รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.)
ครั้งที่ 7/2552
วันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2552 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุม กปส. ชั้น 2 หอง 203
***************

ผูมาประชุม
1. นายเผชิญ
ขําโพธิ์
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
2. นายรัตนบุรี
อติศัพท
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
3. นายกฤษณพร เสริมพานิช
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
4. นายไพฑูรย
ศรีรอด
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
5. นางศศกร
ลออศรีสกุลไชย
นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ
6. นางสาวพันธทิพย สุนันทิยกุล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการประชาสัมพันธ
7. นางกุณฑลี
บัวสุวรรณ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
8. นายวีระศักดิ์
เชิงเชาว
วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ
แทน ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
9 นายธีระพงษ
โสดาศรี
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1
10. นายบัณฑิต
ตั้งประเสริฐ
ผูอ ํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
/11. นายยรรยงค....

-211. นายยรรยงค
สมจิตต
กรรมการ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
แทน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
12. นายประวิน
พัฒนะพงษ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4
13. นางสาวรัตนา
เจริญศักดิ์
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5
14. นายอําพล
บุญจันทร
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6
15. นายเอนก
เกตุเอม
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7
16. นายสุรินทร
แปลงประสพโชค
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8
17. นางสาวจํานง
ภควรวุฒิ
กรรมการ
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
แทน ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ
18. นางสาวศุภพร สาครบุตร
กรรมการ
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผูอาํ นวยการสํานักขาว
19. นางอุษา
จารุภา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ
20. นางเตือนใจ
สินธุวณิก
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
21. นายโยธิน
ไตรโกมุท
กรรมการ
ผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค
22. นางกัญญา
พรปรีชา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
/23. นายไพฑูรย....

-323. นายไพฑูรย
หิรัญประดิษฐ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
24. นายจุมพล
ชุมกมล
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ
25. นายบวร
เตชะอินทร
กรรมการ
ผูอ ํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนแหงชาติ
26. นายสมโภชน
วิสุทธิแพทย
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ
27. นางสาวรวงทอง ยศธํารง
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ
28. นางทัศนีย
ไตรอรุณ
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
29 . นายไสว
ชุติกชุษณพงศ
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
นิติกร ชํานาญการพิเศษ กองกฎหมายและระเบียบ
30. นางสาวนภานาถ อินทรักษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
รักษาราชการแทนหัวหนาฝายบัญชี กองคลัง
31. นายเสมอ
นิ่มเงิน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายสารบรรณ สํานักงานเลขานุการกรม
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1.ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีรพล
ดวงสูงเนิน
ที่ปรึกษาดานตางประเทศ
2. นางสาวสุนิษา บุญรอด
นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
/3. นางรัตนาพร....

-43. นางรัตนาพร
แพนลา
นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ
4. นางสาวนาตยา จันทรสอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ หนวยตรวจสอบภายใน
5. นางจุฑารัตน
โสดาศรี
ประชาสัมพันธจังหวัดขอนแกน ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 1
6. นายเฉลิมชัย
จันทรเสนา
ประชาสัมพันธจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 2
7. นายชูโชค
ทองตาลวง
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 4
8. นายบุรี
ดีชัยยะ
ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง แทนประชาสัมพันธจังหวัดผูแ ทนภาค 5
9. นางจินดา
กุลยเทพย
ประชาสัมพันธจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 6
10. นายจําลอง
สิงหโตงาม
ประชาสัมพันธจังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธจงั หวัดผูแทนภาค 7
11. นางสุกัญญา
นาคสุข
ประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธจังหวัดผูแทนภาค 8
12. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานเลขานุการกรม
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
1. ขอบคุณ ผอ.สปข. และเจาหนาที่ ที่ใหการตอนรับคณะผูบริหาร
ในการประชุมผูบริหารสัญจร ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
2. ขอเชิญผูบ ริหาร กปส., ผ.สวท., ผ.สทท. และ ส.ปชส. เขา
รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสาร สรางสรรค นวัตกรรมกรมประชาสัมพันธ ระหวางวันที่
28-30 กรกฎาคม 2552 ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี โดย
/รมต.นร. (นายสาทิตย...

-5รมต.นร. (นายสาทิตย วงศหนองเตย) เปนประธาน และ ดร.เสรี วงศมณฑา เปนวิทยากร
3. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นางฉัตรดาณ พินิจคา
ขาราชการ สปต. ที่ถึงแกกรรม และขอเชิญผูบริหารรวมฟงสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.
ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม โดย กปส.เปนเจาภาพในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2552)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 6/2552
ลนก. รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมให ผอ.สํานัก/ ผอ.กอง
เรียบรอยแลว ไมมีคณะกรรมการฯขอแกไขรายงานการประชุม
จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29
มิถุนายน 2552

มติที่ประชุม
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 6/2552

เรื่องเพื่อพิจารณา
การบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ
3.1 ขอมูลดานการเงิน
อกค. รายงานขอมูลการเงินของ กปส. ประจําเดือนมิถุนายน
2552 ประกอบดวย รายงานการรับ-จายเงินรายได กปส. รายรับ 33.62 ลานบาท รายจาย
33.77 ลานบาท (รายรับต่ํากวารายจาย 1 แสน 5 หมื่นบาท), ยอดเงินคงเหลือของ สปข.1-8
รวมกับสวนกลาง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 เปนเงิน 160.06 ลานบาท, ฐานะการเงิน
เงินรายได กปส. มียอดคงเหลือเดือนกรกฎาคม 2552 เปนเงิน 143.14 ลานบาท ยอดคงเหลือ
กรกฎาคม – กันยายน 2552 เปนเงิน 18.08 ลานบาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ประธาน มีขอซักถามถึง กรณีเงินคงเหลือ BBC จํานวน 70 ลานเศษ
กปส. จะนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนาสถาบันฯ ไดมากนอยเพียงใด ซึ่งหากไมรบี ดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค อาจถูกเรียกคืน
/รปส.(นายกฤษณพรฯ)..

