเรือ่ งงบประมาณในดานสาธารณูปโภค คาไฟฟา จะถูกลดลง
ทุกป กคล. ไดหารือกับ สํานักงบประมาณแลว แจงให กปส. เก็บขอมูลในการที่ กปส. สนับสนุน
หนวยงานภาครัฐเรื่องของการถายทอดสด คิดเปนมูลคาเทาใด ซึง่ กปส. จะสูญเสียเงินรายได ที่
ควรจะไดรับจากรายการเหลานั้น เปนมูลคาเทาใด และเสนอเขาไปเปนกรณีพิเศษ วา กปส. ไมมี
รายได ขณะเดียวกัน จะตองเสียคาไฟฟาเพิ่มขึ้น จึงไมสามารถลดการประหยัดไฟฟาตามมติ ครม.
อยางนอย 5 % ลงได
ประธาน ใหความเห็นวา การที่หนวยงานอื่นมาขอรับการสนับสนุนจาก
กปส. เทากับวามาใชทรัพยากรของ กปส. สามารถคิดเปนมูลคาได และ กปส. ควรแจงให
หนวยงานเหลานั้นทราบในคาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบตามที่ อกค. รายงาน และให อกค. แจง
คาใชจายใหหนวยงานที่มาขอรับบริการจาก กปส. ไดทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.กทม.
ผอ.สวท. สรุปรายงานการประชาสัมพันธเผยแพรตามนโยบาย
รัฐบาล ของ สวท.สวนกลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 ดังนี้.1. สรุปผลการดําเนินงานการประชาสัมพันธเผยแพรผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
และสื่ออินเตอรเน็ต ยุทธศาสตรชาติมีสัดสวนสูงที่สุด 50 %
/2. สรุปผล....

- 15 2. สรุปผลการดําเนินงานและแผนภูมิเผยแพรการประชาสัมพันธยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรงบประมาณ นโยบายเรงดวนของรัฐบาล นโยบายสําคัญของรัฐบาลผานสือ่ วิทยุกระจายเสียงของ สวท.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ ผอ.สวท. รายงาน

4.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ร.ผอ.สทท. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือน พฤษภาคม 2551 ดังนี้
1. รายงานมูลคาการออกอากาศรายการประจํา
2. รายงานมูลคาสูญเสียการออกอากาศ รายการประจํา
3. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งที่
มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจาก
รายการประจํา
3. สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลาของหนวยงานราชการ และเอกชน
4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายไดและไมมีรายได
5. รายการรวมผลิต 4 รายการ คิดเปนเงินที่สูญเสียรายได 1,046,139.- บาท
หมายเหตุ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 17,607,104 บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 16,481,538 บาท
7. รายละเอียดลูกหนี้คาเชาเวลาเดือนกุมภาพันธ 2551, เดือนมีนาคม 2551,
เดือนเมษายน 2551 และเดือนพฤษภาคม 2551
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ
หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่ สทท.11)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ ผอ.สทท. รายงาน

4.3 การขยายผลมติคณะรัฐมนตรี
ผอ.สนข. รายงานวา เกี่วกับการขยายผลมติคณะรัฐมนตรี
และขอให สปข.1-8 และ ส.ปชส. ใหความสําคัญเปนพิเศษ รวม 2 เรื่อง คือ
/1. การแกไข..

