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การดําเนินการเตรียมความพรอมการบริหารงานหอกระจายขาวประจาํหมูบาน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจาํหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547 
และการติดตามการเตรียมความพรอมงานประชาสัมพันธขาวสารวิทยชุุมชนประชาคมตําบลเวียงพางคํา 

 
กรอบการดําเนินการ 

ในการดําเนนิงานหอกระจายขาว ผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน แบงออกไดเปน  2 กลุม ไดแก 
1) คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
2) ผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน 
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน   ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
(1) ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ ชางโยธาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ หรือ
บุคคลอ่ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มอบหมายเปนที่ปรึกษา 
(2) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถิน่มอบหมายไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ 
(3) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เหน็สมควร  เปนกรรมการ 
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนจะทําการคัดเลือกกันเอง 
เพื่อแตงต้ังประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการตําแหนงละหนึง่คน 
หนาท่ีของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน   และชุมชน 
1) ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกรปกครองสวนทองถิน่ดําเนนิการในกรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําผังรายการ ผลิตขาว คัดเลือกขาวสารที่จะเผยแพร และควบคุมการเผยแพรขาวสาร 
3)คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหมูบานหรือชุมชน ซึง่อาจจะเปนประชาชน ขาราชการ หรือ
พนกังานองคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้ เปนผูประกาศขาวประจํา
หมูบานและชุมชน เสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงต้ัง เพื่อทําหนาที่ในการประกาศขาว 
4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน 
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหอกระจายขาวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนาท่ีของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน 
(1) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพนัธเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนใน
หมูบานและชุมชนทราบ 
(2) พิจารณาคัดเลือกขาว การผลิตขาวและจัดรูปแบบรายการเสนอคณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจาย
ขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความเหน็ชอบเปนรายสัปดาหหรือประจําเดือน เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ 
(3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเร่ือง โครงการ หรือผลงานของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการที่
ตองการความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือโครงการทีม่ีผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร 
(4) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือในการประกาศ เพื่อการประชุม
นัดหมายในกิจการสาธารณประโยชน 
(5) หนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจาํหมูบานและชุมชนมอบหมาย 
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คุณสมบัติของคณะกรรมการบรหิารการดําเนินงานหอกระจายขาว 
และผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน 

คณะกรรมการบริหารการดําเนนิงาน 
หอกระจายขาว 

ผูประกาศขาว

1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวา ยี่สิบปบริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน ในหมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมา 
แลวไมนอยกวา180 วัน 
3. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
4. เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตน 
เปนภัยตอสังคม 
5. มีความเปนกลางทางการเมือง 
6. ตองไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
7. ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ติดยาเสพติดใหโทษ 
8. ไมเปนผูทีห่หูนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอาน 
และเขียนหนงัสือได 
9. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวย 
กฎหมายใหจาํคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
หรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
10. ไมเคยตองคําพพิากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวย 
กฎหมาย ใหจาํคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมา 
ยังไมถงึหาปในวนัที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ 
มอบหมาย หรือวันที่ประชาคมหมูบาน หรือชุมชน
ดําเนนิการคัดเลือก เวนแตความผิดอันไดกระทาํโดย 
ประมาท 

1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวา สิบแปดปบริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูใน 
ทะเบียนบาน ในหมูบานหรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลว 
ไมนอยกวา180 วัน 
3. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย 
4. เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปน 
ภัยตอสังคม 
5. มีความเปนกลางทางการเมือง 
6. มีความรูไมตํ่ากวาระดับมธัยมศึกษาตอนตน* 
7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธเปนที ่
ยอมรับจากประชาชน 
8. สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและประชาชน 
จากส่ือตางๆ เปนประจํา 
9. ตองไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
10. ไมเปนผูวกิลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ติดยาเสพติดใหโทษ 
11. ไมเปนผูทีหู่หนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและ 
เขียนหนงัสือได 
12. ไมเคยตองคําพพิากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
ใหจําคุกและถกูคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําส่ังที ่
ชอบดวยกฎหมาย 
13. ไมเคยตองคําพพิากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
 ใหจาํคุกต้ังแตสองปข้ึนไปและพนโทษมายังไมถึงหาป 
ในวนัที่องคกรปกครองสวนทองถิน่มอบหมาย หรือวนัที ่
ประชาคมหมูบาน หรือชุมชนดําเนินการคัดเลือก เวนแต
ความผิดอันไดกระทาํโดย 
ประมาท 

