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การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองดําเนินการทั้งตาม
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การบริหารงานและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติหรือ
เปนคูมือปฏิบัติงานใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน เพื่อเปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา
หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดถือปฏิบัติตามแนวทางที่มาตรฐานกําหนดแลว ประชาชนไมวาจะ
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มาตรฐานที่ไดจัดทําขึ้น ไปใชเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดบริการสาธารณะไดอยางแทจริง
สํ า หรั บ มาตรฐานหอกระจาย ข า วกรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ่ น ได ร ว มกั บ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดทําขึ้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะไดศึกษา
ทําความเขาใจ และนํามาตรฐาน รวมทั้งแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามที่กําหนดไว ไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ การบริหารและการบริการสาธารณะใหดียิ่งขึ้น
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน อันเปนเปาหมายที่สําคัญสูงสุดในการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สืบตอไป
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
คํานํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขต
1.4 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
1.5 คํานิยามศัพท

1
1
3
3
4
4

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
1. ขั้นตอนกอนดําเนินการ
1.1 การวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ
1.1.1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1.1.2 การสํารวจความตองการหอกระจายขาวของชุมชน
1.1.3 การทําประชาคม
1.1.4 ขั้นตอนการทําประชาคม
1.2 การวางแผนและคัดเลือกสถานที่ตั้งหอกระจายขาวที่มีความเหมาะสม
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน
1.2.2 องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกที่ตั้งหอกระจายขาว
2. ขั้นตอนขณะดําเนินการ
2.1 การสํารวจสถานที่
2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
2.1.2 การวิเคราะหสถานที่กอสราง
2.2 การออกแบบหอกระจายขาว
2.2.1 คุณลักษณะโดยรวมของหอกระจายขาว
2.2.2 มาตรฐานของการกอสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
สารบัญ

5
5
5
6
9
11
12
14
14
16
20
20
21
22
23
24
32
ก

มาตรฐานหอกระจายขาว

สารบัญ
2.3 รายละเอียดวัสดุ/อุปกรณติดตั้ง
2.3.1 อุปกรณสวนที่ปอนเขา
2.3.2 อุปกรณสวนที่เปนตัวเครื่องขยายเสียง
2.3.3 อุปกรณสวนที่สงออก
2.3.4 การติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมูบานหรือชุมชน
(แบบไมมีเสาติดตั้งลําโพง)
2.4 การประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาว
2.4.1 การประมาณราคากอสรางตัวเสาติดตั้งลําโพง
2.4.2 การประมาณการราคาติดตั้งอุปกรณกระจายเสียง
2.5 การควบคุมงานกอสรางหอกระจายขาว
2.5.1 งานขุดดินฐานราก
2.5.2 งานตอกเสาเข็ม
2.5.3 งานคอนกรีต
2.5.4 งานโครงสรางเหล็ก
2.6 การตรวจรับ/ตรวจการจางงานติดตั้งหอกระจายขาว
2.6.1 คณะกรรมการการตรวจการจาง
2.6.2 หนาที่ของคณะกรรมการในการตรวจรับ/ตรวจการจางงาน
2.6.3 ผูควบคุมงานจางกอสราง
2.6.4 หนาที่ของผูควบคุมงานจางกอสราง
2.7 ขอกําหนดดานบุคลากร
2.7.1 คณะกรรมการบริหารการดําเนินการหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน
2.7.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน
ข

สารบัญ

หนา
40
41
45
47
51
52
53
54
55
56
56
57
59
61
61
62
62
63
64
64
66

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ

3.
3.1

3.2
3.3

2.7.3 หนาที่ของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
2.7.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว
และผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
2.7.5 การนําเสนอขาว
2.7.6 องคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลือกขาว
2.7.7 การจัดผังรายการขาว
2.7.8 หลักการนําเสนอขาวโดยการพูดหรือการอานขาว
ขั้นตอนภายหลังการดําเนินการ
การตรวจสอบบํารุงรักษาหอกระจายขาว
3.1.1 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาอุปกรณ
3.1.2 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง
การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงหอกระจายขาว
การมีสวนรวมของประชาชน
3.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม
3.3.2 องคประกอบสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
3.3.3 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
3.3.4 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนกอนดําเนินการ
3.3.5 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนขณะดําเนินการ
3.3.6 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนภายหลังการดําเนินการ
3.3.7 ชมรมหอกระจายขาว
3.3.8 การประเมินผลการดําเนินงานของหอกระจายขาว

สารบัญ

หนา
68
70
73
74
78
88
91
91
91
95
95
98
98
99
100
100
101
101
102
102

ค

มาตรฐานหอกระจายขาว

สารบัญ
หนา
บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
3.1 การติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
3.2 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณสําหรับหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ
3.3 การสํารวจสถานที่สําหรับการติดตั้งหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ
3.4 การประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
3.5 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาอุปกรณหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ
3.6 การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการติดตั้งหอกระจายขาว
แบบเสียงตามสายและแบบไรสายอัตโนมัติ

ง

สารบัญ

109
109
109
110
110
113
117
119
121
122

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
หนา
เอกสารอางอิง

125

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547
ภาคผนวก ข แบบกอสรางมาตรฐานหอกระจายขาว
ภาคผนวก ค (ตัวอยาง) แบบสอบถามความตองการหอกระจายขาวในชุมชน
ภาคผนวก ง (ตัวอยาง) แบบประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชนตอการ
รับฟงขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาว
ภาคผนวก จ (ตัวอยาง) ขอบังคับชมรมหอกระจายขาว
ภาคผนวก ฉ แบบคําขออนุญาตใชความถี่วิทยุสําหรับหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ

129
131

สารบัญ

จ

141
161
164
167
174

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การใหความรูและสรางโอกาสใหกับประชาชนและชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
อยางกวางขวางและเทาเทียมกัน ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมี
สวนรวมทางการเมืองการปกครอง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2546
ใหกระทรวงมหาดไทย พิจารณาบูรณาการในภาพรวมเรื่องการใชหอกระจายขาว และการดูแล
ตรวจสอบบํารุงรักษาหอกระจายขาว เพื่อใหสามารถใชประโยชนไดสูงสุด ทั้งนี้กําหนดใหหมูบาน
หรือ ชุม ชนที่ไ มมีห อกระจายขา วหรือ มี แตชํา รุด ใชก ารไมไ ดดํา เนิน การใหมีห อกระจายขา ว
ในทุกหมูบานหรือชุมชน เพื่อใหประชาชนในทุกหมูบาน หรือชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
โดยเทาเทียมกัน
การสงเสริมดานการศึกษาและความรูในวิชาการแขนงตางๆ เชน สงเสริมศิลปะ จารีต
ประเพณี และการใหขอ มูลขา วสาร ตลอดจนสง เสริม สนับ สนุน การมีสวนรว มทางการเมือ ง
อันเปนภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกเหนือจากงานการกอสรางดูแลและบํารุงรักษา
หอกระจายขาว ที่ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานหรือชุมชน ฉะนั้นจึงจําเปนตองดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
หอกระจายขาว เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการ โดย
เริ่ ม ตั้ ง แต ก ารศึ ก ษาความเหมาะสมของโครงการ การคั ด เลื อ กสถานที่ ติ ด ตั้ ง หอกระจายข า ว
องคประกอบและอุป กรณเครื่องขยายเสียง การวิเคราะหและหลักการคัด เลือกขาว การจัดผั ง
รายการขาว การนําเสนอขาว รวมตลอดถึงการซอมบํารุงหอกระจายขาว ทั้งนี้เพื่อใหการใชงาน
ของหอกระจายขาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเปน
ประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตรงแลว ยังเกิดประโยชนตอชุมชน ในดานการชวย
สงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปนเครื่องมือในการชวย
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนไดอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้กฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาที่ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการสงเสริมความรู การศึกษา และเสริมสรางประชาธิปไตยใหแก
ประชาชนดังตอไปนี้
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1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
“มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทํา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม”
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
“มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม”
“มาตรา 53 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50”
“มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53”
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(9) การจัดการศึกษา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น”
“มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(2) การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น
(6) การจัดการศึกษา
(7) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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(8) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น”

1.2 วัตถุประสงค
มาตรฐานหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดนําไปเปนคูมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานหอกระจายขาว
ซึ่งวัตถุประสงคของการจัดทํามีดังตอไปนี้
1. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชเปนหลักเกณฑคูมือ และแนวทางในการ
ดําเนินงานดานหอกระจายขาวใหกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความรูความสามารถ ในการจัดทําหอกระจายขาว
ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูไปใชพัฒนาไดดวยตนเอง
3. เพื่ อ ให ผู บ ริ ห ารขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช เ ป น หลั ก เกณฑ คู มื อ และ
แนวทางประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับการดําเนินงานทางดานการจัดทํา
หอกระจายขาวใหกับประชาชนในชุมชน
4. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประชาชนสามารถนําความรูเกี่ยวกับการจัดทํา
หอกระจายขาวในชุมชนไปแกไขปญหาตางๆ ได ตลอดจนสามารถบํารุงดูแลการบริหารจัดการ
ใหสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืนตอไป

1.3 ขอบเขต
มาตรฐานหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
การดําเนินงานหอกระจายขาวในทุกขั้นตอน คือ
- การดําเนินงานจัดตั้งหอกระจายขาว
- การบริหารจัดการหอกระจายขาว
- การนําเสนอขาว
- การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น
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1.4 ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ
1. การมีหอกระจายขาวที่ไดมาตรฐานทําใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรับรูขอมูล
ขาวสารตางๆไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
2. หอกระจายขาวสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางประชาชน
ในทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3. ประชาชนสามารถใชหอกระจายขาวเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวาง
คนในชุมชนดวยกันเอง
4. เปนเครื่องมือในการชวยสงเสริมการมีสวนรวมของคนในชุมชน

1.5 คํานิยามศัพท
หอกระจายขาว หมายถึง เครื่องมือสื่อสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสรางขึ้น
ในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการบริการ
สาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็น ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ในดานการบริหาร
การพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ โดยมีบุคคล
ในชุมชนนั้นเปนผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ขาว หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ รวมทั้งขอมูล ขาวสารของประชาชนในทองถิ่น หรือ
ของรัฐ ที่สื่อใหประชาชนในหมูบาน ชุมชน ทราบเปนการทั่วไป
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว หมายถึง คณะบุคคลซึ่งไดรับการ
คัด เลือกและไดรับมอบหมายใหมีหนาที่รับ ผิดชอบในการบริหารจัดการ และกํากับ ดูแล การ
ดําเนินงาน หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน โดยมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบและแตงตั้ง
ผูประกาศขาว หมายถึง ประชาชนในหมูบานและชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล หรือลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบและแตงตั้ง
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บทที่ 2
การดําเนินงานหอกระจายขาว
1. ขั้นตอนกอนดําเนินการ
1.1 การวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ เพื่อใหการกอสรางหอกระจายขาวมีความเหมาะสมและสอดคลอง
ตรงตามความตองการของชุมชนอยางแทจริง
ดัชนีคุณภาพ
- มีการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
- มีการสํารวจความตองการหอกระจายขาวของชุมชน
- มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานหอกระจายขาวของชุมชน
กอนที่จะดําเนินการจัดตั้งหอกระจายขาวใหกับชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควร
มีการศึกษาถึงความจําเปนและความเหมาะสมของการจัดทําโครงการกอ น โดยในขั้นตอนนี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความสําคัญกับความตองการและความคิดเห็นของคนใน
ชุมชนใหมากที่สุด ซึ่งการวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการดังกลาว ควร
ดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การสํารวจความตองการหอกระจายขาวของชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การประชาคม
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการวิเคราะหความจําเปนและความเหมาะสมของโครงการจัดตั้งหอกระจายขาว
ขอมูลพืน้ ฐาน
ของชุมชน
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
จัดตั้งหอกระจายขาว
ความตองการ
หอกระจายขาว
ของชุมชน

การจัดทําโครงการจัดตั้ง
หอกระจายขาว

การทําประชาคม

ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

จัดทําแผนและงบประมาณ
ในการดําเนินการ

1.1.1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนเปนขั้นตอนแรกของการประเมินความจําเปน
และความเหมาะสมของการจัดตั้งหอกระจายขาว การทราบขอมูลของชุมชนชวยใหเราตัดสินใจได
วาจะกอสรางและบริหารงานหอกระจายขาวในลักษณะอยางไร นอกจากนี้ขอมูลพื้นฐานที่ไดยังมี
ประโยชนในการใชวางแผนการดําเนินงานโครงการตามขั้นตอนตางๆ ในภายหลัง ขอมูลพื้นฐาน
ของชุมชนที่ควรดําเนินการสํารวจ ไดแก
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แผนภูมิที่ 1.1.1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน
ขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน

ขนาดของชุมชน

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน
ของคนในชุมชน
ลักษณะภูมหิ ลัง
ของคนในชุมชน
ลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชน

1. ขนาดของชุมชน จํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากร เปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการประเมินทางเลือกและความคุมคาของโครงการ ชุมชนที่มีประชากร
จํานวนมากกวา มีการรวมตัวกันเปนชุมชนอยางหนาแนนมากกวา การไดรับรูขอมูลขาวสารจาก
หอกระจายขาว ยอมใหประโยชนคุมคามากกวาชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยูนอยและมีการตั้งถิ่นฐาน
กันอยางกระจัดกระจาย ทั้งนี้มิไดหมายความวา ชุมชนที่มีประชากรนอยไมสมควรจะไดรับการ
สนับสนุนในการจัดตั้งหอกระจายขาว เพียงแตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เมื่อพิจารณาในแงของความคุมคาของโครงการ ชุมชน
ที่มีประชากรมากกวา หรือมีความหนาแนนของประชากรมากกวา สมควรจะไดรับการพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญในลําดับแรก ที่จะไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดตั้งหอกระจายขาว
นอกจากจํานวนประชากรและความหนาแนนของประชากรแลว ขนาดพื้นที่ของ
ชุมชนก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการประเมินทางเลือกและความคุมคาของการจัดตั้งหอกระจายขาว
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ดวยเชนกัน โดยขนาดพื้นที่ของชุมชนจะมีผลตอรูปแบบและประมาณการของจํานวนหอกระจายขาว
ที่สมควรไดรับการติดตั้งในแตละชุมชน จากขอจํากัดทางดานเทคนิคของหอกระจายขาวที่สามารถ
สงกระจายเสียงไดไกลในชวงระยะหนึ่งเทานั้น และจากคุณลักษณะทั่วไปของหอกระจายขาวที่
กําหนดไวในมาตรฐานนี้ ซึ่งกําหนดใหหอกระจายขาวตองสามารถกระจายเสียงครอบคลุมเขต
พื้นที่บริการรัศมีไมนอยกวา 300 เมตร หากชุมชนใดมีขนาดพื้นที่สําหรับใหบริการที่กวางมากกวานี้
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจตองพิจารณาจัดสรางหอกระจายขาวใหชุมชนนั้นมากกวา 1 แหง
หรือติดตั้งในรูปแบบของเสียงตามสาย หรือหอกระจายขาวระบบไรสายอัตโนมัติเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยูนอกเขตรัศมีของการกระจายเสียง ไดมี
โอกาสรับรูขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาวดวย
2. ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของคนในชุมชน ขอมูลสวนนี้ทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถประเมินทางเลือกของรูปแบบหอกระจายขาวที่คาดวาจะดําเนินการจัดตั้ง
ใหชุมชนได เชน หากชุมชนใดมีการจัดตั้งถิ่นฐานในลักษณะรวมตัวกันเปนชุมชนหนาแนน ณ จุด
ใดจุดหนึ่ง องคกรสวนปกครองทองถิ่นก็อาจเลือกสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายที่มีโครง
เสาติดตั้งลําโพงอยูดานบนใหแกชุมชนนั้น หากชุมชนมีการตั้งถิ่นฐานในลักษณะกระจายกันอยู
ตามพื้นที่สลับซับซอน หรือเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคม เชน ตั้งบานเรือนอยูตามแนวถนน
หรือตามแนวชายคลอง อาจพิจารณาจัดตั้งเปนโครงการหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ โดย
การติดตั้งลําโพงกระจายเสียงไวตามจุดตางๆ ที่เ ห็นวาเหมาะสมในชุมชน ก็จะชวยใหการสง
กระจายเสียงเกิดประสิทธิภาพมากกวา
3. ลัก ษณะภูมิหลัง ของคนในชุม ชน ในชุม ชนหนึ่ง อาจจะประกอบไปดว ย
คนหลายเชื้อชาติ ศาสนา มีการประกอบอาชีพที่แตกตางกัน หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
ขอมูลภูมิหลังเกี่ยวกับคนในชุมชนนั้น เชน คนสวนใหญประกอบอาชีพอะไร อายุเฉลี่ยอยูในชวง
วัยไหน การศึกษาของคนสวนใหญ ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนตอการวางแผนดําเนินโครงการ
ในภายหลังเมื่อหอกระจายขาวกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว เชน การวิเคราะหกลุมผูฟงขาว ชวงเวลา
ของการนําเสนอขาวที่เหมาะสม การวิเคราะหเนื้อหาขาวที่จะนํามาเสนอ เปนตน
4. ลักษณะทางกายภาพของชุมชน ลักษณะพื้นที่และอาณาเขตของชุมชน
จะเปนตัวกําหนดความเหมาะสมของรูปแบบ รวมไปถึงจุดที่ตั้งที่เหมาะสมของหอกระจายขาว ที่
จะกอสราง เชน ควรกอสรางตรงจุดใดจึงจะทําใหการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ของชุมชน ให
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มากที่สุด และควรจะสรางหอกระจายขาวแบบใด มีคุณลักษณะแคไหน จึงจะกระจายเสียงไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน
1.1.2 การสํารวจความตองการหอกระจายขาวของชุมชน
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชนที่คาดวา
จะจัดตั้งหอกระจายขาวใหแลว กอนการตัดสินใจดําเนินการในขั้นตอไป องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความตองการหอกระจายขาวของชุมชนในดานตางๆ เชน ชุมชนนั้น มี
หอกระจายขาวเดิมที่ยังใชการได หรือชํารุดพอที่จะซอมแซมไดหรือไม เพื่อเปนการประหยัด
งบประมาณในการดําเนินการ ชุมชนตองการใหมีหอกระจายขาวหรือไมในขณะนั้น หรือตองการ
โครงการอื่นมากกวา และถาตองการสถานที่ตั้งหอกระจายขาวที่เหมาะสมคือที่ใด ชวงเวลา ที่
เหมาะสมในการกระจายเสียงคือชวงใด เปนตน การศึกษาขอมูลเบื้องตนเหลานี้ นอกจากจะชวยให
การจัดตั้งหอกระจายขาวมีความเหมาะสม ตรงตามความตองการของชุมชน และเกิดประโยชน
สูงสุดในการใชงานแลว ยังเปนการเปดโอกาสใหคนในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อคนในชุมชนนั้นเอง ซึ่งเทากับเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนได อีกทางหนึ่ง
ขั้นตอนการสํารวจดังกลาว เปนการนําหลักวิชาการทางการทําวิจัยมาประยุกตใช
เพื่อใหมีความเหมาะสมกับหัวขอและกลุมเปาหมายในพื้นที่ โดยขั้นตอนของการสํารวจสามารถ
แบ ง ออกได เป น 3 ขั้ น ตอน คื อ ขั้ น ตอนการวางกรอบหรื อ แนวทางการสํ า รวจ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการสํารวจ และขั้นตอนการสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ รายละเอียดของแตละขั้นตอน
มีดังตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 1.1.2 ขั้นตอนการสํารวจความตองการของชุมชน
กําหนดวัตถุประสงคของการสํารวจ