- 16 1. การแกไขปญหาหนี้สนิ ของเกษตรกร
2. การบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ซึง่ ประกอบดวย แผนการปรับปรุง
ฟนฟูแหลงน้าํ ขนาดเล็ก แผนการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบชลประทาน และแผนการ
บรรเทาอุทกภัย ระยะเวลา 12 ป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ประธาน เสนอความเห็น เกี่ยวกับการปรับปรุงและเสนอขาวดังนี้
1. ให สนข. ไปดําเนินการเรื่องสํานักขาวแหงชาติ และใหพิจารณาจัดทํา โลโก
ของสํานักขาวแหงชาติขนึ้ มาใหมโดยเฉพาะ
2. ให สนข. ผลิตขาวที่สําคัญในระดับชาติ ซึง่ เปนขาวที่อยูในความสนใจของ
ประชาชน เปนขาวที่มผี ลกระทบตอบานเมือง เปนวาระแหงชาติ และการสรางชื่อเสียงใหกับ
ประเทศ วันละ 5 ขาว เชน ขาวเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหาร การอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล
การพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป และอืน่ ๆ ในนามของ สํานักขาวแหงชาติ สําหรับขาว
ประจําวันให สวท. และ NBT รับไปดําเนินการ
3. ให สนข.แหงชาติ สงขาวที่สําคัญตามขอ 2 ไปยัง Internet, สวท. และ NBT
โดยใหเนนวาเปนขาวทีผ่ ลิตโดยสํานักขาวแหงชาติ
4. เผยแพรโลโกและภาพลักษณของสํานักขาวแหงชาติ ใหเปนแหลงขาวที่เชื่อถือ
เชื่อถือ ศรัทธา และสรางความสําคัญใหเปนที่รูจักทั้งในและตางประเทศใหมากที่สุด
ผอ.สนข. ชี้แจงวา ตามที่ อปส.ใหความเห็นขางตน อยูในแผนงานที่มีการ
ปรับงบประมาณ 12 ลานบาทอยูแลว โดย สนข.จะมีทีมขาวบริหารจัดการ เดินทางไปชี้แจงกับ
สปข. รวม 4 แหงกอนวา สนข. จะมีถังขาวกลาง และจะมีการนําขาวทั่วประเทศมาไวในถัง
ขาวกลาง ผูมาใชถังขาวดังกลาว สามารถใชไดทั้งระบบทั่วประเทศ โดยขาวจะไหลเวียนไปทุก
จุดทั่วทั้งประเทศ
สําหรับโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ
ในเบือ้ งตนยังไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ อยางไรก็ตามไมวาจะเปนงบประมาณที่ปรับแผน 12 ลานบาทของ ปงบประมาณ
2551 หรือ 50 ลานบาท จากงบประมาณป 2552 สนข. ไดเตรียมความพรอมที่จะผลิตขาวภาค
ภาษาอังกฤษ แตจะเผยแพรทาง เว็บไซต สวนโลโกหรือการสรางภาพลักษณ จะดําเนินการจาก
งบประมาณที่ไดรับของป 2551 ความคืบหนา สนข.จะรายงานใหทราบตอไป
/มติที่ประชุม..

- 17 มติที่ประชุม

1. รับทราบตามที่ ผอ.สนข. เสนอ
2. มอบ สนข. ออกแบบโลโกของสํานักงานขาวแหงชาติ
3. มอบ สนข. ผลิตขาวในนามของสํานักขาวแหงชาติ
วันละ 5 ขาว เผยแพรทาง Internet, NBT และ สวท. เพื่อเริ่มเผยแพรคําวา “สํานักขาว
แหงชาติ” ใหปรากฏในสื่อตาง ๆ ของ กปส.
4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช. รายงานวา ในเดือนเมษายน 2551 ศสช. ดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ และดานเทคนิคและ
เครือขาย ประกอบดวย
- การรายงานนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด 778 ขาว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 10,253 เว็บไซต
อันดับที่ 277
- หนวยงานราชการ, องคกร 976 เว็บไซต
อันดับที่ 3
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ ตามที่ อสช. รายงาน

4.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณผลิตรายการโทรทัศนนอกสถานที่
ผอ.สพท. รายงานวา กปส. ไดทาํ สัญญาซื้อขายอุปกรณผลิต
รายการโทรทัศนนอกสถานที่พรอมอุปกรณสวนควบ
และจานสายอากาศรับ-สงสัญญาณวิทยุ
โทรทัศนผานดาวเทียม ขนาด 1.8 เมตร พรอมระบบควบคุมอัตโนมัติ จํานวน 4 ชุด ซึ่งติดตั้งภายใน
รถยนตตู จํานวน 4 คัน (ทดแทนของเดิมสําหรับ สทท. ขอนแกน, อุบลราชธานี, พิษณุโลก และ
กทม.) กับบริษัทสตรองบราเดอรส 1961 จํากัด ตามสัญญาเลขที่ 626/51/2551 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2551 เปนเงิน 71,690,000 บาท
/ในการดําเนินการ...

- 18 ในการดําเนินการคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไดตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว
ระหวางวันที่ 11 - 24 พฤษภาคม 2551 จํานวน 4 ชุด พรอมนี้ ไดสง มอบรถยนตตูพรอมอุปกรณ
ผลิตรายการโทรทัศนนอกสถานที่ ใหกบั 4 หนวยงานเรียบรอยแลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ ตามที่ ผอ.สพท. รายงาน