* หมายเหตุ : สําหรับผูทีม่คีวามรูตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาจเปนผูประกาศขาวได 
โดยมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวรับรอง 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารฯ 

เพื่อใหการดําเนินงานหอกระจายขาวมีประสิทธิภาพมากข้ึน การมอบหมายและ การคัดเลือกบุคคลเขามา
เปนคณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาว ควรมกีารแตงต้ังผูแทนจากสํานกังานประชาสัมพันธ
จังหวัดหรือสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัดนั้น เขามาเปนกรรมการดวยอยางนอยหนึ่งคน 
เพื่อประโยชนในการกาํหนดแผนงานหรือแนวทางของการพัฒนามาตรฐานหอกระจายขาว ทัง้ทางดานที่เกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธหรือทางดานเทคนิคตางๆ นอกจากนี้ควรมีการแตงต้ังผูทีม่ีความรูทางดานไฟฟาหรือ
อิเลคทรอนิคสเขารวมเปนคณะกรรมการดวย เพื่อประโยชนในการแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษา
อุปกรณของหอกระจายขาว ซึ่งจะทําใหการใชงานหอกระจายขาวมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูประกาศขาว 

ผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูประกาศขาวประจาํหมูบานและชุมชน ควรเปนผูที่ผานการอบรม
ในดานของการเปนผูประกาศขาวหรือผานการทดสอบและไดรับใบรับรองเปนผูประกาศของสถานี
วิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทัศนตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ วาดวยการออกใบรับรองเปนผูประกาศของ
สถานวีทิยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน พ.ศ.2547 หรือเปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาทางดานที่
เกี่ยวของกับการประชาสัมพนัธ เพื่อใหการนําเสนอขาวสารของผูประกาศมีความ เหมาะสมถกูตอง และเปน
แบบอยางที่ดีแกคนในชุมชน 
การนําเสนอขาว 
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารของหอกระจายขาว คณะกรรมการบริหาร การดําเนนิงานหอกระจายขาว และผู
ประกาศขาว จะตองทาํการคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบรายการขาว โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาทีจ่ะ
นํามาเสนอใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่และชุมชนโดยทัว่ไปควรคัดเลือกเร่ืองดังตอไปนี้ เพื่อประชาสัมพนัธใหคน
ในชุมชนทราบตามความเหมาะสม 
1) นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ 
2) โครงสรางการจัดองคกร อํานาจหนาที่ และการดําเนนิงานของรัฐ 
3) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําส่ัง หนงัสือเวยีน ระเบียบ แบบแผนที่ใชบงัคับเปนการทั่วไป 
4) ผลการพิจารณาหรือคําวนิิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน 
5) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
6) การบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของจังหวดั อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่เกี่ยวของกบั
ประชาชนในหมูบานและชุมชน 
7) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการความคิดเหน็ ขอเสนอแนะของ
ประชาชนในหมูบานและชุมชนเกีย่วกบัการบริหารการพฒันาทองถิ่น การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพลง บทความ สารคดี เกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพฒันาอาชีพ เปนตน 
8) เร่ืองอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพิจารณาแลวเหน็
วา จะเปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน ไมกอใหเกิดความเสยีหายแกราชการหรือบุคคลอ่ืน  
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ขณะเดียวกนัจะตองไมประชาสมัพันธขาวลักษณะดังตอไปน้ี ผานทางหอกระจายขาว 
1) ขาวที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
2) ขาวที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมัน่คงของประเทศ ความสัมพนัธระหวางประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
3) ขาวทีเ่ปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิดความเสียหายใดๆ ข้ึนภายหนา 
4) ขาวที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึง่บุคคลใด 
5) ขาวทีเ่ปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร 
องคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลอืกขาว 

เมื่อไดทราบถงึคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร การดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน และผูประกาศขาวแลว จะเห็นไดวาบุคลากรทั้งสองกลุมนี้ มีหนาที่สําคัญเกี่ยวของกบั
การผลิตและการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกชุมชนดังนัน้เพื่อใหการนาํเสนอขอมูลขาวสารมีความถูกตอง
เหมาะสม เกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง ผูทีม่ีหนาที่เกีย่วของดังกลาวจงึควรมกีารวิเคราะหและคัดเลือก
ขอมูลขาวสารที่จะนําเสนอซึง่องคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลือกขอมูลขาวสารมีดังนี ้

1) คุณลักษณะของขาว 
2) องคประกอบของขาว 
3) คุณภาพของขาว 
4) ประเภทของขาว 
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(ตัวอยาง) 
ผังรายการขาวของหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย 

ผังรายการออกอากาศ 
หอกระจายขาวประจําหมูที…่…. 

