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1. รับทราบ ความคืบหน้าการดาเนินการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่ งวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล : กรณี กสทช. ออกใบอนุ ญาตผูใ้ ห้บริ การโครงข่ายทีวีดิจิตอล ให้แก่ กองทัพบก บริ ษทั
อสมท. จากัด (มหาชน) กรมประชาสั มพันธ์ และ องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีกาหนดระยะเวลา 15 ปี โดยมีเงื่ อนไขให้เสนอแผนการยุติการรับส่ งสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกเพื่อการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ ระบบการรับส่ งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ต่อกสทช. ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุญาต
2. รับทราบ ความเห็นของนักกฎหมายต่อข้อพิจารณาของคณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยน
จากประชาชน กรณี การนาเสนอรายการตอบโจทย์ประเทศไทย ตอน “สถาบันพระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้
รัฐธรรมนูญ” โดยประธานกรรมการนโยบายจะรับเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
3. รับทราบ รายงานทางการเงินประจาปี 2555 (ฉบับผ่านการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน)
4. รับทราบ รายงานสถิ ติการเกิ ดปั ญหาความผิดพลาดหน้าจอไทยพีบีเอสในรอบเดื อนพฤษภาคม 2556
และผลการแก้ไขปั ญหา
5. รับทราบ แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานระดับบุคคล ประจาปี 2556
6. รับทราบ แผนการจัดตั้งหน่วยงานบริ หารความเสี่ ยง
7. รับทราบ ปฏิทินการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและงบประมาณปี 2557
8. แต่ ง ตั้ง อนุ ก รรมการในคณะอนุ ก รรมการด้า นกฎหมาย เพิ่ ม เติ ม 1 คน ได้ แ ก่ นางสาววัน ทนี ย ์
ดุสิตสุ ทธิรัตน์ อดีตรองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
9. เห็นชอบ การสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างของนายวุฒิ ลีลากุศลวงศ์ (รองผูอ้ านวยการ ส.ส.ท.) ในวันที่ 30 มิถุนายน
2556 ตามที่ระบุไว้ในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2555
10. เห็นชอบ การเพิ่มชื่ อผูม้ ีอานาจลงนามสั่งจ่ายบัญชี เงินฝากธนาคารของส.ส.ท. ตามวงเงินและเงื่อนไขที่
กาหนด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการทางการเงิน
11. เห็นชอบ เห็นชอบการปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ (1) รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนเมษายน 2556
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(2) ข้อสรุ ป การดาเนิ นการตามข้อหารื อของฝ่ ายบริ หารเรื่ องการประสานงานร่ วมกันอย่าง
ใกล้ ชิ ด ของฝ่ ายบริ ห ารกับ ส านั ก ตรวจสอบภายใน และการด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ องการสอบทานรายงานทางการเงินของส.ส.ท.
12. เห็นชอบ ให้ปรับปรุ งระเบียบส.ส.ท. ว่าด้วยการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน หมวด 3
ว่ า ด้ ว ยการพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น โดยให้ ข ยายระยะเวลาการท าค าวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ
คณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชนให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับรายงานจากพนักงานหรื อคณะทางานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุ กรรมการฯ และให้นาเสนอ
ร่ างการปรับปรุ งระเบียบฯ ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
13. รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุ กรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน รวม 3 เรื่ อง
ได้แก่ (1) การนาเสนอภาพและเสี ยงของรายการข่าวกีฬา เข้าข่ายเป็ นการโฆษณาและสร้างความไม่เป็ น
ธรรมในการแข่งขันทางธุ รกิจ
(2) รู ปแบบการนาเสนอรายการสยามวาระ ตอน “โอเรี ยลเต็ลโรงแรมที่ดีที่สุด ” อาจเข้าข่ายเป็ น
การโฆษณาประชาสัมพันธ์โรงแรม
(3) รายการ Fat Fact ความจริ งรอบพุง ตอน “โรงเรี ยนปลอดน้ าอัดลม” และ “เครื่ องดื่มเพิ่มพุง”
นาเสนอข้อมูลไม่รอบด้าน
14. มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารพิจารณาปรั บปรุ งข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยค่าตอบแทนการประชุ ม และค่ า
พาหนะเดินทางที่ปรึ กษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เหมาะสมกับสภาพการทางาน
15. มอบหมาย ให้ผูอ้ านวยการสานักอานวยการจัดทากาหนดการเยี่ยมชมการปฏิ บตั ิงานของสานักต่างๆ
และพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นร่ วมกัน
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