กําหนดรายละเอียดและวิธีการสํารวจขอมูล

ดําเนินการสํารวจขอมูลภาคสนามจากคนในชุมชน

ประมวลผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

สรุปผลการสํารวจ

วิเคราะหและตัดสินใจวาจะดําเนินการ
กอสรางหอกระจายขาวอยางไร

ขั้นตอนที่ 1 : การวางกรอบหรือแนวทางการสํารวจ
1. การกําหนดวัตถุประสงคของการสํารวจในที่นี้วัตถุประสงคของการสํารวจ
เพื่อทราบถึงความตองการดานตางๆ ของคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดตั้งหอกระจายขาว
2. การกําหนดรายละเอียดและวิธีการสํารวจขอมูล ไดแก
2.1 กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนที่อยูในชุมชนหรือคนกลุมใดบาง
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2.2 เครื่องมือและวิธีการสํารวจขอมูล เชน จะใชวิธีสงแบบสอบถามไปให
ประชาชน ในชุมชนทําการตอบหรือจะไปทําการสัมภาษณประชาชน
ที่บาน เพื่อใหทราบ ความตองการของคนในชุมชน
2.3 ระยะเวลาในการสํ า รวจจะใช เ วลาเท า ใด กี่ วั น กี่ เ ดื อ น จะสํ า รวจ
ชวงเวลาใดบางตอนเย็นหรือวันหยุดเสาร - อาทิตย
2.4 งบประมาณที่ใชในการสํารวจจากแหลงใด จํานวนประมาณเทาใด
2.5 ผูรับผิดชอบโครงการสํารวจขอมูลไดแกใครบาง
ขั้นตอนที่ 2 : การดําเนินการสํารวจ
1. องคก รปกครองสวนทอ งถิ่นจะตอ งใหขอมูล ขา วสารเกี่ย วกับ การจัด ตั้ง
หอกระจายขาว แกชุมชนวามีความจําเปน มีความสําคัญ หรือมีประโยชนอยางไร รวมทั้งบอกถึง
ผลดีผลเสียที่อาจเกิดขึ้นในการมีหอกระจายขาว และชุมชนจะไดอะไรบางจากการมีหอกระจายขาว
2. เริ่มทําการสํารวจขอมูลจากคนในชุมชนโดยใชวิธีการสํารวจที่กําหนดจาก
ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่ 3 : การสรุปผลขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
1. ทําการประมวลผลขอมูล โดยวิธีการทางสถิติอยางงาย เชน การนับจํานวน
การหาคาเฉลี่ยของคําตอบ
2. สรุ ป ผลข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามหรื อ แบบสั ม ภาษณ และทํ า การ
วิเคราะหวาควรมีการสรางหอกระจายขาวในลักษณะใด
1.1.3 การทําประชาคม
เมื่ อ ได ผ ลสรุ ป จากการสํ า รวจความต อ งการของชุ ม ชนแล ว ขั้ น ต อ ไปองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นควรจัดทํา (ราง) โครงการจัดตั้งหอกระจายขาวใหเสร็จเรียบรอย และนําเขาสู
กระบวนการประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานหอกระจายขาวของชุมชนให
กวางขวางยิ่งขึ้น ขอดีของการทําประชาคมคือ เปนการแสวงหาการรับรูหรือการยอมรับรวมกัน
ในตัวโครงการของคนในชุมชน และเปนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการเปด
โอกาสใหคนในชุมชนมีการประสานงานและรวมมือกันเสนอแนะนโยบายหรือความตองการของ
ชุมชน ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการทํางานของประชาคมนี้ทําใหการทํางานของ
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ทอ งถิ่น เป นระบบ และสามารถตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชนไดดี ยิ่ ง ขึ้น อยา งไรก็ ต าม
ประชาคมที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. เปน การรวมตัว ที่เ กิด ขึ้น ดว ยความสมัค รใจมิไ ดเ กิด จากการจัด ตั้ง หรือ
ถูกเกณฑมาโดยผูใดผูหนึ่ง หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
2. เปนการรวมตัวที่มีความหลากหลายประกอบดวยคนในทุกภาคสวน ทุกกลุม
ทุกฝายของชุมชน เพื่อใหไดแนวคิดที่หลากหลายจากประชาคม
3. เป น การรวมตั ว กั น ด ว ยความรั ก ความผู ก พั น หรื อ มี ค วามสนใจ หรื อ มี
ผลประโยชนรวมกัน
4. ผูที่มารวมตัวกันตองมีจิตสํานึกสาธารณะ คือมีจิตใจที่จะทําเพื่อสวนรวม
เปนสําคัญ
5. ผูนําตองเปดกวางทางความคิดและมีภาวะผูนํา
6. มีกระบวนการเรียนรูและตัดสินใจ
7. มีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง
8. มีเครือขายและชองทางการติดตอสื่อสาร เพื่อใหเกิดความยั่งยืน และเปน
ระบบการจัดการที่ดี
1.1.4 ขั้นตอนการทําประชาคม
1. ประชาสัมพันธหัวขอหรือประเด็นที่จะนําเขาสูการทําประชาคม เพื่อใหคนใน
ชุมชนไดรับทราบขอมูลและทําความเขาใจกอน ทั้งนี้อาจเปนประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยทั่วไป ซึ่งมีการจัดเวทีประชาคมเปนประจําอยูแลว หรืออาจกําหนดประเด็นเฉพาะเรื่องที่ ทาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการทราบคําตอบ เชน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง หอกระจายขาว
ในชุมชน เปนตน
2. การจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
1) คัดเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
2) ดําเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ
ตามประเด็นที่กําหนดไว
3) สรุปผลที่ไดจากการทําประชาคม และนําเสนอผูที่เกี่ยวของ เพื่อแปลงผล
ไปสูการปฏิบัติ
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4) วางแผนดําเนินกิจกรรมตอเนื่อง เชน การตั้งคณะทํางานเพื่อติดตาม
ประเมินผล และการจัดเวทีประชาคมครั้งตอไป
3. การติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการหรื อ กิ จ กรรม ที่ เ ป น ข อ เสนอจากเวที
ประชาคม ตามแผนงานที่กําหนดไวในขอ 4) เชน การแตงตั้งคณะทํางานไปทําการศึกษาเพื่อ
ติดตามประเมินผลโครงการจัดตั้งหอกระจายขาวในชุมชน แลวจึงนําผลที่ ไดจากการติด ตาม
ประเมินผลนั้นเขาสูเวทีประชาคมอีกครั้ง เพื่อใหประชาคมไดรับทราบ
แผนภูมิที่ 1.1.4 ขั้นตอนการทําประชาคม
ประชาสัมพันธหัวขอหรือ
ประเด็นที่จะทําประชาคม
การจัดเวทีประชาคม
ผลสรุปจากการทําประชาคม

นําเสนอผลสรุปที่ไดจาก
ประชาคมใหผูที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อแปลงผลไปสูการปฏิบัติ

วางแผนการดําเนิน
กิจกรรมตอเนื่อง
ติดตามประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมที่เปนขอเสนอจากประชาคม

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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1.2 การวางแผนและคัดเลือกสถานที่ตั้งหอกระจายขาวที่มีความเหมาะสม
ผลที่คาดวาจะไดรับ เพื่อใหการกระจายเสียงจากหอกระจายขาวมีความครอบคลุม
พื้นที่ อยางเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน
ดัชนีคุณภาพ
- มีการสํารวจทําเลที่ตั้งสําหรับการกอสรางหอกระจายขาว
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตัดสินใจที่จะดําเนินการจัดตั้งหอกระจายขาวในชุมชน
ขั้นตอนตอไปของการดําเนินงาน คือการวางแผนและคัดเลือกสถานที่ตั้งหอกระจายขาว โดยให
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหมีสวนรวมในการ
กําหนดพื้นที่การติดตั้งซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ
ชุมชน
2) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
3) ประชาคมหมูบานหรือชุมชน ตามจํานวนที่เห็นสมควร เปนกรรมการ
ซึ่งรูปของคณะกรรมการจะประกอบดวย
- ประธานคณะกรรมการบริหาร ฯ
จํานวน 1 คน
- รองประธานคณะกรรมการบริหาร ฯ
จํานวน 1 คน
- กรรมการบริหาร ฯ (ตามความเหมาะสม)
- เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ฯ
จํานวน 1 คน
เพื่อใหการสงกระจายเสียงมีความครอบคลุมพื้นที่เปาหมายอยางเหมาะสม ซึ่งจะทําให
ประชาชนไดรับประโยชนจากขอมูลขาวสารตางๆ ที่ดําเนินการโดยหอกระจายขาวอยางเต็มที่
1.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนงาน
การวางแผนงาน เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการ ลักษณะของ
แผนงานที่ดีจะตองมีความรอบคอบชัดเจน และตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลตางๆ มากพอ ที่จะทํา
ใหการดําเนินโครงการนั้น สําเร็จลุลวงไปดวยความราบรื่น สิ่งที่จําเปนที่สุดของการวางแผนคือ
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ความสามารถในการคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับการจัดการเรื่องตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ การขาด
รายละเอียดและความสมบูรณของขอมูลในการวางแผน จะเปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จของ
โครงการกอสราง
แผนภูมิที่ 1.2 ขั้นตอนการวางแผนงาน
กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดหลักเกณฑหรือ
องคประกอบในการพิจารณา
การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน
การประเมินทางเลือกจากหลักเกณฑ
และขอมูลพืน้ ฐานที่มี

การตัดสินใจดําเนินงาน
ตามแผนงานที่เลือก

1. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการ เปนการกําหนดความตองการในผล
ของโครงการ เชน วัตถุประสงคของโครงการคือการจัดตั้งหอกระจายขาวที่มีความเหมาะสมและ
ตรงตามความตองการของชุมชน
2. การกําหนดหลักเกณฑหรือองคประกอบในการพิจารณาเพื่อวางแผน เกี่ยวกับ
การดําเนินงาน หลักเกณฑที่นํามาใชประกอบการพิจารณา เชน ในพื้นที่ชุมชนมีหอกระจายขาว
เดิมที่สามารถปรับปรุงซอมแซมได หรือ มีความจําเปนตองทําการกอสรางใหม
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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3. การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวางแผน เชน
ขอ มูล เกี่ย วกับ สภาพของชุม ชนขอ มูล ความคิด เห็น เกี่ย วกับ การจัด ตั้ง หอกระจายขา วของคน
ในชุมชน
4. การประเมินทางเลือกของการดําเนินงานจากหลักเกณฑ หรือองคประกอบ
ที่กําหนดไว และจากขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของนํามารวบรวมโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบจาก
ขอมูลที่มีอยูทั้งหมด เพื่อตัดสินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินงาน
5. การพิจารณาตัดสินใจดําเนินงานตามแผนงานที่เลือก เชน การตัดสินใจวา
จะติดตั้งหอกระจายขาวใหกับชุมชนตามแนวทางใด จะใชของเดิม หรือ กอสรางใหม
1.2.2 องคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกที่ตั้งหอกระจายขาว
ในเบื้องตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรพิจารณาคัดเลือกสถานที่กอสราง
หอกระจายขาว ที่จะชวยใหการกระจายเสียงมีประสิทธิภาพที่สุด องคประกอบในการพิจารณา
คัดเลือกที่ตั้งหอกระจายขาวที่เหมาะสมไดแก
1. ความสูงของหอกระจายขา ว เมื่อติด ตั้งหอกระจายขาวแล ว ตัวโครงเสา
ติดตั้งลําโพงควรมีความสูงมากกวาหลังคาสิ่งปลูกสรางใกลเคียง
2. สิ่งบดบังลําโพง ที่ตั้งหอกระจายขาวไมควรมีตนไมหรือสิ่งปลูกสรางใดๆ
มาบดบังหนาลําโพง ซึ่งจะทําใหการกระจายเสียงไมชัดเจน
3. ระยะหางจากชุดอุปกรณกระจายเสียง ตัวโครงเสาติดตั้งลําโพงไมควรอยู
ไกลจากสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณกระจายเสียงมากนัก โดยหลักการทางเทคนิคแลวไมควรติดตั้ง
ลําโพงอยูหางจากชุดอุปกรณกระจายเสียงเปนระยะทางไกลเกินกวา 50 เมตร เพื่อไมใหเกิดการ
สูญเสียกําลังภายในสายลําโพง ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพของเสียงที่สงออกมาทางลําโพงลดลง
นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความสะดวกในการตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณ
4. แหลงจายกระแสไฟฟา เนื่องจากอุปกรณในการดําเนินงานของหอกระจาย
ขาวตองใชกระแสไฟฟาแทบทุกชิ้น ดังนั้นที่ตั้งของหอกระจายขาวจึงควรอยูใกลกับแหลงจาย
กระแสไฟฟาที่สามารถตอพวงกระแสไฟฟามาใชงานกับอุปกรณตางๆ ไดสะดวก เชน ควรตั้งอยู
ใกลกับอาคารบานพัก ที่ทําการหรือสํานักงานตางๆ เปนตน
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5. กรรมสิท ธิ์ใ นพื้น ที่ติด ตั้ง หอกระจายขา ว จากผลการศึก ษาวิจัย เกี่ย วกับ
การดําเนินงานของหอกระจายขาว พบวา หอกระจายขาวที่ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ที่เปนสวนกลาง
หรือในเขตที่ดินสาธารณะ จะทําใหคนในชุมชนเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกันและมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆมากกวาหอกระจายขาวที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่ที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูใดผูหนึ่งหรือ
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังนั้นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการสงเสริมการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ในการดําเนินงานของหอกระจายขาวดานตางๆ ก็ควรติดตั้งหอกระจายขาว พรอมทั้ง
อุปกรณกระจายเสียงตางๆ ในพื้นที่ที่เปนพื้นที่สวนกลาง เชน ที่ศาลาประชาคมของหมูบาน จะมี
ความเหมาะสมมากกวาพื้นที่ลักษณะอื่น
6. ความปลอดภัยของพื้นที่ติดตั้งหอกระจายขาว การติดตั้งหอกระจายขาวควร
หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยตางๆ เชน พื้นที่ที่เคยประสบภัยธรรมชาติ น้ําทวม ดินถลม แผนดินไหว
เนื่องจากอาจกอใหเกิดความเสียหายตอหอกระจายขาว และอาจเปนอันตรายตอสิ่งปลูกสรางหรือ
ผูอาศัยอยูใกลเคียง
7. การครอบคลุมพื้นที่กระจายเสียง ขอจํากัดอยางหนึ่งของหอกระจายขาว
ก็คือ ขีดความสามารถในการกระจายเสียงของลําโพง โดยทั่วไปหอกระจายขาวใชลําโพงแบบฮอรน
ซึ่งทําใหคนในชุมชนบางสวนที่อาศัยอยูนอกรัศมีการกระจายเสียง มีขอจํากัดในการรับฟงขาวสาร
ดังนั้นที่ตั้งหอกระจายขาวที่เหมาะสมจึงควรตั้งอยูในบริเวณที่จะทําใหคนในชุมชนไดยิน การ
กระจายเสียงอยางครอบคลุมทั่วถึงมากที่สุด เชน หากสามารถหาพื้นที่ได ควรติดตั้งหอกระจายขาวไว
บริเวณใจกลางชุมชน
8. ความสะดวกในการเขาถึงจุดที่ตั้ง หอกระจายขาวควรตั้งอยูในบริเวณที่มี
การคมนาคมเขาถึงสะดวก เชน ตั้งอยูริมถนน บริเวณพื้นที่โดยรอบควรมีลักษณะเปนพื้นที่โลงเตียน
กวางขวาง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการตรวจสอบบํารุงรักษาภายหลัง
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แผนภูมิ 1.2.2 องคประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ตั้งหอกระจายขาว

ความสูง
ของหอ
กระจายขาว

ความสะดวก
ในการเขาถึง
จุดที่ตั้ง

ความปลอดภัย
ของพื้นที่ติดตั้ง
หอกระจายขาว

ที่ตั้งหอกระจายขาว

การครอบคลุม
พื้นที่กระจายเสียง
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สิ่งบดบัง
ลําโพง

ระยะหางจาก
ชุดอุปกรณ
กระจายเสียง

แหลงจาย
กระแสไฟฟา
กรรมสิทธิ์
ในพื้นที่ติดตั้ง
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ภาพที่ 1.2.2 ทําเลที่ตั้งหอกระจายขาวที่มีความเหมาะสม
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2. ขั้นตอนขณะดําเนินการ
2.1 การสํารวจสถานที่
ผลที่คาดวาจะไดรับ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารสํ า รวจบริ เ วณที่ เ ป น จุ ด
กอสรางหอกระจายขาว เพื่อใหการกอสรางหอกระจายขาว มี
ความปลอดภัย ถูกตองตามหลักพื้นฐานทางวิศวกรรม
ดัชนีคุณภาพ
- มีการสํารวจสภาพพื้นที่กอสรางอยางถูกตองและเหมาะสม
- มีการสํารวจสถานที่สําหรับติดตั้งอุปกรณเพื่อใชในการกระจายเสียงอยางเหมาะสม
หลังจากที่ไดมีการคัดเลือกทําเลที่ตั้งหอกระจายขาวแลว สําหรับหอกระจายขาวแบบ
เสีย งตามสาย ซึ่ง จะตอ งมีก ารกอ สรา งตัว โครงเสาติด ตั้ง ลํา โพง กอนที่จ ะเริ่ม ทํา การกอ สรา ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการสํารวจสถานที่ ณ บริเวณจุดที่ถูกกําหนดใหเปนที่ตั้งของ
หอกระจายขาวโดยละเอียดอีกครั้ง เพื่อใหการกอสรางมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีความ
ปลอดภัยในการใชงาน และสะดวกในการตรวจสอบบํารุงรักษา
ในการสํารวจสถานที่กอสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายนั้น มีองคประกอบใน
การพิจารณาดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม
2. การวิเคราะหสถานที่กอสราง
แผนภูมิที่ 2.1 องคประกอบในการสํารวจสถานที่กอสรางหอกระจายขาว
แบบเสียงตามสาย
การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
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2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมหมายถึงการประเมินผลกระทบของหอกระจายขาว
ที่อาจมีตอสภาพแวดลอมใกลเคียง หรือผลกระทบของสภาพแวดลอมใกลเคียงที่อาจมีตอการ
ดําเนินงานของหอกระจายขาวในอนาคต การประเมินผลกระทบของหอกระจายขาวที่อาจ มีตอ
สภาพแวดลอมใกลเคียง เชน สถานประกอบการตางๆ ชุมชน วัด สุเหรา โรงเรียน ที่อยูใกลเคียงกับ
ที่ตั้งหอกระจายขาว โดยตองพิจารณาวาเมื่อมีการจัดตั้งและดําเนินงานหอกระจายขาวแลว จะมี
ผลกระทบใดๆ ตอสภาพแวดลอมเหลานี้หรือไม เชน ผลกระทบทางดานเสียงที่อาจกอความ
รําคาญ รวมทั้งประเด็นสําคัญที่ไมควรละเลยคือเรื่องความปลอดภัย การกอสรางตัวหอกระจายขาว
ควรมีระยะหางจากสิ่งปลูกสรางใกลเคียง ในระยะที่แนใจวามีความปลอดภัยเพียงพอ หากตัว
โครงสรางเสาเกิดการชํารุดหักพังหรือโคนลม โดยหลักการแลวตัวเสาควรอยูหางจากสิ่งปลูกสราง
ใกลเคียงเปนรัศมีโดยรอบไมนอยกวา 10 เมตร ซึ่งเปนระยะที่ปลอดภัยจากความยาวของเสา
ในกรณีที่เสาโคนลมลงมา
นอกจากนี้ การวิ เคราะห ยั งรวมถึ งการประเมิ นผลกระทบของสภาพแวดล อม
ใกลเคียง ที่อาจมีผลตอหอกระจายขาวในอนาคตได เชน ที่ตั้งหอกระจายขาวอยูใกลแมน้ําลําคลอง
ซึ่งมีการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งอยูเสมอ อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของตัวโครงเสา
เปนตน
10 ม.

เสาติดตั้ง
ลําโพง
10 ม.

10 ม.

