รายงานผลการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ประจาปี 2561

จัดทาโดย
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

มกราคม 2562

สารจากประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.
มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
ได้ กาหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้ บริ การและการผลิตรายการขององค์การให้ มีคุณภาพสอดคล้ อง
กับประโยชน์ สาธารณะและสังคม และสะท้ อนความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ รวมทังส่
้ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการกาหนดนโยบาย ให้ มีสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึง่ คณะกรรมการนโยบายแต่งตังจ
้ านวนไม่เกินห้ า
สิบคน เพื่อทาหน้ าที่รับฟั งความคิดเห็นและคาแนะนาจากประชาชนในวงกว้ างต่อการผลิตรายการขององค์การ
ซึ่งจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้ างต้ น ส.ส.ท. ได้ มีการสรรหาและแต่งตังสมาชิ
้
กสภาผู้ชมฯจากผู้แทนประชาชนใน
ภูมิภาคและกลุ่มประเด็นที่หลากหลายเข้ ามาทาหน้ าที่กลไกรับฟั งความคิดเห็น และเชื่อมประสานการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ระหว่าง ส.ส.ท. กับประชาชนและภาคีเครื อข่ายอย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั
จานวน 5 รุ่ น ซึง่ สมาชิกสภาผู้ชมฯ ในแต่ละรุ่ นได้ ทาหน้ าที่อย่างเข้ มแข็งและสนับสนุนการดาเนินงานขององค์การ
ด้ วยดีเสมอมา
ในนามของคณะกรรมการนโยบาย ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่ นที่ 5 ซึง่ แม้ ว่าจะเข้ ามา
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ เพียง 1 ปี แต่ได้ เสียสละแรงกาย และสติปัญญาเป็ นจิตอาสาทางานร่ วมกับไทยพีบีเอสอย่างแข็ง
ขัน และสร้ างผลงานเชิงประจักษ์ ดงั ปรากฎอยู่ในรายงานผลการดาเนินสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจา ปี 2561
ฉบับนี ้ และหวังว่าท่านจะยังคงสนับสนุน ส.ส.ท.ให้ ทาหน้ าที่สื่อมวลชนที่สร้ างประโยชน์ สาธารณะต่อสังคมและ
ประชาชนไทยอย่างเต็มภาคภูมิตลอดไป
รองศาสตราจารย์จมุ พล รอดคาดี
ประธานกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สารจากผู้อานวยการ ส.ส.ท.
ปี 2561 นับเป็ นปี เริ่ มต้ นของการเข้ าสู่ทศวรรษที่สองของไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะของประเทศ
ไทย ซึ่งไทยพีบีเอสได้ ประกาศเป้าหมายไปสู่การเป็ น “พื ้นที่การเรี ยนรู้ สาหรั บทุกคน หรื อ Learning Space for
ALL” อันสะท้ อนให้ เห็นถึงเจตนารมณ์และการพัฒนาตนเอง ไปสู่การทาหน้ าที่ที่เ ป็ นมากกว่าผู้ผลิตสื่อ แต่เป็ นผู้
ร่ วมสร้ างสรรค์การเรี ยนรู้ และใช้ ความรู้ ไปขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึง่ ภารกิจดังกล่าวนี ้ จาเป็ น
อย่างยิ่งที่ไทยพีบีเอสจะต้ องทางานร่ วมกับภาคีเครื อข่ายอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่
เป็ นกลไกหลักตาม พ.ร.บ.
ความร่ วมมือกับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในปี 2561 นี ้ นับว่ามีความก้ าวหน้ า และปรากฏผลเป็ น ที่
ประจักษ์ ในหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นการนาเสนอผลจากการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นตลอดทังปี
้ ที่มีข้อเสนอแนะ
ซึ่งฝ่ ายบริ หารของไทยพีบีเอสได้ นาไปใช้ ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562 แล้ ว รวมถึงการร่ วมขยายฐาน
เพื่อนสื่อสาธารณะ และการชี ้แนะประเด็นขับเคลื่อนทางสังคมที่สอดคล้ องกับทิศทางของไทยพีบีเอส เป็ นต้ น
ในนามของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายปฏิบตั ิของไทยพีบีเอส ดิฉนั ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ทุกท่าน และขอให้ ความร่ วมมือเหล่านี ้ สานต่อเป็ นพลังบวกที่จะช่วยกันสร้ างสรรค์และเสริ มให้ ไทยพีบีเอสเป็ นสื่อ
สาธารณะที่ทาประโยชน์ให้ แก่สงั คมได้ อย่างคุ้มค่าและยัง่ ยืนต่อไป
รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อานวยการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สารจากประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
ปี 2561 วาระ“ 10 ปี ของไทยพีบีเอสสื่อสาธารณะคุณภาพ”ของคนไทย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เป็ น
กลไกตามกฎหมายที่ทาหน้ าที่รับฟั งความคิดเห็น และสะท้ อนความต้ องการของประชาชน โดยสมาชิกสภาผู้ชมฯ
ทัง้ 50 คนใน 5 ภูมิภาคยึดมัน่ ในหลักการ 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์ต่อประชาชน ต่อองค์กร และต่อประเทศชาติ
ปรัชญาและแนวคิดในการดาเนิ นกิจกรรมของสมาชิกสภาผู้ชมฯ ถูกส่งผ่านในรุ่ นต่อรุ่ น ตามแผนยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธการจัดเวทีพฒ
ั นาคุณภาพรายการ และเวทีกลุ่มประเด็นที่หลากหลาย และสมดุล ตลอดจนการขยายฐาน
การรั บชมและรั บฟั งในทุกช่องทางการสื่อสารในสังคม Digital เพื่อบรรลุเป้าหมายการขจัดความเหลื่อมลา้ ใน
สังคมสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) รวมทังการร่
้
วมกันขับเคลื่อนห่วงโซ่คณ
ุ ภาพของ 3 เสาหลักของไทยพีบีเอส คือ
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการบริ หาร และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สู่การสร้ างองค์กร และสังคม ที่มนั่ คง
และยัง่ ยืนสืบไป
ในนามของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ขอสรุ ป/เสนอการดาเนิ นภารกิจและบทบาทหน้ าที่ของสมาชิก
สภาผู้ชมฯประจาปี 2561.ในรายงานประจาปี 2561 นี ้ และขอขอบคุณ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการ
บริ หาร และฝ่ ายปฏิบัติ ของไทยพีบีเอส ที่ร่วมสานพลังบวกในการพัฒนาการดาเนิ นกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ เพื่อ
รักษาและสร้ างสรรค์พื ้นที่การเรี ยนรู้ ไทยพีบีเอส เพื่อประชาชน และสังคมไทยอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนตลอดไป
นางจารุ นันท์ อึงภากรณ์
้
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

บทสรุ ปผู้บริหาร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดตังขึ
้ น้ ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เพื่อเป็ นกลไกการมีส่วนร่ วม และสะท้ อนความต้ องการของประชาชนต่อการผลิต
รายการและบริ การของไทยพีบีเอส ที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกรุ่ นได้ ทาหน้ าที่การรับฟั งความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากประชาชนในภูมิภาค และกลุ่มประเด็นที่หลากหลายมานาเสนอเป็ นข้ อมูลแก่ไทย
พีบีเอสเพื่อปรับปรุ ง และพัฒนาการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่ องและเป็ นผล สาหรับ ในปี 2561 นี ้ สภาผู้ชมฯ รุ่ นที่
5 ได้ ดาเนิ นการรั บฟั งความคิดเห็น จากประชาชนใน 2 รู ปแบบคือ การรั บฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุ ณ ภาพ
รายการ และการรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริ บท 6 กลุ่มประเด็น โดยมีการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น
ไปทังหมด
้
61 เวที มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 2,923 คน ทังนี
้ ข้ ้ อมูลที่ได้ รับจากการรั บฟั งความคิดเห็นได้ มีการ
นามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอต่อกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริ หาร ส.ส.ท. เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการจัดทานโยบาย และกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานของ ส.ส.ท.
ทังนี
้ ้ การจัดทาข้ อเสนอยังได้ ศกึ ษานโยบายของคณะกรรมการนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ การทางาน
ของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อไม่ให้ เกิดความซ ้าซ้ อนในข้ อเสนอ แต่จะเป็ นการเสนอเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ และ
เป็ นรู ปธรรมที่สามารถนาไปสนับสนุนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีข้อเสนอดังนี ้
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการจัดทาชุดความรู้ ในรู ปแบบ Application E-Library เพื่อนาไปติดตังใน
้
ห้ องสมุดโรงเรี ยน ห้ องสมุดประชาชน และช่องทาง On Line อื่นๆ ให้ นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน และรวมถึงผู้
พิการด้ านต่างๆ ได้ เข้ ามาค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรื อใช้ ในการอ้ างอิงต่างๆ โดยมีเนื ้อหาในรู ปแบบของข้ อมูล สกู๊ป ข่าว
สารคดี และชุด ความรู้ ด้ ว ยการจัด ตัง้ คณะท างานวิ ช าการเพื่ อ รวบรวม สัง เคราะห์ จ ากข้ อ มูลทัง้ ที่ เป็ น ข่ า ว
สัมภาษณ์ สกู๊ป เพื่อนามาจัดทาชุดความรู้ เช่น ชุดความรู้ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้ า น ชุดความรู้ ด้านการพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยของไทย ชุดความรู้ ด้านการเตรี ย มตัวทาเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น ด้ านการพัฒนา Application ที่
สามารถให้ ผ้ พู ิการด้ านการได้ ยิน ผู้พิการทางสายตา และรวมถึงผู้พิการด้ านร่ างกายอื่นๆ โดยอาศัยนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อร่ วมกันจัดทาสื่อที่เหมาะสมสาหรั บผู้พิการด้ านต่างๆ
ทังนี
้ ้ ด้ านการวางแผนการทางาน อาจตังเป้
้ าหมายสามารถผลิตออกใช้ ได้ สมบูรณ์ภายใน 2 ปี และอาจ
ใช้ แ ผนงานด้ า นวิ ช าการของสานั ก วิ ช าการเข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะท างานเพื่ อ ศึก ษาแนวทางการท างาน (การ
ศึกษาวิจยั ) และรู ปแบบ วิธีการที่จะได้ มาของ Application E-Library ต่อไป
(ข้ อเสนอเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลง : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม)
การขับเคลื่อนร่ วมกับภาคีเครื อข่ ายผ่ านช่ องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการติดตามการทางานภายใต้ “กลไกของรัฐ” ที่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ ชุมชน
การขับเคลื่อนข้ อมูลจากระดับพื ้นที่ โดยมีช่องทางการสื่อสาร เช่น กลุ่ม Line Facebook อื่นๆ กรณีตวั อย่าง กลุ่ม
Line เครื อข่ายจัดการภัยพิบตั ิ ที่ทางสมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของเครื อข่ายด้ านภัยพิบตั ิ แล้ ว
นาไปสู่การสร้ างกลุ่ม Line ขึน้ เพื่อเป็ นพื ้นที่สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความเคลื่อนไหว และรวมถึงการขอ
กาลังสนับสนุนในด้ านต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ โดยคุณดาริ น จากรายการเรี ยนรู้ ส้ ภู ยั พิบตั ิทางไทยพีบีเอสเข้ าร่ วมใน
กลุ่มด้ วย
(ข้ อเสนอเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลง : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม)

การสร้ างหุ้นส่ วนการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง
ข้ อ เสนอเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ด้ า นการทางานของศูนย์ ไ ทยพี บีเอสภูมิ ภาคทัง้ 3 ภูมิ ภาค โดยก าหนดให้ มี
แผนการการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ เชิงประเด็นของภูมิภาค 50% โดยการขับเคลื่อนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
และภาคประชาชนในระดับภูมิภาค ใช้ พื ้นที่ศูนย์ไทยพีบีเอสภูมิภาคทัง้ 3 ภูมิภาค เป็ นพื ้นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(Learning Space) เพื่อร่ วมกันกาหนดการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เชิงประเด็นของภูมิภาค มีกลไกการทางานที่มี
รู ปแบบโครงสร้ าง ต้ องไม่แข็ งตัวมากนัก อาจตังเป็
้ นคณะทางานยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาค หรื อกลุ่มสร้ างสรรค์
ประเด็นร่ วม (ตัวอย่างภาคใต้ ) สามารถขับเคลื่อนไปตามประเด็น และสถานการณ์ของพื ้นที่ได้ โดยมีสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังในภูมิภาคเป็ นตัวเชื่อมประสาน ฝ่ ายเครื อข่ายและชุมชนสัมพันธ์ สานักสื่อสารภาคีสมั พันธ์ ร่ วมกันขับเคลื่อน
กับศูนย์ไทยพีบีเอสทัง้ 3 ภูมิภาค
(ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมจากแผนงานยุทธศาสตร์ ภาคีห้ นุ ส่วน (Partnership Strategic Plan))
การมีส่วนร่ วม
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการของภาคีเครื อข่าย ประชาชน ในการกาหนดทิศทางการ
นาเสนอรายการต่างๆ รวมถึงการติดตามการทางานของ ส.ส.ท. นอกจากที่สภาผู้ชมฯ จะมีบทบาทในการจัดเวที
รับฟั งความคิดเห็นแล้ ว การสร้ างช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย หรื อพื ้นที่ในการให้ ผ้ พู ิการด้ านต่างๆ ได้ มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ด้ านการพัฒนาคุณภาพรายการ ทางสานักรายการสามารถเข้ ามาร่ วมเวทีและออกแบบการรับฟั งในเวที
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการของสภาผู้ชมฯ ได้ การนาผู้ผลิต หรื อพิธีกรรายการพบประชาชนจะช่วยให้ ความนิ ยม
และพัฒนาไปสู่การสร้ าง ThaiPBS Fan Club (แผนยุทธศาสตร์ ภาคีห้ นุ ส่วน (Partnership Strategic Plan)) และ
รวมถึงสานักข่าวทังในส่
้ วนภูมิภาค และส่วนกลางสามารถเข้ าร่ วมวางแผน ออกแบบการรับฟั งในเวทีรับฟั ง ความ
คิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น ได้ เช่นกัน
(ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการมีส่วนร่ วมของสภาผู้ชมฯ ภาคีเครื อข่าย และประชาชนทัว่ ไป ใน
การกาหนดนโยบายการเสนอข่าว ผลิตรายการ การติดตามการดาเนินงานของ ส.ส.ท.ฯ)
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บทที่ 1
ความเป็ นมา และบทบทหน้ าที่ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
1.1 ความเป็ นมา
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เกิดขึน้
ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 มาตรา 45 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายของ ส.ส.ท.ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนทังทางตรงและทางอ้
้
อม ในการ
กาหนดทิศทางการให้ บริ การเพื่อประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยมีองค์ประกอบสมาชิกสภาผู้ชมฯ ที่มาจากการ
สรรหาและคัดเลือกผู้แทนผู้ชมผู้ฟังจากภูมิ ภาค และกลุ่มประเด็นทั่วประเทศจากจานวนไม่ เกิน 50 คน โดยมี
ประเภทและที่มาดังนี ้
1) สมาชิกซึง่ เป็ นบุคคลที่องค์กร หรื อกลุ่มเครื อข่ายภาคพลเมืองต่างๆ เสนอรายชื่อ หรื อบุคคลผู้สมัคร
เสนอชื่อตนเองจาก 5 ภูมิภาค และแต่ละภูมิภาคให้ มีผแู ทนภูมิภาคละ 4 คน รวม 20 คน
2) ผู้แทนประเด็นจานวน 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน รวม 30 คน โดยอยู่ในกลุ่มประเด็นแต่ละกลุ่มดังนี ้
2.1) กลุ่ม สัง คมและคุณภาพชี วิ ต เช่ น คนพิ ก าร สุข ภาพ ครอบครั ว ผู้สูง อายุ ส่ ง เสริ ม
สถานภาพสตรี ผู้บริ โภค
2.2) กลุ่มการศึกษาและการเรี ยนรู้ เช่น การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย นักวิชาการและการวิจยั เด็กและเยาวชน
2.3) กลุ่ ม สื่ อ สาธารณะ เช่ น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ สื่ อ กระจายเสี ย งภาคพลเมื อ ง
สื่อพื ้นบ้ าน
2.4) กลุ่ ม เศรษฐกิ จ และ การพั ฒ นา เช่ น ธุ ร กิ จ และผู้ ประกอบกา ร หอการค้ า
สภาอุตสาหกรรม แรงงานในระบ แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ ามชาติ คนจนเมือง
2.5) กลุ่ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อ ม เช่ น สิ่ ง แวดล้ อม ฐานทัพ ยากรธรรมชาติ
เกษตรกร ประมง
2.6) กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย เช่น ความหลากหลาย
ทางเพศ ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื ้นเมือง สิทธิ มนุษยชน ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา พัฒนา
ประชาธิปไตย
ทังนี
้ ้ ที่มาของสมาชิกมาจากสมาชิกสภาคัดเลือกจากรุ่ นเดิมที่จะพ้ นวาระจานวน 15 คน และ
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาจานวน 35 คน รวม 50 คน
1.2 บทบาทหน้ าที่
ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560 ข้ อ 7 กาหนดบทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีดงั ต่อไปนี ้
1) มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายการเสนอข่ าว รายการ และติดตามการดาเนิ นงานขององค์การ
ตลอดจนการขยายฐานของผู้ใช้ บริ การ
2) ติดตามรั บชมและรั บฟั งรายการจากทุกช่องทางขององค์การ และนาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หารหรื อคณะกรรมการนโยบาย
3) จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่ วมในการรั บฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่อรายการของ
องค์การ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาแนวทางการดาเนินงานขององค์การ
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4) ขยายเครื อข่าย ฐานผู้ชมผู้ฟังรายการ เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นต่อรายการ
และกิจการขององค์การ
5) จัด ท ารายงานความคิ ด เห็น และข้ อเสนอแนะที่มี ผลมาจากการรวบรวมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็นและ
ข้ อเสนอแนะในภูมิภาคและในวงกว้ าง โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ ครอบคลุมประเด็นที่สะท้ อนถึง
คุณภาพ มาตรฐานจริ ย ธรรมองค์ ก าร และผลกระทบจากการนาเสนอรายการทุก ไตรมาสและ
ประจาปี เพื่อส่งมอบให้ คณะกรรมการบริ หารนาเสนอคณะกรรมการนโยบาย
6) จัด ท ารายงานการด าเนิ นงานของสภาผู้ช มและผู้ฟั งรายการประจาปี และการถอดบทเรี ยนการ
ทางานจองสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปี พร้ อมข้ อเสนอแนะที่มีเหตุผลสนับสนุนจากข้ อมูลที่
รวบรวมได้ เพื่อส่งมอบให้ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย
7) หน้ าที่อื่นๆ ที่กฎหมายกาหนด
1.3 โครงสร้ าง
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1.4 สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่ นที่ 5