-6รปส.(นายกฤษณพรฯ) และ อกร. ชีแ้ จงวา กปส. ไดทําสัญญาไวกับ BBC
รวม 20 ป ขณะนี้ผานไปแลว 17 ป ยังคงมีเงินเหลืออยู ซึ่ง กปส. จะใชเงินที่เหลือในการซอมแซม
อาคาร, หอพักของสถาบันการประชาสัมพันธ โดยยืนยันตามสัญญาเดิมที่ทําไวกับ BBC ทุกประการที่จะใชจายเฉพาะในสวนของสถาบันฯ ในเรื่องของการออกแบบ, กอสราง และซื้อวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณใด ๆ ทั้งสิ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเตรียมความพรอมขอจัดตั้งสถานีวทิ ยุ
กระจายเสียงประจําจังหวัด
ปชส.พิษณุโลก (นายชูโชคฯ) รายงานวา รปส.(นายไพฑูรยฯ)
ไดมอบหมายให ปชส.ผูแ ทนภาค 4 สํารวจขอมูลจังหวัดในภาค 4 ที่ยงั ไมมี สวท.ในพื้นที่ เพือ่
เตรียมการจัดตั้งสถานีวทิ ยุกระจายเสียงประจําจังหวัด เพื่อประโยชนสาธารณะในการกระจายขอมูล
ขาวสารจากภาครัฐไปสูประชาชน เชื่อมโยงกับการดําเนินงานโฆษกจังหวัด ตามนโยบาย รมต.นร.
(นายสาทิตย วงศหนองเตย) จากการสํารวจพื้นที่ภาค 4 พบวายังมี 2 จังหวัดที่ไมมีสถานีวิทยุ
กระจายสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด คือ จ.พิจิตร และ จ.อุทัยธานี
กรณีศึกษา ส.ปชส.พิจิตร ไดรับการผลักดันและสนับสนุนจาก จ.พิจิตร ดาน
งบประมาณและเจาหนาที่ ดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.พิจิตร
(ทดลองสงกระจายเสียง) ความถี่ 93.50 MHz มีที่ตั้งหองสงกระจายเสียง ที่ศาลากลาง จ.พิจิตร
เริ่มดําเนินการในป 2550 โดย จ.พิจิตร สนับสนุนงบประมาณ CEO และปจจุบันสนับสนุน
งบประมาณบริหารและดําเนินงานปละ 300,000 บาท
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมมอบหมายหนวยงานดําเนินการดังนี้
1. ให กองงาน กกช.ศึกษาหาแนวทางสงเสริม สนับสนุน และผลักดันการดําเนินการ
ใหสถานีวิทยุฯจ.พิจิตร (ทดลองสงกระจายเสียง) ใหถูกตองเปนไปตามระเบียบโดยไมขดั ตอ
บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ.2551
2. ให สพท. จัดทําแผนขอจัดสรรคลื่นความถี่ในจังหวัดที่ยังไมมีสถานีวิทยุฯ ประจํา
จังหวัด
3. ให ปชส.จังหวัดผูแทนภาค 1-8 สํารวจขอมูลจังหวัดที่ยังไมมีสถานีวิทยุฯประจํา
จังหวัด
/4. ให ปชส....

-74.ให ปชส.จังหวัด ที่ยังไมมีสถานีวิทยุฯประจําจังหวัด เตรียมการ โดยจัดทําโครงการ
ของบประมาณจากจังหวัดเพื่อสนับสนุนดําเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุฯ ประจําจังหวัด พรอมประสาน
ในการจัดหาพื้นที่ดําเนินการและอื่น ๆ
รปส.(นายไพฑูรยฯ) ใหขอมูลเพิม่ เติมวา ขณะนี้ปญหาของการ
จัดตั้งสถานีวิทยุฯ ยังไมถูกตอง เชน สวท. บางแหงใชเครื่องสงวิทยุสํารองแกปญหาบางชวงบาง
เวลา, บางแหงนําเครื่องสงเกาไปเปลี่ยนแปลงความถี่ใหม, บางแหงยายความถี่ ซึ่งไมตรงกับ
นโยบายของ กปส. จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดทําขอมูล และพิจารณากําหนดแนวปฏิบัติให
ชัดเจน และมีขอซักถามจาก อกช. ในกรณี จ.พิจติ ร จะมีแนวทางแกไขที่ถกู ตองอยางไร
อกช. ชี้แจงวา การตั้งสถานีวิทยุฯที่ จ.พิจิตร ยังไมถูกตอง แมจะ
เปนเพียงการทดลองออกอากาศก็ตาม เนื่องจากปจจุบัน กปส. ไมมีอํานาจที่จะดําเนินการใด ๆ
ทั้งสิ้น ซึ่งจะตองรอ พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นฯ ประกาศใชเสียกอน แตอยางไรก็ดี กองงาน กกช.
รับที่จะ ไปศึกษา และเตรียมความพรอมตามขอเสนอ 1
ประธาน ขอให ผอ.สพท. สํารวจความเปนไปไดในเรื่องการขอเพิ่ม
กําลังสงของวิทยุชายแดน เชน เขมร ลาว พมา โดยจัดทําแผนอางปญหาความมั่นคง ปญหา
ยาเสพติด การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงใหเตรียมทําแผนสําหรับจังหวัดที่ยังไมมี
คลื่นวิทยุ เพือ่ รองรับ พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นฯ ทีจ่ ะประกาศใชในอนาคต
ผอ.สพท. ชีแ้ จงวา ไดมีการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการขอเสริมจุด
บอด F.M. ทั่วประเทศ ขอมูลของคลื่นวิทยุ 230 คลื่น สถานีโทรทัศนสว นแยกยะลา รวมทั้งจะ
ดําเนินการขยายกําลังสง สพท.ไดมีหนังสือสงไปยัง กทช. แลว ไดรับแจงวายังไมรับพิจารณา
เนื่องจากตองรอคณะกรรมการ กสทช. กอน และ ผอ.สพท. รับที่จะนําขอเสนอ 2 ไปดําเนินการ
รปส.(นายกฤษณพรฯ) ขอใหศึกษาเพิ่มเติม 2 ประเด็น ในการ
จัดทําแผนแมบทคลื่นความถี่ คือ
1. ให สพท. จัดทําแผนแมบทคลื่นความถี่ หากจะเปลี่ยนแผนความถี่ จาก A.M.
เปน F.M. จะดําเนินการไดหรือไม และมีผลกระทบอยางไร
2. ให สนผ. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง จ.ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะ
สวนของวิทยุกับโทรทัศน โดยเริ่มที่สถานีโทรทัศนที่ จ.ยะลา ซึง่ ขอตั้งสถานีเปนกรณีพิเศษ มี
ความเปนมาอยางไร
/รปส.(นายไพฑูรยฯ)...

