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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล :
1.1 ด้านโทรทัศน์ :
- การจัดทาร่ างบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่ อง การให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงหรื อ
โทรทัศน์ ระหว่าง บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) กับ พันธมิ ตร ซึ่ งประกอบด้วย ส.ส.ท. สถานี วิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และ บริ ษทั อสมท จากัด (มหาชน)
- การจัดทาร่ างบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่ อง การทดลองระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิตอล ระหว่าง สถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) กับ ส.ส.ท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายให้ขอ้ สังเกตต่อร่ าง MOU และมอบหมายให้กรรมการนโยบาย (รศ.ดร.
ธีรภัทร สงวนกชกร) เป็ นที่ปรึ กษาต่อฝ่ ายบริ หาร เพื่อปรับปรุ งร่ าง MOU ทั้ง 2 ฉบับ ให้เหมาะสม
1.2 ด้า นวิท ยุ : ส.ส.ท. จัด ท าโครงการการทดลองออกอากาศวิท ยุสื่ อ สาธารณะ (Thai PBS Radio)
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการขออนุญาตต่อกสทช. เพื่อทดลองออกอากาศทางสถานี วทิ ยุเอฟเอ็ม 98.5 และคลื่น
สารอง เอฟเอ็ม 89.0 จังหวัดภูเก็ต
2. รับทราบ รายงานสถิติการเกิดปั ญหาความผิดพลาดหน้าจอไทยพีบีเอสในรอบเดือนธันวาคม 2555 และ
ผลการแก้ไขปั ญหา
3. รับทราบ ความคืบหน้าการจัดตั้งบริ ษทั จากัด ซึ่ งอยูร่ ะหว่างดาเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง
4. รับทราบ รายงานทางการเงินประจาปี 2555
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารจัดทารายงานข้อมูลต้นทุนการผลิตรายการปี 2555 เปรี ยบเทียบกับปี 2554 เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ ตามภารกิจของคณะกรรมการนโยบาย
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารทาการวิจยั เพื่อประเมินความคุม้ ค่าในการลงทุนผลิตรายการ
5. เห็นชอบ การปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการภายใต้การกากับของคณะกรรมการนโยบาย ดังนี้
(5.1) คณะอนุ ก รรมการด้ า นกฎหมาย : เปลี่ ย นแปลง “เลขานุ ก ารคณะอนุ ก รรมการ” จากเดิ ม
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย (ส.ส.ท.) เป็ น นางสาวอารี ย ์ สิ งห์โต และให้ยกเลิกตาแหน่งผูช้ ่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
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(5.2) คณะอนุกรรมการควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปตามนโยบายสนับสนุนผูผ้ ลิตรายการอิสระและ
การเข้ า ถึ ง หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ ร ายการในกิ จ การกระจายเสี ยงและกิ จ การโทรทั ศ น์ ข อง ส.ส.ท.
: เปลี่ ย นแปลง “อนุ ก รรมการและเลขานุ ก าร” จากเดิ ม เจ้าหน้ าที่ ส.ส.ท.ที่ ผู ้อ านวยการ ส.ส.ท.
มอบหมาย เป็ น นางสาวอารี ย ์ สิ งห์โต
(5.3) คณะอนุ ก รรมการรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากประชาชน : เปลี่ ย นแปลง “เลขานุ ก าร
คณะอนุกรรมการ” จากเดิม นางสลิลโรจน์ โชติลภัส เป็ น นางสาวอารี ย ์ สิ งห์โต
(5.4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 คน คือ นาย
ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์
6. เห็นชอบ การปรับค่าจ้างและค่าตอบแทนพนักงาน ประจาปี 2556 โดยให้ปรับค่าตอบแทนอื่นรวมใน
ฐานเงินเดือนให้กบั พนักงานในระดับ O1-O2 จานวน 106 คน
7. เห็ น ชอบ ให้ ใ ช้ง บส ารองฉุ ก เฉิ น ปี 2556 ในการว่ า จ้า งที่ ป รึ ก ษาด้า นบริ ห ารบุ ค คล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างบัญชี อตั ราเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงการจัดระดับและประเภทการจ้างของพนักงาน
ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และความต้องการขององค์กร ระยะเวลาดาเนิ นการ 4 เดื อน (มีนาคม –
มิถุนายน 2556)
8. เห็นชอบ การปรับปรุ งประกาศส.ส.ท. เรื่ อง นโยบายการตรวจสอบภายใน
รับทราบ รายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2555
9. รับรอง ผลการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน กรณี การ
ร้องเรี ยนรายการข่าวภาคค่า ในประเด็นบริ ษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
10. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารรายงานผลการตอบรับของผูช้ มรายการ “สถานี ประชาชน” หลังจากที่มีการ
ขยายเวลาการนาเสนอจาก 1 ชัว่ โมง เป็ น 1.30 ชัว่ โมง
11. มอบหมาย ให้ ฝ่ายบริ หารจัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่ บ ทพัฒนา ส.ส.ท.ภู มิ ภาค เพื่ อยกร่ างแผน
แม่บทพัฒนาส.ส.ท.ภูมิภาค เมื่อได้รับอนุ มตั ิหลักการจากคณะกรรมการนโยบายแล้ว ให้คณะทางาน
จัด ท าแผนแม่ บ ทพัฒ นา ส.ส.ท.ภู มิ ภ าค น าร่ า งแผนแม่ บ ทฯไปจัด ท าการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร
(Workshop) ร่ วมกับ สถานี ภูมิ ภาคของส.ส.ท. เพื่ อหารื อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น และน าความเห็ น
ข้อเสนอแนะจากเวที ก ารประชุ ม ทั้ง 3 สถานี ภูมิภาค มาเป็ นแนวทางประกอบการจัดท าแผนแม่บ ท
พัฒนาส.ส.ท. ภูมิภาค ฉบับสมบูรณ์ ต่อไป
12. มอบหมาย ให้คณะกรรมการประเมิ นผล ส.ส.ท. ดาเนิ นการตามกรอบอานาจหน้าที่โดยอิส ระ และ
รายงานความคืบหน้าผลการดาเนิ นการต่อคณะกรรมการนโยบาย และให้สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ
ดาเนินการด้านธุรการของคณะกรรมการประเมินผล ส.ส.ท. ตามกรอบงบประมาณ
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