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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล : ดังนี้
(1) ส.ส.ท. จะประชุ ม หารื อกับ กรมประชาสั มพันธ์ เรื่ องการใช้ประโยชน์ในทรัพ ย์สิ นและอุ ปกรณ์
ร่ วมกันในการให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกของผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายทั้ง 4 ราย (ส.ส.ท. ททบ.
กรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท)
(2) ส.ส.ท. ท าหนัง สื อถึ งกสทช. เพื่ อขออนุ ญ าตเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารโครงข่ ายเพิ่ ม จากที่ รับ อนุ ญ าตไว้
จานวน 1 โครงข่ า ย เป็ น 2 โครงข่ า ย ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย และ
ผูอ้ านวยการ ส.ส.ท. หารื อที่ประชุมเรื่ องความคุม้ ค่าในการบริ หารจัดการโครงข่ายที่ 2
(3) ส.ส.ท. จัดการประชุ ม ร่ วมกับ ททบ.5 กรมประชาสั ม พัน ธ์ และ อสมท. เรื่ อ งการใช้บ ริ ก ารสิ่ ง
อานวยความสะดวกของส.ส.ท. โดยให้ผูป้ ระสงค์จะใช้บริ การโครงข่ายของ ส.ส.ท. แสดงความ
จานงค์อย่างเป็ นทางการภายในวันที่ 15 สิ งหาคม 2556
(4) เสนอให้ค ณะกรรมการนโยบายแสดงท่ าที ต่อร่ างประกาศ ระเบี ยบ รวมถึ งหลัก เกณฑ์ ก ารออก
ใบอนุ ญาตของกสทช. ในช่ วงที่ มีการทาประชาพิจารณ์ เกี่ ยวกับการปรับ เปลี่ ยนระบบการรั บส่ ง
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เป็ นระบบดิจิตอล เพื่อการรักษาประโยชน์ของสาธารณะ
เห็ นชอบ ให้คณะกรรมการนโยบายแสดงบทบาทความคิ ดเห็ นต่อกระบวนการเปลี่ ยนผ่านระบบการ
รั บ ส่ ง วิ ท ยุก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุโทรทัศ น์ ใ นระบบดิ จิ ต อล ในเรื่ อ งที่ เป็ นการรั ก ษาประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ และมอบหมายให้ฝ่ายบริ หารยกร่ างหนังสื อเปิ ดผนึ ก ในนามคณะกรรมการนโยบาย เพื่ อ
สนับสนุ น กสท.ในการปกป้ องคลื่ นความถี่ ย่าน 700 MHz ให้ใช้กบั กิ จการโทรทัศน์ Broadcast ต่อไป
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ
2. รับ ทราบ การท าหนังสื อสอบถามส านัก งานปลัดส านัก นายกรั ฐมนตรี (สปน.) เรื่ องการใช้สิ ท ธิ ใน
ทรัพย์สิน ฯลฯ ที่ได้รับโอนมาจากสปน. ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 57
3. รับทราบ รายงานสถิ ติการเกิ ดปั ญหาความผิดพลาดหน้าจอไทยพีบี เอสในรอบเดื อนกรกฎาคม 2556
และผลการแก้ไขปั ญหา
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4. รับ ทราบ การเลื่ อนการจัดสัม มนาเชิ งปฏิ บตั ิการเรื่ องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของส.ส.ท. ระหว่าง
กรรมการนโยบาย กรรมการบริ หาร ผูอ้ านวยการส านัก ผูช้ ่ วยผูอ้ านวยการส านัก และผูจ้ ดั การฝ่ าย
บางส่ วน เป็ นวันที่ 13 กันยายน 2556
5. อนุ มตั ิ ยกเว้นหรื อผ่อนผันการใช้ระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ กรณี การจัดซื้ อจัดจ้าง บริ ษทั แปลน
โมทีฟ จากัด จัดทาพิพิธภัณฑ์ ห้องนิทรรศการและห้องสมุด ณ อาคารศูนย์การเรี ยนรู ้
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารดาเนินการดังนี้
(1) ให้กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก
(2) ให้ ป รั บ ปรุ งระเบี ยบส.ส.ท. ว่าด้วยการพัส ดุ ให้ มี ระยะเวลาในการประกาศประกวดราคาอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิของรัฐ
(3) ให้จดั อบรมการปฏิบตั ิงานตามระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
6. เห็ นชอบ การดาเนิ นการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ตามขั้นตอนที่ฝ่ายบริ หารนาเสนอ โดยเริ่ มจากการขอใช้
สิ ทธิ ในฐานะที่เป็ นหน่วยงานของรัฐก่อน เพื่อรักษาสิ ทธิ ที่จะได้รับในฐานะที่เป็ นหน่วยงานของรัฐ
7. เห็ นชอบ หลักการการปรับปรุ ง โครงสร้ างและกลไกการสนับสนุ นสภาผูช้ มผูฟ้ ั ง โดยให้ใช้รูปแบบ
โครงสร้างและกลไกการสนับสนุ นสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ตามโครงสร้างเดิม (ส่ วนงานเลขานุการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ อยู่ภายใต้ โครงสร้ างของสานักรั บฟั งและการมีส่วนร่ วม (สานักรั บฟั งและการ
มีส่วนร่ วม ประกอบด้ วยส่ วนงาน 2 ฝ่ าย คื อ ฝ่ ายรั บฟั งความคิ ดเห็น และ ฝ่ ายการมีส่วนร่ วมและกิจการ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ) โดยให้ การบังคับบัญชา การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารงบประมาณ
ขึน้ ตรงต่ อสานักรั บฟั งและการมีส่วนร่ วม) โดยเพิ่มเติมการกาหนดบทบาท การทางานร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการนโยบาย สภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ และส่ วนงานสนับสนุ นสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ ให้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น
8. ไม่รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน กรณี เรื่ อง
ร้ อ งเรี ย น การออกอากาศรายการ ตอบโจทย์ป ระเทศไทย ชุ ด สถาบัน พระมหากษัต ริ ย ์ ภายใต้
รัฐธรรมนูญ
....................................................................................................
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