-8รปส.(นายไพฑูรยฯ) แจงวา ไดรับทราบขอมูลวา ศอ.บต. จะตัง้ สถานีวิทยุ
และสถานีโทรทัศน โดยดานโทรทัศน จะให จ.ยะลาดําเนินการ สวนดานวิทยุฯ ศอ.บต.จะ
ดําเนินการเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีความเปนไปไดหรือไม ขอให ผอ.สปข.6 รับไปประสานกับผูชวย
ศอ.บต. และรายงานขอมูลใหที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการดังนี้
1. มอบ อกช.รับไปเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง

สวท.พิจิตร
2. มอบ ผอ. สพท. จัดทําแผนแมบทคลื่นความถี่ และ
เสนอแนวทางเปลี่ยนแผนความถี่ จาก A.M. เปน F.M. จะดําเนินการไดหรือไม และมี
ผลกระทบอยางไร
3. มอบ ผอ.สนผ. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องความ
มั่นคง จ.ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะสวนของวิทยุกับโทรทัศน โดยเริ่มที่สถานีโทรทัศน
ที่ จ.ยะลา ซึ่งขอตั้งสถานีเปนกรณีพิเศษ มีความเปนมาอยางไร
4. มอบ ผอ.สปข. 6 ประสานกับ ผูชวย ศอ.บต. ขอ
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งโทรทัศน ที่จะให จ.ยะลาดําเนินการ สวนดานวิทยุฯ
ศอ.บต.จะดําเนินการเอง และรายงานใหที่ประชุมทราบ
3.3 แนวทางการพัฒนาดานรายการของ สวศ.
ผอ.สปข.8 รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุมผูบริหาร ครั้งที่
5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมมอบให ผอ.สปข.8 เปนประธานกรรมการ ไป
พิจารณาเรื่องการผลิตรายการของ สวศ.ในสวนภูมิภาค ตลอดจนปญหา/อุปสรรค และแนวทาง
การแกไขปญหา และการประชุมผูบ ริหาร ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ที่ประชุม
มอบ อวศ. เสนอแนวทางโครงสรางตอคณะกรรมการโครงการ กปส. มอบ ผอ.สพท. และ อวศ.
จัดทําแผน 3 ป ในการพัฒนาศักยภาพเครื่องมืออุปกรณ และนําเสนอของบประมาณใน
ปงบประมาณ 2554 และมอบ ผอ.สปข.1-8 รับไปดูแล สวศ.ภูมิภาค
ในการดําเนินการ สปข.8 ไดเชิญคณะทํางาน ประกอบดวย ผอ.สวท.,
ผอ.สนผ., อกค., อกจ., อวศ. และนายชัยวันฯ เขาประชุม ซึ่งไดขอ สรุปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานรวมกันในรูปแบบของเครือขายทั่วประเทศ โดยมี สวศ.สวนกลางเปนศูนยผลิตรายการ
กลางและแหลงประสานงานระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานภายนอกกับ สวศ.ภูมิภาค
/นโยบายของผูบริหาร...