ภาพที่ 2.1.2 ขนาดพื้นที่โดยรอบหอกระจายขาวที่มีความเหมาะสม
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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2.1.2 การวิเคราะหสถานที่กอสราง
เปนการศึกษาขอจํากัดของสภาพพื้นที่ ซึ่งมีผลตอการออกแบบและการกอสราง
หอกระจายขาวโดยการเก็บบันทึกขอมูลตามประเด็นดังตอไปนี้
1. ประเมินขนาดพื้นที่ที่จําเปนตองใชในการกอสรางหอกระจายขาว โดยอาจ
เขียนเปนแผนผังรูปที่ดินตามที่ไดรับสิทธิในการเขาใชพื้นที่
2. ประเมินขนาดและพื้นที่ของหอกระจายขาว ทั้งในสวนของตัวโครงสรางเสา
ติ ด ตั้ ง ลํ า โพง และอาคารสํ า หรั บ ใช ใ นการส ง กระจายเสี ย ง (หากมี ก ารก อ สร า งไว ใ นบริ เ วณ
เดียวกัน) วามีความเหมาะสมกับขนาดที่ดินหรือไมเพียงใด
3. ตรวจสอบความลาดเอียงของพื้นดินและสภาพชั้นดิน เพื่อหาจุดที่ตั้งและ
แบบที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางฐานรากและตัวหอกระจายขาว
4. สํารวจพื้นที่ที่อาจเปนทางน้ําไหล หรือที่ลุมที่อาจมีน้ําทวมขังหรือถูกกัดเซาะ
เวลาฝนตก ซึ่งอาจกอความเสียหายใหกับตัวหอกระจายขาวได
5. สํารวจสาธารณูปโภคที่จําเปนตองใช ทั้งในชวงระหวางการกอสรางและเมื่อ
เริ่มดําเนินการกระจายเสียงแลว วามีพอเพียงและสะดวกในการใชงานหรือไม เชน ระบบไฟฟา
น้ําประปา เสนทางการคมนาคม
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แผนภูมิที่ 2.1.2 องคประกอบในการวิเคราะหสถานที่กอสราง
การวิเคราะหสถานที่กอสราง

การประเมินขนาดที่ดิน
การประเมินขนาดหอกระจายขาว
การตรวจสอบความลาดเอียงของ
พื้นดินและสภาพชั้นดิน
การสํารวจระดับพื้นที่
และทางน้ําไหล
การสํารวจสาธารณูปโภคที่จําเปน

2.2 การออกแบบหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการออกแบบหอกระจายขาว ที่
ถูกตองตามหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมและมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ของชุมชน
ดัชนีคุณภาพ
- มีการออกแบบกอสรางที่ถูกตองตามหลักพื้นฐานทางวิศวกรรมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ของชุมชน
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการสํารวจสภาพพื้นที่ ณ จุดที่กําหนดใหเปนที่ตั้ง
ของหอกระจายขาวแลว การออกแบบเพื่อกอสรางหอกระจายขาวนับเปนขั้นตอนสําคัญ ซึ่งผูที่มี
หนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดตั้งหอกระจายขาวในชุมชน จะตองพิจารณาดวยความละเอียด
รอบคอบ เพื่อใหการกอสรางหอกระจายขาวนั้นมีความปลอดภัย และสามารถใชงานให เกิด
ประโยชนแกชุมชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ในการออกแบบเพื่ อ ก อ สร า งหอกระจายข า ว องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สามารถ
เลือกใชแบบกอสรางมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได ซึ่งเมื่อกอสรางเสร็จแลว
หอกระจายขาวควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
2.2.1 คุณลักษณะโดยรวมของหอกระจายขาว
1. ความดังของเสียงสามารถครอบคลุมเขตบริการที่ไมมีสิ่งกีดขวางเปนพื้นที่
วงกลม เปนรัศมีหางจากเสาติดตั้งลําโพงไมนอยกวา 300 เมตร ที่ความดัง 60 เดซิเบล หรือมากกวานี้
2. สามารถใชเปดเครื่องเสียงจากจูนเนอร (เครื่องรับวิทยุ) เครื่องเลนเทป เครื่อง
เลนซีดี และไมโครโฟนได
3. ในกรณี ไ ฟฟ า บ า นขนาด 220 V ไม มี ห รื อ ขั ด ข อ งสามารถต อ พ ว งกั บ
แบตเตอรี่ขนาด 24 V เพื่อเปดเครื่องใชไมโครโฟนได
4. อุปกรณเครื่องขยายเสียง จูนเนอร (เครื่องรับวิทยุ) เครื่องเลนเทป และเครื่อง
เลนซีดี ตองติดตั้งอยูในตูอุปกรณ (RACK) เดียวกัน
5. มีคุณลักษณะทางเทคนิคไมต่ํากวาที่กําหนดดังนี้
f อุปกรณสวนที่ปอนเขา (IN PUT)
คืออุปกรณสวนที่ใชปอนสัญญาณที่ตองการจะขยาย เชน เสียงพูด เพลง ใหออก
ทางลําโพง อุปกรณที่สําคัญในสวนนี้ไดแก
1) ไมโครโฟน หนาที่สําคัญของไมโครโฟน คือ การเปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปน
สัญญาณไฟฟา ไมโครโฟนที่จะนํามาติดตั้งหรือใชงานสําหรับหอกระจายขาวควรมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนไมโครโฟน พรอมขาตั้งยาวไมนอยกวา 13 นิ้ว แบบขอออน
2. โครงสรางทนทานตอการใชงาน
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3. ตัวไมโครโฟน และสายสามารถถอดแยกได
4. สายไมโครโฟน ยาวไมนอยกวา 4.5 เมตร พรอมขั้วตอสายทั้ง 2 ดาน
5. สามารถใชรวมกับเครื่องขยายเสียงไดดี
คุณลักษณะทางเทคนิคของไมโครโฟน
ไมโครโฟนที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทาง
เทคนิคไมต่ํากวานี้
รายการ
คุณลักษณะ
ขอที่
1.
Transducer Principle
dynamic
(เปนไมโครโฟนชนิดขดลวด หรือที่เรียกวา ไมโครโฟนแบบ dynamic)
2.
Polar Pattern
Cardioid
(ทิศทางการรับเสียงของไมโครโฟนเปนแบบ Cardioid)
3.
Frequency range
80 – 12,000 Hz
(ไมโครโฟนรับเสียงไดที่ชวงความถี่ระหวาง 80 – 12,000 Hz)
4.
Impedance
≤ 600 Ohms
(คาความตานทานไมเกิน 600 โอหม)
5.
Connector Type
Standard XLR
(ชนิดของขั้วตอสายไมโครโฟนเปนแบบ Standard XLR)
6.
Sensitivity
≤ 70 dBv at 1 KHz
(ความไวในการรับเสียงของไมโครโฟนไมเกิน 70 เดซิเบล ที่ระดับ
ความถี่ 1 KHz)
2) เครื่องเลนเทป ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนเครื่องที่สามารถเลนเทปและบันทึกเสียงไดในตัว
2. สามารถเลนเทปดวยระบบ Auto Reverse ได
3. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
4. เปนเครื่องที่ใสตลับเทปจากดานหนา
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเลนเทป
เครื่องเลนเทปที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทาง
เทคนิคไมต่ํากวานี้
รายการ
คุณลักษณะ
ขอที่
1.
Track System
4 Track, 2 Channels Stereo
(ระบบการบันทึกสัญญานเสียงแบบ 4 ชองสัญญาน ขับเสียงออก 2 ชอง
สัญญาน ซาย – ขวา (สเตอริโอ)
2.
Tape Speed
4.76 Cm/S
(ความเร็วของเทปบันทึกเสียงที่เคลื่อนผานหัวอาน 4.76 ซม./วินาที)
3.
Frequency Response 40 – 12,000 Hz
(การตอบสนองที่สัญญานความถี่ 40 – 12,000 Hz)
4.
Power Requirement
220 VAC 50 Hz
(ตัวเครื่องสนับสนุนการใชพลังงานจากไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220
โวลท ที่ระดับความถี่ 50 Hz)
3) เครื่องเลนซีดี ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. สามารถเลนในระบบ CD และ MP3 ได
2. มีตัวเลขแสดง Track ที่กําลังเลนได
3. ใสแผนซีดีจากดานหนาเครื่อง
4. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเลนซีดี
เครื่องเลนซีดีที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทาง
เทคนิคไมต่ํากวานี้
รายการ
คุณลักษณะ
ขอที่
1.
Audio Channel
2 Ch [Stereo]
(ระบบเสียงเปนแบบแยก ซาย – ขวา (สเตอริโอ 2 ชองทาง)
2.
Disc
Standard Compact Disc
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(ใชเลนแผนซีดีมาตรฐาน ขนาด 4.8 นิ้ว ได)
3.
Frequency Response 30 – 18,000 Hz
(สามารถตอบสนองสัญญานชวงความถี่ระหวาง 30 – 18,000 Hz)
4.
Power Requirement
220 VAC 50 Hz
(ตัวเครื่องสนับสนุนการใชพลังงานจากไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท
ที่ระดับความถี่ 50 Hz)
4) จูนเนอร (TUNER) หรือ เครื่องรับวิทยุ
จูนเนอร หรือ เครื่องรับวิทยุ ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. แสดงความถี่ดวยระบบตัวเลขไวดานหนาเครื่อง
2. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
3. มีสายอากาศทั้งระบบ AM และ FM พรอมใชงาน
คุณลักษณะทางเทคนิคของจูนเนอร
จูนเนอรควรมีคุณลักษณะทางเทคนิคไมต่ํากวานี้
รายการ
คุณลักษณะ
ขอที่
1.
Frequency Range
AM
540 – 1,600 KHz
FM
88 – 108 MHz
(สามารถรับคลื่น AM ไดที่ชวงความถี่ระหวาง 540 – 1,600 KHz รับคลื่น
FM ไดที่ชวงความถี่ระหวาง 88 – 108 MHz)
2.
Power Requirement
220 VAC 50 Hz
(ตัวเครื่องสนับสนุนการใชพลังงานไฟฟากระแสสลับ 220 โวลท ที่
ระดับความถี่ 50 Hz)
f อุปกรณสวนที่เปนตัวเครื่องขยายเสียง (AMPLIFIER)
ทําหนาที่สําคัญในการขยายพลังงานเสียงที่มีกําลังต่ํามาก ใหกลายเปนพลังงานเสียง
ที่ มี กํ า ลั ง สู ง ออกทางลํ า โพง เครื่ อ งขยายเสี ย งที่ จ ะนํ า มาใช ง านสํ า หรั บ หอกระจายข า ว ควรมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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คุณลักษณะทั่วไป
1. มีปุมปรับตางๆ อยูดานหนาเครื่อง
2. มี Led Level Meter แสดงระดับสัญญาณเสียง
3. มีชอง Input –Output สําหรับตอเติมโทรศัพท
4. มีชอง AUX input ไมต่ํากวา 2 ชอง
5. มีชอง MIC input ไมต่ํากวา 2 ชอง
6. มีปุมปรับ BASS, TREBLE
7. มีปุมปรับ MASTER
8. มี ร ะบบป อ งกั น Output short circuit เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายของ
วงจรขยายกําลัง
9. มีระบบปองกั น Over temperature ที่ตัวขั บ กําลังและมี พัดลมระบาย
ความรอนในตัว
10. มีระบบปองกัน Power Surge protection ที่ line AC 220 V. เพื่อปองกัน
ไฟกระชาก
11. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียงที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะ
ทางเทคนิคไมต่ํากวานี้
รายการ
คุณลักษณะ
ขอที่
1.
Power Output
300 W
(กําลังขยายของเครื่อง 300 วัตต)
2.
Frequency Response 40 Hz – 18 KH – 3 dB
(การตอบสนองสัญญานความถี่ที่ 40 Hz – 18,000 Hz ที่ระดับความดัง
3 เดซิเบล)
3.
THD [1 KHz]
0.1% or better
(ความเพี้ยนของเสียงเมื่อขยายที่ระดับความถี่ 1 KHz ไมเกิน 0.1 %)
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4.

Output Impedance 4-8 Ohms มีวงจร Line Matching ไมต่ํากวา70 V
(คาความตานทานภาค Output 4-8 โอหม มีการติดตั้งวงจร Line Matching
ขนาดไมต่ํากวา 70 V)
5.
Input Impedance
- MIC
≤ 1 K Ohm
- AUX
≥ 1 K Ohms
- Tape
≥ 1 K Ohms
(คาความตานทานภาค Input
- ไมโครโฟน ไมเกิน 1 K โอหม
- เครื่องเลนอื่นๆ ไมต่ํากวา 1 K โอหม
- เครื่องเลนเทป ไมต่ํากวา 1 K โอหม)
6.
Power Requirement AC 220 V 50 Hz 20 % DC 24 V
(ตัวเครื่องสนับสนุนการใชพลังงานไฟฟากระแสสลับ 220 V หรือ ใช
ไฟฟากระแสตรง ขนาด 24 V ได)
f อุปกรณสวนที่สงออก (OUT PUT)
คือลําโพงและสายลําโพง ซึ่งเมื่อนํามาติดตั้งกับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะ
ดังนี้
1) ลําโพง (DRIVER UNIT HORN)
คุณลักษณะทั่วไป
1. โครงสรางทําดวยวัสดุเบา และทนทานพรอมขาตั้งและตัวยึดตางๆ
2. ตัวอุปกรณตองสามารถทนแดดและฝนไดดี
คุณลักษณะทางเทคนิคของลําโพง
ลําโพงที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค
ไมต่ํากวานี้
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ขอที่
1.

รายการ
คุณลักษณะ
Power Rating
≥ 100 W
(กําลังขับของลําโพงตองไมนอยกวา 100 วัตต Rms)
2.
Horn
≥ 15”
(ความกวางของปากลําโพงไมนอยกวา 15 นิ้ว)
3.
Line matching
ไมนอยกวา 70 V
(ตัวลําโพงมีการติดตั้งอุปกรณปรับแรงดันสัญญาณขนาดไมนอยกวา
70 V)
4.
Sensitivity [1 W/1M]
≥ 108 dB at 1 KHz
(ลําโพงมีความไวในการรับสัญญานเสียงไมนอยกวา 108 เดซิเบล ที่
ระดับความถี่ 1 KHz)
5.
Frequency Response
300 – 6,000 Hz or better
(สามารถตอบสนองสัญญานเสียงที่ชวงความถี่ 300 – 6,000 Hz หรือ
มากกวา)
2) สายลําโพง
คุณลักษณะทั่วไป
1. ใชสายลําโพงแบบ Out Door มีแถบสีปองกันการกลับขั้ว
2. ลวดขึงภายในสายทนแรงดึงและความรอนสูงๆ ไดดีมีความยาวไมนอย
กวา 30 เมตร มีขนาด ∅ ของตัวนําสัญญาณไมต่ํากวา 2 × 2.5 Sq.mm
ตลอดตั้งแตลําโพงถึงชุดเครื่องขยายเสียง
3) ตูอุปกรณ (RACK)
นอกจากอุปกรณตางๆ ทั้ง 3 สวน ที่ตองใชในระบบของการกระจายเสียง
แลว เพื่อใหการติดตั้งและการเก็บรักษาอุปกรณตางๆ มีความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม สะดวก
ในการใชงานและการดูแลรักษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดหาตูอุปกรณ (RACK) สําหรับ
ใชในการติดตั้งอุปกรณที่จําเปนตองทําการตอพวงเขาดวยกัน เชน เครื่องเลนซีดี เครื่องเลนเทป เครื่อง
ขยายเสียง จูนเนอร หรือ เครื่องรับวิทยุ ตูอุปกรณดังกลาวควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
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คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนตูทําดวยเหล็กทั้ง 4 ดาน มีประตูปดล็อคใสกุญแจสามารถถอดออก
และใสกลับไดงาย ใชสําหรับติดตั้งอุปกรณชุดเครื่องเสียงทั้งหมดเปน
อยางนอย
2. มี ส วิ ท ช ป ด – เป ด ไฟทั้ ง ระบบ BREAKER และไฟสี แ ดง แสดง
กระแสไฟเขาสูระบบติดตั้งไวที่หนาตูเพื่อสะดวกในการใชงาน
3. ตัวตูตองมีชองระบายความรอนที่ดานขางหรือดานหลังตู ภายในตูตอง
มีเตาเสียบไฟฟาใหเพียงพอใชงานและสํารองไวไมต่ํากวา 2 จุด
4. ระยะหางของแนวยึดอุปกรณมีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
5. ตัวตูพนดวยสีอยางดี สีเทามีโลโกขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดานหนาหรือดานขางตู
อุปกรณสวนที่ปอนเขา (IN PUT)

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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อุปกรณสวนที่เปนตัวเครื่องขยายเสียง (AMPLIFIER)

อุปกรณสวนที่สงออก (OUT PUT)

2.2.2 มาตรฐานของการกอสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
มาตรฐานของการกอสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายแบงออกไดเปน 2 สวน
คือ มาตรฐานของการกอสรางสวนโครงเสาติดตั้งลําโพง และมาตรฐานของการกอสรางสวนฐานราก
1) แบบกอสรางมาตรฐานของโครงเสาติดตั้งลําโพง
ประกอบดวยโครงสรางเหล็ก 3 สวน ตอกัน
สวนที่ 1 คือสวนที่อยูติดกับพื้นดิน ยาวประมาณ 1 เมตร
สวนที่ 2 คือสวนที่ตอขึ้นไป ยาวประมาณ 4 เมตร
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สวนที่ 3 คือสวนที่ติดตั้งอยูบนยอดสุดใชสําหรับติดตั้งลําโพง ยาวประมาณ
5 เมตร (รายละเอี ย ดของแบบก อ สร า งมาตรฐานปรากฏใน
ภาคผนวก ข.)
คุณลักษณะทั่วไปของเสาติดตั้งลําโพง
1. ทําดวยเหล็กชุบสังกะสีหรือทาสีกันสนิมอยางดีตามแบบของกรม
โยธาธิการและผังเมือง
2. มีความยาวประกอบเสร็จสูงจากพื้นดินไมต่ํากวา 9 เมตร
3. โครงสรางเสาสามารถถอดแยกชิ้นได
4. ฝง Ground Rod โคนเสายาวไมต่ํากวา 1.2 เมตร และเชื่อมตอดวยวิธี
หลอมระเบิด ติดกับตัวเสาติดตั้งลําโพงดวยสายเปลือยขนาดไมต่ํากวา
95 ตร.มม.
5. มีจุดยึดสําหรับประกอบติดตั้งลําโพงเขากับโครงสรางเสาที่ปลายบน
และมีกลองหรือฝาครอบกันน้ําสําหรับขั้วตอสายลําโพง
6. มีลวดสลิงขนาด ∅ 10 มม. ยึดโครงสรางเสาแตละดาน โดยยึดทํามุม
กับพื้นดิน 120°
7. มีความมั่นคงแข็งแรงเชิงวิศวกรรมของโครงสรางดังตอไปนี้
- การโกงตัวของโครงสรางประกอบเสร็จ เมื่อรับภาระน้ําหนัก 25 กก.
- การโกงตัวของโครงสรางประกอบเสร็จ เมื่อรับภาระลมปะทะที่
ความเร็ว 120 กม./ชม.
- คาความปลอดภัยของโครงสรางประกอบเสร็จ
- คาความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมของจุดเชื่อมตอในโครงสราง
การโกงตัวของโครงสรางประกอบเสร็จ หมายถึง ระยะโกงของตัวโครงเสา
ติดตั้งลําโพงเมื่อตองรับภาระน้ําหนักบรรทุก หรือ ถูกแรงกระทําจากภายนอก เชน การรับภาระ
น้ําหนักจากตัวโครงเสาเองหรือจากการติดตั้งอุปกรณกระจายเสียง และจากการถูกแรงลมปะทะที่
ระดับความเร็วตางๆ ระยะโกงตัวของโครงเสานี้ถามีมากเกินไป จะทําใหโครงเสาเสียรูปรางและ
ไมแข็งแรง การออกแบบหอกระจายขาวจึงควรแสดงรายการคํานวณประกอบแบบใหเห็นวา ตัว
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โครงเสาติดตั้งลําโพงนี้เมื่อรับภาระน้ําหนักบรรทุก 25 กก. และเมื่อรับภาระแรงลมที่มาปะทะ ที่
ระดับความเร็ว 120 กม. /ชม.แลว จะทําใหเกิดการโกงตัวเทาใด
คาความปลอดภัยของโครงสรางประกอบเสร็จ หมายถึง การแสดงรายการ
คํานวณใหเห็นวา ตัวโครงสรางของเสาติดตั้งลําโพงนี้ เมื่อสรางเสร็จแลวจะสามารถรับภาระ
น้ําหนักบรรทุกและรับแรงกระทําจากภายนอกไดสูงสุดเทาใด
คาความแข็งแรงเชิงวิศวกรรมของจุดเชื่อมตอในโครงสราง หมายถึง การ
แสดงรายการคํา นวณให เ ห็ น วา จุ ด เชื่ อมต อ ตา งๆ ของโครงสร า งเสาติ ด ตั้ง ลํ า โพงนี้ สามารถ
รับภาระน้ําหนักบรรทุกและรับแรงกระทําจากภายนอกไดสูงสุดเทาใด
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หลังคาสังกะสี
ที่ติดตั้งลําโพง

ลวดสลิง Ø 10 ม.ม.

10 ม.