นางจารุ นันท์ อึง้ ภากรณ์
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสังคมและ
คุณภาพชีวิต

นายร่ มไทร ทิพยเศวต
ประธานคณะที่ปรึกษา
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ
และการพัฒนา

นายปนิธิ ศิริเขต
รองประธานสภา
ฝ่ ายวิชาการและกฎหมาย
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ
และการพัฒนา

นางสาวธนพร วิจนั ทร์
รองประธานสภา
ฝ่ ายบริหาร
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ
และการพัฒนา
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นายสุนทร รักษ์ รงค์
รองประธานสภา
ฝ่ ายพัฒนา
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม

นางสุดศิริ ทากาโน
เลขานุการสภา
สมาชิกสภา ภูมิภาคกรุงเทพฯ และ
ปริ มณฑล

นางสาวอุบลวรรณ คงสว่ าง
ประธานการเงิน
สมาชิกสภา ภูมิภาคกลาง

นายเกียรติกร อัตรสาร
ผู้ช่วยเลขานุการสภา
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นการศึกษา
และการเรี ยนรู้

ว่ าที่ร้อยตรีหญิง
สกาวรัตน์ ศรีวิเชียร
ผู้ช่วยการเงิน
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม

นางสาวอิสรีย์ ชมภูศรีรักษ์
ประธานภูมภิ าคเหนือ

นางสาวนิชรา บุญตะนัย
ประธานภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

4

นายธนกร วังฐาน
นักวิชาการและติดตามกลาง
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสังคมและ
คุณภาพชีวิต

นายรพินทร์ ยืนยาว
นักวิชาการและติดตามกลาง
สมาชิกสภา ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์
ประธานภูมภิ าคกลาง

นายวิระ ปั จฉิมเพ็ชร
ประธานภูมภิ าคใต้

นายปรธณ แสงนิล
ประธานภูมภิ าคกรุ งเทพฯ และ
ปริมณฑล

นางสาวธัญชนก หอมขาว
ประธานกลุ่มประเด็นสังคมและ
คุณภาพชีวิต

นายวศิน มหัตนิรันดร์ กุล
ประธานกลุ่มประเด็นการศึกษา
และการเรียนรู้

นายฮาริส มาศชาย
ประธานกลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ

นายสถิรพงศ์ สุรินทร์ วรางกูร
ประธานกลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ
และการพัฒนา

นายพรรณนา ราชิวงศ์
ประธานกลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

พระอธิการดุษฎี อังสุเมธางกูร
ประธานกลุ่มประเด็น
พหุวัฒนธรรม ศาสนา และ
ส่ งเสริมประชาธิปไตย
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นายเจนวิทย์ วิโสจสงคราม
สมาชิกสภา ภูมภิ าคเหนือ

นายรณชัย ชัยนิวัฒนา
สมาชิกสภา ภูมภิ าคเหนือ

นางสาวสิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ
สมาชิกสภา ภูมภิ าคเหนือ

นางสาวแสงระวี ดาปะ
สมาชิกสภา ภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสมจิตร ศรีลาโพธิ์
สมาชิกสภา ภูมภิ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววลัยรัถยา พิทธยาพิทกั ษ์
สมาชิกสภา ภูมภิ าคกลาง

นายมงคล จรัสนิรัติศัย
สมาชิกสภา ภูมภิ าคกลาง

6

นายมูฮาหมัด ดือราแม
สมาชิกสภา ภูมภิ าคใต้

นายศักดิ์กมล แสงดารา
สมาชิกสภา ภูมภิ าคใต้

นายอนันต์ เขียวสด
สมาชิกสภา ภูมภิ าคใต้

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ
สมาชิกสภา ภูมภิ าคกรุ งเทพฯ
และปริมณฑล

นางธดากรณ์ สุทธิพร
สมาชิกสภา ภูมภิ าคกรุ งเทพฯ
และปริมณฑล

นางเพ็ญศรี โพธิ์แหน
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสังคม
และคุณภาพชีวิต

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสังคม
และคุณภาพชีวิต
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นายสมจิต สุวรรณบุษย์
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
การศึกษาและการเรียนรู้

นายสุทธิพงษ์ ปิ โย
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
การศึกษาและการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรู ณ์ เชน สุขคุ้ม

นายอภิวัตร กูบกระโทก
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ

นายปริญญา แทนวงษ์
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ

นางสาวปี ยาภรณ์ พุ่มพวง
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ

สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
การศึกษาและการเรียนรู้

นางสาววรัญญา ท้ วมสัมฤทธิ์
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
เศรษฐกิจและการพัฒนา

นายฉัตรชัย สุวาทิต
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ
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นายไพรัช ชะบางบอน
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

นางณิชรัศม์ แลวงค์ นิล
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

นายเธียรศักดิ์ ปิ ยธรรมศิริ
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นพหุ
วัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริม
ประชาธิปไตย

นายบดินทร์ พลธรส
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นพหุ
วัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริม
ประชาธิปไตย

นายไวยิ่ง ทองบือ
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นพหุ
วัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริม
ประชาธิปไตย

นายธนากร พรมลิ
สมาชิกสภา กลุ่มประเด็นพหุ
วัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริม
ประชาธิปไตย
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แหล่ งข้ อมูล
1) ระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรร
หา และการดาเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560
2) ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ปงระเทศไทย เรื่ อง แต่งตังประธานสภา
้
ผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
3) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
001/2561 เรื่ อง แต่งตังรองประธานและเลขานุ
้
การสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2561
4) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
002/2561 เรื่ อง แต่งตังประธานภู
้
มิภาค และประธานกลุ่มประเด็น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
5) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
003/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะอ
้
านวยกลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
6) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
004/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะท
้
างานปรั บ ปรุ งแก้ ไขข้ อบัง คับ สภาผู้ช มและผู้ฟังรายการ ณ วันที่ 7
มีนาคม 2561
7) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
006/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะที
้
่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561
8) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
007/2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตัง้ คณะอ านวยการกลาง สภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ (เพิ่ ม เติ ม ) ณ วัน ที่ 7
มีนาคม 2561
9) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
008/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจาไตรมาส
และประจาปี และรายงานการดาเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 25
มิถนุ ายน 2561
10) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
009/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
11) ข้ อบังคับการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2561 ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
12) ข้ อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ว่าด้ วยโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ พ.ศ.
2561 ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
13) ประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ที่
010/2561 เรื่ อ ง แต่ ง ตั ง้ คณะท างานสมั ช ชาเครื อ ข่ า ยเพื่ อ นสื่ อ สาธารณะระดั บ ชาติ ประจ าปี
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 29 กันยายน 2561
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บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ การทางานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ วัตถุประสงค์ รวมถึง ยุทธศาสตร์ การ
ทางานเพื่อขับเคลื่อนการรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ ประเทศ รวมถึงการรั บ
ฟั งเชิงบริ บทสถานการณ์ ที่หลากหลาย เพื่อนามาจัดทาเป็ นข้ อเสนอเพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนาการดาเนินงาน
ของ ส.ส.ท.
2.1 วัตถุประสงค์
1) พัฒนาการให้ บริ การและการผลิต รายการขององค์ การให้ มีคุณภาพและสอดคล้ อ งกับ ประโยชน์
สาธารณะและสังคม
2) สะท้ อนความต้ องการของผู้ใช้ บริ การ
3) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบายองค์การ
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
แผนยุทธศาสตร์ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจาปี พ.ศ.2561 กาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ มีดงั ต่อไปนี ้

วิ สั ย ทั ศ น์ (Vison) : สร้ างสานึ ก ความเป็ นเจ้ าของสื่ อสาธารณะด้ วยการใช้ ประโยชน์ และพัฒนาสื่อ
สาธารณะสู่การเปลี่ยนแปลงภายใต้ ความ “แตกต่างบนความยัง่ ยืน”
พันธกิจ (Mission)
1) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกประสานความร่ วมมือระหว่างเครื อข่าย/หุ้นส่วนทางสังคม และ
ส.ส.ท.ในการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มคุณค่า และใช้ ประโยชน์รายการ
2) พัฒนาระบบการจัดการฐานข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) พัฒนาขยายฐานสมาชิก สร้ างสานึกการเป็ นเจ้ าของและมีส่วนร่ วมในการสร้ า งสรรค์สังคมแห่งการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิตบนพื ้นที่การเรี ยนรู้ (Learning Space) แบบองค์รวมในทุกภูมิภาค
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4) การสร้ างและพัฒนากระบวนการจัดทาข้ อเสนอเชิงนโยบาย

2.3 ยุทธศาสตร์
แผนยุท ธศาสตร์ สภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ ประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดยุท ธศาสตร์ แ ละแผนการ
ดาเนินงาน มีดงั ต่อไปนี ้
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2.3.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการรั บฟั งความคิดเห็น
เป้ าหมาย : เกิดข้ อเสนอจากการรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สะท้ อนความต้ องการ
จากประชาชนในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มประเด็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการและบริ การของ ส.ส.ท.ได้ อย่างมี
ประสิทธิผล

แผนงานกิจกรรมหลัก จานวน 3 แผนงาน ได้ แก่
1) แผนงานจัดกิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็นทุกช่องทางสื่อ
2) แผนงานจัดกิจกรรมรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 5 ภูมิภาคทุกช่องทางสื่อ
3) แผนงานติดตามหนุนเสริ มวิชาการและสนับสนุนเวทีการรับฟั งความคิดเห็น
2.3.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วม
เป้ าหมาย : เกิดเครื อข่ ายความร่ วมมือของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ภาคีภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ชม
และผู้ฟัง และ ส.ส.ท. ร่ วมพัฒนาแนวทางการดาเนินงานขององค์การ และการสร้ างการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลง
สังคม

13

แผนงานกิจกรรมหลัก จานวน 6 แผนงาน ได้ แก่
1) แผนงานพัฒนาและการสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายใน ส.ส.ท.
2) แผนงานพัฒนาและการสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก ส.ส.ท.
3) แผนงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สาหรับส่วนกลาง ภูมิภาค และกลุ่มประเด็น
4) แผนงานจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะ 5 ภูมิภาค
5) แผนงานจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ
6) แผนงานจัดกิจกรรมความรั บผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริ มอัตลักษณ์และคุณค่าของสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ (CRS)
2.3.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิชาการ
เป้ าหมาย : เกิดผลงานวิชาการที่เกิดจากการดาเนิ นงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และสนับสนุน
การดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ

แผนงานกิจกรรมหลัก จานวน 5 แผนงาน ได้ แก่
1) แผนงานทบทวน/พัฒนาและจัดทาคู่มือดาเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2) แผนงานจัดประชุม/สรุ ปและจัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ ๖ กลุ่ม
ประเด็น
3) แผนงานจัดประชุม/สรุ ปและจัดทารายงานการรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
4) แผนงานจัดประชุม/ถอดบทเรี ยน/สรุ ปและจัดทารายงานรายไตรมาส/รายงานประจาปี
5) แผนงานจัดประชุมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
- เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2.3.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ด้ านการขับเคลื่อนงานกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เป้ าหมาย : เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการให้ บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ และแผนงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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แผนงานกิจกรรมหลัก จานวน 2 แผนงาน ได้ แก่
1) แผนงานการจัดประชุมคณะทางานตามโครงสร้ าง/ตามที่มอบหมายไม่เกิน ๒๕ ครัง้
2) แผนงานการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไม่เกิน ๗ ครัง้
1.3.5 แผนงานตามงบประมาณดาเนินการ