4.6 การศึกษาดูงาน NAB ณ ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ลนก.รายงานวาตามที่ อปส.ไดอนุมัติใหขาราชการ กปส.
ระดับ 3 - 7 จํานวน 15 คน เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ NAB ณ เมือง ลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่ 14- 22 เมษายน 2551
ในการเดินทางไปศึกษาดูงานการจัดแสดงนิทรรศการ NAB (National Association
of Broadcasters) ซึ่งเปนการแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณทางอิเล็กทรอนิคส และ
เทคโนโลยีสมัยใหม ทีม่ ีบริษัทตัวแทนขนาดใหญที่เปนที่รูจกั มาจัดแสดงนิทรรศการ และสาธิต
เทคโนโลยีดา นการสื่อสารใหม ๆ นับเปนเวทีของการคนหาการเปลี่ยนแปลงล้ําสมัยของงานดาน
เทคโนโลยีที่ โดยการจัดนิทรรศการฯมีผูเขารวมงานกวา 110,000 คน จาก 163 ประเทศทั่วโลก
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ ตามที่ ลนก. รายงาน

4.7 การเปลีย่ นโอนยายความถี่ใชงานดาวเทียมของ สทท.
ผอ.สทท. รายงานวา ร.อปส.(นายเผชิญฯ) ไดอนุมัติในหลักการ
ให สทท.ดําเนินการโอนยายความถี่ใชงานดาวเทียมของ สทท. จากดาวเทียมไทยคม 5 เปน
ดาวเทียมไทยคม 2
ในการดําเนินการ สทท. ไดประสานกับบริษัทฯ ในเรื่องแผนการโอนยายชอง NBT
จากดาวเทียมไทยคม 5 ไปยังดาวเทียมไทยคม 2 โดยดําเนินการดังนี้.1. จัดทําแผนการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2551
2.แจงแผนการโอนยายชอง NBT ใหหนวยงานทีเ่ กี่ยวของทราบ ประกอบดวย สทท.
เครือขายของ กปส. สปข.1-8 ฝายเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียม และรถถายทอดสัญญาณ
ดาวเทียม สทท.
/2.3 ประชาสัมพันธ...

- 19 3. ประชาสัมพันธแจงการเปลี่ยนโอนยายเปลี่ยนความถี่ใชดาวเทียม ในรายการ
โทรทัศนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, ขอความแถบตัววิ่งดานลางจอ, ผานเว็บไซต NBT
และประชาสัมพันธตัวอักษรหนาจอ วิธีเปลี่ยนความถี่ดาวเทียม พรอมนี้ไทยคมปดการขึ้น
สัญญาณทั้งหมดบนดาวเทียมไทยคม 5 แลว
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ ตามที่ ผอ.สทท. รายงาน

4.8 โครงการพัฒนาระบบการจัดการบริหารขอมูลขาวสาร
ผอ.สปข.2 รายงานวา สปข.2 ไดจัดทําโครงการพัฒนา
ระบบการจัดการบริหารขอมูลขาวสาร
โดยการจัดโครงการนํารองแผนงานแลกเปลี่ยนขาว
ทองถิ่นระหวาง สวท. 5 จังหวัดในพืน้ ที่ สปข.2 ประกอบดวย สวท.ยโสธร, สวท.อํานาจเจริญ,
สวท.มุกดาหาร สวท.รอยเอ็ด และ สวท.ศรีสะเกษ เพื่อเผยแพรออกอากาศทางขาวทองถิ่น โดย
มีเปาหมายใหประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดและบริเวณรอยตะเข็บระหวางจังหวัดไดรับขอมูล
ขาวสารที่เกิดขึ้นใน 5 จังหวัด ที่มีอาณาเขตติดตอกันอยางทั่วถึง โดยผลิตขอมูลขาวสาร ถือเปน
การบูรณาการรวมใหคุมกับงบประมาณในการผลิตขาว ผลประโยชนสูงสุดประชาชนจะไดรับ
ขาวสารอยางถูกตอง รวดเร็ว ผานสือ่ วิทยุกระจายเสียงของ กปส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบตามที่ ผอ.สปข.2 รายงาน

4.9 การพัฒนาบุคลากรดานรายการของ สวท. สปข.3
ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ
พัฒนาบุคลากรดานรายการของ สวท. ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวม 12 สถานี โดย
ใชงบภารกิจพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2551 เพื่อใหผูปฏิบัติงานจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
ตระหนักในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความรู ความสามารถ และไดรับการเพิ่มพูนทักษะ
ความคิดริเริ่มใหม ๆ ในการจัดรายการวิทยุแบบทันสมัย
โครงการดังกลาว เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ”
PRO RADIO DJ โดยไดเชิญวิทยากรจากสถาบัน GENX ACADEMY สถาบันพัฒนาบุคลากร
/สายอาชีพ...