120 ํ

ลวดสลิงยึดทํามุมกับพื้นดิน

ภาพที่ 2.2 ก ตัวอยางการใชลวดสลิงยึดโครงเสาติดตั้งลําโพง
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ภาพที่ 2.2 ข โครงเสาติดตั้งลําโพงสวนลางของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
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ภาพที่ 2.2 ค การติดตั้งโครงเสาติดตั้งลําโพงแตละสวนประกอบกัน
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ภาพที่ 2.2 ง การติดตั้งลําโพงของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
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ภาพที่ 2.2 จ การยึดลวดสลิงกับพื้นดิน
2) แบบกอสรางมาตรฐานสวนฐานราก
แบบกอสรางมาตรฐานสวนฐานรากของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
แบงออกเปน 2 แบบ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกใชในการกอสรางใหเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ของชุมชนได แบบกอสรางทั้ง 2 แบบไดแก
1. แบบกอสรางฐานรากแบบเสาเข็ม สําหรับ พื้นที่ที่มีสภาพดินเหมาะ
สําหรับการใชวิธีตอกเสาเข็มเพื่อวางฐานรากไดสะดวก

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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2. แบบกอสรางฐานรากแบบฐานแผ สําหรับพื้นที่ที่มีสภาพดินไมเหมาะ
สําหรับการใชวิธีตอกเสาเข็ม สามารถเลือกใชการวางฐานรากแบบนี้ได (รายละเอียดของแบบ
กอสรางมาตรฐานปรากฎในภาคผนวก ข.)
2.3 รายละเอียดวัสดุ / อุปกรณติดตั้ง
ผลที่คาดวาจะไดรับ การติดตั้งหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการ
คัดเลือกวัสดุ /อุปกรณที่มีคุณภาพและมีการติดตั้ง อยางถูกตอง
ตามมาตรฐานเพื่อใหการใชงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดัชนีคุณภาพ
- มีการคัดเลือกวัสดุ / อุปกรณที่มีคุณภาพ
- มีการติดตั้งวัสดุ / อุปกรณอยางถูกตองตามมาตรฐานและเหมาะสมสําหรับการใชงาน
การนําเสนอขอมูลขาวสารของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย มีอุปกรณที่จําเปนตอง
ใชในการสงกระจายเสียงอยูหลายรายการ อุปกรณเหลานี้สามารถแบงออกไดเปน 3 สวนใหญๆ
ไดแก อุปกรณสวนที่ปอนเขา อุปกรณสวนที่เปนตัวเครื่องขยายเสียง และอุปกรณสวนที่สงออก
อุปกรณทั้ง 3 สวนนี้เชื่อมตอกันเขาเปนระบบการกระจายเสียง ตามแผนภูมิดังตอไปนี้
แผนภูมิที่ 2.3 การตอพวงอุปกรณในระบบกระจายเสียง

อุปกรณสวนทีป่ อนเขา
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อุปกรณสวนทีส่ งออก

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

2.3.1 อุปกรณสวนที่ปอนเขา (IN PUT) คืออุปกรณสวนที่ใชปอนสัญญาณที่ตองการ
จะขยาย เชน เสียงพูด เพลง ใหออกทางลําโพง อุปกรณที่สําคัญในสวนนี้ไดแก
1) ไมโครโฟน หนาที่สําคัญของไมโครโฟน คือ การเปลี่ยนคลื่นเสียงใหเปน
สัญญาณไฟฟา ไมโครโฟนที่จะนํามาติดตั้งหรือใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนไมโครโฟนพรอมขาตั้งยาว 13 นิ้ว แบบขอออน
2. โครงสรางทนทานตอการใชงาน
3. ตัวไมโครโฟนและสายสามารถถอดแยกได
4. สายไมโครโฟนยาวไมนอยกวา 4.5 เมตร พรอมขั้วตอสายทั้ง 2 ดาน
5. สามารถใชรวมกับเครื่องขยายเสียงไดดี

ภาพที่ 2.3.1 ก ไมโครโฟนแบบขอออน
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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คุณลักษณะทางเทคนิคของไมโครโฟน
ไมโครโฟนที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค
ไมต่ํากวานี้

ภาพที่ 2.3.1 ข สายไมโครโฟนสําหรับใชงานในหอกระจายขาว
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
42

รายการ
Transducer Principle
Polar Pattern
Frequency range
Impedance
Connector Type
Sensitivity
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คุณลักษณะ
Dynamic
Cardioid
80 – 12,000 Hz
≤ 600 Ohms
Standard XLR
≤ 70 dBv at 1 KHz

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

2) เครื่องเลนเทป ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. เปนเครื่องที่สามารถเลนเทปและบันทึกเสียงไดในตัว
2. สามารถเลนเทปดวยระบบ Auto Reverse ได
3. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
4. เปนเครื่องที่ใสตลับเทปจากดานหนา

ภาพที่ 2.3.1 ค เครื่องเลนเทป
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเลนเทป
เครื่องเลนเทปที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค
ไมต่ํากวานี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

รายการ
Track System
Tape Speed
Frequency Response
Power Requirement

คุณลักษณะ
4 Track,2 Channels Stereo
4.76 Cm/S
40 – 12,000 Hz
220 VAC 50 Hz
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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3) เครื่องเลนซีดี ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. สามารถเลนในระบบ CD และ MP3 ได
2. มีตัวเลขแสดง Track ที่กําลังเลนได
3. ใสแผนซีดีจากดานหนาเครื่อง
4. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได

ภาพที่ 2.3.1 ง เครื่องเลนซีดี
คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องเลนซีดี
เครื่องเลนซีดีที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค
ไมต่ํากวานี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
44

รายการ
Audio Channel
Disc
Frequency Response
Power Requirement
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คุณลักษณะ
2 Ch [Stereo]
Standard Compact Disc
30 – 18,000 Hz
220 VAC 50 Hz

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

4) จูนเนอร (TUNER) หรือ เครื่องรับวิทยุ ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไป
1. แสดงความถี่ดวยระบบตัวเลขไวดานหนาเครื่อง
2. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได
3. มีสายอากาศทั้งระบบ AM และ FM พรอมใชงาน

ภาพที่ 2.3.1 จ จูนเนอร ( TUNER )
คุณลักษณะทางเทคนิคของจูนเนอร ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิคไมต่ํากวานี้
ลําดับที่
1.

2.

รายการ
Frequency Range
AM
FM
Power Requirement

คุณลักษณะ
540 – 1600 KHz
88 – 108 MHz
220 Vac 50 Hz

2.3.2 อุปกรณสวนที่เปนตัวเครื่องขยายเสียง (AMPLIFIER) ทําหนาที่สําคัญในการ
ขยายพลังงานเสียงที่มีกําลังต่ํามาก ใหกลายเปนพลังงานเสียงที่มีกําลังสูงออกทางลําโพง เครื่อง
ขยายเสียงที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

45

มาตรฐานหอกระจายขาว

คุณลักษณะทั่วไป
1. มีปุมปรับตางๆ อยูดานหนาเครื่อง
2. มี Led Level Meter แสดงระดับสัญญาณเสียง
3. มีชอง Input – Output สําหรับตอเติมโทรศัพท
4. มีชอง AUX input ไมต่ํากวา 2 ชอง
5. มีชอง MIC input ไมต่ํากวา 2 ชอง
6. มีปุมปรับ BASS, TREBLE
7. มีปุมปรับ MASTER
8. มี ร ะบบป อ งกั น Output short circuit เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี ย หายของ
วงจรขยายกําลัง
9. มีระบบปองกั น Over temperature ที่ตัวขั บ กําลังและมี พัดลมระบาย
ความรอนในตัว
10. มีระบบปองกัน Power Surge protection ที่ line AC 220 V. เพื่อปองกัน
ไฟกระชาก
11. สามารถติดตั้งในตูอุปกรณขนาด 19 นิ้วได

ภาพที่ 2.3.2 เครื่องขยายเสียง ( AMPLIFIER )
46

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

คุณลักษณะทางเทคนิคของเครื่องขยายเสียง
เครื่องขยายเสียงที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค
ไมต่ํากวานี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

รายการ
Power Output
Frequency Response
THD [1 KHz]
Output Impedance
Input Impedance
- MIC
- AUX
- Tape
Power Requirement

คุณลักษณะ
300 W
40 Hz-18 KHz-3dB
0.1% or better
4-8 Ohms มีวงจร Line Matching  ไมต่ํากวา
70 V
≤1K Ω
≥1K Ω
≥1K Ω
AC 220 V. 50 Hz ± 20% DC 24 V

2.3.3 อุปกรณสวนที่สงออก (OUT PUT) ไดแก ลําโพงและสายลําโพง ซึ่งเมื่อนํามาติดตั้ง
กับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะดังนี้
1) ลําโพง (DRIVER UNIT HORN)
คุณลักษณะทั่วไป
1. โครงสรางทําดวยวัสดุเบา และทนทานพรอมขาตั้งและตัวยึดตางๆ
2. ตัวอุปกรณตองสามารถทนแดดและฝนไดดี

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ภาพที่ 2.3.3 ลําโพงฮอรนแบบตางๆ
คุณลักษณะทางเทคนิคของลําโพง
ลําโพงที่จะนํามาใชงานสําหรับหอกระจายขาว ควรมีคุณลักษณะทางเทคนิค ไม
ต่ํากวานี้
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
48

รายการ
Power Rating
Horn
Line matching
Sensitivity [1 W / 1 M]
Frequency / response
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คุณลักษณะ
≥100 W
≥ 15"
ไมนอยกวา 70 V
≥ 108 dB at 1 KHz
300 - 6,000 Hz or better

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

2) สายลําโพง
คุณลักษณะทั่วไป
1. ใชสายลําโพงแบบ Out Door มีแถบสีปองกันการกลับขั้ว
2. มีลวดขึงภายในสายทนแรงดึงและความรอนสูงๆ ไดดี มีความยาว
ไมนอยกวา 30 เมตร มีขนาด ∅ ของตัวนําสัญญาณไมต่ํากวา 2 × 2.5 Sq.mm ตลอดตั้งแตลําโพง
ถึงชุด Amplifier
ตูอุปกรณ
นอกจากอุปกรณตางๆ ทั้ง 3 สวนที่ตองใชในระบบของการสงกระจายเสียงแลว
เพื่อใหการติดตั้งและการเก็บรักษาอุปกรณตางๆ มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สะดวก ใน
การใชงานและการดูแลรักษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดหาตูอุปกรณ (RACK) สําหรับใช
ในการติดตั้งอุปกรณที่จําเปนตองทําการตอพวงเขาดวยกัน เชน เครื่องเลนซีดี เครื่องเลนเทป เครื่อง
ขยายเสียง ตูอุปกรณดังกลาวควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
คุณลักษณะทั่วไปของตูอุปกรณ (RACK)
1. เปนตูทําดวยเหล็กทั้ง 4 ดาน มีประตูปดล็อคใสกุญแจสามารถถอดออก
และใสกลับไดงาย ใชสําหรับติดตั้งอุปกรณชุดเครื่องเสียงทั้งหมดเปน
อยางนอย
2. มี ส วิ ท ช ป ด – เป ด ไฟทั้ ง ระบบ BREAKER และไฟสี แ ดง แสดง
กระแสไฟเขาสูระบบ ติดตั้งไวที่หนาตูเพื่อสะดวกในการใชงาน
3. ตัวตูตองมีชองระบายความรอนที่ดานขางหรือดานหลังตู ภายในตูตอง
มีเตาเสียบไฟฟาใหเพียงพอใชงานและสํารองไวไมต่ํากวา 2 จุด
4. ระยะหางของแนวยึดอุปกรณมีขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว
5. ตัวตูพนดวยสีอยางดี สีเทามีโลโกและตัวอักษรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดานหนาหรือดานขางตู
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ภาพที่ 2.3.1 ช การติดตั้งอุปกรณในตูอุปกรณ (RACK) เรียงตามลําดับจากชิ้นลางสุด
เครื่องขยายเสียง เครื่องเลนเทป จูนเนอร และ เครื่องเลนซีดี

50
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

2.3.4 การติดตั้งระบบเสียงตามสายในหมูบานหรือชุมชน (แบบไมมีเสาติดตั้งลําโพง)
ในบางพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจประสบปญหาเกี่ยวกับการคัดเลือก
ทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมสําหรับการกอสรางหอกระจายขาวไดยาก เชน ชุมชนที่ตั้งอยูในเขตเมือง
เนื่องจากความหนาแนนของชุมชน ทําใหไมสามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการกอสราง ตัว
โครงเสาติดตั้งลําโพงได หรือในบางชุมชนที่ประชาชนมีการตั้งถิ่นฐานกันอยางคอนขาง กระจัด
กระจาย เชน ชุมชนที่คนสวนใหญประกอบอาชีพทางดานการทําสวน ทําไร ซึ่งทําให การกระจาย
เสียงของหอกระจายขาวเกิดประโยชนนอยและไมทั่วถึง แนวทางหนึ่งของการแกไขปญหานี้ คือ
การติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบานหรือชุมชน การติดตั้งระบบนี้จะทําให การเผยแพร
ขอมูลขาวสารภายในชุมชนทําไดอยางทั่วถึง เนื่องจากการเดินสายลําโพงสามารถ ตอพวงไปได
ไกล นอกจากนี้ยังสามารถเลือกจุดติดตั้งลําโพงสําหรับการกระจายเสียงไดหลายจุดตามที่ตองการ
1) อุปกรณสําหรับระบบเสียงตามสายภายในหมูบานหรือชุมชน
ระบบเสียงตามสายภายในหมูบานหรือชุมชน สามารถใชอุปกรณชนิดเดียวกับหอ
กระจายขาวไดทุกชิ้น เชน เครื่องขยายเสียง เครื่องเลนเทป เครื่องเลนซีดี จูนเนอร โดยมีอุปกรณที่
จําเปนตองติดตั้งเพิ่มเติม ไดแก อุปกรณที่เรียกวา ไลน ทรานฟอรเมอร (LINE TRANSFORMER )
ซึ่งเปนอุปกรณสําหรับใชเปลี่ยนแปลงคาแรงดันของกําลัง ใหเหมาะสมสําหรับการกระจายเสียงใน
แตละจุด เนื่องจากระบบเสียงตามสายภายในหมูบานหรือชุมชน ตองมีการตอสายลําโพงเปน
ระยะทางยาวมาก ซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเสียกําลังภายในสายลําโพง ดังนั้นจึงจําเปนตองติดตั้ง
อุปกรณชนิดนี้ที่เครื่องขยายเสียงและที่ลําโพงแตละจุดเพื่อชวยใหการกระจายเสียงมีคุณภาพ ที่
สม่ําเสมอ
2) การติดตั้งลําโพงและสายลําโพงสําหรับระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน
หรือชุมชน
ในระบบเสี ย งตามสาย การติ ด ตั้ ง ลํ า โพงสามารถติ ด ตั้ ง กั บ ชายคาบ า น หรื อ
สิ่งกอสรางอื่นๆ เชน เสาไฟฟา ซึ่งถาเปนเสาของการไฟฟาจะตองมีการขออนุญาตติดตั้งใหถูกตอง
การติดตั้งลําโพงในระบบนี้ ตัวลําโพงมักถูกแดดถูกฝน อุปกรณ ไลน ทรานฟอรเมอร ที่ใชจึงควร
มีฝาครอบกันแดดกันฝนใหดวย สําหรับสายลําโพงควรใชสายขนาดใหญ หรือใชสายโทรศัพท ซึ่ง
จะชวยใหการกระจายเสียงมีคุณภาพสูงและมีความทนทาน
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

51

มาตรฐานหอกระจายขาว

ภาพที่ 2.3.1 ซ การติดตั้งลําโพงของระบบเสียงตามสายภายในหมูบานหรือชุมชน
2.4 การประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการประมาณการราคาคากอสราง
หอกระจายขาวอยางเหมาะสม
การประมาณการราคาคากอสรางหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเลือกดําเนินการไดในหลายแนวทางดวยกัน โดยหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใดที่ตองการประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาวเอง ก็สามารถประมาณการราคาคากอสราง
ไดโดยการถอดแบบกอสรางและสืบ คนขอมูลคาวัสดุกอสรางแตละรายการ จากแหลงขอมูล
ดังตอไปนี้
1. ฐานขอมูลราคาวัสดุกอสรางของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย
โดยสืบคนจากเว็บไซต www.price.moc.go.th
2. เอกสารคูมือการประมาณราคาคากอสราง ซึ่งจัดพิมพโดยสํานักพิมพตางๆ ตามที่
ปรากฏในรายชื่อเอกสารอางอิงของมาตรฐานนี้
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ดําเนินการกอสรางหอกระจายขาวโดยใชแบบ
กอสรางมาตรฐานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สามารถประมาณการราคาคากอสรางได
ตามรายการ ตอไปนี้
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2.4.1 การประมาณราคากอสรางตัวเสาติดตั้งลําโพง
ตาราง 2.4.1 (ตัวอยาง) รายการประมาณราคาคากอสรางตัวเสาติดตั้งลําโพงตามแบบกอสราง
มาตรฐานของหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย (ราคาตอ 1 แหง)
ยอดรวมคา
คาวัสดุสิ่งของ
คาแรงงาน
หนวย
ราคา จํานวน ราคา จํานวน วัสดุและ
คาแรงงาน
หนวยละ เงิน หนวยละ เงิน

ลําดับ

รายการ

จํานวน

1
2

คาแรงขุดดิน
เสาเข็ม ∅ 0.15 ×
6.00 ม.
คาแรงตอกเสาเข็ม
ทรายอัดแนน
คอนกรีตหยาบ
คอนกรีต ค.2
ไมแบบ
คาแรงไมแบบ
ไมเครา
ตะปู
เหล็ก dla. 12 มม.
ลวดผูกเหล็ก
เหล็ก dla. 9 มม.
ทอ ∅ 48.6 × 3.2 ม.
เหล็ก RB ∅ dla.9 มม.
เหล็กแผน ∅ 120 มม.

0.78
4

ลบ.ม.
ตน

450

1,800

90
-

70
-

70
1,800

4
0.19
0.14
0.249
0.86
1.08
0.26
0.22
11
0.22
1
113
45
13

ตน
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ลบ.ฟ.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.
กก.

200
1,720
2, 010
385
305
22
15.95
22
16.37
21
16.37
18

49
241
488
331
79
5
175
5
16
2,373
737
234

200
44
197
197
99
2.64
7
7
7
7

800
8
28
48
107
29
7
791
315
91

800
57
269
536
331
107
79
5
204
5
23
3,164
1,052
325

36
8

ตัว
ตร.ม.