ประกอบด้ วยแผนงานกิจกรรมหลักจานวน 4 แผนงาน ได้ แก่
1) แผนงานจัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานภูมิภาค
2) แผนงานสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการปฏิบตั ิงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานภูมิภาค
3) แผนงานจัด สวัสดิก ารประกันภัย สมาชิ ก สภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการและเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ูประสานงาน
ภูมิภาค
4) แผนงานสนับสนุนค่าบริ หารจัดการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาค
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นกลไกทางกฎหมายที่เชื่อมโยงผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในการเสนอความ
คิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาคุณภาพรายการ และการด าเนิ นงานขององค์ การ เพื่ อ ให้ สื่อ ต่ า งๆ ของ ส.ส.ท.
สามารถตอบสนองประโยชน์ และความต้ องการของคนทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มที่หลากหลาย ในทุกช่องทางการสื่อสาร
ได้ อย่างชัดเจน และเป็ นธรรม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจึงได้ มีแผนยุทธศาสตร์ การทางาน 4 ด้ าน คือ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการรับฟั งความคิดเห็น มีเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดข้ อเสนอจากการรับฟั งความคิดเห็น
และข้ อเสนอเชิงนโยบายที่สะท้ อนความต้ องการจาก ประชาชนในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มประเด็นเพื่อการพัฒนา
คุณภาพรายการและบริ การของ ส.ส.ท.ได้ อย่างมีประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม มีเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดเครื อข่ายความร่ วมมือ
ของสภาผู้ชมฯ ภาคีภาคประชาสังคม กลุ่มผู้ชมและผู้ฟัง และ ส.ส.ท. ร่ วมพัฒนาแนวทางการดาเนิ นงานของ
องค์การ และการสร้ างการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงสังคม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิชาการ มีเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดผลงานวิชาการที่เกิดจากการดาเนินงานของสภา
ผู้ชมฯและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาผู้ชมฯ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ด้ านการขับเคลื่อนงานกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานของสภาผู้ชมฯให้ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ และแผนงานได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการรั บฟั งความคิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ด้านการรั บฟั ง มีเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดข้ อเสนอจากการรั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอเชิง
นโยบายที่สะท้ อนความต้ องการจากประชาชนในทุกภูมิภาคและทุกกลุ่มประเด็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ
และการขับเคลื่อนปรเด็นและสถานการณ์ของสังคม รวมถึงการบริ การของ ส.ส.ท.ได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมีการ
จัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นไปทังหมด
้
61 เวที มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 2,923 คน แบ่งเป็ นเวทีรับฟั งความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 30 เวที มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 1,190 คน และเวทีรับฟั งความตามบริ บทและ
สถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น 31 เวที มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 1,733 คน ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่ได้ รับจากการรับฟั งความ
คิดเห็นได้ มีการนามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอต่อกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริ หาร ส.ส.ท.
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทานโยบาย และกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานของ ส.ส.ท.
ตารางที่ 1 สรุ ปผลดาเนินการจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ ประจาปี 2561
ภูมิภาค
จานวนเวที
จานวนผู้เข้ าร่ วม
กรุ งเทพและปริ มณฑล
6
230
กลาง
6
200
ใต้
6
232
เหนือ
6
222
ตะวันออกเฉียงเหนือ
6
306
รวม
30
1,190
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3.1.1 การดาเนินงานรั บฟั งความคิดเห็น
1) การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสื่อสารรับฟั งความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ มาเสริ มกับการจัดเวที
รับฟั ง ความคิดเห็นเพื่อให้ ได้ รับข้ อมลูที่รอบด้ านและรวดเร็ วยิ่งขึน้ เช่น Google form Line หรื อ Face book Live
พบว่า สามารถใช้ ในการรั บฟั งความคิดเห็น และสื่ อสารข้ อมูลการรั บฟั งความคิดเห็นบ้ างแล้ ว เป็ นพัฒนาการที่
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์สื่อและยุทธศาสตร์ การดาเนินงานของไทยพีบีเอส
2) ด้ า นเวที รับ ฟั งความคิด เห็นเพื่อ พัฒนาคุณภาพรายการ พบว่ า มี ก ารพัฒ นาการรั บฟั ง โดยการนา
เครื่ องมือ Media Lab มาใช้ ในกระบวนการรับฟั งความคิดเห็น ทาให้ เกิดความชัดเจนในการกาหนดเป้าหมายการ
ดาเนิ นงาน และการสรรหากลุ่ม ผู้เข้ าร่ ว มเวทีมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ใ้ นขัน้ ตอนการรั บฟั งความคิดเห็นมี ก ารให้
ผู้เข้ าร่ วมเวทีทาการบ้ านโดยการชมรายการตามโจทย์ที่ทางผู้จัดได้ ให้ ไปก่อนล่วงหน้ า เพื่อให้ มีข้อมูลนามาสู่การ
แลกเปลี่ยนในเวทีได้ อย่างมีประสิทธิ ผล รวมถึงมีการพัฒนาสมาชิกสภาฯ ให้ เป็ น Facilitator ในการเอื ้ออานวย
และระดมความคิดเห็นจากเวที นับเป็ นการเตรี ยมพร้ อมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯในการทาหน้ าที่ รับฟั ง
ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่จะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพรายการได้ อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้
นอกจากนี ้สภาผู้ชมฯ ยังได้ มีการบูรณาการทางานกับหน่วยงานภายใน เช่น ศูนย์เพื่อนไทยพีบีเอส สานัก
ข่ าว และสานักรายการในการคัดสรรรายการหรื อประเด็นที่จะรั บฟั งความคิดเห็น และการเชิญผู้ผลิตรายการไป
ร่ วมรั บฟั งความคิดเห็นในเวทีเพื่อสร้ างความสัมพันธ์และได้ รับทราบข้ อมูลมาพัฒนารายการได้ ทนั ท่วงที รวมถึง
การร่ วมมือกับศูนย์ภมู ิภาคไทยพีบีเอสและฝ่ ายเครื อข่ายและชุมชนสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมพื ้นที่การเรี ยนรู้ และ
การขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ประเด็นทางสังคมที่สาคัญในภูมิภาคต่างๆ ด้ วย เป็ นต้ น
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จากยุทธศาสตร์ ด้านการรั บฟั งความคิดเห็นของสภาผู้ชมฯ ซึง่ มีเป้าหมายเพื่อให้ เกิดข้ อเสนอจากการ
รั บฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอเชิงนโยบาย ที่สะท้ อนความต้ องการจากประชาชนในทุกภูมิภาค และทุกกลุ่ม
ประเด็นเพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการและบริ การของ ส.ส.ท.ได้ อย่างมีประสิทธิผล โดยมี 1) แผนงานจัดกิจกรรม
รั บฟั งความคิดเห็ นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็นทุกช่องทางสื่อ และ 2) แผนงานจัดกิจกรรมรับฟั ง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ 5 ภูมิภาคทุกช่องทางสื่อ 3) แผนงานติดตามหนุนเสริ มวิ ชาการและ
สนับสนุนเวทีการรับฟั งความคิดเห็น และยังมีกลไกการขับเคลื่อนการทางานเชิงรุ กทังด้
้ านการเข้ าร่ วมกิจกรรม
กับเครื อข่ายของสภาผู้ชมฯ การใช้ กลไกพลเมืองตื่นรู้ เช่น การให้ ความรู้ ทงด้
ั ้ านวิชาการ ทักษะต่างๆ ผ่านการทา
กิ จ กรรม CSR รวมถึง การสร้ างพื น้ ที่ ร่ ว มเรี ย นรู้ กับ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ และน าการสื่ อ สารทาง Online มาใช้ ใ น
กระบวนการทางาน เช่น การใช้ Google form / Line / Facebook Live เป็ นต้ น ทังหมดเพื
้
่อขับเคลื่อนการเรี ยนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง ซึง่ สามารถสรุ ปผลการทางานได้ ดงั นี ้
3.1.2 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
1) ด้ านเนื อ้ หารายการ พบว่า การผลิตรายการที่มีเนื อ้ หาที่ส่มุ เสี่ยงก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางสังคม
ควรมีการคัดกรองอย่างถี่ถ้วน การนาเสนออย่างรอบด้ าน การสร้ างเครื อข่ายด้ านข้ อมูลข่าวสารในพื ้นที่ เพื่อจะได้
ข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จและถูกต้ องมากขึน้ การเพิ่มรายการที่เป็ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเยาวชน (อายุ 20-23 ปี )
ให้ มากขึน้ เช่น รายการที่ส่งเสริ มทักษะการใช้ ชีวิต การเรี ยน การทางาน เป็ นต้ น
2) ด้ านการใช้ ประโยชน์ พบว่า การนารายการที่มีเนื ้อหาสาระ ความรู้ ด้านต่างๆ ที่เป็ น ประโยชน์ และ
เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนการสอน ชีวิตประจาวันมาจัดทาเป็ น e-Library เพื่อให้ มีการสืบค้ นได้ ง่าย สะดวก และการ
พัฒนารายการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้ มากขึน้ เพื่อให้ สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้ เช่น กลุ่มผู้พิการด้ านต่างๆ
3) ด้ า นการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน พบว่า การเพิ่มช่องทางการมี ส่ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การ
พัฒนารายการ ผังรายการ การนารายการมาเสนอซ ้า (การรี รัน) และการเพิ่มพื ้นที่ เวลาให้ นักสื่อสารภาคพลเมือง
มากขึน้ เพื่อนาเสนอข้ อมูล เรื่ องราว ข้ อเท็จจริ งจากพื ้นที่
4) ด้ านการสร้างกลไกการทางานระหว่ างสภาผู้ชมฯ กับฝ่ ายผลิ ตรายการ พบว่า ผู้ผลิตรายการ
หรื อผู้เกี่ยวข้ องเข้ าร่ วมในเวทีรับฟั งเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ เพื่อนาเสนอ และรั บฟั งข้ อเสนอจากเวทีรับฟั ง
โดยตรง เพื่อให้ ผ้ ผู ลิตได้ รับข้ อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เพื่อแก้ ปัญหาความล่าช้ าของข้ อมูล รวมถึงการร่ วมแลกเปลี่ยน
ในด้ านต่างๆ
3.1.3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากเวทีรับฟั งความคิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่ม
ประเด็น
ด้ านเวทีรับฟั งความคิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น พบว่าการจัดแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่ม
ประเด็น (Cluster) โดยใช้ สถานการณ์ และบริ บทของสังคมของแต่ละภูมิภาคและนามาเชื่อมร้ อยเป็ นภาพรวมของ
ประเทศ โดยมี ก ารสรรหาผู้เข้ า ร่ วมรั บ ฟั ง ข้ อ มูลและระดมความคิ ด เห็น จากผู้เกี่ ย วข้ องที่ห ลากหลายทังภาคี
้
เครื อข่าย องค์กรภาครัฐ และเอกชน สถาบันวิชาการ นักวิชาการ ประชาชน ภาคประชาสังคม ทาให้ มีความชัดเจน
ในการพั ฒ นาข้ อเสนอด้ า นเนื อ้ หาที่ จ ะใช้ สื่ อ สารและการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะที่ น าไปสู่ ก ารการ
เปลี่ยนแปลงทังในระดั
้
บภูมิภาคและประเทศมากยิ่งขึน้
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ตารางที่ 2 สรุ ปผลดาเนินการจัดเวทีรับฟั งความตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น ประจาปี 2561
กลุ่มประเด็น
จานวนเวที
จานวนผู้เข้ าร่ วม
สังคมและคุณภาพชีวิต
5
305
การศึกษาและการเรี ยนรู้
5
326
สื่อสาธารณะ
5
260
เศรษฐกิจและการพัฒนา
6
298
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
5
287
พหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา และส่งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย
5
257
รวม
31
1,733
กลุ่มประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า ความเหลื่อมล ้า การเข้ าถึงด้ านความยุติธรรม การทางาน
ของเจ้ าหน้ าที่ที่ไม่สามารถสนองต่อความเดือดร้ อน และทัศนคติผ้ คู นในสังคมที่มีต่อปั ญหา การเข้ าถึงข้ อมูลข้ อมูล
และรู้ เท่าทัน การโฆษณาเกินจริ ง การขาดความรู้ ด้านสิทธิ ปั ญหาด้ านสวัสดิการที่รัฐ จัดให้ ไม่ครอบคลุม ไม่
เพียงพอต่อการดารงชีวิต รั ฐต้ องมีบานาญพื ้นฐานให้ กับทุกคนอย่างเพียงพอ เพื่อทาให้ คนไม่ต้องรู้ สึกกังวลกับ
อนาคต
กลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรี ยนรู้ พบว่า การปฏิรูปการศึกษาไทยตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ยัง
ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นรู ปธรรม ปั จจัยสาคัญประการหนึ่งคือ การปฏิรูปส่วนใหญ่เป็ นการขับเคลื่อนจาก
บนลงล่าง การปฏิรูปโดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้ องถิ่นจะช่วยพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงเพื่อ
นาไปปฏิบตั ิให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนท้ องถิ่น และประเทศชาติได้ อย่างแท้ จริ ง
กลุ่ มประเด็นสื่ อสาธารณะ พบว่า ปั จจุบันมีการโฆษณาเกินจริ งและผิดกฎหมาย เมื่อเกิดปั ญหาจาก
การใช้ งานสื่อออนไลน์แต่ไม่ร้ ู ว่าจะไปขอความช่วยเหลือจากใคร เช่น ถูกนาข้ อมูลข้ อมูลส่วนตัวไปทาเป็ นโปรไฟล์
ลวง เพื่อแอบอ้ างในการทาหลอกลวงผู้อื่นว่าขายบริ การทางเพศ หรื อ หลอกลวงในการซื ้อขายสินค้ าในออนไลน์
เป็ นต้ น และรวมทังหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องไม่มีการบังคับใช้ กฎหมายอย่างจริ งจัง
กลุ่ มประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา พบว่า นโยบายของรั ฐที่ม่งุ เน้ นพัฒนาด้ านอุตสาหกรรม ได้
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื ้นที่ของการพัฒนา ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วม การไม่ร้ ู เท่าทันข้ อมูลข่าวสาร
ข้ อมูลที่ไม่เป็ นข้ อเท็จจริ ง ส่งผลต่อการปรั บตัวของคนในพื ้นที่ ทังด้
้ านที่ดินทากิน แหล่งทรั พยากร แหล่งนา้ และ
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามมา อีกทังหน่
้ วยงานรัฐในพื ้นที่ไ ม่สามารถดาเนินการจัดการ หรื อแก้ ไขปั ญหาได้
กลุ่ มประเด็นสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ พบว่า การปรับตัวของเกษตรกรจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว หรื อการเลิกใช้ สารเคมีกรณี ยาฆ่าหญ้ า นอกจากการขับเคลื่อนเชิงนโยบายแล้ ว การสร้ างทางเลือก หรื อ
ทางออกให้ เกษตรกรในพื ้นที่ในการลด ละ เลิกใช้ ยาฆ่าหญ้ าจะมีทางออกอย่างไร ด้ านการปรั บตัวของเกษตรกร
ไปสู่วิถีเกษตรอินทรี ย์ ต้ องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง มีความซื่อสัตย์ในการทาเกษตรอินทรี ย์ และต้ องพึ่งพา
ตัวเองให้ ได้ การรวมกลุ่มเพื่อเป็ นผู้กาหนดราคา และจาหน่ายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้ าคนกลางยังคงเป็ นสิ่งที่ต้อง
ร่ วมกันพัฒนาต่อไป
กลุ่มประเด็นพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย พบว่า ความเหลื่อมล ้าทาง
สังคม ยังคงเป็ นประเด็นสาคัญในสังคมไทย ความไม่เข้ าใจ และไม่เข้ าถึ งวิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ของรัฐ ปั ญหาด้ านความไม่เข้ าใจในระบอบประชาธิปไตย ทาอย่างไรประชาชนจะเกิดความเชื่อมั่น
ในระบอบและเล็งเห็นถึงหน้ าที่พลเมือง ที่สาคัญคือ คนไทยส่วนใหญ่เข้ าไม่ถึงสิทธิของตนเอง ขาดความรู้ ความ
เข้ าใจเรื่ องประชาธิปไตย
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สรุ ปสถานการณ์ 6 กลุ่ มประเด็น พบว่า ประเด็นด้ านความเหลื่อมล ้าที่เกิดขึน้ ในทุกๆ ประเด็นของ
สังคมไทย การเข้ าถึงสิทธิด้านต่างๆ การช่วงชิงฐานทรัพยากรจากชุมชน ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ
ที่ม่งุ ไปสู้การสร้ างความมั่งคั่งทางด้ านเศรษฐกิจ จนละเลยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นที่เป็ นปั ญหา
ของชุมชนคือ การรู้ ไม่เท่าทันนโยบายด้ านการพัฒนาของรัฐ ทาให้ ไม่สามารถปรับตัว หรื อเตรี ยมความพร้ อมได้ ทนั
และที่สดุ ของปั ญหาคือ ประชาชน ชุมชนขาดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา ทังที
้ ่เป็ นการพัฒนาในพื ้นที่ตนเอง กลับ
ไม่มีการมีส่วนร่ วมในการตัดสินแต่อย่างไร จึงมีข้อเสนอจาก 6 กลุ่มประเด็นดังนี ้

1) ด้ านการนาเสนอเนือ้ หา พบว่า มีข้อเสนอให้ ไทยพีบีเอสนาเสนอผลกระทบจาก “กลไกของรั ฐ” ด้ าน
ต่างๆ เช่น การนาเสนอข้ อเท็จจากที่เกิดขึนในพื
้
้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากนโยบายรั ฐ ด้ านการพัฒนาของรัฐที่ทา
ให้ เกิดความเหลื่อมล ้าจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การศึกษา ด้ านการทางานของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ทาให้ เกิด
ปั ญหาการเข้ าถึงสวัสดิการด้ านต่างๆ ของรั ฐ ความยุติธรรม ที่ดินทากิน และที่สาคัญ ประชาชนขาดการมีส่วน
ร่ วมในการร่ วมกาหนดการพัฒนาในด้ านๆ โดยเฉพาะในพื ้นที่ที่อยู่ในเขตของการพัฒนาของรั ฐ และการออก
นโยบายที่ม่งุ พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้ างรายได้ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงการออกพระราชบัญญัติที่
เอื ้อต่อนักลงทุน จนละเลยการพัฒนามนุษย์
2) ด้ านการมีส่วนร่ วม พบว่า มีข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสในการสร้ างกลไกการทางานที่ชดั เจนร่ วมกับกับ
ภาคีเครื อข่ ายที่หลากหลายในระดับ ภูมิ ภาค โดยใช้ พื ้นที่ศูนย์ไทยพีบีเอสภูมิ ภาคทัง้ 3 ภูมิภาค เช่น เป็ นพื ้นที่
แลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ (Learning Space) เพื่อร่ วมกันกาหนดประเด็นในการขับเคลื่อนร่ วมกัน และสร้ างการเป็ น
หุ้นส่วนการทางานมากขึน้
4) ด้ านการขับเคลื่อนร่ วมกับภาคีเครื อข่ ายผ่ านช่ องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อติดตามการ
ทางานภายใต้ “กลไกของรัฐ” ที่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ ชุมชน การขับเคลื่อนข้ อมูลจากระดับพื ้นที่ โดยมีช่องทางการ
สื่อสาร เช่น กลุ่ม Line Facebook อื่นๆ กรณีตวั อย่าง กลุ่ม Line เครื อข่ายจัดการภัยพิบตั ิ ที่ทางสมาชิกสภาผู้ชมฯ
ได้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของเครื อข่ายด้ านภัยพิบัติ แล้ วนาไปสู่การสร้ างกลุ่ม Line ขึน้ เพื่อเป็ นพื ้นที่สื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล ความเคลื่อนไหว และรวมถึงการขอกาลังสนับสนุนในด้ านต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ โดยคุณดาริ น
จากรายการเรี ยนรู้ ส้ ภู ยั พิบตั ิทางไทยพีบีเอสเข้ าร่ วมในกลุ่มด้ วย
3) ด้ านการขยาย และพัฒนานักสื่ อสารภาคพลเมือง พบว่า มีข้อเสนอต่อไทยพีบีเอสในการพัฒนา
หลักสูตรนักสื่อสารภาคพลเมือง โดยการร่ วมมือกับสถาบันวิชาการในท้ องถิ่นพัฒนาหลักสูตรการเป็ นนักสื่อสาร
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และจัดการอบรมการเพื่อเพิ่มจานวนนักสื่อสารภาคพลเมืองให้ มีจานวนมากขึน้ และครอบคลุมในทุกกลุ่มประเด็น
และทุกระดับพื ้นที่ได้
3.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วม
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ สสท. ให้ ความสาคัญต่อยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านการสร้ างภาคีเครื อข่ าย
และการมีส่วนร่ วมทางสังคมอย่างยิ่ง เพราะเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพแห่งประเทศไทย และตามหลักการคุณค่าของสื่อสาธารณะ
ในปี 2561 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการสร้ างคุณค่าและความยัง่ ยืนของเครื อข่าย การมีส่วนร่ วม และสร้ าง
หุ้นส่วนทางสังคม ด้ วยยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ การขยายภาคีเครื อข่ ายอย่างครอบคลุม ทุกภาคส่ วน ทังภาค
้
ประชาสังคม ภาครัฐ เอกชน องคกรสื่อ สื่อท้ องถิ่น ผู้ผลิตอิสระ สื่อวิชาชีพ สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมทังได้
้ ยกระดับความสัมพันธ์ กับภาคีเครื อขายให้ เป็ นหุ้น ส่วนยุทธ์ ศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนสังคมไป
รวมกันบนพื ้นฐานความเป็ นอิสระและยึดผลประโยชนของสังคมเป็ นที่ตงั ้ และร่ วมพัฒนาแนวทางการดาเนิ นงาน
ขององค์การ และสร้ างการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ย น แปลงสังคม พร้ อมกับการหนุนเสริ มให้ สภาผู้ชมฯ เป็ นกลไกที่
เข้ มแข็ง สามารถแสดงบทบาทของการรับฟั ง และการเสนอแนะทังเชิ
้ งนโยบายและยุทธศาสตร์ เนื ้อหาผู้บริ หารไทย
พีบีเอสได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
3.2.1 ผลผลิต
1) ข้ อ เสนอจากการรั บ ฟั งความคิด เห็นและข้ อเสนอเชิงนโยบายที่ สะท้ อนความต้ อ งการจาก
ประชาชนในทุกภูมิภาค
2) เกิ ด เครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อของสภาผู้ชมฯ ภาคี ภาคประชาสังคม กลุ่ม ผู้ช มและผู้ฟั ง และ
ส.ส.ท. ร่ วมพัฒนาแนวทางการดาเนินงานขององค์การ และการสร้ างการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยน
แปลงสังคม
3) เกิดผลงานวิชาการที่เกิดจากการดาเนินงานของสภาฯและสนับสนุนการดาเนินงานของสภาฯ
3.2.2 ผลลัพธ์
สภาผู้ชมฯ สามารถดาเนิ นงานที่สะท้ อนความต้ องการเพื่อประโยชน์ การพัฒนาคุณภาพรายการและ
บริ การขององค์การได้ อย่างมีประสิทธิผล
กลุ่มเป้ าหมาย
1) กลุ่มเป้าหมายหลัก : ประชาชนผู้รับชมและรับฟั งรายการ ส.ส.ท.
2) กลุ่มเป้าหมายรอง : สมาชิกสภาผู้ชม และภาคีเครื อข่ายร่ วมดาเนินงาน
ตัวชีว้ ัด ของเป้ าหมาย ปี 2561
1) เกิ ด ฐานข้ อมูลเครื อ ข่ า ย ผู้ช มผู้ใ ช้ บ ริ ก ารไทยพีบี เอสไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 60 รั บ รู้ บทบาทการเป็ นสื่อ
ขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
2) จ านวนประเด็ น /แผนที่ อ อกแบบกิ จ กรรมร่ ว มกับ เครื อ ขาย (Co-Creation Products) ไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ประเด็นได้ รับความพึงพอใจจากเครื อข่ายว่าทาให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย
3) องค์กรภาคีเครื อข่ายเพิ่มขึนไม่
้ น้อยกว่าร้ อยละ 10 จากปี 2560
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4) สมาชิ ก สภาผู้ช ม เจ้ า หน้ า ที่ป ระสานงานภาค และภาคี เครื อ ข่ าย ได้ รั บ การพัฒ นาศัก ยภาพ ในการ
ดาเนินงานของสภาผู้ชมฯ และเพื่อการเข้ าสู่การรับฟั งจากการสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ แบบองค์รวม ทัง้ On
air, Online และ On ground
5) มีกลไกการบริ หารจัดกิจกรรมส่งเสริ มอัตลักษณ์ สร้ างคุณค่าของสภาผู้ชมฯและหุ้นส่วนทางสังคม ที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ตารางที่ 1 การพัฒนาและการสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายใน สสท. จานวน 3 กิจกรรม
ภูมภิ าค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เครือข่ าย / หุ้นส่ วนทางสังคม
ชื่อกิจกรรม
จานวน(คน)
ฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
ชนบทกับการร่ วมกันจัดการภัย
170
พิบตั แิ ละการรักษาทรัพยากรอย่าง
ยัง่ ยืน อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
กิจกกรรม Creative Learning
6
Space ภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ ที่๔ อ.นา
แห้ ว จ.เลย
ฝ่ ายชุมชนสัมพันธ์
พัฒนาการและบทบาทดนตรี
8
พื ้นบ้ านอีสานในยุค 4.0
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ตารางที่ 2 การพัฒนาและการสร้ างความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก สสท. จานวน 17 กิจกรรม
ภูมภิ าค
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล
กรุงเทพฯ ปริ มณฑล