ตําบล…เวียงพางคํา…อําเภอแมสาย    จงัหวัด เชยีงราย 
 

      วนั เวลา รายการ 
     จนัทร 06.15 – 06.30 น. 

17.00 - 17.15 น. 
บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานการเกษตร(1) 
บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานการเกษตร(2) 
โดย……………………… 

     อังคาร 06.15 – 06.30 น. 
17.00 - 17.15 น. 

บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานการศึกษา 
รายการสาระนารูคูครัวเรือน 
โดย……………………… 

     พุธ 06.15 – 06.30 น. 
17.00 - 17.15 น. 

บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานสุขภาพอนามัย 
บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานวทิยาศาสตร 
โดย……………………… 

     พฤหัสบดี 06.15 – 06.30 น. 
17.00 - 17.15 น. 

บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานการพฒันาชุมชน (1)
บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานการพฒันาชุมชน (2) 
โดย……………………… 

     ศุกร 06.15 – 06.30 น. 
17.00 - 17.15 น. 

รายการกฎหมายนารูสําหรับชุมชน
บทความหรือขาวทีน่าสนใจทางดานเศรษฐกิจ 
โดย……………………… 

    เสาร 06.15 – 06.30 น. รายการสนทนาประสาทองถิน่ และขาวเก่ียวกับชุมชน 
โดย……………………… 

    อาทิตย 06.15 – 06.30 น. รายการธรรมะสําหรับชุมชน และขาวเก่ียวกับชุมชน 
โดย……………………… 

 
หมายเหตุ : 1. เสนอแนะรายการหรือฝากขาวประชาสัมพนัธ กรุณาติดตอที่…..........…......… 

หรือโทร. ……...................... 
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กรอบการดําเนินการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนกรอบการดําเนินการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน  
โครงการเตรียมความพรอมโครงการเตรียมความพรอมงานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธของของประชาคมตําบลเวียงพางคําประชาคมตําบลเวียงพางคํา  
 
๑. เจตนารมณ  
หลักเกณฑนี้เปนหลักเกณฑชั่วคราวในการดําเนินการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน เพื่อเรียนรู
ผานประสบการณจริง และเตรียมความพรอมในการเขาถึงชองทางการส่ือสารของชุมชน ทั้งในดานเทคนิค
และเคร่ืองมือ ดานการผลิตรายการ และดานการบริหารจัดการสมบัติสาธารณะที่เปน คล่ืนความถี ่เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรชุมชน และเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปส่ือ และหลักการสิทธิในการส่ือสาร
ของประชาชน  
 
๒. หลักเกณฑชั่วคราวการดําเนนิการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยชุุมชน  
“ชุมชน” หมายความวา กลุมคนหลากหลายท่ีมีวถิีชีวิตเกี่ยวของกันภายใตพืน้ทีก่ระจายเสียง เดียวกัน  
“จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชน” หมายความวา การประกอบกิจการวทิยุเพื่อบริการสาธารณะ 
ในพืน้ทีก่ารกระจายเสียงที่กาํหนด โดยมวีตัถุประสงคเพือ่เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารที่ สนองตอบความ
ตองการของชุมชน รวมทัง้เช่ือมโยงสมาชกิของชุมชนผานทางการแลกเปล่ียนความรูและ ทัศนคติ การสราง
ความเขาใจ ตลอดจนสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งสงผลใหเกิดการพฒันาชุมชนใหเขมแข็งยิ่งข้ึน  
 
๓. ลักษณะสาํคัญของจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยชุุมชน  
๓.๑ กลุมคนที่หลากหลายในพ้ืนทีก่ระจายเสียงสามารถเขาถงึไดงาย เทาเทยีม และมีสวนรวม ทกุข้ันตอน  
๓.๒ เปนสมบัติสาธารณะทีชุ่มชนจัดต้ังและเปนเจาของรวมกนั รวมทั้ง บริหารจัดการดวยตนเอง  
๓.๓ ใชระบบอาสาสมัครชวยในการดําเนนิการ  
๓.๔ ไมมุงหวงักําไรทางธุรกจิทั้งทางตรงและทางออม เปนอิสระ ปราศจากการครอบงําและ แทรกแซงจาก
กลุมอิทธพิล กลุมผลประโยชนโดยมิชอบ กลุมการเมือง และพรรคการเมืองทกุระดับ  
๓.๕ เปนชองทางการส่ือสารสาธารณะทีส่มาชิกในชุมชนมีบทบาทเปนไดทั้งผูรับสารและผูสงสาร  
๓.๖ เปนส่ือเพื่อประโยชนตามความตองการของชุมชน และมุงสรางโอกาสแกผูดอยโอกาส ในชมุชน  
๓.๗ เปนศูนยกลางขอมูลขาวสาร เชื่อมโยงการเรียนรูเพือ่สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  
 

กรอบการเขารวมโครงการ  
 
๑. ผูขอเขารวมโครงการ  
๑.๑ จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชนที่ดําเนินการแลว / กลุมบุคคลที่มคีวามประสงคจะ
ดําเนนิการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนในนามกรมประชาสัมพันธ  
๑.๒ กลุมบุคคล / องคกรที่จะดําเนนิการตองประกอบดวย  
- สมาชิกของชุมชนนั้นมากกวา ๑ แหง  
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- องคกรวิชาชีพหรือสาขาอาชีพตางๆ / องคกรคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวของกับชุมชนนัน้  
๑.๓ ใหมีผูรับมอบอํานาจกระทําการแทนคณะกรรมการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชนในการทาํ
สัญญาเขารวมโครงการกบักรมประชาสัมพันธ  
๒. วัตถุประสงคของการดําเนินการ  
๒.๑ ตองเปนการบริการสาธารณะ เพื่อสงเสริมความรู การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สุขภาพ อนามัย 
กีฬา ความมัน่คงของรัฐ การประกอบอาชีพ การเผยแพรขาวสาร ประโยชนของทองถิน่ หรือประโยชน
สาธารณะอ่ืนใดของชุมชนนัน้  
๒.๒ หารายไดเพียงเทาที่เหมาะสม เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนนิกจิการ  
๒.๓ ตองเปนประโยชนตามความตองการของชุมชนที่รับบริการ  
๓. การบริหารกิจการ  
๓.๑ ตองบริหารจัดการโดยกลุมบุคคลที่จดัต้ังข้ึนโดยชุมชนนัน้ๆ  
๓.๒ หัวหนา / เจาหนาที่จดุปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนตองไมเปน ส.ส. ส.ว. ขาราชการ 
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิน่ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
๓.๓ จัดใหมีคณะกรรมการจดุปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชนจํานวนไมนอยกวา ๕ คน 
ประกอบดวยผูนําชุมชน / ผูนําทองถิ่น / ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ  
 
๔. รายการและโฆษณาท่ีออกอากาศ  
๔.๑ ตองเปนไปตามวัตถุประสงคของวทิยชุุมชนและตองเปนรายการเพื่อประโยชนสาธารณะและชุมชน  
๔.๒ รูปแบบรายการเปนการใหสาระความรูโดยตรง หรือผานรูปแบบรายการอืน่  
๔.๓ รายการและโฆษณาทีอ่อกอากาศจะตองเปนไปตามกฎ ระเบียบวิทยกุระจายเสียงและ วิทยโุทรทัศน 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  
๔.๔ ผูเขารวมโครงการตองรับผิดชอบดูแลรายการของจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชน ใหเปนไป
โดยถูกตองตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวกบัการใหบริการสงวิทยุกระจายเสียง  
๔.๕ จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชนมีการโฆษณาหารายไดเทาทีเ่หมาะสม เพื่อเปน คาใชจาย
ไดชั่วโมงละไมเกิน ๖ นาท ี 
 