-9นโยบายของผูบริหารเดิมใหถายทอดสดจากสวนกลาง 50 % สวนภูมิภาคผลิตเอง 50 % แตทั้งนีท้ ี่
ประชุมไดตั้งเปาประสงคจะดําเนินการเปนระยะ 3 ป โดยในป 2552 ตั้งเปาไวที่ 70:30 ในป
2553 ตั้งเปาไวที่ 60:40 และ ป 2554 ตั้งเปาไวที่ 50:50 สําหรับแนวทางการพัฒนาดาน
รายการของ สวศ. ปรับเปลี่ยนเปาประสงคของภารกิจจากเดิม “เพื่อการศึกษา” เปนภารกิจใหม
“เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องสําหรับคนทุกกลุมวัย” ประกอบดวย สัดสวนของการออกอากาศ
ระหวางรายการความรู รายการขาว และรายการบันเทิงเชิงสาระ เปน 80:10:10
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาดานรายการของ สวศ. เปนไปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานรายการของ สวศ. อยางสมบูรณ คณะทํางานมีความเห็นวา สวศ.
สวนกลางควรปรับผังรายการใหมีสัดสวนของการออกอากาศเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานรายการของ สวศ.อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งให สวศ.ภูมิภาคถือปฏิบัติเชนเดียวกัน
จึงขอเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาผังรายการหลัก ถายทอดจากสวนกลาง 70 % และภูมิภาคผลิต
รายการเอง 30 % ในสัดสวนรายการ 80:10:10 มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
รปส.(นายไพฑูรยฯ) ใหขอสังเกตวา นโยบายเดิมของผูบริหาร
กําหนดไว 50:50 ไดมีการดําเนินการไปแลวหรือไมอยางไร และมีปญหาอุปสรรคอยางไร แต
ตามที่ ผอ.สปข.8 เสนอมา เปน 70:30 จะเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหารใชหรือไม และ สปข.
ตาง ๆ ไดรับทราบแลวหรือไม ขอทราบความชัดเจน
ผอ.สปข.8 ชีแ้ จงวา ไดมกี ารประชุม อวศ.ทั่วประเทศไปแลว และจะ
ดําเนินการตามเปาหมายเดิมทุกประการ คือ 50:50 โดยในการประชุมคณะทํางานฯสรุปไดวาการ
เขาสูเปาหมายอยางชัดเจน จะใชเวลา 3 ป ซึ่งจากการสํารวจสามารถทําได 30 % ในปแรก
เนื่องจากพบปญหาอุปสรรคทั้งเครื่องสงที่ชํารุดทรุดโทรม จะตองมีการพัฒนา ป 2553 จะ
ดําเนินการไมนอยกวา 40 % และ ป 2554 จะดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารได 50 % จาก
มติที่ประชุมให สปข.ดูแล สวศ.ในพืน้ ที่ชวยไดมาก สปข.ทีก่ ํากับดูแลไดใชศักยภาพเขามาเสริมใน
สวนที่ขาด ตามที่ดําเนินการมามีความเปนไปไดสูง สําหรับดาน Hardware ไดเสนอแผน
ปรับปรุงอยางชัดเจนให สพท.แลว มีการขอตั้งงบประมาณเปนรายป ในการพัฒนา สําหรับเรื่อง
ของ Sofeware หากที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และจะไดนัดประชุม อวศ.ทั่วประเทศ รับไป
ดําเนินการตอไป
/รปส.(นายกฤษณพรฯ)....

- 10 รปส.(นายกฤษณพรฯ) ใหขอสังเกตวา ในการประชุมวันนี้จะตองแก
หลักการเดิมใหเปนจุดยืนกอน และใหความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. ใหพิจารณาวา การดูแล สวศ.ระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคยังรูปแบบหรือไม
กลาวคือ สปข.ดูแลสวนภูมิภาค สวท.(กทม.) ดูแล สวศ.สวนกลาง หากจะยึดหลักการนี้จะตอง
สรางระบบการทํางานรวมกัน 3 เรื่อง คือ ระบบการทํางานรวมกันระหวาง สวศ.สวนกลาง กับ
สวท. เพื่อกําหนดแนวทาง แบงสัดสวนรายการ การกําหนดแนวทางชวงระยะเวลาถายทอดให
ชัดเจน รวมถึงกําหนดรูปแบบรายการใหชัดเจนดวย
2. การพัฒนาสวนอื่น เชน บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช จะตองประชุมรวมกันและ
จัดทําแผนแมบทสงให สพท.เขามารวมรับฟง และบรรจุไวในแผนคลื่นความถี่ และหากจะรองรับ
งานใหมตองมีแผนรองรับ รวมกันพัฒนา Hardware ที่ลาสมัย และหยุดออกอากาศมานาน
3. การผลิตรายการในพื้นที่ของ สปข. จะตองมีระบบการทํางานระหวางพื้นที่กับ
สวนกลาง อาทิ การติดตามรายการ การสรางพัฒนาบุคลาการ การเขามามีสวนรวม เมื่อชัดเจน
แลว จึงมาพิจารณารายละเอียดของรายการวาจะรวมกันดําเนินการไดอยางไร
4. ตองมีการเตรียมความพรอมในดานงบประมาณ ในดานการพัฒนา Hardware
ตําแหนงบุคลากรผูจัดรายการ จะมาจากที่ใด มีหนาที่ทําอะไร ในดานรายการ เนื้อหารายการ
ดานใด สวนใดที่ผลิตเอง และมีรูปแบบรายการเปนอยางไร
รปส.(นายไพฑูรยฯ) กลาวเพิ่มเติมวา ตามที่ ผอ.สปข.8 จะขอ
เปลี่ยนนโยบาย จาก 50:50 เปน 70:30 จะตองเปนมติที่ประชุม แตคําสัง่ การมอบอํานาจบริหาร
จัดการดานบุคลากรและงบประมาณยังอยูภายใตความรับผิดชอบกํากับดูแลของ สปข.1-8 ยังคง
อยูหรือไม จะตองชัดเจน เพื่อจะไดนาํ ขอมูลไปยกเลิกคําสั่ง
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) ขอให ผอ.สปข.8 ในฐานะประธานคณะทํางาน
นําขอสังเกตและขอเสนอแนะของ รปส.(นายกฤษณพรฯ) และ รปส.(นายไพฑูรยฯ) ไปทบทวนให
ชัดเจนครบทุกขั้นตอน และจัดทําเปนโครงการระยะเวลา 3-6 เดือนจะเปนอยางไร มีการปรับเปลี่ยน
หรือไม และใหรายงานที่ประชุมทราบในเดือนหนา
มติที่ประชุม
มอบให ผอ.สปข.8 ทบทวนตามที่ รปส.(นายกฤษณพรฯ)
และ รปส.(นายไพฑูรยฯ) ใหขอสังเกต โดยทําเปนรูปแบบเชื่อมโยงระหวาง สปข. กับ สวศ.,
สวท. กับ สวศ. ใหครบถวนทุกขัน้ ตอน และนําเสนอที่ประชุมในเดือนหนา
/ระเบียบวาระที่ 4