เครือข่ าย / หุ้นส่ วนทางสังคม
ชื่อกิจกรรม
จานวน(คน)
ภาคประชาสังคม หน่วยงาน
E-Sports นักกีฬาหรื อเด็กติดเกมส์
41
ประชาชนทั่วใน 6 จังหวัด ของ
พื ้นที่กรุงเทพฯและปริ มณฑล
สหภาพยุโรป
มหกรรมโลกป่ วน ชวนเปลี่ยน
300
การศึกษาไทยสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
1. ภาคประชาชนผู้ได้ รับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
81
ผลกระทบตัวจริ ง ที่หลากหลาย EEC
2. สมาชิกสภาฯกลุ่มประเด็น
เศรษฐกิจ
3. สมาชิกสภาฯภูมิภาค
4. ภาคประชาชนผู้ที่ได้ รับ
ผลกระทบ หรื อจะได้ รับ
ผลกระทบในอนาคตจาก EEC
ประเด็นแรงงานใน นอกระบบ
แรงงานข้ ามชาติ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ เกษตรกร
สิ่งแวดล้ อม การศึกษา คนจน
เมือง สภาอุตสาหกรรม
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กรุงเทพ ปริ มณฑล

ภาคใต้

หอการค้ าเครื อข่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
5. วิทยากร จากภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ
และนักวิชาการ (คุณสมนึก
คุณสาวิทย์ ผู้แทน
หอการค้ า ผู้แทนสภา
อุตสาหกรรม เลขาสานักงาน
EEC
6. ผู้แทนไทยพีบีเอส (ประธาน
กรรมการนโยบาย ผอ.ส.ส.ท.
ผอ.สานักข่าว ผอ. สานัก
รายการ ผู้ดาเนินรายการ
เจ้ าหน้ าที่ส่วนกลาง เจ้ าหน้ าที่
ประสานงานภาค)
กลุ่มครู นักเรี ยน ชนเผ่า/ชาติพนั ธุ์
เลขาธิการหอการค้ า ผอ.โรงเรี ยน
อุปนายกพัฒนาการศึกษา
แม่ฮ่องสอน
1. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เขต11
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เขต 12
3. สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ส่วนกลาง
4. เครื อข่ายเด็กและเยาวชน
5. สมัชชาสุขภาพ
6. เครื อข่ายท่องเที่ยวเพื่อการ
จัดการทรัพยากรฯ
7. เครื อข่ายชุมชนน่าอยู่
8. เครื อข่ายเกษตรเพื่อสุขภาพ
9. เครื อข่ายภัยพิบัติ
10. เครื อข่ายปั จจัยเสี่ย
11. เครื อข่ายความมัน่ คงทาง
สุขภาพ
12. เครื อข่ายสื่อภาคใต้
13. สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.)

24

โครงการ การพัฒนาและสร้ าง
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
ส.ส.ท. “การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
กับเครื อข่ายพื ้นที่แม่ฮ่องสอนเพื่อ
วางแผนงานขับเคลื่อนวาระปฏิรูป
การศึกษา ”
โครงการ การพัฒนาและสร้ าง
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
ส.ส.ท. “ภูมิภาคใต้ บน-ภูมิภาคใต้
ล่าง” ประจาปี พ.ศ.2561
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170

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ
(สจรส.ม.อ.)
กลุ่มนักสื่อสารในเขตภูมิภาค
ภาคใต้ (บุคคลที่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่ องราว/ให้ ข้อมูลที่
เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี)

โครงการ สร้ างความร่ วมมือกับ
เครื อข่ายภายนอก (กลุ่มประเด็นที่
3 สื่อสาธารณะ) ประจาปี พ.ศ.
2561 “นักสื่อสารสร้ างสรรค์ไอเดีย
สุขภาวะ เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจ
จากประเด็นในพื ้นที่ส่สู งั คม
โครงการนักสื่อสารสร้ างสรรค์
ไอเดียสุขภาวะภาคใต้ ประจาปี
2561”
“ผลกระทบพี่น้องเกษตรกรพื ้นที่ “นักสื่อสารสร้ างสรรค์ไอเดียสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้ รับ
ภาวะ เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจจาก
ผลกระทบจากนโยบาย EEC”
ประเด็นในพื ้นที่ส่สู งั คม โครงการ
นักสื่อสารสร้ างสรรค์ไอเดียสุข
ภาวะภาคใต้ ประจาปี 2561”
กลุ่มนักรณรงค์ในการสื่อสาร
อบรมพัฒนาศักยภาพนักรณรงค์
(บุคคลที่สามารถถ่ายทอด
สื่อสารสังคมแห่งการเรี ยนรู้
เรื่ องราว/ให้ ข้อมูลที่เกิดขึ ้นได้ เป็ น (C-Reporter) เพื่อส่งเสริ มการมี
อย่างดี)
ส่วนร่ วม (Citizenship)
1.สมาชิกสภาผู้ชมฯภาค
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หลังสิ ้นสุด
ตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสร้ างเสริ มสุขภาพขนาด
2.เจ้ าหน้ าที่ประสานงานสภา
เล็ก (สสส.) สานักงานสร้ างสรรค์
ผู้ชมฯ
โอกาสและนวัตกรรม (สานัก 6)
3.แกนประสานจังหวัด
สสส.
4.ภาคีเครื อข่าย/ประชาสังคม
นักเรี ยน โรงเรี ยนโคกนกสาลิกา โครงการการพัฒนาและสร้ าง
ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
หนองบัวลาภู
ส.ส.ท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครัง้ ที่ 2/2561กิจกรรม Creative
Learning Space อีสาน ครัง้ ที่2 )
”หนองบัวลาภูโมเดล เส้ นทางสู่
เกษตรอินทรี ย์”
นักเล่าเรื่ องชุมชน(บุคคลที่
โครงการการพัฒนาและสร้ าง
สามารถถ่ายทอดเรื่ องราว/ให้
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
ข้ อมูลที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี) ที่ ส.ส.ท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผ่านการคัดเลือกจากคณะ
ครัง้ ที่ 3/2561 ในงานชุมชน
กรรมการบริ หารจัดการชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิ ิถี จังหวัด
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 50
นครพนม กิจกรรม “สร้ างนักเล่า
หมู่บ้านฯละ 10 คน
เรื่ องชุมชน”
กลุ่มเป้าหมาย 28 คน
โครงการการพัฒนาและสร้ าง
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก

25

129

51

39

34

66

149

18

1.คณะอนุกรรมการประสานงาน
สภาองค์กรชุมชนตาบลภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2.สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคเหนือ

ส.ส.ท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๑
“การประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานสภาองค์กรชุมชน
ตาบล 20 จังหวัด ร่ วมกับสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ”
ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว 7 จังหวัด โครงการการพัฒนาและสร้ าง
(เลย หนองคาย บึงกาฬ
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายภายนอก
นครพนม มุกดาหาร
ส.ส.ท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อานาจเจริ ญ และอุบลราชธานี) ครัง้ ที่ 5/2561 “การสร้ างภาคี
เครื อข่ายชุมชนท่องเที่ยว 7
จังหวัด ริ มฝั่ งโขง” ภายใต้ งาน
สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะภาค
อีสาน ปี 2561 ตุ้มโฮมไทยพีบีเอส
พบเพื่อนไทอีสานปี ที่ 4
1. สมาชิกสภาผู้ชมฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
2. มูลนิธิคนเพียงไพร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและ
3. ภาควิชานิเทศศาสตร์
เครื อข่ายแกนประสานเพื่อการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รู้เท่าทันสื่อ “ภูมิภาคเหนือล่าง”
4. คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ฝ่ าย Marketing and Content
ประจาศูนย์มติชนอคาเดมี
6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
7. สภาองค์กรชุมชน
8. โรงเรี ยนน ้าพร้ าสามัคคี
9. กลุ่มเยาวชนรักนก
10. เครื อข่ายป่ าชุมชน ต.บ้ านดง
11. แกนประสานจังหวัด
1. สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
รายการภูมิภาคเหนือรุ่นที่ 5
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและ
2. อดีตสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง เครื อข่ายแกนประสานเพื่อการ
รายการรุ่นที่ 1-4
รู้เท่าทันสื่อ “ภูมิภาคเหนือบน”
3. แกนประสานจังหวัด
4. เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
5. เจ้ าหน้ าที่ช่วยปฏิบตั งิ านอื่นๆ
6. ศูนย์ข่าวไทยพีบีเอสภาคเหนือ
1. สมาชิกสภาผู้ชมฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
2. มูลนิธิคนเพียงไพร
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและ
3. ภาควิชานิเทศศาสตร์
เครื อข่ายแกนประสานเพื่อการ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รู้เท่าทันสื่อ “ภูมิภาคเหนือล่าง”

26

81

30 คน

40

30

ภาคเหนือ

4. คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. ฝ่ าย Marketing and Content
ประจาศูนย์มติชนอคาเดมี
6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
7. สภาองค์กรชุมชน
8. โรงเรี ยนน ้าพร้ าสามัคคี
9. กลุ่มเยาวชนรักนก
10. เครื อข่ายป่ าชุมชน ต.บ้ านดง
11. แกนประสานจังหวัด
1. สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
2. สมาชิกผู้ชมผู้ฟังรายการ
ภูมิภาค ภาคเหนือ
3. เจ้ าหน้ าที่ประสานงานกลุ่ม
ประเด็น
4. แกนนาเครื อข่าย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ภาคเหนือ

โครงการความร่ วมมือกับเครื อข่าย
นอก ส.ส.ท.กลุ่มประเด็น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม เรื่ อง “บ้ านที่มากกว่า
คาว่าบ้ านภายใต้ การรับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข้ าถึงที่ดนิ ทากินและ
ที่อยู่อาศัยทั ้งเมืองและชนบท”

260

ตารางที่ 3 การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อส่งเสริ มอัตลักษณ์และคุณค่าของสภาฯ (CSR)
จานวน 1 กิจกรรม
ภูมภิ าค
กรุงเทพ ปริ มณฑล

เครือข่ าย / หุ้นส่ วนทางสังคม
ชื่อกิจกรรม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นิเทศศาสตร์ กบั การสร้ างคุณค่าสู่
สังคม

จานวน(คน)
56

ตารางที่ 4 จัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับภูมิภาค จานวน 5 กิจกรรม
ภูมภิ าค
กรุงเทพฯปริ มณฑล

เครือข่ าย / หุ้นส่ วนทางสังคม
ชื่อกิจกรรม
1.เครื อข่ายครู
สื่อสาธารณะกับการพัฒนา
2.เครื อข่ายผู้พิการ
ประชาธิปไตย สร้ างสังคมคุณภาพ
3.เครื อข่ายครอบครัว
และคุณธรรม
4.เครื อข่ายเด็ก เยาวชน
5.เครื อข่ายผู้นาชุมชน
6.เครื อข่ายผู้ใช้ แรงงาน
7.เครื อข่ายผู้บริ โภค
8.เครื อข่ายผู้ประกอบการ
9.เครื อข่ายศาสนา
10.เครื อข่ายความหลากหลาย
ทางเพศ
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จานวน(คน)
179

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว 7
จังหวัด ริ มโขง
2.เครื อข่ายสภาผู้ชมและผู้ฟังฯ
3.สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการภาคอีสาน
4.นักวิชาการและวิทยากร
5.เจ้ าหน้ าที่และบุคลากร ส.ส.ท.

สื่อสาธารณะกับการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชน 7 จังหวัด ริ มโขง

110

ภาคเหนือ

1.เครื อข่ายผู้หญิง
2.เครื อข่ายเยาวชน
3.เครื อข่ายพระสงฆ์
4.เครื อข่ายทรัพยากร
5.เครื อข่ายสตรี
6.เครื อข่ายเกษตรกรรม
7.เครื อข่ายผุ้บริ โภค
8.เครื อข่ายชาติพนั ธุ์

บทบาทความเหลื่อมล ้าในทศวรรษ
หน้ า

80

ภาคใต้

1.เครื อข่ายด้ านการศึกษา
คนทุกข์ลกุ ขึ ้นสื่อสารผ่านสื่อ
2.เครื อข่ายด้ านสังคมและ
สาธารณะสู่ภาคใต้ แห่งความสุข
คุณภาพชีวิต
3.เครื อข่ายสื่อสาธารณะ
4.เครื อข่ายเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
5.เครื อข่ายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
6.เครื อข่ายพหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา
และการส่งเสริ มพัฒนา
ประชาธิปไตย
7.เครื อข่ายอื่นๆ

130

ภาคกลาง

1.สมาคมผู้บริ โภคภาคตะวันตก
2.สานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
3.กลุ่มเยาวชน Gen Z
4.กลุ่มเกษตรอินทรี ย์
5.ศูนย์ คณ
ุ ธรรม
6.เครื อข่ายประชาคมองค์กรงด
เหล้ าภาคตะวันตก
7.สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
ราชบุรี
8.สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ส.ส.ท.ภูมิภาคกลาง

84

28

การมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อ
นโยบายรัฐด้ านอาหารปลอดภัย
และสิ่งแวดล้ อมบนหลักการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน

ตารางที่ 4 การจัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ จานวน 1 กิจกรรม
ภูมภิ าค
แกนประสานและเครื อข่าย
เพื่อนสื่อสาธารณะจาก 5
ภูมิภาค

เครือข่ าย / หุ้นส่ วนทางสังคม
ชื่อกิจกรรม
สมาชิกสภาผู้ชมฯรุ่นที่ 5
ขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ลดความ
1.อดีตสมาชิกสภาผู้ชมฯ
เหลือ่ มล ้า สร้ างสังคมคุณภาพและ
รุ่นทื่ 1-4
เป็ นธรรม
2. แกนประสานและเครื อข่าย
เพื่อสื่อสาธารณะจาก 5 ภูมิภาค
3.ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยาการ
4. ผู้บริ หาร/เจ้ าหน้ าที่ ส.ส.ท.
และผู้ประสานงานภูมิภาค

จานวน(คน)
300

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาผู้ชมฯ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาค และภาคีเครื อข่ าย
ในปี 2561 สมาชิกสภาผู้ชมฯ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาค และภาคีเครื อข่าย ได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการเข้ ารับการอบรมการดาเนินงาน/กิจกรรมต่างๆของสภาผู้ชมฯและเพื่อการเข้ าสู่การรับฟั ง Online ตลอดจน
การสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ ของหุ้นส่วนให้ ไปถึงการรับฟั งและร่ วมตัดสินใจแบบองค์รวม ทัง้ On air, Online และ On
ground ดังนีเ้ ปิ ดพื ้นที่การมีส่วนร่ วม
1) อบรม Facilitator 2 รุ่ น
2) การอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ Mindmap และ Visual Thinking
3) อบรม Media Lap
4) อบรมฐานข้ อมูล
5) การรู้ เท่าทันสื่อ (อบรมภาคีเครื อข่ายภายนอก)
6) นักสื่อสารพลเมือง (อบรมภาคีเครื อข่ายภายนอก)
7) การเขียนข่าวอย่างมีจริ ยธรรม (อบรมภาคีเครื อข่ายภายนอก)
8) การมีส่วนร่ วมพัฒนาศักยภาพนักรณรงค์สื่อสารสังคมแห่งการเรี ยนรู้ ( C-Reporter) ภูมิภาคกลาง
(อบรมภาคีเครื อข่ายภายนอก)
9) โครงการครู บนั ดาลใจ : เสริ มสร้ างห้ องเรี ยนในศตวรรษที่ 21 ภูมิภาคกลาง (CSR)
นอกจากนี ้ ยังเกิดผลงานเชิงวิชาการจากการดาเนิ นงานของสภาผู้ชมฯและการสนับสนุนงานของสภา
ผู้ชมฯดังนี ้
1) สนับสนุนการจัดทาฐานข้ อมูลเครื อข่าย (Data Base)
2) พัฒนากลไกระบบการรับฟั งและการเสนอผลที่มีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบการประเมินผลกิจกรรม/ข้ อเสนอสู่การพัฒนารายการ และการรายงานผลย้ อนกลับให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ ง
4) พัฒนากระบวนการจัดทารายงานประจาปี เชิงวิเคราะห์ และการประเมินภายนอกเชิงคุณภาพ
5) ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิชาการ
สภาผู้ช มและผู้ฟั งรายการ ได้ ก าหนดเป้าหมายภายใต้ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นวิ ช าการ คื อ เกิ ด ผลงาน
วิชาการที่เกิดจากการดาเนิ นงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และสนับสนุนการดาเนิ นงานของสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังรายการ สรุ ปผลการดาเนินงานมีดงั ต่อไปนี ้
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3.3.1 ร่ างคู่มือการจัดกิจกรรมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับปรั บปรุ งแก้ ไข พ.ศ. ....)

