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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล : กรณี การประสานกับคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) เพื่อขอใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ. คลื่น 98.5 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่ง กสทช. มีเงื่อนไข
ให้ ส.ส.ท. เป็ นผูซ้ ่อมแซมอุปกรณ์การรับ-ส่ งสัญญาณที่ชารุ ดเอง
มอบหมาย ให้ ผู ้อ านวยการส.ส.ท. ติ ด ตามเรื่ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยการซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล
ประกอบการพิจารณาต่อไป
2. รับทราบ คณะกรรมการสรรหาสมาชิ กสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุ ณสมบัติ
ผูส้ มัคร และจะนาเสนอรายชื่ อผูท้ ี่ผ่านกระบวนการสรรหาให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาแต่งตั้ง
ต่อไป
3. รับทราบ รายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (มกราคม-มีนาคม 2556)
มอบหมาย (1) ให้ผูอ้ านวยการสานักตรวจสอบภายในรายงานผลสรุ ปการแก้ไขปั ญหารถยนต์กระบะ
ยีห่ อ้ วีโก้ฯ ให้คณะกรรมการนโยบายรับทราบผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) ให้สานักตรวจสอบภายในทางานเชิ งรุ ก และรายงานข้อมู ลเชิ งละเอียดอย่างเป็ นระบบ
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานขององค์การฯ
(3) ให้กรรมการนโยบายนาข้อมูลการเสนอการปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปศึกษาในรายละเอียด และให้เสนอความเห็นไปยังประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อดาเนินการต่อไป
4. รับทราบ รายงานทางการเงิน งบประมาณ และรายงานต้นทุนการผลิตรายการ เดือนมีนาคม 2556
5. รับทราบ รายงานสถิติการเกิดปั ญหาความผิดพลาดหน้าจอไทยพีบีเอสในรอบเดือนเมษายน 2556 และ
ผลการแก้ไขปั ญหา
มอบหมาย ให้ ฝ่ ายบริ ห ารจัด ท ากลไกสนับ สนุ น การด าเนิ น การเพื่ อ ลดความผิ ด พลาดให้ น้อ ยลง
โดยเฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจากบุคคล
6. รับทราบ ความคืบหน้าเรื่ องพิจารณาการอุทธรณ์ และการร้ องทุกข์ โดยแต่งตั้งผูท้ รงคุ ณวุฒิภายนอก
(นายเอกศักดิ์ ตรี กรุ ณาสวัสดิ์ ) เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารผ่านผูอ้ านวยการ ส.ส.ท. และรอง
ผูอ้ านวยการ ส.ส.ท. บริ ห ารและปฏิ บ ัติ ก าร และเป็ นผู ้ช่ ว ยรองผู อ้ านวยการ ส.ส.ท. บริ ห ารและ
ปฏิ บ ัติก าร ในการให้ ค วามเห็ น เกี่ ยวกับ เรื่ องการพิ จารณาการอุ ทธรณ์ และการร้ องทุ ก ข์ฯ การสอบ
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ข้อเท็จจริ ง และเสนอแนะแนวทาง/วิธีการดาเนิ นงานด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับการพิจารณาการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ
7. รั บ ทราบ สรุ ปภาพรวมปั ญ หา อุ ป สรรค ที่ พ บจากการเยี่ ย มศู น ย์ ข่ า วภู มิ ภ าค (3 ศู น ย์ ) ของ
คณะกรรมการนโยบาย ปี 2556 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
8. แต่งตั้ง อนุ กรรมการด้านกฎหมายเพิ่มเติม จานวน 2 คน ได้แก่ (1) นายเอกศักดิ์ ตรี กรุ ณาสวัสดิ์ (อดี ต
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบริ หารงานบุคคล) ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สานักงาน กพ.)
และ (2) นายนริ นทร์ เยีย่ มสมบัติ ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสู งสุ ด
9. เห็นชอบ การกาหนดกรอบเวลาการพิจารณางบประมาณประจาปี 2557 โดยให้ฝ่ายบริ หารนาเสนอวาระ
งบประมาณประจาปี 2557 ต่อคณะกรรมการนโยบายในต้นเดือนตุลาคม 2556 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ให้
แล้ว เสร็ จ ภายในเดื อ นตุ ล าคม 2556 ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ น การบริ หารจัด การตามแผน
งบประมาณฯ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. เห็นชอบ การปรับปรุ งระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน
11. เห็นชอบ การเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการคัดเลือกพนักงานที่ไม่เป็ นธรรม ในปี
2552 เรื่ องการนับอายุงานและสวัสดิการเกษียณอายุ
มอบหมาย ให้ ฝ่ ายบริ ห ารน าเสนอการปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ส.ส.ท.ว่า ด้วยการบริ ห ารงานบุ ค คล ต่ อ
คณะทางานทบทวนระบบการบริ หารงานบุคคล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
12. รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน รวม 2 เรื่ อง
ได้แก่ นาเสนอข่าวเรื่ อง “สิ ทธิ ชุม ชนมี อยู่จริ ง” โดยนักข่าวพลเมื อง จังหวัดอุ บ ลราชธานี ขาดความ
สมดุ ลย์รอบด้าน และดาเนิ นการผลิ ตสปอตคอร์ รัปชัน่ ซึ่ งได้รับการร้ องเรี ยนจากผูช้ มผ่านศูนย์เพื่อน
ไทยพีบีเอสว่าเนื้อมีลกั ษณะเป็ นการกระทารุ นแรงแก่เด็ก
13. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารนาเสนอการทบทวนข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมของวิชาชี พเกกี่ยวกับการผลิ ต
และการเผยแพร่ รายการ ในเรื่ องการก าหนดบทลงโทษ ต่ อ คณ ะกรรมการนโยบาย ผ่ า น
คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
14. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารดาเนิ น กระบวนการจัดท าสัญ ญาจ้างรองผูอ้ านวยการส.ส.ท. รายการและ
พัฒนาสื่ อสาธารณะให้ถูกต้อง
15. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารดาเนินกระบวนการสรรหาพนักงานหน่ วยสนับสนุ นคณะกรรมการนโยบาย
จานวน 3 ตาแหน่ ง (ทั้งบุ คคลภายในและภายนอก) ตามระเบี ยบหลักเกณฑ์ของส.ส.ท. โดยให้อยู่ใน
ก ากับ ดู แลของส านัก อานวยการ โดยการประเมิ น ผลการทดรองงาน และ/หรื อการปฏิ บ ัติ งาน ให้
คณะกรรมการนโยบายมีสิทธิให้ความเห็นตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของส.ส.ท. ด้วย
16. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารพิจารณาดาเนินการปรับปรุ งพื้นที่ห้องทางานของคณะกรรมการนโยบาย เพื่อ
ภาพลักษณ์ขององค์การฯ ตามความเหมาะสม
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