- 11 ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 รายงานผลการดําเนินงานของ สวท.กทม.
ผอ.สวท.สรุปรายงานการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธ
เผยแพรผานสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ สวท. ประจําเดือนมิถนุ ายน 2552 ดังนี้.1. สื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบดวย คลื่นความถีแ่ หงชาติ, คลื่นการเรียนรูตลอดชีวิต
(สวศ.), คลื่นภาษาตางประเทศ, คลืน่ สาระบันเทิง และสื่ออินเตอรเน็ต :http;//nbt.prd.go.th
2. สรุปการดําเนินงานการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ แพรคิดเปน 100%
ประกอบดวย การดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรยุทธศาสตรชาติ, การดําเนินงานประชาสัมพันธ
เผยแพรยุทธศาสตรงบประมาณ, การดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายเรงดวน และการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายสําคัญของรัฐบาล
3. รายละเอียดลูกหนี้คารวมผลิตรายการของ สวท. ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2552
จํานวน 3 ราย รวมเปนเงินทั้งสิน้ 30,354,722.16 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 รายงานผลการดําเนินงานของ สทท.
ผอ.สทท.รายงานวา ในรอบเดือนมิถุนายน 2552 สทท. ได
ดําเนินงานประชาสัมพันธ ประกอบดวยมูลคาการออกอากาศ รายการประจํา, มูลคาการสูญเสีย
การออกอากาศรายการประจํา, การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ที่
กปส.มีรายได แตตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา และไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจาก
รายการประจํา, รายการที่รวมผลิต จํานวน 15 รายการ คิดเปนเงินที่มีรายได- บาท และคิดเปนเงินที่
สูญเสียรายได 5,117,743 บาท, สารคดีเฉพาะกิจเชาเวลา, สปอตโฆษณาประชาสัมพันธมีรายไดและ
ไมมีรายการ รวมรายไดจากการดําเนินงานเดือนนี้ 15,340,130 บาท และรายไดที่ควรไดแตตอง
สูญเสียไป 26,211,473 บาท
พรอมนี้ สทท. สรุปรายงานลูกหนี้คาเชาเวลาทาง สทท. ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2552 ประกอบดวย ลูกหนี้ที่ สทท.บริหารสัญญา (หนี้ระยะสัน้ และหนี้ระยะยาว) เปน
เงิน 63,356,143.80 บาท และลูกหนีท้ ี่กองกฎหมายฯ ดําเนินการ (คดีอยูระหวางการสงฟอง, คดี
/อยูระหวาง....

- 12 อยูระหวางการพิจารณาของศาลและคดีที่อยูระหวางการบังคับคดี) เปนเงิน 144,157,141.01 บาท
(รายละเอี ย ดตามเอกสารที่ แ จกต อ ที่ ป ระชุ ม ด ว ยแล ว )
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักขาวแหงชาติ
ผอ.สนข. ในเดือนกรกฎาคม 2552 สนข. ไดดําเนินการดังนี้.1. ผลิต/เผยแพรขาว บทความ บทวิเคราะห และรายงานพิเศษทาง เว็บไซต
http://thainews.prd.go/th (ไทย-อังกฤษ)
- นําเสนอคลิปวีดีโอ เพสียง พรอมถอดเทปเปนตัวอักษร “เชื่อมั่นประเทศไทย
กับนายกฯ อภิสิทธิฯ์ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ออกอากาศ
- ผลิตรายการและคลิปวีดีโอ ในรูปแบบ TV On Internet (ไทย-อังกฤษ) ตาม
โครงการประชาสัมพันธยทุ ธศาสตร 5 ดาน
- ผลิตขาว/บทความและรายงานพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ทั้งภาคภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
2. ผลการดําเนินการสถานีวิทยุโทรทัศนภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง
- ผลิตขาวและรายการภาคภาษาอังกฤษ ดวยระบบ air play ในรูปแบบ TV On
Interner ตลอด 24 ชั่วโมง
- สัมภาษณนายกรัฐมนตรี (ภาษาอังกฤษ) และบุคคลสําคัญ ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุภาคภาษาอังกฤษ
3.สรุปประเด็นการขยายผลมติ ครม. ประจําวันที่ 23 และ 30 มิถนุ ายน 2552 รวม 11
ประเด็น, มติ ครม. วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 รวม 5 ประเด็น, มติ ครม.วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 รวม 7
ประเด็น โดยเผยแพรเปนขาววิทยุ, ขาวโทรทัศน และขาวอินเตอรเน็ต
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ กปส.
อสช.รายงานวาในเดือนกรกฎาคม 2552 ศสช. ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานบริหารจัดการ ดานการประชาสัมพันธ และดานเทคนิคและเครือขาย
ประกอบดวย
/การรายงาน....