1) คณะกรรมการอานวยการกลาง ในคราวประชุมครั ง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 มีมติ
เห็นชอบการแต่งตังคณะท
้
างานจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจาไตรมาสและประจาปี และ
รายการการดาเนิ นงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจาปี พ.ศ.2561 และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในคราว
ประชุมสามัญครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถนุ ายน 2561 มีมติเห็นชอบการแต่งตังคณะท
้
างานจัดท าคู่มือ
การจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจาไตรมาสและประจาปี และรายการการดาเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการ ประจาปี พ.ศ.2561 ตามที่คณะกรรมการอานวยการกลางเสนอ จึงได้ มีประกาศสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ที่ 008/2561 เรื่ อง แต่งตังคณะท
้
างานจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม รายงานความคิดเห็นประจาไตรมาสและประจาปี
และรายการการดาเนินงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประจาปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 โดยมีนายป
นิ ธิ ศิ ริ เ ขต รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการ ฝ่ ายวิ ช าการและกฎหมาย เป็ น ประธานคณะทางาน ซึ่ง
คณะทางานฯ มีบทบาทหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมเวทีรับฟั งความคิดเห็น คู่มือการติดตามหนุนเสริ มการจัดกิจกรรม
ของสมาชิก คู่มือการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มอัตลักษณ์องค์การและสภาฯ และคู่มือการดาเนิ นงานอื่นๆ ที่
จาเป็ นของสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการกลาง
(2) รวบรวมข้ อมูล ศึกษาวิเคราะห์และจัดทารายงานการรั บฟั งความคิดเห็นรายไตรมาสและ
ประจาปี และรายงานการดาเนิ นงานของสภา ประจาปี พ.ศ.2561 และรายงานการถอดบทเรี ยนการ
ทางานของสภาในรอบปี
(3) ติดตามหนุนเสริ มทางวิชาการแก่สมาชิกสภาภูมิภาคและกลุ่มประเด็นในการจัดกิจกรรมเวที
รับฟั งความคิดเห็นและกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
(4) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการกลางและสภามอบหมาย
2) คณะทางานฯ ในคราวประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2561 พิจารณาการจัดทาร่ าง
คู่มือการจัดกิจกรรมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับปรั บปรุ งแก้ ไข พ.ศ. ....) โดยศึกษาและทบทวนกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังบทบาท
้
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้ าง ฯลฯ
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3) จัดทาร่ างคู่มือการจัดกิจกรรมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับปรับปรุ งแก้ ไข พ.ศ. ....) ประกอบด้ วย
บทที่ 1 บทนา ได้ แก่ หลักการและเหตุผล บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ (ร่ าง) ทิศทางการ
ขับเคลื่อน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) วิสัยทัศน์ พันธกิจ (ร่ าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนงาน ปี พ.ศ.
2562 บทเรี ยนการดาเนินงาน และนิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 การจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น ได้ แก่ เวทีรับฟั งความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตรายการ 5 ภูมิภาค เวทีรับฟั งความคิดเห็นตามสถานการณ์และบริ บท 6 กลุ่มประเด็น เวทีรับฟั ง
ความคิดเห็น On line สมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับภูมิภาค และสมัชชาเพื่อนสื่อระดับชาติ
บทที่ 3 การเสริ มสร้ างภาคีห้ นุ ส่ว น ได้ แก่ การสร้ างและพัฒนาความร่ ว มมือ กับ ภาคีห้ ุน ส่ ว น
ภายนอกองค์การ และกิจกรรมส่งเสริ มอัตลักษณ์และคุณค่าของสภา
บทที่ 4 การติดตามหนุนเสริ มทางวิชาการ ได้ แก่ บทบาทและหน้ าที่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขันตอนและกระบวนการ
้
และรายงานการติดตามหนุนเสริ มทางวิชาการ
บทที่ 5 การทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่ ความหมาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ประโยชน์
ขันตอนและกระบวนการ
้
และข้ อควรระวัง
4) เสนอคณะกรรมการอานวยการพิ จารณาในคราวประชุม ครั ง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน
2561 มีมติเห็นชอบและรับทราบข้ อสังเกตที่เกี่ยวข้ องกับร่ างคู่มือการจัดกิจกรรมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ (ฉบับ
ปรั งปรุ งแก้ ไข พ.ศ. ....) ทังนี
้ ้ หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมขอให้ แจ้ งกลับมาภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อให้
คณะทางานฯ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข และแจ้ งเวียนเพื่อนาไปใช้ งานต่อไป
5) คณะทางานฯ ดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขและแจ้ งเวียนเพื่อนาไปใช้ งาน และนาเสนอในการประชุมสภา
เพื่อพิจารณารับทราบต่อไป ขณะนี ้อยู่ระหว่างการพิจารณาและดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขโดยคณะทางานฯ
6) แผนยุทธศาสตร์ สภา ปี พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ ได้ กาหนดแผนงานทบทวน/พัฒนา/
จัดทาเครื่ องมือ/คู่มือดาเนินงานสภาผู้ชม เพื่อดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไขร่ างคู่มือการจัดกิจกรรมสภาต่อไป
3.3.2 รายงานความคิ ดเห็ น และข้ อ เสนอแนะประจาไตรมาสและประจาปี และรายงานการ
ดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี
1) สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โดยภูมิภาคและ/หรื อกลุ่มประเด็นต่างๆ จัดกระบวนการ กิจกรรม เพื่อการมี
ส่วนร่ วมในการรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะต่อรายการขององค์การ และข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ พัฒนา
แนวทางการดาเนินงานขององค์การ เพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายการเสนอข่ าว รายการ และ
ติดตามการดาเนินงานขององค์การ ตลอดจนกิจกรรมการขยายฐานของผู้ใช้ บริ การเพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นต่อรายการและกิจการขององค์การ
2) ภูมิภาคและ/หรื อกลุ่มประเด็นจัดทารายงานการจัดกิจกรรมฯ ตามแบบและระยะเวลาที่กาหนดไปยัง
ฝ่ ายประสานความร่ วมมือและสนับสนุนสภา เพื่อรวบรวมเสนอต่อ คณะทางานจัดทาคู่มือการจัดกิจกรรม รายงาน
ความคิดเห็นประจาไตรมาสและประจาปี และรายการการดาเนิ นงานสภาผู้ ชมและผู้ฟังรายการ ประจาปี พ.ศ.
2561 ทุกไตรมาส และสิ ้นปี
3) คณะทางานฯ ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ ครอบคลุม
ประเด็นที่สะท้ อนถึงคุณภาพ มาตรฐานจริ ยธรรมองค์การ และผลกระทบจากการนาเสนอรายการทุกไตรมาสและ
ประจาปี ทังนี
้ ้ คณะทางานฯ อาจมีความเห็นให้ ปรั บปรุ งแก้ ไขและ/หรื อเพิ่มเติมรายงานการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้
ภูมิภาคและ/หรื อกลุ่มประเด็นดาเนินการและส่งกลับมายังคณะทางานฯ อีกครัง้
4) ที่ปรึ กษาคณะทางานฯ จัดทาร่ างรายงานความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะประจาไตรมาสและประจาปี
และรายงานการดาเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาปี และแจ้ งเวียนให้ คณะทางานฯ พิจารณา
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5) เสนอรายงานฯ ให้ ค ณะกรรมการอ านวยการพิ จารณาเห็ นชอบ และเสนอรายงานฯ ให้ สภาเพื่ อ
พิจารณารับรอง
6) สภาส่งมอบรายงานฯ ให้ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายพิจารณาต่อไป
7) สภานาข้ อมูลการดาเนินงานขององค์การไปใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อไป
3.3.3 การถอดบทเรี ยนการทางานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรอบปี

1) สภาผู้ช มและผู้ฟัง รายการ โดยภูมิ ภาคและ/หรื อกลุ่มประเด็ นต่ างๆ จัด ประชุม บริ หารจัด การเพื่อ
สรุ ป ผลการด าเนิ น งานและถอดบทเรี ยนการทางาน รวมทัง้ จัด สมัช ชาเพื่อนสื่ อสาธารณะระดับภูมิ ภาค เพื่ อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ถอดบทเรี ยนการทางานในรอบปี
2) คณะทางานฯ พิจารณา
(1) รายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสภาทังภู
้ มิภาคและกลุ่มประเด็น เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้ อเสนอและสรุ ปผลการทบทวนหลังปฏิบตั ิงาน (After Action Review: AAR)
(2) วิเคราะห์ผลลัพธ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(3) คณะทางานฯ พิจารณากรอบแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการถอดบทเรี ยนการ
ทางานของสภาในรอบปี จัดหาคณะวิทยากรหรื อที่ปรึกษาการถอดบทเรี ยนต่อไป
(4) สภาจัดการประชุมสรุ ปผลและถอดบทเรี ยนการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
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(5) ประเมินผล และสรุ ปผล เพื่อรายงานการจัดประชุมสรุ ปผลและถอดบทเรี ยนการทางานของ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี พ.ศ.2561
(6) เสนอรายงานฯ ให้ คณะกรรมการอานวยการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอรายงานฯ ให้ สภา
เพื่อพิจารณารับรอง
(7) สภาส่งมอบรายงานฯ ให้ คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบายพิจารณาต่อไป
3.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ด้ านการขับเคลื่อนงานกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
การด าเนิ น งานของสภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ ในปี 2561 ยัง คงให้ ค วามสาคัญต่ อ ยุท ธศาสตร์ ก าร
ขับเคลื่อนกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในรู ปแบบของการประชุมร่ วมกันทังก่
้ อนและหลังการจัดกิจกรรมตาม
ภารกิจหน้ าที่ของแต่ละกลุ่ม แต่ละด้ านอีกยุทธศาสตร์ หนึ่ง ทังนี
้ ้เพราะเป็ นกระบวนการขับเคลื่อนกิจการสภาผู้ชม
และผู้ฟังรายการ ที่มีความเชื่อมโยงการทางาน/กิจกรรมต่างๆ และเป็ นการบริ หารจัดการที่สามารถสร้ างทังการมี
้
ส่วนร่ วม การบูรณาการ และความสมดุลย์ของสมาชิกสภาฯทุกภูมิภาค และกลุ่มประเด็นอย่ างเป็ นระบบ สู่ความ
เข้ มแข็ ง มั่นคง และตรงตามสถานการณ์ และบริ บทพื ้นที่ของ 5 ภูมิภาค ตลอดจนช่วยลดปั ญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึน้ หรื อเกิดขึนระหว่
้
างการดาเนินกิจกรรมสู่การปรับเปลี่ยน แก้ ไขร่ วมกัน สู่การพัฒนา
ในปี 2561 มีการปรั บโครงสร้ างการขับเคลื่อนงานสภาผู้ชมฯ เป็ นไปตาม “ข้ อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟัง
รายการว่าด้ วยโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ พ.ศ.2561” โดยมีการแบ่งคณะกรรมการ และ
คณะทางาน และการขับเคลื่อนกิจการสภาผู้ชมฯ เป็ น 7 คณะดังนี ้
1) คณะอานวยการกลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
2) คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
3) คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาภูมิภาค 5 ภูมิภาค
4) คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกลุ่มประเด็น 6 กลุ่มประเด็น
5) คณะทางานวิชาการ และติดตามหนุนเสริ ม
6) คณะทางานด้ านการเงิน
7) คณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ทังนี
้ ้รายละเอียดของกระบวนการขับเคลื่อนกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึง่ สร้ างความเชื่อมโยงการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆของคณะทางานชุดต่างๆ ทังการมี
้
ส่วนร่ วม การบูรณาการ และความสมดุลย์ในการประชุม
ของสมาชิกสภาฯ ทุกภูมิภาค และกลุ่มประเด็นอย่างเป็ นระบบของปี 2561 ดังนี ้
3.4.1 คณะอานวยการกลาง
ประกอบด้ วย ประธานสภาผู้ชมฯเป็ นประธานคณะกรรมการ รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ ายวิชาการและ
กฎหมาย รองประธาน สภาผู้ชมฯ ฝ่ ายบริ หาร รองประธานสภาผู้ชมฯฝ่ ายพัฒนา ประธานภูมิภาค 5 ภูมิภาค
ประธานกลุ่มประเด็น 6 กลุ่มประเด็น นักวิชาการและติดตามกลาง ประธานการเงิน ผู้ช่วยการเงิน เลขานุการสภา
ผู้ชมฯ ประธานคณะที่ปรึกษาสภาผู้ชมฯ และผู้แทนฝ่ ายสนับสนุนกิจการสภาผู้ชมฯ โดยเลขานุการสภาผู้ชมฯเป็ น
เลขานุการคณะกรรมการอานวยการกลาง และสมาชิกสภาผู้ชมฯ หนึ่งคนเป็ นผู้ช่วย เลขานุการคณะอานวยการ
กลาง ในปี 2561 จัดประชุมคณะอานวยการกลางรวมทังสิ
้ ้น จานวน 4 ครัง้
อนึ่งในการประชุมคณะอานวยการกลาง ประธานสภาผู้ชมฯเป็ นประธานคณะกรรมการ มีบทบาทหน้ าที่
ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในคณะฯ ดังต่อไปนี ้
1) ร่ วมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงินประจาปี ของสภาผู้ชมฯ
2) ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานของสภาผู้ ช มฯ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณการเงินประจาปี
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3) สรุ ปผลการดาเนินงานของสภาผู้ชมฯรายไตรมาส และรายงานประจาปี ของสภาผู้ชมฯ
4) ร่ วมพิจารณาและแต่งตังคณะที
้
่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทางาน กรณีที่มี
ความจาเป็ นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของสภาผู้ชมฯ
5) ร่ วมกันกากับดูแลให้ สมาชิกสภาผู้ชมฯปฏิบตั ิอยู่ในข้ อบังคับองค์การว่าด้ วยจริ ยธรรมของกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน มาบังคับใช้ แก่สมาชิกสภาผู้ชมฯโดยอนุโลม
6) ร่ วมกันตรวจสอบผลการประเมินเจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคก่อนการต่อสัญญา
7) รับผิดชอบงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง
3.4.2 คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ประกอบด้ ว ยสมาชิก สภาผู้ช มฯ ทุก ภูมิ ภาค และเจ้ า หน้ า ที่ ประสานงานภาคใน 5 ภูมิ ภาค เป็ น การ
ขับเคลื่อนงานภาผู้ชมในรู ปแบบของการประชุมสามัญประจาไตรมาส และการประชุมวิสามัญตามวาระพิ เศษที่
เกี่ยวข้ องและสาคัญ ปี 2561 มีการจัดประชุมสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาไตรมาส รวมทังสิ
้ ้นจานวน
4 ครัง้ และการประชุมวิสามัญสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 2 ครัง้
3.4.3 คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจาภูมิภาค 5 ภูมิภาค
ประกอบด้ วยสมาชิกสภาผู้ชมฯ ใน 5 ภูมิภาค คือภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยมีประธานแต่ละภูมิภาคเป็ นผู้รับผิดชอบการประชุมสภาผู้ช มฯ ในแต่ ละภูมิภาค
ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจา 5 ภูมิภาค รวมทังสิ
้ ้น 23 ครัง้
1) การประชุมบริ หารจัดการภาคเหนือ จานวน 4 ครัง้
2) การประชุมบริ หารจัดการภาคกลาง จานวน 4 ครัง้
3) การประชุมบริ หารจัดการภาคใต้ จานวน 4 ครัง้
4) ประชุมบริ หารจัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 6 ครัง้
5) การประชุมบริ หารจัดการภาคกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล จานวน 5 ครัง้
3.4.4 คณะสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการประจากลุ่มประเด็น 6 กลุ่มประเด็น
ประกอบด้ วยสมาชิก สภาผู้ชมฯ ใน 6 กลุ่ม ประเด็ น ปี 2561 มี ก ารจัด ประชุม คณะสมาชิ กสภาผู้ชมฯ
ประจา 6 กลุ่มประเด็น รวมทังสิ
้ ้น 19 ครัง้ และแบ่งตามลักษณะการทางานดังนี ้
1) กลุ่มประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจากลุ่ม
ประเด็นสังคมและคุณภาพชีวิต ในการจัดกิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็นสู่การพัฒนาเนื ้อหารายการ
จานวน 2 ครัง้
2) กลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรี ยนรู้ ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจากลุ่ม
ประเด็ น การศึกษาและการเรี ย นรู้ ในการจัดกิ จกรรมการรั บฟั งความคิ ดเห็น สู่การพัฒนาเนื อ้ หา
รายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 4 ครัง้
3) กลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจากลุ่มประเด็นสื่อ
สาธารณะ ในการจัดกิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็นสู่การพัฒนาเนื ้อหารายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 4
ครัง้
4) กลุ่มประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนา ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจากลุ่ม
ประเด็ น เศรษฐกิจ และการพัฒ นาในการจัด กิจ กรรมการรั บฟั งความคิ ดเห็ นสู่ก ารพัฒนาเนื อ้ หา
รายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 4 ครัง้
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5) กลุ่มประเด็นทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิกสภาผู้ช ม
ประจากลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ในการจัดกิจกรรมการรับฟั งความคิดเห็นสู่
การพัฒนาเนื ้อหารายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 3 ครัง้
6) กลุ่มประเด็นพหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา และส่งเสริ มประชาธิปไตย ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะสมาชิก
สภาผู้ชมฯ ประจากลุ่มประเด็นพหุวฒ
ั นธรรม ศาสนา และส่งเสริ มประชาธิปไตย ในการจัดกิจกรรม
การรับฟั งความคิดเห็นสู่การพัฒนาเนื ้อหารายการ รวมทังสิ
้ ้น จานวน 4 ครัง้
อนึ่งในการประชุมสมาชิกสภาผู้ชมฯ ประจาภูมิภาค 5 ภูมิภาค และคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ กลุ่มประเด็น
6 กลุ่มประเด็น ประธานภูมิภาคหรื อประธานกลุ่มประเด็น จะมีบทบาทหน้ าที่ ในการมีส่วนร่ วมของสมาชิกกลุ่ม
ดังต่อไปนี ้
1) การจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ หรื อเวทีรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์
และบริ บทของกลุ่มประเด็นในพื ้นที่ทงั ้ 5 ภูมิภาคให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของสภา
ผู้ชมฯ
2) การจัดทารายงาน สรุ ปข้ อเสนอแนะจากการวิเคราะห์กระบวนการรับฟั งความคิดเห็น การสรุ ปถอด
บทเรี ยน และการติดตามหนุนเสริ มของภูมิภาคหรื อกลุ่มประเด็น แล้ วแต่กรณี เพื่อรวบรวมส่งให้
นักวิชาการและติดตามกลาง รวมทังรองประธานสภาผู
้
้ ชมฯฝ่ ายวิชาการและกฎหมาย
3) กากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมของสมาชิกในภูมิภ าค หรื อกลุ่มประเด็น ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
และแผนงานของสภาผู้ชมฯ
4) ร่ วมกันกับสมาชิกกลุ่มในการดูแลบริ หารจัดการงบประมาณการเงินของภูมิภาค และกลุ่มประเด็น
ร่ วมกับองค์การ ให้ เป็ นไปตามแผนงบประมาณและการเงินของสภาผู้ชมฯ
5) หาแนวทางและดาเนินการในการประสานงานความร่ วมมือและสื่อสารข้ อมูลการทางานร่ วมกับทุก
กลุ่มประเด็น และทุกภูมิภาค
6) ประสานความร่ ว มมื อ กับ องค์ ก ารและภาคี เครื อ ข่ า ยในพื น้ ที่ เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นสู่ก าร
เปลี่ยนแปลงสังคม รวมทังการขยายฐานผู
้
้ ชมและผู้ฟังรายการในทุกช่องทางสื่อ
7) งานอื่นๆ ตามที่ประธานสภาผู้ชมฯ และคณะกรรมการอานวยการกลางมอบหมาย
3.4.5 คณะทางานวิชาการและติดตามหนุนเสริ ม
ประกอบด้ วยนักวิชาการและติดตามกลาง แต่งตังจ
้ านวน 2 คน ผู้แทนจาก 5 ภูมิภาค และนักวิชาการ
ประเมินภายนอก โดยมีรองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ ายวิชาการและกฎหมายเป็ นประธานคณะทางาน ปี 2561 มีการ
จัดประชุมคณะทางานวิชาการ และติดตามหนุนเสริ ม รวมทังสิ
้ ้นจานวน 4 ครัง้
อนึ่งในการประชุมคณะทางานวิชาการ และติดตามหนุนเสริ ม รองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ ายวิชาการและ
กฎหมาย เป็ นประธานคณะทางาน มีบทบาทหน้ าที่ ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในคณะฯ ดังต่อไปนี ้
1) ร่ วมกันประสานงาน สนับสนุน และติดตามหนุนเสริ มให้ สมาชิกภูมิภาคจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาคุณภาพรายการ และสมาชิกกลุ่มประเด็นจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์
และบริ บท ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภูมิภาค ของกลุ่มประเด็น และเป็ นไปตาม
ตัวชี ้วัดในยุทธศาสตร์ และแผนงานของสภาผู้ชมฯ
2) ร่ วมกันรวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมวิชาการและการติดตามหนุนเสริ มให้ การขับเคลื่อนงาน ของ
สภาผู้ชมฯเป็ นไปตามตัวชี ้วัดของยุทธศาสตร์ และแผนงาน
3) ร่ วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูล จัดทารายงานรายไตรมาส รายงานประจาปี พร้ อม
ข้ อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสื่อ สาธารณะและขับ เคลื่อนการเรี ย นรู้ สู่ก ารเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
ร่ วมกับนักวิชาการประเมินภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการกลาง สมาชิก คณะกรรมการ
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บริ หาร และคณะกรรมการนโยบาย ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
4) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายใต้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสภาผู้ชมฯ อย่างมีธรรมาภิบาล
3.4.6 คณะทางานด้ านการเงิน
ประกอบด้ วยประธานการเงินหนึ่งคน ผู้ช่วยการเงินหนึ่งคน ผู้อานวยการ และเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสนับสนุน
สภาผู้ชมฯ โดยมีรองประธานสภาผู้ชมฯ ฝ่ ายบริ หารเป็ นประธานคณะทางาน ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะทางาน
ด้ านการเงิน รวมทังสิ
้ ้นจานวน 4 ครัง้
อนึ่ ง ในการประชุม คณะคณะท างานด้ า นการเงิ น รองประธานสภาผู้ช มฯ ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ประธาน
คณะทางาน มีบทบาทหน้ าที่ในการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสมาชิกในคณะฯ ดังต่อไปนี ้
1) ร่ วมกันกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้ อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณ และจัดทารายงาน
การเงิ น ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการเงิน ประจาปี อย่ า งเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของสภา
และระเบียบหรื อข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
2) จัดทารายงานสถานะทางการเงิน และการใช้ จ่ายงบประมาณของภูมิภาค กลุ่มประเด็น และสภาเป็ น
รายไตรมาสและประจาปี ต่อคณะกรรมการอานวยการกลางและสภา
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย ภายใต้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสภาอย่างมีธรรมาภิบาล
3.4.7 คณะอนุกรรมการการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงิน
ประกอบด้ วย ประธานสภาผู้ชมฯเป็ นประธานคณะกรรมการ รองประธานสภาผู้ชมฯฝ่ ายวิชาการและ
กฎหมาย รองประธาน สภาผู้ชมฯฝ่ ายบริ หาร รองประธานสภาผู้ชมฯฝ่ ายพัฒนา ผู้แทนจาก 5 ภูมิภาค ผู้แทนจาก
6 กลุ่มประเด็น นักวิชาการและติดตามกลาง ประธานการเงิน ผู้ช่วยการเงิน เลขานุการสภาผู้ชมฯ ประธานคณะที่
ปรึ ก ษาสภาผู้ ช มฯ และผู้ แ ทนฝ่ ายสนั บ สนุ น กิ จ การสภาผู้ ช มฯ โดยเลขานุ ก าร สภาผู้ ช มฯเป็ น เลขานุก าร
คณะกรรมการอานวยการกลาง และสมาชิกสภาผู้ชมฯ หนึ่งคนเป็ นผู้ช่วย เลขานุการคณะกรรมการอานวยการ
กลาง ปี 2561 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงินรวมทังสิ
้ ้น
จานวน 2 ครัง้
อนึ่ง ในการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงิน ทางาน
วิชาการ และติดตามหนุนเสริ ม มีประธานสภาผู้ชมฯ เป็ นประธานคณะฯ โดยมี บทบาทหน้ าที่ในการสร้ างการมี
ส่วนร่ วมของสมาชิกผู้ชมฯ ทุกท่าน ในการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงินประจาปี 2562 และ
ส่งร่ างให้ คณะกรรมการอานวยการกลาง และคณะสมาชิกสภาผู้ชมฯ พิจารณาในการประชุมคณะอานวยการ
กลาง และการประชุมสามัญต่อไป
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บทที่ 4
งบประมาณและค่ าใช้ จ่ายของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
ในปี งบประมาณ 2561 สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้ รับงบประมาณประเภทงบอุดหนุนจากสสท.จานวน
20,452,000.00 บาท โดยสรุ ปยอดค่าใช้ จ่าย ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 19,789,456.00 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 96.76 ของงบประมาณทังหมด
้
ยอดงบประมาณคงเหลือจานวน 662,543.91 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.24
ของงบประมาณ โดยสามารถจ าแนก การใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ และตามรายภูมิภาคได้
ดังต่อไปนี ้
การใช้ จ่ายงบประมาณและค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ในปี งบประมาณ 2561
4.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการรั บฟั งความคิดเห็น
ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยในการรั บ ฟั ง ความคิด เห็น ทุก ประเภท ได้ รั บ การจัดสรรงบประมาณ จ านวน
5,060,000.00 บาท ใช้ ไปจานวน 5,006,016.63 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.93 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มี
งบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 53,983.37 บาท
4.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วม
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะบุคลากรของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ การ
ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาอัตลักษณ์และคุณค่าของสภาผู้ชมฯ การสร้ างความร่ วมมือกับหน่วยงานภายในสสท.
รวมทังเครื
้ อข่ ายและการสร้ างความร่ วมมือในสมาชิก สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 5,150,000.00 บาท ใช้ ไปจานวน 4,927,984.46 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 95.68 ของงบประมาณที่ได้ รับการ
จัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562จานวน 222,015.54 บาท
4.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านวิชาการ
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาการจัดทาเครื่ องมือ และระบบสนับสนุนการดาเนินงานสังเคราะห์
ข้ อมูลการดาเนินกิจกรรมของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการด้ านการรับฟั งความคิดเห็น การขยายฐานผู้ชม การจั ดเวที
สมัชชา และการติดตามหนุนเสริ มด้ านวิชาการของสภาผู้ชมฯ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,550,000.00
บาท ใช้ ไปจานวน 1,449,827.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 93.5 ของของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณ
คงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 100,173.00 บาท
4.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 ด้ านการขับเคลื่อนงานกิจการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการจัดการประชุมร่ วมกันทังก่
้ อน และหลังการจัดกิจกรรมตามภารกิจหน้ าที่ของสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในแต่ละภูมิภาค แต่ละกลุ่มประเด็น และแต่ละด้ าน ในกระบวนการขับเคลื่อนกิจการ
สภาผู้ชมฯ เพื่อความเชื่อมโยง การบูรณาการ และความสมดุลย์การทางาน/กิจ กรรมต่างๆ ของสมาชิกสภาฯทุก
ภูมิภาค และกลุ่มประเด็นอย่างเป็ นระบบ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 4,440,000.00 บาท ใช้ ไปจานวน
4,370,649.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 98.43 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ
วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 69,351.00 บาท
4.5 หมวดที่ 5 หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินการ
เป็ นค่าใช้ จ่ายในการค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประสานงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ค่าประกันภัยสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการและผู้
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ประสานงานภูมิภาค และค่าบริ หารจัดการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาค ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 4,252,000.00 บาท ใช้ ไปจานวน 4,034,979.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 94.89 ของงบประมาณที่ได้ รับการ
จัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 217,021.00 บาท
1) การใช้ จ่ายงบประมาณและค่ าใช้ จ่ายตามรายภูมิภาค ในปี งบประมาณ 2561
ภู มิภ าคเหนื อ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1,552,282.82 บาท ใช้ ไปจานวน 1,551,181.00
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.93 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม
2562 จานวน 1,000.82 บาท
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,594,181.82 บาท ใช้ ไปจานวน
1,564,181.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่
14 มกราคม 2562 จาวน 0.82 บาท
ภู มิภ าคกลาง ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 1,552,181.82 บาท ใช้ ไปจานวน 1,515,927.00
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 97.66 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม
2562 จานวน 36,254.82 บาท
ภูมิภาคใต้ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 1,552,181.82 บาท ใช้ ไปจานวน 1,551,182.00 บาท
คิดเป็ น ร้ อยละ 99.93 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562
จานวน 999.82 บาท
กรุ ง เทพมหานคร และปริ มณฑล ได้ รั บ การจัด สรรงบประมาณจ านวน 1,552,181.82 บาท ใช้ ไป
จานวน 1,368,472.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 88.16 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น
ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 183,709.82 บาท
2) การใช้ จ่ายงบประมาณและค่ าใช้ จ่ายตามกลุ่มประเด็น ในปี งบประมาณ 2561
กลุ่มประเด็นที่ 1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 778,181.82 บาท
ใช้ ไปจานวน 710,433.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 91.29 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือ
ทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 67,748.82 บาท
กลุ่ มประเด็นที่ 2 กลุ่ มการศึกษาและการเรี ยนรู้ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 728,181.82
บาท ใช้ ไปจานวน 728,700.45 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100.07 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณ
คงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน -518.63 บาท
กลุ่ มประเด็น ที่ 3 กลุ่ มสื่ อ สาธารณะ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 628,181.82 บาท ใช้ ไป
จานวน 628,181.82 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรร
กลุ่ มประเด็นที่ 4 กลุ่ มเศรษฐกิจและการพัฒนา ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน 828,181.82
บาท ใช้ ไ ปจ านวน 809,855.00 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 97.78 ของงบประมาณที่ ได้ รั บการจัดสรร มี ง บประมาณ
คงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 18,326.82 บาท
กลุ่ มประเด็นที่ 5 กลุ่ มทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจานวน
678,181.82 บาท ใช้ ไ ปจ านวน 628,181.82 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 92.62 ของงบประมาณที่ได้ รับ การจัดสรร มี
งบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 50,000.00 บาท
กลุ่มประเด็นที่ 6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณจานวน 628,181.82 บาท ใช้ ไปจานวน 628,181.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของงบประมาณที่
ได้ รับการจัดสรร มีงบประมาณคงเหลือทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 จานวน 0.82 บาท
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ตารางที่ 1 ภาพรวมการใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 แยกตามแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)