๕. โครงสรางจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยชุุมชน  
๕.๑ คณะกรรมการจุดปฏิบติัการเตรียมความพรอมวทิยุชมุชน ไมนอยกวา ๕ คน ซึ่งมาจากผูนําทองถิน่ / 
ผูนําชุมชน / ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ  
๕.๒ หัวหนาจดุปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน ๑ คน  
๕.๓ เจาหนาที่รายการ / ธุรการ / เทคนิค อยางนอยประเภทละ ๑ คน  
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๕.๔ ขอมูลและเอกสารประกอบการขอรับรองดังตอไปนี ้ 
๕.๔.๑ ชื่อจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน / สถานที่ต้ัง พรอมแนบแผนทีต้ั่งประกอบ  
๕.๔.๒ รายช่ือกลุมองคกรที่รวมจัดและกลุมองคกรในพื้นที่กระจายเสียง  
๕.๔.๓ วัตถุประสงคการจัดต้ังจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชมุชน  
๕.๔.๔ โครงสรางการบริหารจัดการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวทิยุชุมชน พรอมดวย องคประกอบของ
คณะกรรมการตามขอ ๓.๓  
๕.๔.๕ ผังรายการและกลุมผูรับผิดชอบรายการ  
๕.๔.๖ ความถี่ที่ใชในการออกอากาศ  
๕.๔.๗ ลักษณะเคร่ืองสงและกําลังสง  
๕.๔.๘ ความสูงของเสาอากาศและรัศมีการออกอากาศ  
๕.๔.๙ แผนการดําเนนิงานระหวางการออกอากาศ แผนการพัฒนาดานการบริหารจัดการ แผนการขยาย
การมีสวนรวม แผนการผลิตรายการ และแผนการประเมนิผล  
 
๕.๕ หลักการควบคุมดานรายการ ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยกุระจายเสียงและ วิทยโุทรทัศน พ.ศ. 
๒๔๙๘ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๐ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
๕.๖ ปายช่ือ “จุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชมุชน ......” จะตองแสดงใหสาธารณชนเห็น ณ ที่ต้ัง
ดําเนนิการอยางชัดเจน  
 
๖. ลักษณะพงึประสงคทางดานเทคนิค  
๖.๑ รัศมีการสงกระจายเสียงไมเกนิ ๑๕ กิโลเมตร  
๖.๒ กําลังสงไมเกิน ๓๐ วัตต (ระบบ เอฟ.เอ็ม.)  
๖.๓ เสาสูงไมเกิน ๓๐ เมตร จากระดับพืน้ดิน  
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กรอบหัวขอการปรึกษาหารือการเตรียมความพรอมการบริหารงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547 
และการติดตามการเตรียมความพรอมงานประชาสัมพันธขาวสารวิทยชุุมชนประชาคมตําบลเวียงพางคํา 

วันที่ 17 ธนัวาคม 2550  เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมหนองแหวน 

******************************** 
 
หัวขอที ่1 เร่ืองการบริหารงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
  กรอบการดําเนินการ 
  -คณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
  -ผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน 
  -อํานาจหนาที/่คุณสมบัติฯ ตามระเบียบ 
  -การนําเสนอขาว  /การวิเคราะหและคัดเลือกขาว 
  -ตัวอยางการจัดผังรายการขาวของหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย 
  -แนวทางการฝกอบรมช้ีแจงในภาพรวมของตําบลเวียงพางคํา 
  ................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................... 
หัวขอที ่2 เร่ืองการซักซอม/ติดตามการดําเนนิการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยุชุมชน 
  -เจตนารมณของการจัดต้ัง/เพิ่มชองทางการส่ือสารของชุมชน  ประหยดังบประมาณ 
  -วัตถุประสงคการดําเนินการ 
  -การบริหารกจิการ 
  -โครงการจุดปฏิบัติการเตรียมความพรอมวิทยชุุมชนประชาคมตําบลเวียงพางคํา 
  ................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................... 
หัวขอที ่3 เร่ืองผลคืบหนาการดําเนนิงาน 
  -การบูรณาการโครงการฯ เพิม่ศักยภาพประสิทธิภาพของการบริหารงาน 
  -การเสนอรายช่ือของคณะกรรมการบริหารงานฯ ในภาพรวม 
  -การเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของกลุมฯ 
  -การวางกรอบแนวทางการดําเนนิงานในชวงเตรียมความพรอมฯ 
  ................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................... 

*************************** 
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