- 13 - การรายงานนําเสนอขอมูลผานเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
รวมทั้งหมด 1,261 ขาว/บทความ/ภาพ
- สรุปอันดับที่มีผูเขาชมมากที่สุดของเว็บไซต กปส. (http://www.prd.go.th)
- จํานวนเว็บไซตทั้งหมด 10,752 เว็บไซต
อันดับที่ 223
- หนวยงานราชการ, องคกร 1,002 เว็บไซต
อันดับที่ 5
- สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 21 เว็ปไซต
อันดับที่ 1
หมายเหตุ : จัดอันดับโดยเว็บไซต ทรูฮิต (http:truehits.net)
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.5 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความรวมมือ
ดานวิทยุ-โทรทัศน อาเซียน-เกาหลี 2552
อกช. รายงานวา Korean Communications Commission
(KCC) กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานวิทยุ-โทรทัศน อาเซียน-เกาหลี
ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2552 ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี เพื่อสรางความสมพันธและความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
กับสาธารณรัฐเกาหลี ผานทางดานความรวมมือดานนโยบายและเทคโนโลยีในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน
ในการดําเนินการ KCC เชิญผูแทนจากประเทศอาเซียนตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทย
ประเทศละ 4 คน ผูแทนประเทศไทย ประกอบดวย ผูแทนดานการกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียง
และวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น (นางรั ต นา ทองสํ า ราญ และ นายตรี บุ ญ เจื อ ) และผู แ ทนจากสถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศนดานการผลิตและจัดรายการ (ผอ.สปข.4 และผูแทนจากชอง 3)
การประชุมมุง เนน การสร างความร วมมือ ระหว า งประเทศไทย ในฐานะสมาชิก
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ในประเด็นเรื่องกิจการโทรทัศนระบบดิจิตอล และความรวมมือ
ดานรายการ ดังนี้
- ความรวมมือระดับนโยบาย คือ การเจรจาเขตการคาเสรี (FTA) โดย KCC เปน
หนวยงานหลัก ไดจัดทําขอเสนอขอตกลงเขตการคาเสรีเพื่อยื่นตอหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ของไทย ซึ่ง กองงาน กกช. จะไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
/ความรวมมือ....

- 14 - ความรวมมือระดับหนวยงาน คือ การจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MoU) โดย
Arirang TV แสดงความสนใจในการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ สทท. ไมวาจะเปนเรื่องการจัด
กิจรรมรวมกัน การแลกเปลี่ยนรายการ การรวมผลิตรายการ หรือความรวมมือดานอื่น ๆ
ทั้งนี้ อปส.ไดมอบหมายให สทท.ประสานในรายละเอียดการจัดทําขอตกลงความ
รวมมือกับ Arirang TV โดยตรง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการใหความรวมมือระดับ
หนวยงาน โดย กองงาน กกช.จะประสานในเบื้องตนระหวาง สทท. กับ สาธารณรัฐเกาหลีตอไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 การจัดกิจกรรมเดนของ สปข.1
ผอ.สปข.1 รายงานวา สปข.1 ไดใชสื่อในสังกัดบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมเดนในพื้นที่ สปข.1 ในเดือนกรกฎาคม 2552 ดังนี้
1. โครงการประชาสัมพันธ “งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 เผยแพรทางสื่อทุกสื่อในสังกัด โดยใชงบปกติดําเนินการ
ตั้งแตเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวาย
พระเกียรติยศ และใหประชาชนไดทราบและเขามามีสวนรวมในทุกภาคสวน
2. การพัฒนาเครือขายรวมกิจกรรมประชาสัมพันธ โดยรวมกับสํานักราชเลขาธิการ
จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ” เพื่อใหไดรบั ทราบและ
เขาถึงแนวทางหลักเกณฑและวิธีการในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ พระราชดํารัส พระบรม
ราโชวาท ความรูเกี่ยวกับการใชราชาศัพท ตลอดจนไดมชี องทางในการสื่อสาร ถายทอดองค
ความรู เผยแพรแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอ การพัฒนาชีวิต
3. คณะผูบริหาร สปข.1 และสื่อมวลชนรวมเสวนาตามโครงการประชาสัมพันธ
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2552
4. การดําเนินงานประชาสัมพันธโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
5. การประชาสัมพันธนายกรัฐมนตรีตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนจังหวัด
บุรีรัมย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 โดยใชสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน และสื่ออื่น ๆ
ของ สปข.1 ประชาสัมพันธเผยแพร
มติที่ประชุม

รับทราบ

/4.7 การบริหารงาน

- 15 4.7 การบริหารงานดานสือ่ ของ สปข.3
ร.ผอ.สปข.3 รายงานวา สปข.3 ไดใชสื่อในสังกัดบริหาร
จัดการและดําเนินกิจกรรมเดนในพื้นที่ สปข. 3 ในเดือนกรกฎาคม 2552 ประกอบดวย
ดานบริหารงานสื่อ
- โครงการนําเสนอขาวโทรทัศนเชิงลึกแบบมีสวนรวมกับสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบดวย กิจกรรมกรรมการลงนามบันทึกขอตกลง การฝกอบรมนักศึกษาเพื่อสราง นักขาว
เยาวชน” ใหไดรับความรูและฝกปฏิบัติผลิตขาวโทรทัศนเชิงลึก เพื่อกลับไปผลิตขาวที่มีคุณภาพ
เนื้อหาเปนประโยชนตอสังคม สงให สทท.เชียงใหม พิจารณานําออกอากาศ ในรายการขาว
ทองถิ่น ภายใตชื่อ U Report ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 และเผยแพรซ้ําในรายการโทรทัศน
ทองถิ่น “มองเมืองเหนือ” ตลอดจนสง สทท.กทม.เผยแพรทั่วประเทศตามความหมาะสม
ดานการบริหารแผนงานประชาสัมพันธ
- โครงการประชาสัมพันธการฝกซอมการบริหารวิกฤติการณระดับชาติดาน
สาธารณภัย ประจําป 2552 (C-MEX 09) โดย สมช. ไดสนับสนุนงบประมาณเบิกแทนกัน จํานวน
2 แสนบาท ให กปส. โดย สปข.3 ดําเนินการประชาสัมพันธฝก ซอมฯ ฝกแกปญหาในที่บังคับการ
และฝกปฏิบตั ิภาคสนาม โดย สปข.3 ไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ ทางสือ่
วิทยุ-โทรทัศนในสังกัด , Website สปข.3 , หนังสือพิมพทองถิ่น, วิทยุกระจายเสียงหลัก, เคเบิล
ทีวี และวิทยุชุมชนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนรวมประชาสัมพันธเผยแพร
- โครงการประชาสัมพันธขาวสารหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข “ลานนา
มวนใจ หางไกลโรค” โดย สวท.ในสังกัด รวม 10 สถานี และวิทยุชุมชน 9 สถานี ใหความรวมมือ
เพื่อเผยแพรความรูเพื่อการปองกันและควบคุมโรคแกประชาชนในรูปแบบสาระบันเทิง และประชาสัมพันธ
ขาวสารของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- โครงการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจดานสุขภาพของตนเอง โดย
รวมกับสํานักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม จัดทําโครงการสรางความรู ความเขาใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ สปข.3 โดยประชาสัมพันธผานสื่อในสังกัด สวท.เชียงใหม และ
สทท.เชียงใหม เพื่อสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับผลกระทบของการขาดออกกําลังกาย และ
การบริโภคอาหาร ทัง้ นี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา จ.เชียงใหม ประจําป
งบประมาณ 2552 ในสวนกลุมภารกิจดานสังคมจํานวนหนึ่ง
/ดานการบริหาร...