ยอดคงเหลือ (บาท)

5,060,000.00

5,006,016.63

53,983.37

5,150,000.00

4,927,984.46

222,015.54

1,550,000.00
4,440,000.00
4,252,000.00
20,452,000.00

1,449,827.00
4,370,649.00
4,034,979.00
19,789,456.00

100,173.00
69,351.00
217,021.00
662,543.91

ตารางที่ 2 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 ของภูมิภาคเหนือ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
300,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
300,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

408,181.82

408,181.00

0.82

16,000.00

15,000.00

1,000.00

828,000.00
1,552,181.82

-

828,000.00
1,551,181.00
1,000.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 3 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
300,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
300,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

408,181.82

408,181.00

0.82

16,000.00

16,000.00

840,000.00
1,564,181.82

840,000.00
1,551,181.00

-

0.82

ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
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ตารางที่ 4 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 ของภูมิภาคกลาง
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
300,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
300,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

408,181.82

408,171.00

10.00

16,000.00

15,000.00

1,000.00

828,000.00
1,552,181.82

-

792,755.00
35,245.00
1,515,926.82
36,255.00
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 5 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 ของภูมิภาคใต้
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
300,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
300,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

408,181.82

408,182.00

-0.18

16,000.00

15,000.00

1,000.00

828,000.00
1,552,181.82

-

828,000.00
1,552,181.82
999.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 6 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561 ของกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
300,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
300,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

408,181.82

359,972.00

48,209.82

16,000.00

15,000.00

1,000.00

828,000.00
1,552,181.82
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-

693,500.00
134,500.00
1,368,472.00
183,709.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 7 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 1 กลุ่มสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
650,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
650,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

108,181.82

39,845.00

68,336.82

20,000.00

20,000.00

778,181.82

-

-

710,433.00
67,748.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 8 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 2 กลุ่มการศึกษาและการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
600,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
600,518.63

108,181.82

108,181.82

-

20,000.00

20,000.00

-

728,181.82

ยอดคงเหลือ (บาท)
(-518.63)

728,700.45
(-518.63)
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 9 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 3 กลุ่มสื่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
500,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
500,000.00

108,181.82

108,181.82

20,000.00

20,000.00

628,181.82
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ยอดคงเหลือ (บาท)
-

628,181.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 10 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 4 กลุ่มเศรษฐกิจและการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
700,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
700,000.00

108,181.82

108,181.82

-

20,000.00

20,000.00

-

828,181.82

ยอดคงเหลือ (บาท)
-

809,855.00
18,326.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 11 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 5 กลุ่มทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
550,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
500,000.00

108,181.82

108,181.82

-

20,000.00

20,000.00

-

678,181.82

ยอดคงเหลือ (บาท)
50,000.00

628,181.82
50,000.00
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

ตารางที่ 12 การใช้ จ่ายงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในปี 2561
ของกลุ่มประเด็นที่ 6 กลุ่มพหุวัฒนธรรม ศาสนา และส่ งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย
ยุทธศาสตร์ /แผนงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการรับฟั งความ
คิดเห็น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่าย
และการมีส่วนร่ วม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านวิชาการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้ านการขับเคลื่อนฯ
หมวดที่ 5 หมวดค่าใช้ จ่ายดาเนินการ
รวม

งบประมาณที่ได้ รับ
อนุมตั ิ (บาท)
500,000.00

งบประมาณที่ขอใช้
(บาท)
500,000.00

ยอดคงเหลือ (บาท)

108,181.82

108,181.00

0.82

20,000.00

20,000.00

628,181.82
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-

-

628,181.00
0.82
ข้ อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2562

บทที่ 5
ข้ อเสนอต่ อ ส.ส.ท.
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจัดตังขึ
้ นตามพระราชบั
้
ญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2551 เพื่อเป็ นกลไกการมีส่วนร่ วมและสะท้ อนความต้ องการของประชาชนต่อการผลิตรายการ
และบริ การของไทยพีบีเอส ที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทุกรุ่ นได้ ทาหน้ าที่การรับฟั งความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะจากประชาชนในภูมิภาค และกลุ่มประเด็นที่หลากหลายมานาเสนอเป็ นข้ อมูลแก่ไทยพีบีเอสเพื่อ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการด าเนิ น งานมาอย่ า งต่ อเนื่ อง และเป็ น ผล สาหรั บ ในปี 2561 นี ้ สภาผู้ช มฯ รุ่ น ที่ 5 ได้
ดาเนิ นการรั บฟั งความคิดเห็นจากประชาชนใน 2 รู ปแบบคือ การรั บฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
และการรั บฟั งความคิดเห็นเชิ งสถานการณ์แ ละบริ บท 6 กลุ่มประเด็น โดยมีการจัดเวทีรับฟั ง ความคิด เห็ น ไป
ทังหมด
้
61 เวที มีจานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม 2,923 คน ทังนี
้ ้ข้ อมูลที่ได้ รับจากการรับฟั งความคิดเห็นได้ มีการนามา
วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็ นข้ อเสนอต่อกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริ หาร ส.ส.ท. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การจัดทานโยบาย และกาหนดยุทธศาสตร์ การทางานของ ส.ส.ท.
ทังนี
้ ้ การจัดทาข้ อเสนอยังได้ ศกึ ษานโยบายของคณะกรรมการนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ การทางาน
ของคณะกรรมการบริ หาร เพื่อไม่ให้ เกิดความซ ้าซ้ อนในข้ อเสนอ แต่จะเป็ นการเสนอเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ และ
เป็ นรู ปธรรมที่สามารถนาไปสนับสนุนการทางานให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีข้อเสนอดังนี ้
5.1 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการจัดทาชุดความรู้ ในรู ปแบบ Application E-Library เพื่อนาไปติดตังใน
้
ห้ องสมุดโรงเรี ยน ห้ องสมุดประชาชน และช่องทาง On Line อื่นๆ ให้ นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชน และรวมถึงผู้
พิการด้ านต่างๆ ได้ เข้ ามาค้ นคว้ าหาข้ อมูล หรื อใช้ ในการอ้ างอิงต่างๆ โดยมีเนื ้อหาในรู ปแบบของข้ อมูล สกู๊ป ข่าว
สารคดี และชุด ความรู้ ด้ ว ยการจัด ตัง้ คณะท างานวิ ช าการเพื่ อ รวบรวม สัง เคราะห์ จ ากข้ อ มูลทัง้ ที่ เป็ น ข่ า ว
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สัมภาษณ์ สกู๊ป เพื่อนามาจัดทาชุดความรู้ เช่น ชุดความรู้ ด้านภูมิปัญญาชาวบ้ า น ชุดความรู้ ด้านการพัฒ นา
ประชาธิ ปไตยของไทย ชุดความรู้ ด้านการเตรี ย มตัวทาเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น ด้ านการพัฒนา Application ที่
สามารถให้ ผ้ พู ิการด้ านการได้ ยิน ผู้พิการทางสายตา และรวมถึงผู้พิการด้ านร่ างกายอื่นๆ โดยอาศัยนักวิชาการ
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อร่ วมกันจัดทาสื่อที่เหมาะสมสาหรับผู้พิการด้ านต่างๆ
ทังนี
้ ้ ด้ านการวางแผนการทางาน อาจตังเป้
้ าหมายสามารถผลิตออกใช้ ได้ สมบูรณ์ภายใน 2 ปี และอาจ
ใช้ แ ผนงานด้ า นวิ ช าการของสานั ก วิ ช าการเข้ า มาร่ ว มเป็ น คณะท างานเพื่ อ ศึก ษาแนวทางการท างาน (การ
ศึกษาวิจยั ) และรู ปแบบ วิธีการที่จะได้ มาของ Application E-Library ต่อไป
(ข้ อเสนอเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลง : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม)
5.2 การขับเคลื่อนร่ วมกับภาคีเครื อข่ ายผ่ านช่ องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการติดตามการทางานภายใต้ “กลไกของรัฐ” ที่ส่งผลกระทบต่อพื ้นที่ ชุมชน
การขับเคลื่อนข้ อมูลจากระดับพื ้นที่ โดยมีช่องทางการสื่อสาร เช่น กลุ่ม Line Facebook อื่นๆ กรณีตวั อย่าง กลุ่ม
Line เครื อข่ายจัดการภัยพิบตั ิ ที่ทางสมาชิกสภาผู้ชมฯ ได้ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนของเครื อข่ายด้ านภัยพิบตั ิ แล้ ว
นาไปสู่การสร้ างกลุ่ม Line ขึน้ เพื่อเป็ นพื ้นที่สื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความเคลื่อนไหว และรวมถึงการขอ
กาลังสนับสนุนในด้ านต่างๆ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ โดยคุณดาริ น จากรายการเรี ยนรู้ ส้ ภู ยั พิบตั ิทางไทยพีบีเอสเข้ าร่ วมใน
กลุ่มด้ วย
(ข้ อเสนอเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ต่อนโยบายการเปลี่ยนแปลง : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
และคุณธรรม)
5.3 การสร้ างหุ้นส่ วนการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง
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ข้ อ เสนอเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ด้ า นการทางานของศูนย์ ไ ทยพี บีเอสภูมิ ภาคทัง้ 3 ภูมิ ภาค โดยก าหนดให้ มี
แผนการการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ เชิงประเด็นของภูมิภาค 50% โดยการขับเคลื่อนร่ วมกับภาคีเครื อข่าย
และภาคประชาชนในระดับภูมิภาค ใช้ พื ้นที่ศูนย์ไทยพีบีเอสภูมิภาคทัง้ 3 ภูมิภาค เป็ นพื ้นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
(Learning Space) เพื่อร่ วมกันกาหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เชิงประเด็นของภูมิภาค มีกลไกการทางานที่มี
รู ปแบบโครงสร้ าง ต้ องไม่แข็ งตัวมากนัก อาจตังเป็
้ นคณะทางานยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาค หรื อกลุ่มสร้ างสรรค์
ประเด็นร่ วม (ตัวอย่างภาคใต้ ) สามารถขับเคลื่อนไปตามประเด็น และสถานการณ์ของพื ้นที่ได้ โดยมีสภาผู้ชมและ
ผู้ฟังในภูมิภาคเป็ นตัวเชื่อมประสาน ฝ่ ายเครื อข่ายและชุมชนสัมพันธ์ สานักสื่อสารภาคีสมั พันธ์ ร่ วมกันขับเคลื่อน
กับศูนย์ไทยพีบีเอสทัง้ 3 ภูมิภาค
(ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพิ่มเติมจากแผนงานยุทธศาสตร์ ภาคีห้ นุ ส่วน (Partnership Strategic Plan))
5.4 การมีส่วนร่ วม
ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ ด้านการมีส่วนร่ วมในการของภาคีเครื อข่าย ประชาชน ในการกาหนดทิศทางการ
นาเสนอรายการต่างๆ รวมถึงการติดตามการทางานของ ส.ส.ท. นอกจากที่สภาผู้ชมฯ จะมีบทบาทในการจัดเวที
รับฟั งความคิดเห็นแล้ ว การสร้ างช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย หรื อพื ้นที่ในการให้ ผ้ พู ิการด้ านต่างๆ ได้ มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็น
ด้ านการพัฒนาคุณภาพรายการ ทางสานักรายการสามารถเข้ ามาร่ วมเวทีและออกแบบการรับฟั งในเวที
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการของสภาผู้ชมฯ ได้ การนาผู้ผลิต หรื อพิธีกรรายการพบประชาชนจะช่วยให้ ความนิ ยม
และพัฒนาไปสู่การสร้ าง ThaiPBS Fan Club (แผนยุทธศาสตร์ ภาคีห้ นุ ส่วน (Partnership Strategic Plan)) และ
รวมถึงสานักข่าวทังในส่
้ วนภูมิภาค และส่วนกลางสามารถเข้ าร่ วมวางแผน ออกแบบการรับฟั งในเวทีรับฟั ง ความ
คิดเห็นตามบริ บทและสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น ได้ เช่นกัน
(ข้ อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนนโยบายการมีส่วนร่ วมของสภาผู้ชมฯ ภาคีเครื อข่าย และประชาชนทัว่ ไป ใน
การกาหนดนโยบายการเสนอข่าว ผลิตรายการ การติดตามการดาเนินงานของ ส.ส.ท.ฯ)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก
ข้ อบังคับ
การประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
องค์ การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
……………………………………………………

