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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล : กรณี การทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ส.ส.ท. กับ บริ ษทั อสมท. จากัด (มหาชน)
เรื่ อง การให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกด้านกระจายเสี ยงและโทรทัศน์ เพื่อรองรับการเปลี่ ยนผ่าน
ระบบรับส่ งสื่ อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ไปสู่ ระบบดิจิตอล เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
2. รับ ทราบ ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจากสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ ต่ อการนาเสนอรายการตอบ
โจทย์ และแนวทางของคณะกรรมการบริ หารในการพัฒนารายการ
3. รับทราบ รายงานงบการเงินและงบประมาณ และต้นทุนการผลิตรายการประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2556
มอบหมาย (1) ให้ฝ่ายบริ หารพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่ องการฝากเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อให้เกิ ดความ
ยืดหยุน่ และคล่องตัวโดยคานึงความปลอดภัยในการลงทุน
(2) ให้ฝ่ายบริ หารจัดท ากลไกสื่ อสารให้พนักงานรับทราบหลักเกณฑ์การดาเนิ นการทาง
การเงินอย่างทัว่ ถึง เพื่อให้การทางานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
4. รับทราบ รายงานการดาเนินงานด้านการวิจยั ของส.ส.ท. ในปี 2556
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ นการให้สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะเป็ นหน่ วยงานหลักในการทางาน
ด้านการวิจยั ของส.ส.ท.
5. รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งเรื่ อง ค่า Car Allowance ของผูบ้ ริ หาร
6. รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรุ ปบทเรี ยนจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่
รายการตอบโจทย์ ตอน “สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ภายใต้รัฐธรรมนูญ”
7. รับทราบ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินตามผลการตรวจสอบของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน สาหรับปี ปั ญชี 2554 และ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบส.ส.ท.ว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 และระเบียบส.ส.ท.ว่าด้วยการจัดหารายการโทรทัศน์ พ.ศ.2553
8.

รับ ทราบ รายงานสถิ ติก ารเกิ ดปั ญหาความผิดพลาดหน้าจอไทยพี บีเอส ระหว่างเดื อนมกราคม ถึ ง
มีนาคม 2556 และผลการแก้ไขปั ญหา
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9. อนุ ม ัติ การขยายเวลารั บ สมัค รและสรรหาสมาชิ ก สภาผู ้ช มและผู ้ฟั ง รายการออกไปถึ ง วัน ที่ 10
พฤษภาคม 2556 และ ขยายวาระการดาเนิ นงานสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการชุ ดปั จจุ บนั จากวัน ที่ 23
พฤษภาคม 2556 ออกไปถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556
10. เห็นชอบ ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการนโยบาย โดยมอบหมายให้ ศ.ดร.ปราณี
ทินกร จัดทาแบบการประเมินฯ นาเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาใช้เป็ นแบบประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการนโยบายต่อไป
11. เห็นชอบ ร่ างระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.2556 และกระบวนการร้องทุกข์ของพนักงาน
รั บ ทราบ ร่ า งค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องพนั ก งาน และ ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโทษวินยั
12. เห็นชอบ กรอบการปรับโครงสร้างระดับรองผูอ้ านวยการ ให้มี 4 ตาแหน่งเช่นเดิม ส่ วนอานาจหน้าที่ให้
เป็ นอานาจของผูอ้ านวยการในการก าหนดภารกิ จของรองผูอ้ านวยการในแต่ล ะตาแหน่ ง เพื่ อความ
คล่องตัวในการบริ หาร
เห็นชอบ การปรับโครงสร้างสานักอานวยการ และ สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ โดยโอนย้ายภารกิ จ
งานและบุ คลากรฝ่ ายต่างประเทศ จากสานักอานวยการ ไปสังกัดสถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ และ
อนุ มตั ิการปรับปรุ งภารกิจงาน (Job Function) ของสานักอานวยการ และ สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ
ตามโครงสร้างใหม่
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารจัดท าแผนการปรับปรุ งโครงสร้ างองค์ก ารฯ ทั้งระดับ ผูบ้ ริ หารและระดับ
สานัก เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ และนโยบายของส.ส.ท.
13. รับรองมติที่ประชุ มคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ในการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารให้ดารง
ตาแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป ดังนี้
(1) แต่งตั้งนายวันชัย ตันติวิทยาพิทกั ษ์ เป็ นรองผูอ้ านวยการส.ส.ท. รายการและพัฒนาสื่ อสาธารณะ
และแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ หาร
(2) ปรับเปลี่ ยนภารกิ จงานของนายวุฒิ ลีลากุศลวงศ์ จาก รองผูอ้ านวยการส.ส.ท.พัฒนาสื่ อสาธารณะ
เป็ น รองผูอ้ านวยการส.ส.ท.พัฒนาธุ รกิจ
14. รั บ รองมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบาย เมื่ อ วัน ที่ 19 มี น าคม 2556 เรื่ อ งการแต่ ง ตั้ง ประธาน
อนุกรรมการ และ กรรมการ ในคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน ดังนี้
(1) เปลี่ยนแปลงประธานอนุกรรมการฯ จากรศ.มาลี บุญศิริพนั ธ์ เป็ น นางสุ วรรณา จิตรประภัสสร์
(2) แต่งตั้งนายไมตรี จงไกรจักร์ เป็ นอนุ กรรมการฯในส่ วนผูแ้ ทนสภาผูช้ มและผูฟ้ ังรายการ แทนนาย
สุ พจ จริ งจิตร ที่ลาออก
(3) รั บ ทราบการลาออกของนายจอน อึ๊ ง ภากรณ์ อนุ ก รรมการฯ และอยู่ ร ะหว่ า งการประสาน
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็ นอนุกรรมการฯ ทดแทน
15. รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน รวม 4 เรื่ อง
ได้แก่ รายการ ASEAN BEYOND 2015 ตอนแพทย์พม่ารักษาคนไทย รายการข่าวเด่น ประเด็นใต้ ใน
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ประเด็นนัก ศึ ก ษาถู กชักจู งเป็ นแนวร่ วม การร้ องขอความเป็ นธรรมจากนายสมชาย เขื่ อนแก้ว และ
รายการสมองมันส์ ซันเดย์
16. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิงานได้จริ ง เพื่อเป็ นกลไกตรวจสอบการดาเนินการที่มีสถานะเป็ นความเสี่ ยง
ขององค์การฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
....................................................................................................
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