- 16 ดานการบริหารงานดานเทคนิค
- การตรวจสอบและแกไขปญหาคลื่น สวศ. แมฮองสอน รบกวนวิทยุการบิน
จ.แมฮองสอน โดยสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุเชียงใหม กทช. มีหนังสือแจงผลการ
ตรวจสอบคลื่นความถี่แปลกแปลมของ สวศ.แมฮองสอน ซึ่งดําเนินการรวมกับหอบังคับการบิน
จังหวัดแมฮอ งสอน ระหวางวันที่ 17-18 มิถุนายน 2552 พบวาหากใหเครื่องสงของ สวศ.
แมฮองสอน และ สคท. แมฮองสอนลดกําลังสงออกอากาศลง ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิด
สัญญาณ ในรัศมี 200 เมตร บริเวณรอบ ๆ สถานีสงวิทยุ สวศ.แมฮองสอนแลว จะไมพบสัญญาณ
รบกวนวิทยุการบินแตอยางใด และเมื่อใหหอบังคับการบินแมฮองสอนทดลองติดตอสื่อสารกับ
นักบินขณะนําเครื่องบินขึ้น-ลงจอด ณ ทาอากาศยาน จ.แมฮองสอน ปรากฏวาไมพบการรบกวน
สัญญาณวิทยุ ซึ่งไดรายการใหผูบริหารทราบดวยแลววา การออกอากาศโดยลดกําลังสงของ สวศ.
และ สคท.แมฮองสอน ไมกอใหเกิดการรบกวนคลื่นวิทยุของหอควบคุมการบิน จ.แมฮอ งสอน และ
ไมมีผลกระทบเขตบริการมากนัก เนื่องจากพื้นที่ของ จ.แมฮองสอนเปนหุบเขา และในชวงระงับ
การออกอากาศ สวศ. แมฮองสอน ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 มีผูสนใจสอบถามทั้ง
ไปรษณียบัตร และจดหมายถามถึงสาเหตุของการหยุดออกาอากาศ และแสดงความคิดเห็นหลายราย
- ปญหาระบบสายอากาศของ สวท.พะเยา ระบบ F.M. 95.25 MHz ประสบปญหา
เวลาเกิดฝนตกหนักและสภาอากาศมีความชื้นสูง เครื่องสงวิทยุไมสามารถออกอากาศได สวน
เทคนิค สปข.3 ไดตรวจสอบโดยนําสายนําสัญญาณขนาด 7/8 นิ้ว ใชงานชั่วคราวเพื่อตรวจวา
ปญหาเกิดจากแผงสายอากาศหรือสายนําสัญญาณ ผลการตรวจสอบพบสาเหตุเกิดจากระบบแผง
สายอากาศ ซึ่งไดแกไขใหสามารถออกอากาศไดอยางเต็มประสิทธิภาพตอไป
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
ร.ผอ.สปข.3 มีขอซักถามและติดตามผลการดําเนินงานดานเทคนิค
กรณี สวศ.แมฮองสอนยุติการออกอากาศ เนื่องจากเกิดการรบกวนวิทยุการบิน ซึ่งตามขอเท็จจริง
สวศ.แมฮองสอน หรือ สคท.ออกอากาศอยางใดอยางหนึ่งจะไมรบกวนวิทยุการบิน แตจากการ
หารือระหวางวิทยุการบิน กับ สถานีตรวจสอบเฝาฟง จ.เชียงใหม สรุปวาเมื่อลดกําลังสงของ สวศ.
และ สคท.ลง และออกอากาศพรอมกัน จะไมรบกวนวิทยุการบินแตอยางใด ทั้งนี้ สปข.3 มีหนังสือ
รายงานผูบริหาร กปส.เพือ่ พิจารณาวาจะใหออกอากาศหรือไมอยางไร ซึ่ง กปส.มีหนังสือให สวศ.
หยุดออกอากาศ จึงขอติดตามความคืบหนาผลการพิจารณาวาจะใหออกอากาศไดเมื่อใด จากการ
ประสานแจงวา เจาหนาที่ของ สพท.จะเดินทางไปหารือเมื่อใด
/ผอ.สพท....