เพื่อให้ การประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการของสภาผู้ชม
และผู้ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพสาธารณะแห่ ง ประเทศไทย อาศัย อ านาจตามความ
ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
และข้ อ ๑๖ แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
สรรหา และการด าเนิ น การของสภาผู้ ชมและผู้ ฟั ง รายการ พ.ศ. ๒๕๖๐ สภาผู้ ชมและผู้ ฟั ง รายการ
จึงกาหนดข้ อบังคับการประชุมสภาไว้ ดังนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อ บัง คับ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อ บัง คับ การประชุม สภาผู้ ช มและผู้ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย ง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้ อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ข้ อ บัง คับ การประชุม สภาผู้ช มและผู้ฟั งรายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย (ส.ส.ท.) พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรดาระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และค าสั่ง อื่ น ใด ที่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๓ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้ คาว่า
“สภา” หมายความว่ า สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
“รองประธานสภา” หมายความว่ า รองประธานสภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย ง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
“ประธาน” หมายความว่ า ประธานของที่ ป ระชุม สภาผู้ช มและผู้ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย ง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
“คณะท างาน” หมายความว่ า คณะที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ แ ละคณะท างาน
ที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย แต่งตังขึ
้ น้
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
“การประชุ ม ” หมายความว่ า การประชุ ม สภาผู้ ชมและผู้ ฟั งรายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย ง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และการประชุมคณะทางานของสภาผู้ชมและผู้ฟัง รายการ องค์การ
กระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย”
ข้ อ ๕ ให้ ประธานสภารักษาการตามข้ อบังคับ และมีอานาจกาหนดแนวทางเพื่อปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖ ประธานสภามีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็ นประธานของที่ประชุมสภา
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(๒) กากับดูแลการดาเนิ นกิจการของสภา ภายใต้ มติของที่ประชุม โดยไม่ขัดต่อระเบียบข้ อบังคับสภา
อย่างมีธรรมาภิบาล
(๓) ควบคุมรักษาความสงบเรี ยบร้ อยในที่ประชุม
(๔) ลงนามแต่งตังคณะท
้
างานเพื่อดาเนินการอันเป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสภา
ข้ อ ๗ รองประธานสภามี อ านาจและหน้ า ที่ ช่ ว ยประธานสภาในกิ จ การอั น เป็ น อ านาจและหน้ า ที่
ของประธานสภา หรื อปฏิบตั ิการตามที่ประธานสภามอบหมาย
เมื่อไม่มีผ้ ดู ารงตาแหน่งประธานสภา หรือมีแต่ไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานสภาที่
ประธานสภามอบหมายเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าทีแ่ ทน ถ้ าทังประธานสภาและรองประธานสภาไม่
้
อยู่หรื อไม่สามารปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ ทปี่ ระชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งทาหน้ าที่เป็ นประธาน
กรณีที่ประธานสภาและรองประธานสภาทังสามคนไม่
้
อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ สมาชิกผู้มี
อายุสูงสุดซึ่งมาประชุมเป็ นประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมดาเนินการเลือกประธานเฉพาะคราว
สาหรับการประชุมนัน้
ข้ อ ๘ เลขานุการ มีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) นัดประชุมสภาและคณะทางานรวมทัง้ ประสานงานและอานวยความสะดวกด้ านอื่น ๆ
(๒) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
(๓) จัดทารายงานการประชุม รวมทังเก็
้ บรักษาข้ อมูล
(๔) ส่งมติของที่ประชุมสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ อง
(๕) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ที่ประชุมหรื อประธานสภามอบหมาย
หมวด ๑
การประชุมและวิธีการประชุม
……………………………………………………

ข้ อ ๙ การประชุมสภามีสามประเภทคือ
(๑) การประชุมสามัญ โดยกาหนดให้ มีการประชุมสามัญทุกสามเดือน
(๒) การประชุมวิสามัญ ในกรณีที่มีเหตุสมควร ประธานสภาหรื อสมาชิกจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของ
สมาชิกที่มีอยู่ทงหมด
ั้
สามารถลงชื่อเพื่อขอเปิ ดประชุมวิสามัญได้
(๓) การประชุมคณะทางาน โดยกาหนดตามแผนงบประมาณประจาปี และตามความจาเป็ น
ข้ อ ๑๐ การนัดประชุมต้ องทาเป็ นหนังสือเชิญประชุม พร้ อมแนบระเบียบวาระการประชุม อาจดาเนินการ
ทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้ วยได้ เมื่อประธาน
สภาเห็นสมควร เว้ นแต่เป็ นการส่งเอกสารลับให้ เป็ นไปตามที่ประธานสภากาหนด การนัดประชุมให้ นัดล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าประธานสภาเห็นสมควรจะนัดเร็ วกว่านัน้ ก็ได้
ข้ อ ๑๑ ให้ ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ถ้ าประธาน
สภาหรื อสมาชิกเห็นสมควรจะบรรจุเรื่ องใดเพิ่มเติม ในระเบียบวาระการประชุมอีกก็ได้ แต่ต้องก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่าเจ็ดวัน
ข้ อ ๑๒ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้ จดั ลาดับดังต่อไปนี ้
(๑) เรื่ องที่ประธานแจ้ งที่ประชุมทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) รับรองรายงานการเงิน
(๔) เรื่ องเพื่อทราบ
(๕) เรื่ องสืบเนื่อง
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(๖) เรื่ องเพื่อพิจารณา
(๗) เรื่ องอื่น ๆ
ในกรณีที่ประธานเห็นว่าเรื่ องใดเป็ นเรื่ องด่วน จะจัดไว้ ในลาดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้
ข้ อ ๑๓ ก่อนเข้ าประชุมทุกครัง้ ให้ สมาชิกที่มาประชุมลงชื่อในเอกสารลงทะเบียนที่จดั ไว้ เมื่อสมาชิกลงชื่อ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็ น องค์ประชุม
เมื่อมีสมาชิกมาลงชื่อครบองค์ประชุมแล้ ว ให้ ประธานดาเนินการประชุมได้
ข้ อ ๑๔ ในการประชุม ให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเฉพาะเรื่ อ งที่ มี อ ยู่ใ นระเบี ย บวาระการประชุม และต้ อง
ดาเนินการพิจารณาตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่จดั ไว้ เว้ นแต่ที่ประชุมจะลงมติเป็ นอย่างอื่น โดยประธาน
จะต้ องควบคุมและกากับเวลาให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม
ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้ อยคาต่อที่ประชุม ให้ ยกมือขึนพ้
้ นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้ ว จึงกล่าวถ้ อยคา
ได้
ข้ อ ๑๕ ประธานมีอานาจปรึกษาหารื อและใช้ มติที่ประชุมในการแก้ ไขปั ญหาใด ๆ ในการประชุม เช่น สัง่
พักการประชุม เลื่อนการประชุม หรื อเลิกประชุมได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๖ รายงานการประชุมสภา เมื่อเลขานุการจัดทาเสร็ จแล้ ว ให้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน ก่อนที่จะ
เสนอให้ สภารับรองต้ องส่งให้ สมาชิกตรวจดูได้ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
รายงานการประชุมสภาทุกครั ง้ จะต้ องมีรายชื่อสมาชิก ที่มาประชุม ที่ลาการประชุม ที่ขาดการประชุม
และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนแต่ละเรื่ อง
สมาชิกมีสิทธิขอแก้ ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาดังกล่าวให้ ตรงตามที่เป็ นจริ ง โดยยื่นคาขอแก้ ไข
เพิ่มเติมต่อเลขานุการ ถ้ าเลขานุการไม่ยอมแก้ ไขเพิ่มเติมให้ ตามที่ขอ สมาชิกผู้นัน้ มี สิทธิ ที่จะยืนยันคาขอแก้ ไข
เพิ่มเติมเพื่อขอให้ สภาวินิจฉัยได้
ข้ อ ๑๗ รายงานการประชุ ม สภาครั ง้ ใด เมื่ อ ได้ ส่ ง ให้ ส มาชิ ก ตรวจดู แ ล้ ว ถ้ า มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ในภายหลัง โดยสมาชิกขอให้ แก้ ไขเพิ่มเติมในคราวที่สภาพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสภานัน้ เลขานุการ
จะต้ องแถลงต่อที่ประชุมถึงการแก้ ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ข้ อ ๑๘ เมื่อที่ประชุมสภาได้ รับรองรายงานการประชุมครั ง้ ใดแล้ ว ให้ ประธานสภาลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน
ข้ อ ๑๙ การประชุมคณะทางาน ให้ นาข้ อบังคับนี ้เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การเสนอญัตติ
……………………………………………………

ข้ อ ๒๐ ญัตติทงหลายต้
ั้
องเสนอล่วงหน้ าเป็ นหนังสือต่อประธานสภา และต้ องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า
สามคน ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ข้อบังคับนี ้ได้ กาหนดไว้ โดยเฉพาะเป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๒๑ ให้ ประธานสภาบรรจุญตั ติเข้ าระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ที่ยื่นก่อนหลัง
ข้ อ ๒๒ ญัตติต่อไปนี ้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้ าหรื อเป็ นหนังสือ
(๑) ขอให้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุม สภาพิ จ ารณาเป็ น เรื่ อ งด่ ว นโดยมี สมาชิ ก รั บ รองไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในสาม
ของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
(๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็ นเรื่ องเดียวกัน ทานองเดียวกัน
หรื อเกี่ยวเนื่ องกัน เพื่อพิจารณาพร้ อมกัน รวม หรื อแยกประเด็นพิจารณา หรื อลงมติ โดยมีสมาชิกรั บรองไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุม
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(๓) ขอให้ ส่งปั ญหาไปยังคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน เพื่อพิจารณา
(๔) ขอให้ เลื่อนการปรึกษาหรื อพิจารณา
(๕) ขอให้ ปิดอภิปราย
(๖) ญัตติที่ประธานอนุญาตตามที่เห็นสมควร
ญัตติตาม (๓) (๔) และ (๕) เมื่อที่ประชุมลงมติเกินกึง่ หนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เห็นชอบตามที่เสนอแล้ ว
ห้ ามเสนอญัตติอื่นในข้ อนี ้อีก
ข้ อ ๒๓ ญัตติที่บรรจุเข้ าระเบียบวาระการประชุมสภาแล้ ว หากผู้เสนอญัตติจะถอนญัตติหรื อจะแก้ ไข
เพิ่มเติม หรื อจะถอนชื่อจากการเป็ นผู้ร่วมกันเสนอ หรื อผู้รับรองจะถอนการรับรองญัตติจะต้ องได้ รับความยินยอม
ของที่ประชุม
ข้ อ ๒๔ ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ ว การเสนอญัตติซงึ่ มีหลักการเช่นเดียวกันจะกระทามิได้
ญัตติใดถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ ว ถ้ าผู้เสนอญัตติไม่ชี ้แจงในที่ประชุม หรื อผู้เสนอญัตติไม่อยู่ในที่
ประชุมโดยไม่มีผ้ ชู ี ้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย ญัตตินนเป็
ั ้ นอันตกไป
การมอบหมายให้ ชี ้แจงแทน ต้ องมอบแก่สมาชิกและต้ องทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานสภา
หมวด ๓
การอภิปราย
……………………………………………………

ข้ อ ๒๕ ผู้มีสิทธิ อภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ ในกรณีมีผ้ เู สนอญัตติห ลายคน ให้ ประธานอนุญาตให้
อภิปรายก่อนได้ เพียงคนเดียว
ถ้ า มี ผ้ ูข ออภิ ป รายหลายคนประธานจะเป็ นผู้อ นุญ าตตามที่เห็ น สมควร แต่ ใ ห้ ค านึ ง ถึง ผู้เสนอญัตติ
และผู้ซงึ่ ยังมิได้ อภิปรายด้ วย
ข้ อ ๒๖ ในการอภิปรายต้ องอยู่ในประเด็นหรื อเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังปรึ กษากันอยู่ ต้ องไม่ฟุ่มเฟื อย
วนเวียน ซ ้าซาก หรื อซ ้ากับผู้อื่น
ห้ ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรื อใช้ วาจาอันไม่สภุ าพ ใส่ ร้าย หรื อเสียดสีสถาบันหรื อบุคคลใด หรื อออกชื่อ
สมาชิกหรื อบุคคลใดโดยไม่จาเป็ น
ข้ อ ๒๗ ถ้ าประธานเห็นว่าผู้ใดได้ อภิปรายพอสมควรแล้ ว ประธานจะให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดอภิปรายก็ได้
ข้ อ ๒๘ การอภิปรายเป็ นอันยุติ เมื่อ
(๑) ไม่มีผ้ อู ภิปราย
(๒) ที่ประชุมลงมติให้ ปิดอภิปราย
ข้ อ ๒๙ ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้ อภิปรายกันพอสมควรแล้ ว จะขอให้ ที่ประชุมวินิจฉัยว่าจะ
ปิ ดอภิปรายหรื อไม่ก็ได้
หมวด ๔
การลงมติ
……………………………………………………

ข้ อ ๓๐ ในกรณีที่จะต้ องมีมติของสภา ให้ ประธานมีสัญญาณให้ สมาชิกทราบก่อนลงมติ และการลงมติ
ต้ องมีสมาชิกครบองค์ประชุม
ข้ อ ๓๑ การลงมติ ข องที่ ป ระชุม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก สมาชิ ก คนหนึ่ ง ให้ มี เสี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน
ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานออกเสียงเพิ่มขึนอี
้ กเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
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ข้ อ ๓๒ การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาเป็ นการเปิ ดเผย แต่เมื่อสมาชิกเสนอญัตติโดยมีสมาชิกรั บรอง
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของสมาชิกทังหมดที
้
่มาประชุมขอให้ กระทาเป็ นการลับ จึงให้ ลงคะแนนลับ
ข้ อ ๓๓ การออกเสียงลงคะแนนเปิ ดเผยมีวิธีปฏิบตั ิตามที่ประธานกาหนด โดยให้ ยกมือขึนพ้
้ นศีรษะเพื่อ
ออกเสียงลงคะแนน หรื อเรี ยกชื่อสมาชิกตามลาดับอักษร ให้ ออกเสียงลงคะแนนเป็ นรายคน หรื อวิธีอื่นใดซึ่งที่
ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ข้ อ ๓๔ การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบตั ิตามที่ประชุมสภาเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ข้ อ ๓๕ สมาชิกซึ่งเข้ ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนนอาจออกเสียงลงคะแนนได้ ก่ อ น
ประธานสัง่ ปิ ดการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ ๓๖ เมื่อได้ นับคะแนนเสียงเสร็ จแล้ ว ให้ ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้ าเรื่ องใดระเบียบหรื อ
ข้ อบังคับนี ้กาหนดไว้ ว่ามติจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใด ก็ให้ ประกาศด้ วยว่าคะแนนเสี ยงถึง
จานวนที่กาหนดไว้ นนหรื
ั ้ อไม่
ในกรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า ได้ ป ระกาศมติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม จากผลการออกเสี ย งลงคะแนนด้ ว ยวิ ธี ก าร
ตามข้ อ ๓๕ แล้ ว ให้ ประธานสัง่ ให้ ทาลายบัตรออกเสียงลงคะแนนนันด้
้ วย
ข้ อ ๓๗ ญัตติใดไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน ให้ ประธานถามที่ประชุมว่ามีผ้ เู ห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ เมื่ อไม่มีผ้ เู ห็นเป็ น
อย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้ วยญัตตินนั ้
หมวด ๕
การวินิจฉัย และการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ
……………………………………………………

