สรุ ปสาระสาคัญจากรายงานการประชุ มคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
การประชุ มครั้งที่
วันทีป่ ระชุ ม
สาระสาคัญ

1/2556
18 มกราคม 2556

1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล :
- ส.ส.ท. ลงนามร่ วมกับ กสทช.ในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่ อง ความร่ วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
ระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในวันที่ 18 มกราคม 2556
- กสทช.เลือกใช้มาตรฐาน DVB-T2 (The Digital Video Broadcasting-Terrestrial Television – Second
Generation) เป็ นมาตรฐานการแพร่ ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย
2. รับทราบ การจัดกิ จกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ของส.ส.ท. พร้อมกิ จกรรมวันปี ใหม่ 2556 และ
กีฬาสี ประจาปี ของพนักงาน ในวันที่ 25 มกราคม 2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารคัดเลื อกกลุ่ม
พนักงานที่ทางานเป็ นทีมดีเด่น เพื่อรับรางวัล “BOG Award 2555”
3. รับทราบ รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับผู้บริ หารในปี 2555 และมอบหมาย
ให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งเกณฑ์ตวั ชี้วดั ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในปี ต่อไป ให้มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
4. เห็ น ชอบ การเพิ่ ม องค์ป ระกอบคณะกรรมการประเมิ นผล ส.ส.ท. จาก 6 คน เป็ น 7 คน โดยเพิ่ ม
กรรมการด้านสื่ อสารมวลชน
5. เห็นชอบ การเพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จาก 10 คน
เป็ น 11 คน โดยเพิ่ม รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
6. เห็ นชอบ การคื นเงิ นส่ วนเกิ นจากรายได้สูงสุ ด ที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง ในปี 2555 จานวนเงิ น
615,836,200.40 บาท ให้เป็ นรายได้แผ่นดิน โดยสั่งจ่ายเงินจานวนดังกล่าวคืนให้กบั กระทรวงการคลัง
7. เห็นชอบ กาหนดวงเงินงบประมาณฉุ กเฉิ นประจาปี งบประมาณ 2556 จานวน 10 ล้านบาท (จากหมวด
งบสารอง 200 ล้านบาท) ให้ผอู้ านวยการส.ส.ท. มีอานาจในการอนุ มตั ิใช้งบประมาณฉุ กเฉิ นดังกล่าว
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร ยกเว้นกรณี ที่พิสูจน์ได้วา่ เป็ นเหตุฉุกเฉิ น และมีความ
จาเป็ นเร่ งด่ วนจริ ง ให้อานาจผูอ้ านวยการส.ส.ท.อนุ มตั ิ ไ ปก่ อน แล้วจึ งนาเข้าขอสัตยาบันจากคณะ
กรรมการบริ หารภายหลังได้
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ทั้งนี้ ในการขออนุ มตั ิงบประมาณฉุ กเฉิ นในปี งบประมาณต่อไป ให้ฝ่ายบริ หารขออนุ มตั ิใช้พร้ อมกับ
การขออนุมตั ิงบประมาณประจาปี
8. เห็นชอบ การขายทอดตลาดรถยนต์เก่า 20 คัน และเห็นชอบให้ทาสัญญาเช่ารถยนต์ใหม่จานวน 10 คัน
โดยมีกาหนดระยะเวลาเช่ า 3 ปี (โดยผูกพันงบประมาณไปถึ งปี 2558) และ จัดซื้ อรถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน
-ให้ใ ช้ง บประมาณส ารองประจาปี 2556 จานวน 2,134,400.00 บาท (ไม่รวมภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม ) เป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเช่ารถยนต์ใหม่ จานวน 10 คัน ในปี 2556 และจัดซื้ อรถจักรยานยนต์ จานวน 1 คัน -ให้ใช้งบประมาณผูกพันในปี 2557 และ 2558 เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเช่ารถยนต์ใหม่ จานวน 10 คัน
ที่ตอ้ งชาระในปี 2557 และ 2558 ตามลาดับ
9. เห็นชอบ การปรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนประจาปี 2556 ของพนักงานและผูร้ ับจ้าง โดยเงินค่าตอบแทนอื่น
และ เงินเพิ่มพิเศษ จะไม่ถือเป็ นเงินเดือนหรื อค่าจ้างในการคานวนสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆที่พนักงานจะพึง
ได้รับ จึงจะยังไม่รวมในฐานค่าจ้างเงินเดือน
10. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารศึกษาและดาเนินกระบวนการปรับปรุ งโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทน ให้แล้ว
เสร็ จภายในปี 2556
11. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการเงิ น การงบประมาณ และการบัญชี และ
ระเบียบส.ส.ท.ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ
....................................................................................................
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