25
40

900
320

39

312

900
632
10,359

3
4
5
6

7

8
9
10
11

BOLT M 12
ทาสีกันสนิม
รวมคาวัสดุและคาแรง
เปนเงิน
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หมายเหตุ : ราคากลางใชราคาวัสดุที่กรมการคาภายในหรือสํานักงานพาณิชยจังหวัด
กําหนด
2.4.2 การประมาณราคาติดตั้งอุปกรณกระจายเสียง
ความกาวหนาของวงการอิเลคทรอนิกสในปจจุบัน ทําใหอุปกรณที่เกี่ยวของกับ
เครื่องขยายเสียงมีราคาต่ําลงมาก อยางไรก็ตาม อุปกรณเครื่องขยายเสียงเหลานี้ มีความแตกตางกัน
อยางมาก ทั้งในดานของราคาและคุณภาพ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ของอุ ป กรณ แ ต ล ะรุ น แต ล ะแบบ ก อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจสั่ ง ซื้ อ และไม ค วรให
ความสํา คัญ กับ อุป กรณที่มีร าคาต่ํา เพียงอยา งเดียว เนื่องจากอุป กรณ ราคาต่ําบางครั้งอาจไม มี
คุณภาพ และกอใหเกิดปญหาในการซอมบํารุงภายหลัง สําหรับขอมูลเบื้องตนและราคาของอุปกรณ
เครื่องเสียงประเภทตางๆ สามารถสืบคนไดจากเว็บไซตของกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
www.dit.go.th หรือ ที่เว็บไซตเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องเสียงอื่นๆ เชน www.Banmoh.com
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ตาราง 2.4.2 (ตัวอยาง) รายการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณกระจายเสียงแบบเสียงตามสาย
รายการอุปกรณ
1. ไมโครโฟนพรอมขาตั้งแบบขอออน
2. เครื่องเลนเทป
- ชนิดเทปเดี่ยว
- ชนิดเทปคู
3. เครื่องเลนซีดี
4. จูนเนอร
5. เครื่องขยายเสียง
6. ลําโพง
7. สายลําโพง (มวนละ)
ความยาวมวนละ 90 เมตร
8. ตูอุปกรณ ขนาด 19"
รวมราคาติดตั้งอุปกรณ (โดยประมาณ)

ราคาโดยประมาณ หนวยละ (บาท)
1,800
4,000
6,000
2,000
6,000
8,000
2,000
1,500
7,000
40,000

หมายเหตุ: ราคานี้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได ทั้ ง นี้ ให ต รวจสอบราคากลาง หรื อ
ตรวจสอบกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด
2.5 การควบคุมงานกอสรางหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี ก ารควบคุ ม งานก อ สร า ง หอ
กระจายขาวอยางถูกตองตามหลักพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อให
การกอสรางมีความปลอดภัย เสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร็วและ
สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
การควบคุ มงานกอ สรา ง และการดํ าเนิ นการกอ สรา งหอกระจายขาว ให ป ฏิบั ติต าม
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วา ดว ยการพัส ดุข ององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น การกอ สรา ง
หอกระจายขาวหากปราศจากการควบคุมงานกอสรางที่ถูกตองแลว ถึงแมหอกระจายขาวนั้น
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จะไดรับการออกแบบมาอยางดีเพียงใด เมื่อสรางเสร็จแลว ก็อาจไมมีคุณภาพเพียงพอที่จะใชงาน
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และมักสรางปญหาในภายหลังใหกับผูใชงาน ทั้งในดานของความ
ปลอดภัยในการใชงาน และภาระในการซอมแซมบํารุงรักษา
การกอสรางหอกระจายขาว เปนโครงการกอสรางที่ครอบคลุมงานชางหลายสาขา หลาย
ประเภท ซึ่งในงานกอสรางแตละประเภทนั้น ตองการรายละเอียดของการควบคุมงาน ที่แตกตาง
กัน สําหรับการกอสรางหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถจําแนกการ
ควบคุมงานกอสรางสําหรับงานแตละประเภทไดดังนี้
2.5.1 งานขุดดินฐานราก ควรดําเนินการดังตอไปนี้
1) ศึกษาแบบกอสรางและบริเวณตําแหนงของจุดที่จะขุด วามีจํานวนเทาใด
2) ศึกษาสภาพดินที่จะขุดและความลาดเอียงของหลุมที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
ดินพัง
3) กําหนดขนาดของหลุมที่จะขุด ทั้งความกวาง ความยาว ความลึก ทั้งนี้ตอง
ใหมีพื้นที่ที่จะทํางานกนหลุมไดสะดวกดวย
4) กํ า หนดเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะขุ ด และบดอั ด ให เ หมาะสม เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด
อันตรายตอโครงสรางอื่นหรือสิ่งปลูกสรางที่อยูใกลเคียง
5) ในกรณีที่ขุดดินลึกมากและใกลสิ่งปลูกสราง จะตองใชเข็มไมหรือ sheet pile
เพื่อปองกันดินพังทะลายและจะตองปฏิบัติงานตามรายการแบบที่วิศวกร
ออกแบบ
6) ควรเตรียมเครื่องสูบน้ําใหพรอม หากมีน้ําขังกนหลุม ตองสูบน้ําออกให
หมดกอนลงทรายรองพื้นเทคอนกรีต
7) วัสดุที่ใชถมกลับใหใชทราย ลูกรัง หินคลุก และตองบดอัดเปนชั้นๆ ให
แนน
8) การขุดดินจากหลุมควรวางแผนหาสถานที่สําหรับกองโดยจะตองไมกีด
ขวางการปฏิบัติงานสวนอื่นและไมตองขนยายซ้ําซอน
2.5.2 งานตอกเสาเข็ม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการกอสรางหอกระจายขาว
โดยใชฐานรากแบบเสาเข็ม การควบคุมงานตอกเสาเข็มควรดําเนินการดังตอไปนี้
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1) การกองเสาเข็มตองมีไมหมอนรอง การยกหรือชักลากเสาเข็มตองระวัง
ไมใหเสาเข็มแตกราวและทําใหหมุดที่กําหนดไวเคลื่อนยาย
2) ตรวจสอบขนาดและคุณภาพ รอยราว หรือรอยแตกหัก และอายุการหลอ
ของเสาเข็ม ทุกตน
3) ผูรับจางหรือผูผลิตเสาเข็มจะตองสงรายการคํานวณ ขนาดความสูงปนจั่น
ขนาดน้ําหนักลูกตุมที่ใชเพื่อรับความเห็นชอบจากฝายออกแบบ
4) ผูรับจางตองจัดอุปกรณที่ใชในการตอกเสาเข็มใหครบถวน เชน หมวกครอบ
กระสอบรองหัวเสาเข็มและเสาสงหัวเสาเข็ม
5) จัดลําดับขั้นตอนการตอกเสาเข็ม และแนวการเดินปนจั่น เพื่อประกอบการ
วางแผนการตอกวาจะเริ่มจากจุดใดกอน
6) การยึดเสาเข็มกับตะเกียบปนจั่นตองแนนขณะตอก เพื่อปองกันปลายเสาเข็ม
แกวงหรือเลื่อนจากตําแหนง การตอกเสาเข็มแตละตนตองตอกตอเนื่องกัน
ไป จนปลายเข็มไดจํานวนตน หรือระดับที่ตองการ
7) ตรวจสอบตําแหนงเสาเข็มที่ตอกแลวเสร็จทุกตน วามีระยะคลาดเคลื่อนหรือ
หนีศูนยเกินจากระยะคลาดเคลื่อนที่ยอมใหหรือไม เพื่อจะไดดําเนินการ
แกไขตอไป
8) ในกรณีตอกเสาเข็มใกลสายไฟฟาแรงสูงจะตองใส Guard หุมสายไฟเพื่อ
ปองกันอันตรายตลอดเวลาการตอกเสาเข็ม
9) ตรวจสอบบริเวณใกลเคียงวามีอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด จะเปนอันตราย
จากการตอกเสาเข็มหรือไม โดยใหสังเกตหรือบันทึกไววาอาคารใดมีรอย
ราวหรือชํารุดกอนการตอกเสาเข็มหรือไมเพื่อเปรียบเทียบกับสภาพภายหลัง
การตอกเสาเข็มเสร็จแลว
10) ในขณะตอกเสาเข็มและในขณะที่ทําการบันทึกขอมูลตางๆ ผูควบคุมงาน
จะตองอยูควบคุมโดยใกลชิดตลอดเวลา
2.5.3 งานคอนกรีต คอนกรีต คือ วัสดุทางวิศวกรรม ที่นิยมใชในงานกอสรางตางๆ
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมของคอนกรีต มีอยูเปนจํานวนมากตามธรรมชาติ และมีราคา ไมสูง
มากเมื่อเทียบกับวัสดุวิศวกรรมชนิดอื่นๆ วัตถุดิบที่นํามาใชเปนสวนผสมของคอนกรีตทั่วไปไดแก
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1) ปูนซีเมนต เปนวัสดุประสานที่ไดจากการเผาสวนผสมตางๆ ไดแก หินปูน
หรือปูนขาว กับดินเหนียวหรือหินดินดาน นํามาบดผสมกันในสัดสวน ที่
เหมาะสม ปู นซีเ มนตที่ ผลิ ตใช กัน มากที่ สุดในป จจุ บันไดแ ก ปูน ซีเ มนต
ปอรตแลนด
2) มวลรวม ได แ ก หิ น กรวด และทรายหยาบ มวลรวมเป น วั ส ดุ ที่ ไ ด จ าก
ธรรมชาติ การเลือกใชวัสดุมีสวนสําคัญที่ชวยใหคอนกรีตมีคุณภาพดี วัสดุ
มวลรวมจะตองสะอาด แข็งแรง ทนทาน มีเหลี่ยมคม ไมขยายตัวมาก วัสดุ
จะตองคละอยูภายในกําหนด ซึ่งจะทําใหคอนกรีตมีเนื้อแนนสม่ําเสมอดี
3) น้ํา ที่ใชในการผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจาก
ความเปนกรดเปนดาง น้ํามัน และสารอินทรียอื่นๆ ที่จะทําใหเปนอันตราย
ตอคอนกรีต โดยปกติแลว น้ําประปา และน้ําจืดตามธรรมชาติสวนใหญ ที่
ไมมีสวนผสมของน้ําทิ้งจากอาคารบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เปน
น้ําที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะใชผสมคอนกรีตได
4) สารผสมเพิ่ ม คื อ สารที่ นิ ย มนํ า มาเติ ม ลงในส ว นผสมของคอนกรี ต เพื่ อ
ปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพของคอนกรีตใหสอดคลองกับการทํางาน
ตามที่ตองการ เชน สารลดปริมาณน้ําในสวนผสมของคอนกรีต เพื่อทําให
คอนกรี ต มี ค วามข น เหลวเท า ๆ กั น กั บ คอนกรี ต ธรรมดา เมื่ อ ใช น้ํ า ใน
สวนผสมคอนกรีตนอยลง เปนตน
หลักของการผสมคอนกรีต
การผสมปูนซีเมนตและสวนผสมตางๆ เขาดวยกัน ควรใชเครื่องผสมคอนกรีตทํา
การผสมจนคอนกรีตเปนเนื้อเดียวกันโดยสม่ําเสมอ และตองใชคอนกรีตที่ผสมไวใหหมดเสียกอน
จึงจะทําการผสมครั้งตอไป
สําหรับอัตราสวนที่เหมาะสมของการผสมคอนกรีต เมื่อใชในงานกอสรางฐานราก
พื้น เสา ของหอกระจายขาว ควรเปนอัตราสวนระหวางปูนซีเมนต ทราย และหิน เทากับ 1:2:4
หรือหากเปรียบเทียบเปนคอนกรีตปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตร ควรประกอบดวย
- ปูนซีเมนต 320 กิโลกรัม
- ทราย 0.45 ลูกบาศกเมตร
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- หิน 0.90 ลูกบาศกเมตร
ทั้ ง นี้ ป ริ ม าณน้ํ า ทั้ ง หมดที่ ใ ช ใ นการผสมต อ งไม เ กิ น 31ลิ ต รต อ ปู น ซี เ มนต 50
กิโลกรัม
หลักของการเทคอนกรีต
การเทคอนกรีตเปนขั้นตอนสําคัญของงานคอนกรีตทั้งหมด วิธีการเทคอนกรีตที่
ถูกตองจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1. ตองปองกันการแยกของคอนกรีต
2. ปองกันการพรุนเปนรังผึ้ง
3. ปองกันไมใหแบบและเหล็กเสริมเคลื่อนที่ในระหวางการเท
4. จะต อ งทํ า ให มี ก ารยึ ด เกาะระหว า งชั้ น การเทของคอนกรี ต รวมถึ ง ส ว น
โครงสรางเดิมที่จะเทตอเนื่อง
5. ลดการแตกราวเนื่องจากการหดตัว
6. เพื่ อหลี ก เลี่ ย งการแยกของคอนกรีต ควรเทคอนกรี ต ลงมาตรงๆ ลดการ
กระทบเขากับเหล็กเสริมหรือขางแบบเหนือระดับการเท
7. การเทคอนกรีตควรใหใกลกับจุดที่ตองการเทใหมากที่สุด ไมควรใหไหลไป
ตามทางราบหรือใชเครื่องเขยาชวยในการไหล เพราะจะทําใหคอนกรีตไมอัดแนน
หลักของการบมคอนกรีต
การบ ม คอนกรี ตเปน ขั้ นตอนสํ าคั ญ ที่ สุ ด ภายหลัง การเทคอนกรี ต โดยทัน ที ที่
คอนกรีต เริ่ มแข็ งตั ว จะต องทํ า การบ มโดยเร็ว และใช เ วลาอยา งนอ ย 7 วัน เพื่อใหค อนกรีต มี
ความชื้นเพียงพอที่จะทําปฏิกิริยากับซีเมนตไดอยางสมบูรณ การบมคอนกรีตสามารถกระทําได
3 วิธี คือ
1. การใหความชื้นแกคอนกรีต เชน การฉีดน้ําใหเปยกชุมอยูเสมอ
2. การปองกันคอนกรีตสูญเสียความชื้น เชน การใชวัสดุปดคลุม
3. การใชความรอนชวยเรงปฏิกิริยาระหวางปูนซีเมนตกับน้ํา
2.5.4 งานโครงสรางเหล็ก การกอสรางหอกระจายขาว เกี่ยวของกับงานโครงสราง
เหล็กในสวนของการกอสรางโครงเสาติดตั้งลําโพง ซึ่งการกอสรางควรดําเนินการดังนี้
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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1) ตรวจสอบคุณสมบัติของเหล็กที่ใชทั้งในดานขนาด ความกวาง ความหนา
พื้น ที่ห น าตั ด น้ํ า หนั ก /เมตร และลวดเชื่ อมใหต รงตามที่ กํา หนดในแบบ
กอสราง เหล็กจะตองเปนเสนตรงไมบิดเบี้ยวหรือโกงงอ สะอาดและไมเปน
สนิม
2) เตรี ยมพื้ นที่ที่ จะใชเ ก็ บ กองวัส ดุ และบริเ วณประกอบโครงเสา เสน ทาง
ลําเลียงเพื่อใชในการขนสง และจุดยืนของรถเครนในการติดตั้งโครงเสา
3) เตรียมอุปกรณและเครื่องมือระบบไฟฟา รถยก ยานพาหนะ ใหพรอมและ
เหมาะสมกับการใชงาน
4) เตรียมชางเชื่อมที่จะใชใหเพียงพอและควรทดสอบฝมือชางกอน
5) ผิวหนาของเหล็กที่ทําการเชื่อมตองสะอาด ไมมีคราบขี้เหล็ก สนิม น้ํามัน สี
หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ผิวหนาของรอยตอจะตองตัดใหเรียบ
6) การวางเหล็กเพื่อทําการเชื่อม ควรวางในระดับราบทุกครั้ง
7) วิธีการเชื่อมจะตองเลือกใชวิธีการซึ่งปองกันมิใหเกิดการบิดตัว การหดตัว
และแรงเครีย ดขึ้ นที่ รอยต อ ของโครงสร า งนั้น ๆ มากเกิน ไปขณะทํ า การ
ติดตั้ง
8) กอนทําการยกติดตั้งใหตรวจสอบรอยเชื่อมแนนทุกจุด เคาะขี้เหล็กออกให
หมด ทําการซอมสี ณ จุดนั้น พรอมทาสีใหครบจํานวนเที่ยวกอนยกติดตั้ง
9) กอนทําการยกติดตั้ง ใหกําหนดจุดยก และตรวจสอบจุดยกโครงเหล็กวาจะ
สามารถรับแรงยกติดตั้งไดหรือไม
10) วางแผนการใชรถเครนในการติดตั้งใหรัดกุมและมีประสิทธิภาพดังนี้
- เลือกขนาดรถเครนใหเหมาะสมกับงาน โดยดูจาก Chart ประจํารถ
- งานประกอบโครงเหล็กตางๆ ตองเรียบรอย
- ทางเขา-ออก ตองหนาแนน แข็งแรงพรอมที่จะใหรถเครนวิ่งผานได
- จุดที่รถเครนที่จะยืนติดตั้ง ตองมั่นคงแข็งแรง ไมมีการทรุดหรือยุบตัว
ของพื้นที่
- กําหนดเวลาการใชรถเครนตองแนนอน ชัดเจน และเต็มประสิทธิภาพ
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-

กําหนดแนว ทิศทาง ขั้นตอนในการติดตั้งตลอดจนการวางระดับตางๆ
ไวลวงหนา
- เตรียมกําลังคน เครื่องมือ อุปกรณในการติดตั้งไวใหพรอม
11) เตรียมมาตรการความปลอดภัยตางๆ ในการปฏิบัติงาน การปองกันและการ
แกปญหาเฉพาะหนา กรณีฉุกเฉิน
2.6 การตรวจรับ/ตรวจการจางงานติดตั้งหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ การตรวจรั บ /ตรวจการจ า งงานติ ด ตั้ ง หอกระจายข า ว มี ก าร
กํ า หนดตั ว บุ ค คล ผู รั บ ผิ ด ชอบและอํ า นาจหน า ที่ อ ย า งชั ด เจน
เพื่อใหการกอสรางหอกระจายขาวเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา และ
ถูกตองตามระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
2.6.1 คณะกรรมการตรวจการจาง
การปฏิ บั ติ ใ นการจ า งงานก อ สร า งหอกระจายข า ว ให เ ป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองทําการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับผลงานหรือตรวจการจางงานกอสราง ใหถูกตอง
คณะกรรมการชุดดังกลาวประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ อยางนอยสองคน
โดยปกติแลวการแตงตั้งคณะกรรมการ ใหทําการแตงตั้งจากพนักงาน สวนทองถิ่นหรือขาราชการ
อื่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการ
นั้นๆ ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งพนักงานสวน
ทองถิ่นหรือขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน
สําหรับการจัดซื้อหรือการจัดจางโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ
ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือประชาคมที่มีความรู
หรือมีประสบการณเกี่ยวกับงานจางนั้นและมิไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ตามขอเสนอของชุมชน
หรือประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอยคณะละสองคน
ในการจางครั้งเดียวกันนั้น หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจการจาง และควรแตงตั้งผูชํานาญการ
หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
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2.6.2 หนาที่ของคณะกรรมการในการตรวจรับ/ตรวจการจางงาน
1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอม ที่ผู
ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบกอสรางและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
2) การดําเนินการตามขอ 1. ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลัก
วิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลง
ใหทํางานจางนั้นๆโดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบกอสราง และขอกําหนดในสัญญา
3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามแบบกอสราง และ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น
และใหทําใบตรวจรับงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย
สองฉบับ มอบใหแกผูรับจางหนึ่งฉบับ และเจาหนาที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบระทรวงมหาดไทย วาดว ยการพัส ดุขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น และรายงานให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไมเปนไปตามแบบ
กอสราง และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อทราบ หรือ
สั่งการแลวแตกรณี
5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยงไว
ใหเสนอผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไวจึงจะดําเนินการตามขอ 4.)
2.6.3 ผูควบคุมงานจางกอสราง
ในการจางงานกอสรางหอกระจายขาว ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งผูควบคุมงานที่
มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากพนักงานสวนทองถิ่น หรือ
ลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงาน
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อื่นของรัฐในสังกัดอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้นๆ ในกรณีที่
ลักษณะของงานกอสราง มีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงาน
เฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูค วบคุ ม งานควรมี คุณ วุ ฒิต ามที่ผู อ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ จะต อ งมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2.6.4 หนาที่ของผูควบคุมงานจางกอสราง
1) ตรวจและควบคุ ม งาน ณ สถานที่ ที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญา หรื อ ที่ ต กลงให
ทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบกอสราง และขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาชาง เพื่อให
เปนไปตามแบบกอสราง และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้น
เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด แลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตอง
ตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
2) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบกอสราง หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบกอสรางและขอกําหนดในสัญญา
แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่ง
พักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับ จางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอยสองฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปน
เอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ การบันทึกการปฏิบัติงาน
ของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสง
มอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับ จางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในสามวันทําการนับตั้งแตวันถึงกําหนดนั้นๆ

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

63

มาตรฐานหอกระจายขาว

2.7 ขอกําหนดดานบุคลากร
ผลที่คาดวาจะไดรับ การดําเนินงานหอกระจายขาว มีการคัดเลือกและแตงตั้งบุคคล
ผูรับผิดชอบ ในการดําเนินงานอยางเหมาะสม

-

ดัชนีคุณภาพ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานหอกระจายขาวอยางเหมาะสม
ผูทําหนาที่ในการประกาศขาวมีทักษะในการนําเสนอขาวสารอยางถูกตอง
มีการวิเคราะหและคัดเลือกขอมูลขาวสารที่จะนําเสนอไดอยางเหมาะสม
มีการกําหนดชวงเวลาของการนําเสนอขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม

ในการดําเนินงานหอกระจายขาว ผูที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน แบงออกไดเปน
2 กลุม ไดแก
1) คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
2) ผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
2.7.1 คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ประกอบดวยบุคคลตอไปนี้
(1) ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือ ชางโยธาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มอบหมายเปน
ที่ปรึกษา
(2) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
(3) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เห็นสมควร
เปนกรรมการ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริ หารการดํา เนินงานหอกระจายข าวประจํา หมูบานและ
ชุมชนจะทําการคัดเลือกกันเอง เพื่อแตงตั้งประธาน รองประธาน และเลขานุการคณะกรรมการ
ตําแหนงละหนึ่งคน
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แผนภูมิที่ 2.7.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน

บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือบุคคลอืน่ ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
มอบหมายเปนที่ปรึกษา