ข้ อ ๓๘ ถ้ ามีปัญหาที่จะต้ องตีความข้ อบังคับนี ้ ให้ เป็ นอานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมได้ ลง
มติ วิ นิ จ ฉั ย โดยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั ง้ หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่เ ป็ น ประการใดแล้ ว
ให้ ถือว่าคาวินิจฉัยนันเป็
้ นเด็ดขาด
การขอให้ ที่ประชุมสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจะกระทาได้ โดยประธานขอปรึ กษาหรื อสมาชิกเสนอ
ญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ข้ อ ๓๙ การขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนี ้ ต้ องเสนอเป็ นญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางจารุ นันท์ อึงภากรณ์
้
)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.
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ข้ อบังคับ
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
ว่ าด้ วยโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
พ.ศ. ๒๕๖๑
……………………………………………………

โดยที่เป็ นการสมควรให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขข้ อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ว่าด้ วยโครงสร้ าง บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการสรร
หา และการดาเนิ นการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และเพื่อให้ การดาเนิ นการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย เหมาะสม และคล่องตัว สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจึง กาหนดข้ อบังคับว่าด้ วยโครงสร้ าง
บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบขึนไว้
้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบั ง คั บ นี เ้ รี ย กว่ า “ข้ อบั ง คั บ สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ ว่ า ด้ ว ยโครงสร้ าง บทบาทหน้ า ที่
และความรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้ อ ๒ ข้ อบังคับนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ประกาศเป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกข้ อบังคับสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ว่าด้ วยโครงสร้ าง บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
บรรดาข้ อบังคับ และคาสัง่ อื่นใด ที่ขัดหรื อแย้ งกับข้ อบังคับนี ้ ให้ ใช้ ข้ อบังคับนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในข้ อบังคับนี ้ คาว่า
“สภา” หมายความว่ า สภาผู้ ช มและผู้ ฟั ง รายการ องค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
“รองประธานสภา” หมายความว่า รองประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
“เลขานุการ” หมายความว่า เลขานุการสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
“องค์การ” หมายความว่า องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
“ข้ อบังคับการประชุม” หมายความว่า ข้ อบังคับการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ
“เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาค” หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคที่องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าจ้ างเพื่อทาหน้ าที่สนับสนุนการดาเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในห้ า
ภูมิภาคและหกกลุ่มประเด็น
ข้ อ ๕ ให้ ประธานสภารักษาการตามข้ อบังคับนี ้ และมีอานาจกาหนดแนวทางเพื่อปฏิบตั ิตามข้ อบังคับนี ้
ข้ อ ๖ สภาประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จ านวนไม่ เกิ น ห้ า สิ บ คนซึ่ง มาจากการสรรหาตามระเบี ย บองค์ ก าร
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดาเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๗ ให้ มีรองประธานสภาจานวนสามคน ประกอบด้ วย รองประธานสภาฝ่ ายวิชาการและกฎหมาย รอง
ประธานสภาฝ่ ายบริ หาร และรองประธานสภาฝ่ ายพัฒนา โดยมีอานาจและหน้ าที่ ทาหน้ าที่แทนประธานสภาใน
กรณีที่ประธานสภาไม่อยู่และประธานสภามอบหมาย ช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็ นอานาจและหน้ าที่ของ
ประธานสภา หรื อปฏิบัติตามที่ประธานสภามอบหมาย และปฏิบัติหน้ าที่อื่นตามได้ รับมอบหมาย ภายใต้ มติที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลางหรื อสภา โดยไม่ขัดต่อระเบียบ ข้ อบังคับสภา อย่างมีธรรมาภิบาล
การช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็ นอานาจและหน้ าที่ของประธานสภา หรื อปฏิบตั ิตามที่ ประธานสภา
มอบหมายในกิจการต่างๆ ให้ มอบหมายสาหรับรองประธานสภา ดังต่อไปนี ้
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(๑) รองประธานสภาฝ่ ายวิ ช าการและกฎหมาย มอบหมายในงานยุ ท ธศาสตร์ วิ ช าการ และงาน
ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนิ นงานของสภา และข้ อบังคับองค์การว่าด้ วย
จริ ยธรรมของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มาบังคับใช้ แก่สมาชิกสภาโดยอนุโลม
(๒) รองประธานสภาฝ่ ายบริ หาร มอบหมายในการบริ หารจัดการภายในองค์การ กากับดูแลติดตามการ
ดาเนิ นการในภาพรวมภายในสภา รวมทังการด
้
าเนิ นงานอันเกี่ยวข้ องกับสมาชิก เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาค ให้
เป็ นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการเงินของสภา
(๓) รองประธานสภาฝ่ ายพั ฒ นา มอบหมายในการประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย
สู่การพัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่ วม และการขับเคลื่อนงานด้ านสื่อสาธารณะให้ เป็ นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
และแผนงานของสภา
ข้ อ ๘ ให้ มีเลขานุการหนึ่งคน โดยมีหน้ าที่ตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับการประชุม และมีบทบาทหน้ าที่
ดังต่อไปนี ้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบงานเลขานุ ก าร การประสานงานและสนั บ สนุน การท างานของสมาชิ ก ห้ า ภูมิ ภาค
หกกลุ่มประเด็น และเจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคทุกคน
(๒) รวบรวมรายงานภาพรวมการทางานของแต่ละภูมิภาค และแต่ละกลุ่มประเด็นเป็ นรายไตรมาสและ
ประจาปี
(๓) รั บ ผิ ด ชอบการเตรี ย มและการจั ด การประชุม ในทุ ก วาระการประชุ ม เช่ น จัด ท าระเบี ย บวาระ
การประชุม จัด เตรี ย มสถานที่ เชิ ญประชุม สภา จัด ท าเอกสารการประชุม บัน ทึก รายงานการประชุม จัด ท า
และจัดส่งเอกสารสรุ ปรายงานการประชุมร่ วมกับองค์การ
(๔) เก็บรวบรวม มติ ข้ อมูลเครื อข่ ายของแต่ละภูมิภาคและแต่ละกลุ่มประเด็นให้ แก่องค์การเพื่ อ เป็ น
ฐานข้ อมูล และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์
(๕) ปฏิบัติหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายภายใต้ มติที่ประชุมสภา โดยไม่ขัดต่อระเบี ยบ ข้ อบังคับของ
สภา อย่างมีธรรมาภิบาล
ให้ มีผ้ ชู ่วยเลขานุการหนึ่งคน โดยมีบทบาทหน้ าที่ช่วยเลขานุการและปฏิบตั ิตามที่เลขานุการมอบหมาย
ข้ อ ๙ ให้ มีประธานภูมิภาคจานวนห้ าคน ประกอบด้ วย ประธานภูมิภาคเหนื อ ประธานภูมิภาคกลาง
ประธานภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานภูมิภาคใต้ และประธานกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ให้ มีประธานกลุ่มประเด็นจ านวนหกคน ประกอบด้ วย ประธานกลุ่มประเด็ นสังคมและคุณภาพชี วิ ต
ประธานกลุ่มประเด็นการศึกษาและการเรี ยนรู้ ประธานกลุ่มประเด็นสื่อสาธารณะ ประธานกลุ่มประเด็นเศรษฐกิจ
และการพัฒนา ประธานกลุ่มประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และประธานกลุ่มประเด็นพหุวฒ
ั นธรรม
ศาสนา และส่งเสริ มพัฒนาประชาธิปไตย
ให้ ประธานภูมิภาคหรื อประธานกลุ่มประเด็นมีบทบาทหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) จัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ หรื อเวทีรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และ
บริ บทของกลุ่มประเด็นในพื ้นที่ทงห้
ั ้ าภูมิภาค แล้ วแต่กรณี ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของสภา
(๒) จั ด ท ารายงาน สรุ ป ข้ อเสนอแนะจากการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น การสรุ ป
ถอดบทเรี ยน และการติดตามหนุนเสริ มของภูมิภาคหรื อกลุ่มประเด็น แล้ วแต่กรณี เพื่อรวบรวมส่งให้ นั กวิชาการ
และติดตามกลาง รวมทังรองประธานสภาฝ่
้
ายวิชาการและกฎหมาย
(๓) กากับดูแลการดาเนิ นกิจกรรมของสมาชิกในภูมิภาคหรื อกลุ่มประเด็น แล้ วแต่กรณี ให้ เป็ นไปตาม
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของสภา
(๔) ดูแลบริ หารจัดการงบประมาณการเงินของภูมิภาคหรื อกลุ่มประเด็น แล้ วแต่กรณี ร่ ว มกับองค์การ ให้
เป็ นไปตามแผนงบประมาณและการเงินของสภา
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(๕) ประสานงานความร่ ว มมื อและสื่ อ สารข้ อมูลการทางานร่ วมกับ ทุก กลุ่ม ประเด็ นหรื อทุก ภูมิภาค
แล้ วแต่กรณี และสภา
(๖) ประสานความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารและภาคี เ ครื อ ข่ า ยในพื น้ ที่ เ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู้
สู่การเปลี่ยนแปลงสังคม รวมทังการขยายฐานผู
้
้ ชมและผู้ฟังรายการในทุกช่องทางสื่อ
(๗) งานอื่น ๆ ตามที่ประธานสภา และคณะกรรมการอานวยการกลางมอบหมาย
ข้ อ ๑๐ ให้ มี ค ณะกรรมการอ านวยการกลางจ านวนไม่ เกิ น ยี่ สิบ ห้ า คน ประกอบด้ ว ย ประธานสภา
รองประธานสภาทุก คน ประธานภูมิ ภาคทุก คน ประธานกลุ่ ม ประเด็ น ทุก คน นั ก วิ ช าการและติ ด ตามกลาง
ทุก คน ประธานการเงิ น ผู้ช่ ว ยการเงิ น เลขานุก ารสภา ประธานคณะที่ ป รึ ก ษา และผู้แ ทนองค์ ก ารหนึ่ ง คน
ให้ เ ลขานุ ก ารเป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการอ านวยการกลาง และสมาชิ ก หนึ่ ง คนเป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการอานวยการกลาง โดยมีบทบาทหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) รับผิดชอบจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และงบประมาณการเงินประจาปี
(๒) รับผิดชอบการบริ หารงานของสภา ให้ เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการเงิน
ประจาปี
(๓) สรุ ปผลการดาเนินงานของสภารายไตรมาส และรายงานประจาปี ของสภา
(๔) พิจารณาและแต่งตังคณะที
้
่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน กรณีที่มีความ
จาเป็ นเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของสภา
(๕) ก ากั บ ดู แ ลให้ ส มาชิ ก ปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นข้ อ บั ง คั บ องค์ ก ารว่ า ด้ ว ยจริ ย ธรรมของกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร
และพนักงาน มาบังคับใช้ แก่สมาชิกโดยอนุโลม
(๖) ตรวจสอบผลการประเมินเจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคก่อนการต่อสัญญา
(๗) รับผิดชอบงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง
ข้ อ ๑๑ ให้ มีนักวิชาการและติดตามกลางจานวนสองคน โดยมีบทบาทหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) ประสานงาน สนั บ สนุ น และติ ด ตามหนุ น เสริ ม ให้ ส มาชิ ก ภู มิ ภ าคจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และสมาชิกกลุ่มประเด็นจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริ บทได้ ตรง
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของภูมิภาค กลุ่มประเด็น และตัวชี ้วัดตามยุทธศาสตร์ และแผนงานของสภา
(๒) รวบรวมผลการดาเนินกิจกรรมวิชาการให้ เป็ นไปตามตัวชี ้วัดของยุทธศาสตร์ และแผนงาน
(๓) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้ อมูล จัดทารายงานรายไตรมาส รายงานประจาปี พร้ อมข้ อเสนอ
แนะเพื่อการพัฒนาสื่อสาธารณะและขับเคลื่อนการเรี ยนรู้ ส่กู ารเปลี่ยนแปลงทางสังคมร่ วมกับนักวิชาการประเมิ น
ภายนอกเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการกลาง สมาชิก คณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการนโยบาย ตาม
มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
(๔) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย ภายใต้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง โดย
ไม่ขัดต่อระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสภาอย่างมีธรรมาภิบาล
ข้ อ ๑๒ ให้ มีคณะการเงิน ประกอบด้ วยประธานการเงินหนึ่งคน และผู้ช่วยการเงินหนึ่งคน โดยมีบทบาท
หน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(๑) กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้ อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณ และจัดทารายงานการเงินให้
เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการเงินประจาปี อย่างเป็ นไปตามข้ อบังคับองค์การกระจายเสียง
และแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายของสภา และระเบียบหรื อข้ อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(๒) รายงานสถานะทางการเงิ น และการใช้ จ่ า ยงบประมาณของภู มิ ภาค กลุ่ม ประเด็ น และสภา
เป็ นรายไตรมาสและประจาปี ต่อคณะกรรมการอานวยการกลางและสภา
(๓) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย ภายใต้ มติของที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการกลาง โดย
ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของสภาอย่างมีธรรมาภิบาล
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ข้ อ ๑๓ ให้ ป ระธานสภาแต่ ง ตัง้ และมอบหมายสมาชิ ก เพื่ อ เป็ น ผู้แ ทนสภาหรื อ ผู้แ ทนประธานสภา
ร่ วมเป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการตามที่องค์การกาหนด ดังต่อไปนี ้
(๑) คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่ องร้ องเรี ยนจากประชาชน
(๒) คณะอนุกรรมการด้ านเนื ้อหา
(๓) คณะอนุกรรมการด้ านเครื อข่ายและการมีส่วนร่ วม
(๔) กรรมการและอนุกรรมการอื่นๆ
ผู้แ ทนสภาตามวรรคแรกมี บทบาทหน้ า ที่ต ามที่ได้ รั บแต่ งตัง้ ทัง้ นี ้ จะต้ อ งรายงานผลการด าเนิ นงาน
ให้ คณะกรรมการอานวยการกลางและสภารับทราบเป็ นรายไตรมาส
ข้ อ ๑๔ หากประธานสภาพ้ นจากตาแหน่งไม่ว่าด้ วยเหตุใดก็ตาม ให้ รองประธานสภา เลขานุการ ประธาน
ภูมิภาค ประธานกลุ่มประเด็น คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางานต่าง ๆ ของสภา และ
ผู้แทนสภาหรื อผู้แทนประธานสภาตามข้ อ ๑๓ พ้ นจากตาแหน่งตามไปด้ วย
บุคคลและคณะบุคคลที่พ้นจากตาแหน่งตามไปด้ วยตามวรรคแรก ให้ ปฏิบัติหน้ า ที่ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีการแต่งตังใหม่
้
ทังนี
้ ้ จะต้ องเป็ นไปเพียงเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินการของสภาเท่านัน้
ข้ อ ๑๕ เจ้ าหน้ าที่ประสานงานภาคมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(๑) สาเร็ จการศึกษาตังแต่
้ ระดับปริ ญญาตรี ขนไป
ึ้
(๒) มีประสบการณ์ในการทางานกับเครื อข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓) สามารถใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานได้ ดี
(๔) สามารถทางานได้ เต็มเวลา
นอกจากนี ้ ต้ องไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่เป็ นผู้ผลิตหรื อผู้ด าเนิ น รายการให้ แก่องค์การ หรื อเป็ นหุ้นส่วน กรรมการ และผู้บริ หารในห้ า ง
หุ้นส่วนหรื อบริ ษัท หรื อหน่วยงานของรัฐที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรื อกิจการโทรคมนาคม
หรื อในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทที่ประกอบกิจการเป็ นผู้ผลิตรายการให้ แก่องค์การ หรื อองค์กรสาธารณประโยชน์ เช่น
สมาคม มูลนิธิ
(๒) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับสมาชิกสภาฯ ในขณะนัน้
(๓) ไม่เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานหรื อโครงการอื่น
ทัง้ นี ้ สภาอาจจะกาหนดคุณสมบัติ และลัก ษณะต้ อ งห้ า มอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม ตามความเหมาะสม โดยให้
คานึงถึงประโยชน์ในการดาเนินการของสภาเป็ นสาคัญ
ข้ อ ๑๖ ถ้ ามีปัญหาที่จะต้ องตีความข้ อบังคับนี ้ ให้ เป็ นอานาจของสภาที่จะวินิจฉัย และเมื่อที่ประชุมได้ ลง
มติ วิ นิ จ ฉั ย โดยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั ง้ หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่เ ป็ น ประการใดแล้ ว
ให้ ถือว่าคาวินิจฉัยนันเป็
้ นเด็ดขาด
การขอให้ ที่ประชุมสภาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทาได้ โดยประธานสภาขอปรึกษาหรื อสมาชิกเสนอ
ญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ข้ อ ๑๗ การขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนี ้ ต้ องเสนอเป็ นญัตติโดยมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางจารุ นันท์ อึงภากรณ์
้
)
ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท.

57

ภาพกิจกรรม
การจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ
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ภาพกิจกรรม
การจัดเวทีรับฟั งความคิดเห็นเชิงบริบทสถานการณ์ 6 กลุ่มประเด็น
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ภาพกิจกรรม
การพัฒนาและการสร้ างความร่ วมมือกับเครือข่ ายภายในและนอก สสท.
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ภาพการจัดกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่ อสังคมเพื่อส่ งเสริมอัตลักษณ์ และคุณค่ าของสภาฯ (CSR)
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ภาพกิจกรรม
จัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับภูมิภาค
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ภาพกิจกรรม
จัดเวทีสมัชชาเพื่อนสื่อสาธารณะระดับชาติ
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