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1. รับทราบ การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการนโยบาย และ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
บริ ก ารสื่ อสาธารณะ จากัด ทั้งนี้ สหกรณ์ บ ริ ก ารสื่ อสาธารณะ เสนอแผนงานโครงการหอพัก ของ
พนัก งาน ส.ส.ท. และ โครงการเช่ าหรื อซื้ อรถมิ นิบ สั เพื่ อใช้รับ -ส่ งพนัก งาน หรื อเพื่ อใช้ในกิ จการ
ส.ส.ท.
มอบหมาย ให้ผอู ้ านวยการส.ส.ท. รับข้อเสนอของสหกรณ์บริ การสื่ อสาธารณะไปพิจารณาหาแนวทาง
และรู ปแบบการดาเนินการร่ วมกับสหกรณ์ฯ ตามความเหมาะสมต่อไป
2. รับ ทราบ ข้อเสนอแนะจากเวที รับฟั งความคิ ดเห็ น ของสภาผูช้ มและผูฟ้ ั งรายการ กลุ่ ม บุ คคลทัว่ ไป
จังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี
3. รั บ ทราบ ข้อ เสนอจากกรรมการนโยบายในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ต่ อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์งานมอบรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ
รางวัล “รางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ ามหาจัก รี ” แก่ ค รู ดีเด่ น ที่ ได้รับ การคัดเลื อกจาก 11 ประเทศ ซึ่ งจะมี ก าร
คัดเลือกเป็ นลาดับและประกาศผลในเดือนตุลาคม 2558 ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เป็ นแรงบันดาลใจ
ให้คนทาดี สอดคล้องกับทิศทางของสื่ อสาธารณะ
4. รับทราบ ศ.ดร.ปราณี ทินกร และ รศ.ดร.ธี รภัทร สงวนกชกร กรรมการนโยบาย ได้รับเชิ ญไปดูงาน
องค์การสื่ อสาธารณะ และเข้าร่ วมงาน Global Media Forum ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในการนี้ มี
เจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. จากส านัก เครื อข่ายสื่ อพลเมื องร่ วมเกิ น ทางไปด้วย 2 คน เพื่ อน าความรู ้ มาพัฒ นา
กิจการโทรทัศน์ชุมชนและภูมิภาค ซึ่ งเป็ นภารกิจตามนโยบายของส.ส.ท.
5. รับทราบ โครงการพัฒนาและผลิตชุดรายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย (รายการเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ไทย) โดยต่ อ ยอดมาจากข้อ เสนอในการปฏิ รู ป ด้า นต่ า งๆ และประสานความร่ วมมื อ กับ เครื อ ข่ า ย
นักวิชาการในการสนับสนุนเนื้อหารายการ โดยจะผลิตรายการรวมทั้งสิ้ น 5 รายการๆละ 13 ตอน
6. รับทราบ การจัดสัมมนาเชิ งปฏิ บตั ิการ (Workshop) เพื่อรับฟั งความคิดเห็ นเรื่ องเป้ าหมายในการทา
โทรทัศน์ช่องที่ 2 ของไทยพีบีเอส ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
7. รับทราบ ความคืบหน้าการเยียวยากลุ่มนักศึกษาจังหวัดปั ตตานี กรณี เรื่ องร้องเรี ยนการทาข่าว
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8. รับทราบ รายงานความเห็นคุณภาพหน้าจอ (Feedback )และสื่ อออนไลน์ไทยพีบีเอส และให้ขอ้ สังเกต
(1) ประมวลความคิดเห็นผูช้ มผูฟ้ ังผ่านศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส เดือนเมษายน 2557
(2) กิจกรรมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผูช้ ม ดังนี้
-เวทีขบั เคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ เมืองยโสธรน่าอยู่
-เวทีรับฟังความคิดเห็น กลุ่มบุคคลทัว่ ไป จังหวัดจันทบุรี
-เวทีรับฟังความคิดเห็น กลุ่มบุคคลทัว่ ไป จังหวัดนนทบุรี-ปทุมธานี
(3) สถิติความนิยมในการรับชมรายการของไทยพีบีเอส ระหว่างเดือนมกราคม–เมษายน 2557
(4) สถิติการใช้บริ การสื่ อออนไลน์ เดือนเมษายน 2557
9. รับทราบ ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ และการชี้ แจงของฝ่ ายบริ หารต่อประเด็นข้อสังเกต
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
10. รับ ทราบ ความคืบหน้าการดาเนิ นการของฝ่ ายบริ หารเรื่ องแผนการบริ หารความเสี่ ยง และแผนการ
ป้ องกันการทุจริ ตในองค์การ
11. รับทราบ รายงานทางการเงิน และต้นทุนการผลิตรายการประจาเดือนมีนาคม 2557
12. รับทราบ รายงานงบการเงินประจาปี 2556 (ผ่านการตรวจสอบของสตง.) และรายงานงบรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเปรี ยบเทียบประจาปี 2556 กับประจาปี 2555
13. อนุ มตั ิ ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี ประจาปี 2556 จานวนเงิน 450,000.00 บาท (สี่ แสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
14. อนุ มตั ิ ให้สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะใช้เงินอุดหนุ นที่ได้รับจากกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จานวน 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มบทบาทภาค
สื่ อมวลชนในการลดความเสี่ ย ง และการจัดการภัย พิ บ ัติ ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมคู่ ข นานการประชุ ม ระดับ
รัฐมนตรี ว่าด้วยการลดความเสี่ ยงภัยพิบตั ิ (6thAMCDRR)
15. อนุ มตั ิ ให้คณะกรรมการบริ หารมี อานาจอนุ มตั ิ งบอุ ดหนุ นได้ในวงเงิ นโครงการละไม่เกิ น 20 ล้าน
บาท ส่ วนโครงการที่ ได้รับ เงิ นอุ ดหนุ นเกิ นจานวนที่ ได้รับ อนุ มตั ิ ให้ค ณะกรรมการบริ หารนาเสนอ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้เงินอุดหนุนเป็ นไปอย่างคล่องตัว
มอบหมาย ให้ฝ่ายบริ หารปรับปรุ งระเบียบส.ส.ท. ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการอนุ มตั ิ
ของคณะกรรมการนโยบายต่อไป
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16. อนุมตั ิในหลักการ การเยีย่ มศูนย์ภูมิภาคประจาปี 2557
มอบหมาย ให้ ดร.สมพัน ธ์ เตชะอธิ ก กรรมการนโยบาย จัด ท ารายละเอี ย ดโครงการ โดยให้ ใ ช้
งบประมาณโครงการของคณะกรรมการนโยบายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเยีย่ มศูนย์ข่าวภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง
17. รับรองผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนจากประชาชน ดังนี้
(1) มีการแทรกภาพตราสิ นค้าในช่วงเสนอข่าวกีฬา ซึ่งอาจเข้าข่ายโฆษณาแฝง
(2) รายการทุ ก ทิ ศ ทัว่ ไทยน ารู ปภาพซึ่ งบุ คคลอื่ น เป็ นเจ้าของและนาไปลงไว้ในเว็บไซต์
พันทิป มาเผยแพร่ โดยไม่ได้ขออนุ ญาตหรื อให้ขอ้ มูลแหล่งที่มาของรู ปภาพดังกล่าวและ
ตัดลายน้ าออก
(3) การนาเสนอข่าวและรายการอาจมีเนื้อหาไม่เป็ นกลางหรื อไม่สมดุล
....................................................................................................
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