ผูที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
มอบหมายเปน
กรรมการ
ไมเกิน 3 คน

คณะกรรมการ
บริหาร ฯ

ประชาชนที่ประชาคม
หมูบานหรือชุมชนคัดเลือก
เปนกรรมการตามจํานวน
ที่เห็นสมควร
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2.7.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน
1) ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการใน
กรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย
2) จัดทําผังรายการ ผลิตขาว คัดเลือกขาวสารที่จะเผยแพร และควบคุมการ
เผยแพรขาวสาร
3) คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหมูบานหรือชุมชน ซึ่งอาจจะเปน
ประชาชน ขาราชการ หรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น เปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน เสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ในการประกาศขาว
4) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานหอกระจาย
ขาวตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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แผนภูมิที่ 2.7.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน

หนาที่ของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน

ดูแลรักษาหอกระจายขาว
จัดทําผังรายการ ผลิต
เผยแพร และควบคุม
การเผยแพรขาวสาร
คัดเลือกและเสนอแตงตั้ง
ผูประกาศขาว
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ที่ผานการกลั่นกรองแลว
รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ปญหาอุปสรรคตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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2.7.3 หนาที่ของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
(1) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนในหมูบานและชุมชนทราบ
(2) พิจารณาคัดเลือกขาว การผลิตขาวและจัดรูปแบบรายการเสนอคณะกรรมการ
บริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความเห็นชอบเปนรายสัปดาห
หรือประจําเดือน เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
(3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจเรื่อง โครงการ หรือผลงานของ
รัฐบาลโดยเฉพาะโครงการที่ตองการความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือโครงการที่มี
ผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร
(4) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เ จาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือ
ในการประกาศ เพื่อการประชุมนัดหมายในกิจการสาธารณประโยชน
(5) หน า ที่ อื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารการดํ า เนิ น งานหอกระจายข า ว
ประจําหมูบานและชุมชนมอบหมาย
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แผนภูมิที่ 2.7.3 หนาที่ของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน

หนาที่ของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน

เปนตัวแทนหมูบาน ชุมชน และราชการในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบ
พิจารณาคัดเลือกขาว ผลิตขาว และ
จัดรูปแบบรายการขาวเสนอคณะ
กรรมการบริหารฯ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับโครงการหรือผลงานของรัฐบาล
อํานวยความสะดวกในกรณีที่
เจาหนาที่ของรัฐประสาน
ขอความรวมมือในการประกาศ
หนาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหาร ฯ มอบหมาย
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2.7.4 คุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการบริ ห ารการดํ า เนิ น งานหอกระจายข า ว และผู
ประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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คณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน
หอกระจายขาว
มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวา ยี่สิบป
บริบูรณ
มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ในหมูบานหรือ
ชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
180 วัน
มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม
ประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
มีความเปนกลางทางการเมือง

ผูประกาศขาว

1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวา สิบแปดป
บริบูรณ
2. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน ในหมูบานหรือ
ชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา
180 วัน
3. มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
4. เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไม
ประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
5. มีความเปนกลางทางการเมือง
6. มีความรูไ มต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน*
7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธเปนที่
ยอมรับจากประชาชน
8. สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและ
ประชาชนจากสื่อตางๆ เปนประจํา
ตองไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
9. ตองไมเปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ
นักบวช
นักบวช
ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 10. ไมเปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ติดยาเสพติดใหโทษ
ติดยาเสพติดใหโทษ
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คณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน
ผูประกาศขาว
หอกระจายขาว
8. ไมเปนผูที่หูหนวกและเปนใบซึ่งไม
11. ไมเปนผูที่หูหนวกและเปนใบซึ่งไม
สามารถอานและเขียนหนังสือได
สามารถอานและเขียนหนังสือได
9. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวย 12. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบ
กฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมาย
ดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดย
ของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
หมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
10. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวย 13. ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบ
กฎหมาย ใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปและ
ดวยกฎหมาย ใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป
พนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกร
และพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย หรือวันที่
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย หรือวันที่
ประชาคมหมูบาน หรือชุมชนดําเนินการ
ประชาคมหมูบาน หรือชุมชนดําเนินการ
คัดเลือก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
คัดเลือก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท
ประมาท
* หมายเหตุ : สําหรับผูที่มีความรูต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาจเปนผูประกาศขาว
ไดโดยมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวรับรอง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารฯ
เพื่อใหการดําเนินงานหอกระจายขาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมอบหมายและ การ
คัดเลือกบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว ควรมีการแตงตั้ง
ผูแทนจากสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจํา
จังหวัดนั้น เขามาเปนกรรมการดวยอยางนอยหนึ่งคน เพื่อประโยชนในการกําหนดแผนงานหรือ
แนวทางของการพัฒนามาตรฐานหอกระจายขาว ทั้งทางดานที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธหรือ
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

71

มาตรฐานหอกระจายขาว

ทางดานเทคนิคตางๆ นอกจากนี้ควรมีการแตงตั้งผูที่มีความรูทางดานไฟฟาหรืออิเลคทรอนิคส
เข า ร ว มเป น คณะกรรมการด ว ย เพื่ อ ประโยชน ใ นการแต ง ตั้ ง ให เ ป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ล
บํารุงรักษาอุปกรณของหอกระจายขาว ซึ่งจะทําใหการใชงานหอกระจายขาวมีความปลอดภัยและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูประกาศขาว
ผูไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน ควรเปนผูที่ผาน
การอบรมในดานของการเปนผูประกาศขาวหรือผานการทดสอบและไดรับใบรับรองเปนผูประกาศ
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ วาดวยการออก
ใบรับรองเปนผูประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2547 หรือเปนผูที่เคย
ศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาทางดานที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ เพื่อใหการนําเสนอขาวสาร
ของผูประกาศมีความ เหมาะสมถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดีแกคนในชุมชน

ภาพที่ 2.7 การประกาศขาวออกอากาศของผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
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2.7.5 การนําเสนอขาว
ในการนําเสนอขอมูลขาวสารของหอกระจายขาว คณะกรรมการบริหาร การ
ดําเนินงานหอกระจายขาว และผูประกาศขาว จะตองทําการคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบ
รายการขาว โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่จะนํามาเสนอใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และชุมชน
โดยทั่ ว ไปควรคั ด เลื อ กเรื่ อ งดั ง ต อ ไปนี้ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค นในชุ ม ชนทราบตามความ
เหมาะสม
1) นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ
2) โครงสรางการจัดองคกร อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของรัฐ
3) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช
บังคับเปนการทั่วไป
4) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน
5) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น
6) การบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของจังหวัด อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับประชาชนในหมูบานและชุมชน
7) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชนในหมูบานและชุมชนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ทองถิ่น การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพลง บทความ สารคดี เกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาอาชีพ เปนตน
8) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา
หมูบานและชุมชนพิจารณาแลวเห็นวา จะเปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน ไมกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการหรือบุคคลอื่น
ขณะเดียวกันจะตองไมประชาสัมพันธขาวลักษณะดังตอไปนี้ ผานทางหอกระจายขาว
1) ขาวที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
2) ขาวที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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3) ขาวที่เปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิด
ความเสียหายใดๆ ขึ้นภายหนา
4) ขาวที่ อาจก อใหเ กิดอั นตรายตอชี วิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ ง
บุคคลใด
5) ขาวที่เปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
2.7.6 องคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลือกขาว
เมื่ อ ได ท ราบถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละบทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร การ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และผูประกาศขาวแลว จะเห็นไดวาบุคลากร
ทั้งสองกลุมนี้ มีหนาที่สําคัญเกี่ยวของกับการผลิตและการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกชุมชน
ดังนั้นเพื่อใหการนําเสนอขอมูลขาวสารมีความถูกตองเหมาะสม เกิดประโยชนตอชุมชนอยาง
แทจริง ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของดังกลาวจึงควรมีการวิเคราะหและคัดเลือกขอมูลขาวสารที่จะนําเสนอ
ซึ่งองคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลือกขอมูลขาวสารมีดังนี้
แผนภูมิ 2.7.6 องคประกอบในการวิเคราะหและคัดเลือกขาว
คุณลักษณะ
ของขาว