- 17 ผอ.สพท. ชีแ้ จงขอมูลวา โดยเฉพาะโทรทัศน ไมควรลดกําลังสง จะ
ทําใหเสียหายมาก เพราะ จ.แมฮองสอนเปนหุบเขา จําเปนตองใชคลื่นความถี่สูง ๆ และ การรบกวน
เปนเรื่องของหนวยเฝาฟง กําลังสงของ กปส. ถูกตองตามกระบวนการทางเทคนิค ดําเนินการ
ถูกตองตามกฎหมายทุกประการ ไมกระทบคลื่นความถี่ ไมฟุงกระจาย ตองแสดงจุดยืน ฉะนัน้
หนวยเฝาฟงตองไปตรวจสอบรายละเอียดเองวา วิทยุการบินใชคลื่นความถี่เดิมหรือไม ใชคลื่น
ใหมหรือไม เปนเรื่องของหนวยเฝาฟงที่จะแกปญ
 หา สําหรับการเดินทางไปในพื้นที่ไดมอบหมาย
ให นายชัยวันฯ เปนผูรับผิดชอบ
รปส.(นายรัตนบุรีฯ) แจงวา เพื่อใหไดผลการพิจารณาโดยเร็ว ขอให
ร.ผอ.สปข.3 รวมหารือกับเจาหนาที่ของ สพท.ภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม
มติที่ประชุม
เสร็จสิ้นการประชุม

รั บ ทราบให ผู เ กี่ ย วข อ ง นั ด หารื อ พร อ มกั น ภายหลั ง

4.8 การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
ผอ.สปข.5 รายงานวา ตามที่รัฐบาลกําหนดจัดการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด ลากูนา ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ระหวางวันที่ 1723 กรกฎาคม 2552 นั้น สปข.5 โดย สทท.ภูเก็ต, สวท.ภูเก็ต และ ส.ปชส.ภูเก็ต ไดรวมบูรณาการ
จัดทําแผนการประชาสัมพันธเพื่อใหการประชุมดังกลาวเปนไปอยางแพรหลายและกวางขวางดังนี้
1. ดําเนินการประชาสัมพันธลวงหนา ตั้งแตวันที่ 16 มิถนุ ายน 2552 – 16
กรกฎาคม 2552 โดยติดตามทําขาวประเด็นการจัดเตรียมความพรอมรับการประชุม ผลิตสปอต
โทรทัศน และสปอตวิทยุ เผยแพรประชาสัมพันธทงั้ ภาษาไทยและอังกฤษอยางตอเนื่อง
2. จัดทําสกุป ขาวสรางความเชื่อมั่น สีสัน และการมีสวนรวมของประชาชน โดยแพร
ภาพทาง สทท.ภูเก็ต และสงออกทั่วประเทศชวงขาวภูมิภาค
3. ปรับผังรายการอันดามันทอลก เปนชวงประชาสัมพันธอาเซียนทุกวัน โดยมี
รางวัลเปนเสือ้ เชื่อมั่นภูเก็ต เชื่อมั่นประเทศไทย เปนของรางวัล
4. ในชวงพิธีปดการอบรม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 ซึ่ง นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีเปดการประชุม สทท.ภูเก็ต รวมกับทีมงาน สทท.กทม. ไดประสานในการรับ
สัญญาณถายทอดสดจาก MCOT และเก็บภาพบรรยากาศการประชุม เนื้อหาการประชุม การ
/สัมภาษณ...

- 18 สัมภาษณผูเกี่ยวของ ตลอดจนนําประเด็นการประชุมที่เกี่ยวของกับประชาชนมาเผยแพร
ประชาสัมพันธเพื่อขยายผลตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.9 สรุปการประชาสัมพันธการตรวจราชการของ ครม.
ในพื้นที่ สปข.6
ผอ.สปข.6 รายงานวา ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2552
รมต.นร.(นายสาทิตย วงศหนองเตย), รมว.สาธารณสุข (นายวิทยา แกวภารดัย) และ รมช.
มหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) ไดเดินทางไปปฏิบัติภารกิจและตรวจราชการในพื้นที่ สปข.6
ในการดําเนินการ สปข.6 ส.ปชส. สวท. และ สทท. ในสังกัด สปข.6 ไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธโดยใชสื่อของ กปส. ติดตามทําขาวเผยแพร รายงานความเคลื่อนไหวในรายการตาง
ๆ ทางสื่อวิทยุโทรทัศน สื่อวิทยุกระจายเสียง ประกอบดวย การถายทอดสด การถายทอดเสียง
รายการวิทยุเครือขายใตสันติสุข สงขาวอักษรวิ่งทาง สทท.ทุกชอง ผลิตและเผยแพรทางวิทยุ
ชุมชนในพื้นที่ จัดทํา Press Release แจกสื่อมวลชน สงขาวทาง NDC ใหศูนยขาว สนข.
และเว็ปไซตของ กปส.
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ ระชุมดวยแลว)
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.10 การจัดกิจกรรมเดนของ สปข.2
ผอ.สปข.2 รายงานวา ในเดือนกรกฎาคม 2552 สปข.2
ไดดําเนินการกิจกรรมเดน ดังนี.้ 1. การบริหารงานสื่อ ประเด็น การประชาสัมพันธนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ
ตามโครงการ “เปดประตูอีสาน ประสานใจ ไทยเขมแข็ง” ที่ จ.บุรีรัมย ผานสื่อวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และประเด็น การเลือกตั้งซอม ส.ส.จังหวัดศรีสะเกษ
2. รายงานการตรวจซอมเครื่องสงฯ ในพื้นที่ สปข.2 โดยในชวงวันที่ 28 กุมภาพันธ
2552 ไดเกิดพายุฤดูรอน ฝนฟาคะนอง ฟาผา ทําให สวท.ออกอากาศไมเต็มประสิทธิภาพ คือ
สวท.อํานานเจริญ ระบบ F.M. 103.25 MHZ, สวท.นครพนม ระบบ F.M. 90.25 MHZ, สวท.
ยโสธร F.M. 90.00 MHZ และ สวท.สุรินทร F.M. 93.50 MHZ ซึ่ง สวนบํารุงรักษาและพัสดุกลาง
/สพท.ไดเดินทาง....