องคประกอบ
ของขาว

ขาวสาร
ที่จะนําเสนอ

คุณภาพ
ของขาว
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1) คุณลักษณะของขาว
ในแตละวันมีขาวเกิดขึ้นเปนจํานวนมากทั้งภายในและภายนอกชุมชน การที่
จะพิจารณาวาขาวใดควรจะนําเสนอหรือไมนั้นจะตองคํานึงถึงคุณลักษณะของขาว ซึ่งมีองคประกอบ
ที่สําคัญไดแก
(1) ขาวหรือเหตุการณ หรือขอเท็จจริง
(2) ความสนใจหรือความนาสนใจ
(3) ผูรับขาวสาร หรือผูฟงขาว
องคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาวนี้จะตองมีความสัมพันธกันโดยขาวหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้น จะตองเปนสิ่งที่นาสนใจตอผูรับขาวสารหรือผูฟงมากที่สุด จึงจะนํามารายงาน
เปนขาวได
2) องคประกอบของขาว
จากองคป ระกอบคุ ณลั ก ษณะของข า วที่ วา ขา วที่จะถู ก นํา มารายงานนั้ น
จะตองเปนขาวที่มีความนาสนใจสําหรับผูฟงมากที่สุด แตจากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในแต
ละวั น นั้ น มี ข า วต า งๆ เกิ ด ขึ้ น อย า งมากมาย แต ล ะข า วก็ ล ว นแต มี ค วามน า สนใจสํ า หรั บ ผู ฟ ง
เชนเดียวกัน ดังนั้นการที่จะรายงานขาวที่เกิดขึ้นอยางมากมายในแตละวันทั้งหมด ยอมเปนสิ่งที่
เปนไปไมไดเนื่องจากขอจํากัดทางดานเวลา จึงจําเปนตองมีการคัดเลือกขาวที่จะรายงาน โดย
คํานึ งถึ งองค ป ระกอบของขา วว าเหตุ ก ารณห รือ ขอ เท็ จจริงใด มีคุ ณค า ทางขา วสูง จึง จะนํา เอา
เหตุการณหรือขอเท็จจริงนั้นมารายงานเปนขาวตอไป คุณคาทางขาวนี้ประกอบดวย
(1) ความสดของขาว นับเปนหัวใจสําคัญของการเสนอขาวเพราะผูฟงมัก
ใหความสนใจ เหตุการณที่เกิดขึ้นสดๆ รอนๆ หรือเรื่องราวที่ทันสมัยมากกวาเหตุการณที่เกิดขึ้น
นานมาแลว
(2) ความใกลชิด เปนองคประกอบสําคัญอีกอยางหนึ่งในการพิจารณา
คุณคาของขาว เพราะนักจิตวิทยาไดอธิบายถึงนิสัยของมนุษยวามนุษยสนใจเรื่องที่อยูใกลตัว อัน
อาจสงผลกระทบถึงตัวเองไดมากกวา ความใกลชิดนี้หมายถึงความสัมพันธใกลชิดตอเหตุการณที่
เกิดขึ้นทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
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(3) ความเดน หมายถึงบุคคลสําคัญซึ่งเปนที่รูจักกันดี เมื่อบุคคลนั้นๆ เขา
ไปเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้นก็ยอมไดรับความสนใจจากประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งความเดนนี้
รวมถึงสถานที่สําคัญ วัตถุอันล้ําคา ฯลฯ ดวย
(4) ผลกระทบ ขาวที่มีผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมากมักจะไดรับ
การพิจารณาที่จะเสนอเปนขาวมากกวา ขาวที่วานี้อาจเปนผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม เปนตน
(5) ความเปลี่ยนแปลง ในสังคมมนุษยยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ อาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือทางที่ไมดีก็ได การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้นมนุษยซึ่ง
เป น หน ว ยหนึ่ ง ในสั ง คม จํ า เป น ต อ งให ค วามสนใจในการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ๆ ด ว ย เพราะการ
เปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบตอมนุษยทั้งทางตรงและทางออม
(6) ความกาวหนา มนุษยมีความพยายามดิ้นรนที่จะเอาชนะธรรมชาติอยู
เสมอ จึงไดคนควาทดลองหาวิธีการใหมๆ เพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรนี้ บางครั้งทําใหประชาชนทั่วโลกสนใจจึงถือไดวามีคุณคาทางขาวสูงเชนกัน
3) คุณภาพของขาว
ก อ นที่ เ หตุ ก ารณ ห รื อ ข อ เท็ จ จริ ง จะถู ก รายงานเป น ข า ว นอกจากจะผ า น
ขั้นตอนการพิจารณาในการคัดเลือกขาวโดยคํานึงถึงองคประกอบของขาวดังไดกลาวมาแลว ขาวที่
ไดรับการนําเสนอก็จะตองพิจารณาในดานคุณภาพของขาวซึ่งมีองคประกอบดังนี้
(1) ความถูกตองครบถวน หมายถึง ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวที่ปรากฏ ใน
ขาวไมวาจะเปนชื่อ ยศ ตําแหนง อายุ ที่อยู สถานที่ วันที่ คําแถลง ฯลฯ จะตองมีการตรวจสอบให
ถูกตองและครบถวน เพื่อปองกันการเสนอขาวที่ผิดพลาด ซึ่งอาจเปนผลรายตอบุคคลที่ตกเปนขาว
หรือผูอานขาวอาจถูกดําเนินคดีได
(2) ความเที่ ย งตรงหรื อ ภววิ สั ย หมายถึ ง การรายงานเหตุ ก ารณ ห รื อ
ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยางตรงไปตรงมาโดยปราศจากอคติ หรือไมควรสอดแทรกความคิดเห็นของ
ผูอานขาวโดยมี ผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของดวย
(3) งายกะทัดรัดและชัดเจน หมายถึง ขาวที่อานจะตองใชภาษาหรือถอยคํา
สํานวนที่เขาใจงายมีความกะทัดรัด และกระจางแจงชัดเจน ไมควรใชคํากํากวมมีความหมาย
หลายแงมุม
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(4) ทั น ต อ เหตุ ก ารณ หมายถึ ง ข า วที่ นํ า เสนอจะต อ งมี ค วามทั น ต อ
เหตุการณ แมวาจะยังไมมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้นก็ตามแตก็อาจนําขอเท็จจริง ซึ่งเหมาะสมและ
ถูกตองกับกาลเวลาปจจุบันและเปนที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไปมาเสนอเปนขาวได เชน
ผลกระทบที่เกิดจากการขึ้นราคาน้ํามันหรือขึ้นเงินเดือนขาราชการ ถึงแมวาจะยังไมมีการขึ้นราคา
น้ํามันหรือขึ้นเงินเดือนขาราชการก็ตาม แตกําลังอยูในระหวางการปรับโครงสรางราคาน้ํามันและ
เงินเดือนขาราชการ คาครองชีพหรือราคาสินคาก็ขยับสูงขึ้นไปลวงหนาแลว
4) ประเภทของขาว
ข า วที่ ป รากฏตามสื่ อ มวลชนในป จ จุ บั น นี้ จ ะประกอบไปด ว ยข า วหลาย
ประเภทดวยกัน ทั้งนี้เ พื่อใหเ กิดความหลากหลายในการเสนอขาวของสื่อมวลชนและเพื่อให
มวลชนไดรับรูขาวสารมากที่สุด อยางไรก็ดี การนําเสนอขาวทางหอกระจายขาวมีเวลาคอนขาง
จํากัด จึงเปนไปไมไดที่จะเสนอขาวทุกประเภทภายในแตละวันได ขาวที่ควรนําเสนอทางหอ
กระจายขาว แบงไดดังนี้
(1) ขาวทองถิ่น
(2) ขาวภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(3) ขาวเกษตรกรรม
(4) ขาวสาธารณสุข
(5) ขาวการศึกษา
(6) ขาวพยากรณอากาศ
(7) ขาวเศรษฐกิจ
(8) ขาววิทยาศาสตร
(9) ขาวอาชญากรรมหรือขาวภัยสังคม
(10) ขาวบริการ
การนํ า เสนอข า วผ า นทางหอกระจายข า ว คณะกรรมการบริ ห ารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาว และผูประกาศขาว ควรเลือกนําเสนอขาวที่มีสาระและมีประโยชน
สําหรับคนในชุมชนใหมากที่สุด เชน ขาวเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพ ขาวเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต หรือ
ข า วเกี่ ย วกั บ ความรู ร อบตั ว ต า งๆ เป น ต น และไม ค วรมุ ง เน น การถ า ยทอดข า วจากสถานี
วิท ยุก ระจายเสียงแหงประเทศไทยแตเ พียงอยา งเดีย ว เพราะจะทําให ร ายการขาวไมน าสนใจ
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เทาที่ควร แตควรมีการสรางสรรคผังรายการขาว และมีการวิเคราะหหรือคัดเลือกขาวที่เหมาะสม
เพื่อนํามาเสนอใหชุมชนไดรับฟง ซึ่งจะทําใหการประกาศขาว ไดรับความสนใจมากขึ้น
2.7.7 การจัดผังรายการขาว
นอกจากการวิเคราะหและการคัดเลือกขาวที่มีความเหมาะสมแลว รูปแบบการจัด
รายการขาวที่ดี ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาวตางๆ ที่เราตองการสื่อออกไปนั้น มีความนาสนใจ
และเกิดประโยชนตอผูฟงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกระจายเสียงของหอกระจายขาว มิไดดําเนินการ
ตลอดทั้งวันเหมือนสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วไป แตจะมีการกระจายเสียงเฉพาะชวงเวลาสั้นๆ
เพี ย งไม กี่ ค รั้ ง ในแต ล ะวั น เท า นั้ น เพื่ อ ให ก ารกระจายเสี ย งเกิ ด ประโยชน ต อ ผู ฟ ง มากที่ สุ ด
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ควรจัดทําผังรายการ
ขาวและติดประกาศไวในที่สาธารณะ เพื่อใหคนในชุมชนไดรับทราบ ผังรายการอาจปรับแกไขได
ตามความเหมาะสม โดยในประกาศผังรายการนั้นจะตองระบุรายละเอียดของรายการดังตอไปนี้
- ชวงเวลาของการออกอากาศ เพื่อไมใหเปนการรบกวนหรือกอความรําคาญ
สําหรับผูที่ ไมตองการรับฟงขาว ชวงเวลาของการออกอากาศควรเปนชวงเวลาสั้นๆ รวมแลว ไม
ควรเกิน 1 ชั่วโมง ในแตละวัน และเปนชวงเวลาที่ไมรบกวนการพักผอนของคนในชุมชน หรือมี
การออกอากาศเมื่อมีเหตุจําเปนเทานั้น
- ข อ มู ล ข า วสารที่ จ ะนํ า เสนอในรายการ ควรระบุ ใ ห ชั ด เจนว า ในแต ล ะ
ชวงเวลา จะมีการนําเสนอขาวสารประเภทใดบาง และนําเสนอโดยใคร หรือที่มาจากแหลงใด
เพื่อใหคนที่สนใจขาวประเภทนั้น สามารถติดตามฟงไดโดยสะดวก
- ควรแจ ง สถานที่ ติ ด ต อ หรื อ เบอร โ ทรศั พ ท ในกรณี ที่ ผู รั บ ฟ ง ข า วมี
ขอเสนอแนะ หรือตองการฝากขาวประชาสัมพันธ ใหทางหอกระจายขาวชวยประกาศให
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(ตัวอยาง)
ผังรายการขาวของหอกระจายขาวหรือเสียงตามสาย
ผังรายการออกอากาศ
หอกระจายขาวประจําหมูที่…….
ตําบล……………………อําเภอ…………………จังหวัด……………………
วัน
เวลา
รายการ
จันทร
06.15 – 06.30 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานการเกษตร(1)
17.00 - 17.15 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานการเกษตร(2)
โดย………………………
อังคาร
06.15 - 06.30 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานการศึกษา
17.00 - 17.15 น. รายการสาระนารูคูครัวเรือน
โดย………………………
พุธ
06.15 – 06.30 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานสุขภาพอนามัย
17.00 - 17.15 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานวิทยาศาสตร
โดย………………………
พฤหัสบดี 06.15 – 06.30 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานการพัฒนาชุมชน (1)
17.00 - 17.15 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานการพัฒนาชุมชน (2)
โดย………………………
ศุกร
06.15 – 06.30 น. รายการกฎหมายนารูสําหรับชุมชน
17.00 - 17.15 น. บทความหรือขาวที่นาสนใจทางดานเศรษฐกิจ
โดย………………………
เสาร
06.15 – 06.30 น. รายการสนทนาประสาทองถิ่น และขาวเกี่ยวกับชุมชน
โดย………………………
อาทิตย
06.15 – 06.30 น. รายการธรรมะสําหรับชุมชน และขาวเกี่ยวกับชุมชน
โดย………………………
หมายเหตุ : 1. เสนอแนะรายการหรือฝากขาวประชาสัมพันธ กรุณาติดตอที่…..........…......… หรือ
โทร. ……......................
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดผังรายการขาว
การจัดรายการขาวในแตละสัปดาห องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีผังรายการ
ที่หลากหลาย และควรทําการคัดเลือกขาวหรือวิเคราะหบทความที่เห็นวานาสนใจ และมีประโยชน
มานําเสนอในแตละชวงรายการ จะทําใหผูฟงเกิดความสนใจ และเห็นประโยชนของการมี หอ
กระจายขาว นอกจากนี้ในสวนของผูรับผิดชอบในการจัดรายการองคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
จัดหาบุคลากรที่มีความรูทางดานการประชาสัมพันธหรือนิเทศศาสตรมาเปนผูรับผิดชอบในการ
ผลิตรายการขาวโดยตรง เชน อาจกําหนดตําแหนงนักประชาสัมพันธ ประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหากเปนไปไดควรมีบุคลากรในสวนนี้มากกวา 1 คน เพื่อชวยกันสรางสรรครายการขาว
ที่มีคุณภาพ ออกสูชุมชนอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้ ในระหวางการออกอากาศ ควรมีการบันทึกเทปไวเพื่อใชสําหรับ
เปนหลักฐานอางอิง ในกรณีที่เกิดขอขัดแยงใดๆ อันเนื่องมาจากการนําเสนอขาวของผูประกาศขาว
แตละทาน
รูปแบบรายการที่สามารถจัดไดดีทางหอกระจายขาว มีดังนี้
1) ขาวและประกาศของทางราชการ
ขาวและประกาศของทางราชการนิยมจัดไวในชวงตนของการกระจายเสียง
และนํามาสรุปย้ําขาวและประกาศที่สําคัญในชวงทายของการกระจายเสียง เพื่อสรุปใหผูฟงไดรับ
ทราบอยางทั่วถึง
รายการขาว เปนรายการที่มุงเสนอขาวสารตางๆ ของทองถิ่น รวมทั้งขาว
สําคัญที่เกี่ยวของกับทองถิ่น ผูจัดรายการควรรวบรวมขาวตางๆ ที่จัดทําขึ้นเองในทองถิ่นและ
ขาวสารที่รวบรวมไดจากสื่อมวลชนตางๆ เชน บทความจากวารสาร หนังสือพิมพ ตํารา คูมือตางๆ
รวมไปถึงขาวที่ไดรับจากหนวยงานราชการและเอกชนอื่น นํามาเขียนปรับใหเหมาะสมกับการ
นําเสนอ คือ ใหสั้น กะทัดรัด ชัดเจน ใชภาษางายๆ ไมวกวน มุงเสนอแตเนื้อหาที่สําคัญๆ ที่ให
รายละเอียดวา ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร ทําไม และอยางไร หากเปนประกาศ การดเชิญ หรือ
แมกระทั่ง ฎีกากฐิน ผาปา งานในหมูบาน ฯลฯ ก็สามารถนํามาสรุปเปนขาวสั้นๆ ได สําหรับประกาศ
ที่สําคัญอาจจะนํามาอานในรายการกอนที่จะนําไปใชสรุปเปนขาวในวันตอไปก็ได
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การจัดทําตนฉบับขาวเปนสิ่งจําเปนที่ตองดําเนินการ โดยเมื่อรวบรวมขาวตางๆ ที่จะ
เสนอไดแลวจะตองนําขาวตางๆ มาเรียงลําดับจากขาวสําคัญมากไปสูขาวสําคัญนอย และขาว
บริการ เพื่อนําเสนอตามลําดับไมสลับกันไปมาใหผูฟงสับสน หากมีประกาศสําคัญอาจจะเริ่มดวย
ประกาศใหจบแลวจึงเสนอขาวตอจนจบรายการ
ในการนําเสนอขาว ผูอานขาวตองนําเสนอดวยสํานวนของการพูดคุยไมใช
การอาน มีการเนนคําและขอความ เพื่อใหผูฟงจับใจความสําคัญได ภาษาที่นําเสนอที่เหมาะที่สุด
คือ ภาษาถิ่น เพราะชาวบานคุนเคยและชวยใหเกิดความเขาใจในขาวสารนั้นมากขึ้น
ชว งเริ่ มต น รายการข า ว อาจจะใช เ พลงบรรเลง เป น เพลงนํ า เปด และป ด
รายการหรืออาจจะมีเพลงคั่นสั้นๆ 5 - 10 วินาที ระหวางขาวดวยก็ได แตตองเปนเพลงบรรเลง
เทานั้น ความยาวของขาวควรอยูในชวงระหวาง 3 - 5 นาที สําหรับประกาศของทางราชการใหอาน
ตั้งแตตนจนจบ โดยไมตองตอเติมแกไข เวนแตนําประกาศนั้นมาทําขาวใหเขียนขึ้นใหม สรุป
เฉพาะความสําคัญ เชน กระทรวงมหาดไทยไดประกาศ ลงวันที่…...…เดือน…………...พ.ศ. ……
.ใหมีการเลือกตั้งกํานันคนใหมของตําบล......................................แทนตําแหนงที่วาง ความวา
………….........…….(เสนอรายละเอียดไปจนจบความสําคัญ)
2) รายการบทความ/สารคดี
รายการที่นําบทความหรือความเรียงมาเผยแพรสงกระจายเสียงนั้น บทความ
ควรเปนเรื่องตางๆ ที่มีสาระ เชน การเกษตร สุขภาพอนามัย การศึกษา การประกอบอาชีพ ฯลฯ
หรืออาจจะเปนบทความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใชเสียงของผูนําเสนอเพียงคนเดียว ความ
ยาวของบทความควรมีความยาวประมาณ 3 - 5 นาที หรืออาจจะเปนบทความสั้นๆ 2 - 3 นาที และ
การเสนอบทความควรจั ด ไว ป ระจํ า ในผั ง กระจายเสี ย งโดยกํ า หนดเวลาไว แ น น อน เว น แต มี
บทความสั้น อาจจะนําไปใชแทรกในรายการสาระบันเทิงได
การนําเสนอบทความ กอนนํามาเสนอจะตองปรับภาษาของบทความให
เหมาะสมสําหรับการนํามาพูดคุย คือ ปรับจากภาษาที่เขียนเพื่อใชอานเปนภาษาเขียนที่ใชพูด
เพราะบทความที่นําเสนอนั้นจะตองนําเสนอในลักษณะพูดคุยมิใชการอาน โดยในการนําเสนอนั้น
ผูนําเสนอจะเลาความในบทความนั้นตั้งแตตนจนจบ โดยไมควรมีเพลงคั่น ยกเวนบทความที่ยาว
มาก อาจจะใชเพลงบรรเลงคั่นสั้นๆ 5 - 10 วินาที หรืออาจจะนําเสนอ 2 คน โดยใชเสียงชาย-หญิง
สลับกัน ในการนําเสนอนั้นรายการบทความจะใชลีลาการพูดมากกวารายการขาวที่ใชการอานดวย
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สําเนียงของการพูดคุยเทานั้น แตรายการบทความจะมีความเปนกันเองมากกวารายการขาวและมี
การเนนลีลาหนักเบามากกวา สําหรับการเปดรายการบทความอาจจะใชเพลงเปด - ปดก็ได หรือจะ
ไมมีการเปดนําก็ไดเชนกัน โดยใหผูดําเนินการนําเสนอเนื้อหาไปเลย ซึ่งการจัดรายการประเภท
บทความใหผูฟงสนใจติดตามรับฟงตั้งแตตนจนจบขึ้นอยูกับเทคนิคการนําเสนอของแตละบุคคล
ลักษณะของบทความทางหอกระจายขาวที่ดีควรใหความรูสึกและความ
บันเทิงแกผูฟง บทความไมสั้นหรือยาวจนเกินไป นําเสนอดวยภาษาที่เขาใจงาย ชวนใหครุนคิด
เมื่อฟงจบแลว ใหมีความเราใจ ทันตอเหตุการณ พัวพันกับตัวผูฟง ความเห็นใจในเพื่อนมนุษย
และลีลาการนําเสนอใหสดชื่นและเปนตัวของตัวเอง
3) ประเภทของบทความ
1. บทความเชิงสาระ เปนบทความที่ใหความรู ความเขาใจแกผูฟงในเชิง
วิชาการเพียงดานเดียว เชน บทความทางการเกษตร สังคม การเมือง เปนตน
2. บทความเชิ ง แสดงความคิ ด เห็ น เป น สารคดี ที่ ผู จั ด ต อ งการเสนอ
ข อ คิ ด เห็ น ที่ จ ะทํ า ให ข อ บกพร อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ดี ขึ้ น ผู จั ด ต อ งเลื อ กหั ว ข อ เรื่ อ งที่ เ หมาะสมกั บ
เหตุการณ สภาพการณในชวงเวลานั้นๆ เชน การเสนอบทความเกี่ยวกับการลอบวางระเบิด ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต ผูจัดจะตองหาทั้งขอมูลและเสนอแนวทางแกไขดวย และอาจจะมีสวนของ
การวิพากษวิจารณดวยพรอมกัน บทความประเภทนี้ผูจัดจะตองเปนผูที่กลาแสดงความคิดเห็นและ
ตองพยายามใชถอยคําใหผูฟงเห็นดวยหรือคลอยตาม สิ่งที่เปนอันตรายตอการเสนอบทความ
ประเภทนี้คือ การใชถอยคําที่ไมกระจางชัด ทําใหผูฟงเขาใจไขวเขวและขัดแยงกับเนื้อหาสาระนั้นๆ
ทันที
3. บทความเชิงวิจารณ เปนบทความที่มุงวิเคราะหวิจารณมากกวาที่จะ
เสนอขอคิดเห็น บทความประเภทนี้ผูจัดจะตองมีความรูอยางดี และใชถอยคําคมคายอยางมีเหตุผล
4. บทความที่ตองการเลาเรื่องหรือเชิญชวน เปนบทความที่เลาถึงสิ่งตางๆ
ที่ตองการเสนอ ทั้งความเพลิดเพลินและการใหความรูแกผูฟง เชน บทความอนุรักษดินและน้ํา
หรือใชสินคาประเภทหัตถกรรม
5. บทความเชิง โตขอ ขัด แยง เปน บทความที่ผูจัด แสดงความคิด เห็น
ในเชิงถกเถียงปญหาเหมือนโตวาที หัวขอของบทความประเภทนี้จะมีลักษณะเปนเชิงโตตอบ คือ
ลงทายดวย “หรือไม” เชน ควรหรือไมที่เราจะสราง.................................
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6. บทความที่คนสนใจ เปนบทความที่มีสาระชวนฟง โดยอาจจะตรงกับ
เรื่องสวนตัวของคนบางคน บางกลุม หรือเปนเรื่องประหลาดพิสดารที่เกิดขึ้น
7. บทความสัมภาษณ คือการเอาใจความที่ไดจากการไปสัมภาษณบุคคล
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเสนอใหผูฟงรับทราบ
8. บทความประเภทอธิบายวิธีทําอะไรอยางหนึ่ง เปนการอธิบายอยาง
ตรงไปตรงมา เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการเสนอขอมูลใหผูฟงทราบวา สิ่งนั้นๆ เขาทําอยางไร เชน ทําปุย
ชีวภาพ ทําขนม ทอผา
9. บทความแสดงความคิดใหม เปนการแสดงความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ
เรื่องใหม ซึ่งไมเคยมีใครคิดมากอน
10. บทความรางบุคลิกลักษณะบุคคล เปนบทความที่นําเสนอจุดเดนของ
บุคคลที่นาสนใจใหผูฟงทราบ และทําใหเกิดความรูสึกศรัทธา เชน ยกเอาพฤติกรรมหรือการ
กระทําเพียงตอนใดตอนหนึ่งของบุคคลมานําเสนอ
4) รายการสัมภาษณ
รายการสั ม ภาษณ เ ป น การพู ด คุ ย ของบุ ค คลตั้ ง แต 2 คนขึ้ น ไป พู ด คุ ย
ออกอากาศเพื่ อ ใหข อ มู ล ขา วสารในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ที่อ ยู ใ นความสนใจของผู ฟง จากต น ตอ
ขาวสารโดยตรง ผูที่ใหขาวสารเรียกวา ผูใหสัมภาษณซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได สวนผู
ที่สัมภาษณซักถาม เรียกวา ผูสัมภาษณ ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนผูจัดรายการหรือผูสื่อขาว
รายการสัมภาษณอาจจะจัดสดหรือบันทึกเทปไวหรือสัมภาษณทางโทรศัพท
ก็ได โดยมีความยาวของรายการประมาณ 10 - 15 นาที นิยมจัดเปนรายการเฉพาะหลังขาวหรืออาจ
นําคําใหสัมภาษณไปเผยแพรในรายการอื่นๆ เชน รายการขาว หรือรายการประเภทอื่นๆ แตจะเปน
การสัมภาษณสั้นๆ ไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งและใหตัดคํากลาวนําและสรุปทายทิ้ง
การจัดรายการสัมภาษณจะตองมีจุดที่ตองคํานึงถึงคือ ความนาสนใจของ
การพูดคุยนั้นเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งขึ้นอยูกับ
¾ เรื่องที่สัมภาษณมีความสําคัญตอผูฟงมากนอยเพียงใด
¾ บุคคลที่ใหสัมภาษณมีความสําคัญมากนอยเพียงใด
¾ ลีลาของการสนทนานาสนใจเพียงใด
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ขั้นตอนของการสัมภาษณ สามารถแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นเตรียมการ เปนหนาที่ของผูสัมภาษณทั้งการเสาะหาเรื่องที่จะสัมภาษณ
ซึ่งตองเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของผูฟงเปนหลัก เมื่อเลือกเรื่องที่จะสัมภาษณไดแลวก็คัดเลือก
ผูใหสัมภาษณ มีการศึกษาขอมูลในเรื่องที่จะสัมภาษณและผูใหสัมภาษณอยางละเอียด พรอมทั้ง
เตรียมประเด็นคําถาม จากนั้นจึงดําเนินการติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณ รวมทั้งการเตรียมหอง
บันทึกเสียงหรือเครื่องมือที่จะใชในการสัมภาษณ เชน เครื่องบันทึกเสียง ในการนัดหมายการ
สั ม ภาษณ ควรให ผู ใ ห สั ม ภาษณ ม าถึ ง ก อ นกํ า หนดออกอากาศพอสมควร (ในกรณี เ ป น การ
สัมภาษณสด) เพื่อใหมีโอกาสได พักผอนและเตรียมตัวใหสัมภาษณ ผูสัมภาษณควรใหขอแนะนํา
เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตางๆ ดวย
2) ขั้ น ดํ า เนิ น การสั ม ภาษณ เมื่ อ เริ่ ม การสั ม ภาษณ ผู สั ม ภาษณ จ ะต อ งเกริ่ น
รายการดวยการแนะนําผูใหสัมภาษณทั้งชื่อ และตําแหนงอยางชัดเจน รวมทั้งเรื่องที่จะทําการ
สัมภาษณ จากนั้นจึงสัมภาษณโดยตั้งคําถามเปนลําดับกอน - หลังไมใหวกวนจนจบการสัมภาษณ
จึงกลาวสรุปเรื่องและขอขอบคุณผูใหสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง ในระหวางการสัมภาษณการเรียกผูให
สัมภาษณใหใชสรรพนามแทนการเรียกชื่อ หรืออาจจะใชเรียกตําแหนงของผูใหสัมภาษณเพียง
อยางเดียวก็ได
ในกรณีที่รายการสัมภาษณนั้นมีความยาวเกิน 15 นาที เมื่อดําเนินรายการ
ไปไดครึ่งรายการ คือ 8 - 10 นาที ผูสัมภาษณควรจะบอกผูฟงถึงเรื่องและผูใหสัมภาษณ รวมทั้ง
สรุปเรื่องที่พูดไปแลวกอนที่จะเริ่มคําถามตอไป เพราะผูฟงนั้นอาจจะมีบางคนที่เพิ่งเปดฟงจะได
ทราบวาเปนการสัมภาษณใคร ในเรื่องอะไร
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการสัมภาษณ คือ การสรุปประเด็น เปนหนาที่
ของผูสัมภาษณที่จะสรุปความ เพื่อตองการใหผูฟงไดคําตอบที่ชัดเจนหรือสามารถจับใจความ
สําคัญได ในกรณีที่ผูใหสัมภาษณใหรายละเอียดอยางชัดเจนแลว ไมจําเปนตองสรุปกอนตั้งคําถาม
ใหม ในตอนทายของรายการสัมภาษณเปนหนาที่ผูสัมภาษณตองสรุปประเด็นสําคัญๆ พรอมทั้ง
เอยนามผูใหสัมภาษณและกลาวขอบคุณปดรายการ
3) ขั้นตอนการตัดตอ เปนขั้นตอนที่ทําใหรายการสัมภาษณอยูในเวลาที่กําหนด
และนาสนใจมากขึ้น ซึ่งเปนไปไดสําหรับรายการสัมภาษณที่มีการบันทึกเทปเสียงไวลวงหนา
เทานั้น เมื่อสัมภาษณเสร็จแลวในบางครั้งจะตองมีการตัดตอเทปสัมภาษณในกรณีที่
84
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¾ พูดผิด พูดติด หรือเวนหยุดนานเกินไป
¾ คําบางประโยคนําออกอากาศไมได
¾ เมื่อการสัมภาษณนั้นเกินเวลาที่กําหนด ปกติในการจัดรายการนั้นเวลา
เปนเรื่องที่สําคัญที่สุด นักจัดรายการจะตองควบคุมเวลาไมใหเกินโดย
เด็ดขาด แตจะตองใหมีเวลาเหลือเล็กนอยสัก 1 หรือ 2 นาที เพื่อมิให
รายการถูกตัดขณะออกอากาศ ทําใหไมสมบูรณและผูฟงจะเสียอารมณ
ในการฟง
¾ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาบางตอนไมนาสนใจ ออกนอกเรื่องนอกราวไม
มีคุณคาแกการฟง
การตัดตอเทปสัมภาษณนี้ ผูจัดรายการจะตองทําดวยความแนใจและบริสุทธิ์ใจ
เพราะการตัดตอนี้ทําใหความหมายเปลี่ยนไดงาย ถาหากตัดตอผิดหรือประมาทเลินเลอ
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ตัวอยางการสัมภาษณ
ผูสัมภาษณ

-

ผูใหสัมภาษณ ผูสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ -

ผูสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ -

ผูสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ -

86

สวัสดีคะ วันนี้รายการ “.....................” ก็มาพบกับทานอีกครั้งนะคะ ทาง
หอกระจายขาวนี้ สําหรับวันนี้ เราจะคุยถึงเรื่องโรคไขเลือดออก โดยเราได
เรียนเชิญ.....................มาคุยกับเราในวันนี้ พบกับคุณหมอเลยนะคะ สวัสดีคะ
คุณหมอ
สวัสดีครับ
คะ จะถามคุณหมอเลยนะคะวา ไขเลือดออกเกิดจากอะไรคะทําไมเราถึงเปน
โรคไขเลือกออกไดคะ
ครับ โรคไขเลือดออกนี้ เกิดจากยุงลายเปนพาหะนําโรคมาสูคน โดยเฉพาะ
ยุ ง ลายตั ว เมี ย เท า นั้ น ที่ จ ะกั ด ดู ด เลื อ ดคน เมื่ อ กั ด คนที่ เ ป น โรคนี้ เ ชื้ อ โรค
ไขเลือดออก ก็จะเขาไปฟกตัวเพิ่มจํานวนอยูในตัวยุง และสามารถถายทอด
เชื้อนี้ใหคนอื่นๆ ที่ถูกกัดไดทุกครั้ง
เราจะมีวิธีปองกันอยางไรคะ
วิธีปองกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือ การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงเหลานี้ เชน ใชฝา
ครอบโอง ทําลายยางรถยนตที่ไมใชแลว หรือคว่ําน้ําที่ขังในยางรถยนต
กระปอง กะลาทิ้ง และปองกันไมใหถูกยุงกัด โดยการกางมุง หรือใชมุงครอบ
ใหลูกในเวลานอนกลางวัน
เมื่อเปนโรคนี้จะมีอาการอยางไรคะ
จริงๆ แลวคนที่ไดรับเชื้อโรคไขเลือดออกสวนใหญแลวจะไมมีอาการอะไร
เลย สวนที่เหลืออาจจะมีอาการตั้งแตไมรุนแรงจนถึงรุนแรงมากจนทําให
เลือดออก ช็อก และเสียชีวิตได พวกที่มีอาการไมรุนแรงก็จะมีอาการคลาย
คนที่เปนไขจากเชื้อไวรัสทั่วไปๆ คือ มีอาการไขสูงปวดศีรษะ และปวดเมื่อย
ตามตัว โดยจะมีอาการเชนนี้อยูประมาณ 3 – 5 วัน ก็หายไปเองโดยไมตอง
รักษา แตกลุมที่สําคัญและเปนปญหาที่ตองไดรับการดูแลรักษาเฝาติดตาม
อาการอยา งใกลชิด ไดแ ก กลุ มคนไขโรคไขเ ลือดออกที่ มีอ าการรุ นแรง
คนไขเหลานี้มักจะมีอาการไขสูง หนา ลําตัว และมือเทาแดง แตจะไมคอยมี
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ผูสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ -








อาการน้ํ า มู ก ไหลหรื อ ไอเหมื อ นคนที่ เ ป น ไข ห วั ด จะมี อ าการเบื่ อ อาหาร
อาเจียน และปวดทอง อาการไขสูง จะเปนอยูประมาณ 2 – 7 วัน หลังจาก
นั้นคนไขจะเริ่มมีอาการช็อก และไขจะลดลงอยางรวดเร็ว แตไขลดลงแลว
แทนที่ผูปวยจะมีลักษณะอาการทั่วไปดีขึ้นหรือหายเหมือนกับโรคไขหวัด
ทั่วไป ผูปวยกลับมีอาการเลวลง ซึมกระสับกระสาย ตัวเย็น มือเทาเย็น เหงื่อ
ออก ชีพจร เบา เร็ว ความดันต่ํา มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ซึ่งมักพบ ที่แขน
รัก แร ตามตั ว บางรายเมื่อ ใช ส ายยางรั ด แขนแล ว ทํ า ให เ กิด จุ ด เลือ ดออก
บริ เ วณแขนที่ ถู ก รั ด อาการเลื อ ดออกที่ รุ น แรงที่ สุ ด คื อ เลื อ ดออกใน
กระเพาะอาหารและลําไส โดยคนไขอาจจะอาเจียนออกมาเปนสีเลือดหรือ
กอนเลือด หรือถายอุจจาระสีดําเหมือนถานหรือเสนผม ถาพบวามีอาการ
รุนแรงดังกลาว ก็ตองรีบพาผูปวยพบแพทยทันที
ถาเปนแลว คุณหมอมีวิธีการรักษาอยางไรคะ
ครับ เนื่องจากโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดอาการไขเลือดออกจึงยัง
ไม มี ย ารั ก ษาโรคโดยตรง การรั ก ษาจึ ง เป น เพี ย งรั ก ษาตามอาการและ
ประคับประคองรอเวลาจนกวาคนไขจะฟนตัวหายเอง ซึ่งมีขอควรระมัดระวัง
คือ
เวลาที่ผูปวยมีไขสูง ปวดศีรษะอาจจําเปนตองใชยาลดไข ซึ่งตองใชยาพารา
เซตามอลเทานั้น หามใชยาแอสไพริน เพราะจะทําใหมีอาการเลือดออก
งายขึ้น
ควรให ผู ป ว ยดื่ ม น้ํ า เกลื อ แร เพื่ อ ชดเชยน้ํ า และเกลื อ แร ที่ สู ญ เสี ย ไปจาก
รางกาย ในกรณีที่ผูปวยอาเจียนควรใหดื่มครั้งละนอยๆ แตบอยครั้ง
ที่สําคัญที่สุดคือ ตองติดตามดูแลอาการอยางใกลชิด หากมีอาการรุนแรงขึ้น
ดังที่กลาวมาแลวหรือมีอาการผิดปกตินาสงสัย ใหรีบปรึกษาแพทยทันที
ไมควรรอชานะครับ
ในกรณีที่ผูปวยเริ่มพนขีดอันตราย อาการทั่วไปจะดีขึ้น และมีความรูสึกเริ่ม
อยากทานอาหาร ควรเริ่มทานอาหารออนๆ เชน ขาวตมหรือโจก
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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ผูสัมภาษณ

-

ผูใหสัมภาษณ ผูสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ -

คะ ขอบคุณหมอมากเลยนะคะ ที่ไดมาใหความรูในเรื่องไขเลือดออกแกเรา
ในวันนี้ หวังวาโอกาสหนาคงจะไดรับเกียรติจากคุณหมออีกนะคะ ขอบคุณ
มากคะ
ยินดีครับ
สําหรับวันนี้ รายการของเราก็ตองลาไปกอนนะคะ พบกันใหมโอกาสหนา
คะ สวัสดีคะ
สวัสดีครับ

2.7.8 หลั ก การนํ า เสนอข า วโดยการพู ด หรื อ การอ า นข า ว สิ่ ง ที่ ผู ป ระกาศข า วทุ ก คน
จะตองมี คือ ทักษะในการพูดที่ถูกตอง เนื่องจากหอกระจายขาวเปนชองทางการสื่อสารทางเสียง
เพียงอยางเดียว เทานั้น ไมมีภาพหรือตัวอักษรใดๆ ที่จะทําใหผูฟงเขาใจไดมากขึ้น ดังนั้นหาก
ผูประกาศขาวขาดทักษะในการสื่อสารดวยวิธีการพูดที่ถูกตอง และไมสามารถทําใหผูฟงเขาใจ
ในสิ่งที่ตนเองตองการสื่อไดอยางชัดเจน การนําเสนอขอมูลขาวสารนั้นก็คงเปนเรื่องนาเบื่อและ
ไมเกิดประโยชนอะไร หลักการพูด ตอชุมนุมชนที่ผูประกาศขาวควรคํานึงถึงมีดังตอไปนี้
1) การใชน้ําเสียง
เสียงเปนสิ่งที่มีผลตอการพูดมาก เพราะบางคนสามารถใชเสียงเปนเครื่อง
ดึงดูดผูฟงไดเชนกัน คนที่มีเสียงดี เสียงหวาน เสียงหาว เสียงแหลม ซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มี
มาแตกําเนิดจะมีผลตอผูฟงตางกัน แตสิ่งสําคัญที่จะกลาวถึงในที่นี้คือ น้ําเสียงหรือสําเนียงที่ใชพูด
และจังหวะในการพูดผูพูดจะตองหมั่นฝกฝนน้ําเสียงในการพูดดังตอไปนี้
(1) พู ด ด ว ยน้ํา เสี ย งที่ เ ป น ธรรมชาติ เป น กั น เอง แสดงถึ ง ความจริ ง ใจ
ไมเสแสรงดวยการดัดเสียงเลียนแบบผูอื่น และเปนสําเนียงอานหนังสือ
(2) ใชน้ําเสียงที่หนักแนน แสดงถึงความมั่นใจในตนเอง จะทําใหการพูด
มีพลังนาเชื่อถือ
(3) ใชน้ําเสียงสุภาพ ไมทําเสียงกระดาง วางโต อวดอํานาจ และไมใช
น้ําเสียงและระดับเสียงที่ทาทาย หรือดูถูกผูฟง
(4) ใชระดับเสียงที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความสําคัญที่กําลังพูด เนน
เสียงหนักเบาใหถูกตอง อยาใหเปนการพูดเรื่อยๆ ไมมีการเนนการย้ํา
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ใจความสําคัญ เพราะนอกจากจะทําใหผูฟงจับใจความสําคัญยากแลว
ยังทําใหนาเบื่ออีกดวย
(5) ออกเสียงใหถูกหลักภาษา ตัวสะกด คําควบกล้ํา
(6) น้ําเสียงไมหวน หรือยืดยาดไป
(7) ใชน้ําเสียงที่แสดงความกระตือรือรนที่จะถายทอดเนื้อหาใหแกผูฟง
2) จังหวะในการพูด
จังหวะในการพูดเปนเรื่องสําคัญที่จะชวยใหการสื่อความหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปมีแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ควรพู ด ให ติ ด ต อ กั น ให ไ ด ค วามหมายในแต ล ะประโยคหรื อ แต ล ะ
ใจความ แตไมพูดติดตอกันตลอดจนผูฟงตองชวยหายใจแทบไมทัน
(2) เวนจังหวะเล็กนอยกอนหรือหลังการเสนอแนวความคิดที่สําคัญ
(3) จั ง หวะการพู ด ไม เ ร็ ว หรื อ ช า เกิ น ไป ถ า พู ด เร็ ว เกิ น ไปจะทํ า ให ผู ฟ ง
ติดตามเรื่องไมทัน หรือถาพูดชาเกินไปก็กลายเปนเรื่องนาเบื่อ
(4) เวนวรรคตอนใหถูกตอง การเวนวรรคตอนไมถูกตองนอกจากจะทําให
ผูฟงหงุดหงิดรําคาญแลว ยังทําใหความหมายของประโยคเปลี่ยนไป
(5) ไมควรพูดอึกอัก พูดติดอาง และการกระแอมแทรกขึ้นมาขณะกําลังพูด
ถือวาไมสุภาพ
3) การใชคํา
คําเปนหนวยยอยที่สุดที่มีความหมายในภาษา คําเกิดขึ้นกอนวลีและประโยค
เพราะเมื่อมนุ ษ ยเ ปล งเสีย งพู ด ออกมาในครั้ง แรกก็เ ปน คํา การนํ าคํ า มาเรีย บเรี ย งตอ กัน ตอ งมี
หลักการ มีระบบระเบียบ จึงจะสามารถสื่อสารกันไดรูเรื่อง การคิดคําขึ้นใหม และนํามาใชก็ตอง
คํานึงถึงผูฟงวาจะเขาใจความหมายตรงตามที่เราตองการจะใหเขาใจหรือไม การใชคําผิดแปลกไป
จากกฎเกณฑก็อาจไมเกิดผลในการการพูดเพื่อการสื่อสารได
สิ่ ง ที่ ผู พู ด ควรคํ า นึ ง ถึ ง ในการใช คํ า คื อ หลั ก เกณฑ ท างภาษา อั น ได แ ก
ลักษณะของคํา หนาที่ของคํา ตําแหนงของคํา และความหมายของคํา
คําพูดที่ผูฟงไมเขาใจหรือเบื่อที่จะฟงมีคาเทากัน ผูพูดตองพยายามฝกใช
คําพูดที่สามารถถายทอดความรูสึกนึกคิดไปสูผูฟงใหสนใจและเขาใจไดอยางที่ตองการ การใช
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ภาษาขึ้นอยูกับการเลือกถอยคําใหเหมาะสม ผูพูดจะพูดไดดีและพูดไดอยางที่ตองการ ตองรูจักคํา
มากๆ หมั่นศึกษาเรียนรูคําตางๆ เพื่อจะไดเลือกใชไดคลอง รูจักใชศัพท สํานวน ใหตรงความหมาย
แกผูฟง
ขอควรระวังในการใชภาษา
(1) การใชภาษาไมเหมาะสมกับฐานะของบุคคล และไมถูกตองกาลเทศะ เชน
ใชคําวา "ครูแก พอแก ไมรู" "ขอเชิญทานนายก อบต. ชวยแจกรางวัลหนอย"
(2) ใชภาษาแสลงหรือภาษาตลาด เชน จม ฝอย เบง แส เสือก ไมเอาไหน นิ้ง
(3) ใชภาษาตางประเทศปนไทย และคําภาษาตางประเทศปนภาษาแสลง เชน
อบต. จะจัดเวอรคช็อปในสัปดาหหนา
(4) ใชคําพูดไมสุภาพและภาษาหยาบคาย
(5) ยกคําอางอิง คําพังเพย ภาษาไมถูกตอง
(6) ประโยคอุปมาอุปมัย หรือถอยคําสํานวนไมถูก เชน มีคําวาฉันใด แตไมมี
ฉันนั้น
(7) ใชคําพูดวกวน ความรูศัพทนอย จึงอธิบายดวยถอยคํากะทัดรัดไมได
(8) ใชศัพทที่ผูฟงไมคุน เพื่อแสดงความสามารถของผูพูด
(9) อธิบายใหผูฟงเขาใจไมไดตามที่ตองการ
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3. ขั้นตอนภายหลังการดําเนินการ
3.1 การตรวจสอบบํารุงรักษาหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น มี ก ารตรวจสอบและบํา รุ ง รั ก ษา
อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการกระจายเสี ย งอย า งสม่ํ า เสมอและถู ก ต อ ง
เพื่อใหอุปกรณเหลานั้นสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีอายุการใชงานยาวนาน
เมื่อไดทําการติดตั้งอุปกรณและเริ่มดําเนินการกระจายเสียงแลว ผูที่มีหนาที่ในการดูแล
หอกระจายข า ว ควรมี ก ารตรวจสอบและบํ า รุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ ที่ ใ ช ง านอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให
อุ ป กรณ เ หล า นี้ ส ามารถใช ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี อ ายุ ก ารใช ง านยาวนาน ซึ่ ง จะทํ า ให
ประหยัดงบประมาณในการซอมแซมและในการจัดซื้ออุปกรณไดเปนจํานวนมาก
3.1.1 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาอุปกรณ
1) การบํารุงรักษาอุปกรณ
เปนกระบวนการสําคัญ ที่จะทําใหระบบเสียงตามสายและหอกระจายขาวมี
อายุการใชงานที่ยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด การดูแลและบํารุงรักษาควรกระทําทุกวัน โดย
สม่ําเสมอ และคอยสังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น วิธีปฏิบัติมีดังตอไปนี้
(1) รักษาความสะอาดของอุปกรณทุกชิ้นอยางสม่ําเสมอ
(2) อุปกรณที่มีความรอนมาก เชน เครื่องขยายสัญญาณเสียง ควรมีที่วาง
ใหเครื่องไดระบายความรอนไดสะดวก อยาวางเครื่องอื่นๆ ทับบนหลัง
เครื่องซึ่งจะทําใหการระบายความรอนทําไดยาก
(3) อยาใหน้ําหกรดบนอุปกรณตางๆ เพราะน้ําเปนศัตรูสําคัญของอุปกรณ
ไฟฟาทุกชนิด
(4) กอนการเปด – ปดเครื่องทุกครั้งควรลดระดับเสียง VOLUME ลงต่ําสุด
เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องขยายเสียงและลําโพง
(5) หมั่นตรวจสอบขั้วตออุปกรณตางๆ ทั้งขั้วตอลําโพงที่ดานหลังเครื่อง
ขยายเสียงและขั้วตอสายอุปกรณอื่นๆ
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6) หมั่นตรวจสอบและปองกันสัตวเล็กๆ เชน จิ้งจก แมลงสาบ หนู ซึ่ง
เปนตัวการสําคัญที่อาจทําความเสียหายใหกับอุปกรณอิเลคทรอนิกส
วิธีการเปด - ปด เครื่องเพื่อใชงานประจําวัน
f การเปดเครื่อง
1. ตรวจดูสภาพความเรียบรอย มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องหรือไม
2. ตรวจดู ปุ ม VOLUME MASTER ของเครื่ อ งขยายเสี ย งอยู ใ นระดั บ
ต่ําสุดหรือไม
3. เป ด สวิ ท ช POWER ON ของอุ ป กรณ ใ นระบบตั้ ง แต เ ครื่ อ งเล็ ก ไป
เครื่องใหญสุดเริ่มจาก ไมโครโฟน ซีดี เทป และ เครื่องขยายเสียงเปน
ลําดับสุดทาย
4. เรงระดับ VOLUME ของอุปกรณตามที่จะใชงาน
5. ควรสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มเปดเครื่องใชงานใหมๆ เชน
เสียงผิดปกติหรือไมความรอนมากกวาปกติหรือไม มีกลิ่นไหมหรือไม
f การปดเครื่อง
1. ลด VOLUME ใหมีระดับต่ําสุด ปดสวิทช POWER OFF ของอุปกรณ
ในระบบตั้งแตเครื่องใหญสุดไปเครื่องเล็ก เครื่องขยายเสียงเปนลําดับ
แรก เทป ซีดี และไมโครโฟน เปนลําดับตอไป
2. จั ด เก็ บ อุ ป กรณ ทุ ก ชิ้ น ให อ ยู ใ นความเรี ย บร อ ย สะอาด ถู ก ต อ งตาม
คําแนะนําในคูมือ
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ภาพที่ 3.1.1 การเปด–ปด เครื่องขยายเสียง ปุม VOLUME MASTER ตองอยูระดับต่ําสุดเสมอ
2) หลักการตรวจสอบอุปกรณชํารุดเบื้องตน
1.

ลักษณะความผิดปกติ
ไมมีเสียง

2.

ไฟไมเขาเครื่อง

วิธีตรวจสอบเบื้องตน
1. จูนเนอรหรือเครื่องรับวิทยุใชงานไดตามปกติหรือไม
2. ปลั๊กเสียบแนนดีหรือไม
3. ฟวสขาดหรือไม
4. สายนําสัญญาณออกชํารุดหรือไม
1. ปลั๊กเสียบแนนดีหรือไม
2. ฟวสขาดหรือไม
3. ถาใสฟวสตัวใหมแลวยังขาดอีก ตองสงตอใหชาง
ผูชํานาญการตอไป
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว
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3.

4.

5.

6.

7.
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ลักษณะความผิดปกติ
ไมโครโฟนไมดัง

วิธีตรวจสอบเบื้องตน
1. สวิทชเปดแลวหรือไม
2. สายไมโครโฟนชํารุดหรือไม
3. แจ็คเสียบชํารุดหรือไม
เครื่องขยายเสียงไมทํางาน 1. สายเขา - ออก ตอเรียบรอยดีหรือไม
2. ปรับเรงระดับเสียง VOLUME ชองที่สงสัญญาณมาแลว
หรือไม
3. ปรับเรงระดับเสียง VOLUME MASTER ที่สงสัญญาณ
มาแลวหรือไม
เครื่องเลนเทปคาสเซ็ทหรือ 1. เครื่องเลนเทปคาสเซ็ทหรือเครื่องเลนซีดีใชงานได
เครื่องเลนซีดีไมทํางาน
ตามปกติหรือไม
2. ปลั๊กเสียบแนนดีหรือไม
3. ฟวสขาดหรือไม
4. สายนําสัญญาณออกชํารุดหรือไม
ลําโพงฮอรนบางตัวไมดัง
1. หยุดการกระจายเสียง
2. ถอดกนลําโพงฮอรนตัวที่ไมดังมาทดสอบ หากไมมี
เครื่องมือวัด ใหใชถานไฟฉายทดสอบแทน โดยตอ
สายเขากับขั้วลําโพงขั้วหนึ่ง ปลายสายไฟอีกขั้วหนึ่ง
เขี่ยที่ขั้วลําโพง ถามีเสียงดังแกร็กๆ แสดงวาลําโพง
ใชได ถาไมมีเสียงอะไรเลยแสดงวาชํารุด ควรสงให
ชางซอม
สายลําโพงหรือ
ใชถานไฟฉายจี้ติดกับหลอดไฟฉาย นําไปตอที่ปลายสาย
สายสัญญาณขาดหรือช็อต อี ก ข า งหนึ่ ง ปลายอี ก ด า นมั ด ลวดทองแดงรวมกั น
หลอดไฟจะติดสวาง เมื่อถอดปลายสายที่มัดรวมกันออก
หลอดไฟจะดับ แสดงวาสายลําโพงไมขาดไมช็อต แตถา
หลอดยังติดสวางอยู แสดงวาสายขาดหรือช็อต
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3.1.2 การตรวจสอบเบื้องตนและการบํารุงรักษาตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง
การตรวจสอบเบื้ อ งต น และการบํ า รุ ง รั ก ษาตั ว โครงเสาติ ด ตั้ ง ลํ า โพง ควรให
ความสําคัญตอการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง เนื่องจากอุปกรณ
สวนนี้ตั้งอยูกลางแจง ตองตากแดดตากฝนอยูเกือบตลอดเวลา องคกรปกครองสวนทองถิ่นควร
กําหนดชวงเวลาของการตรวจสอบตัวโครงเสานี้อยางนอยปละครั้ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย ใน
การใชงาน สิ่งที่องคกรปกครองสวนถิ่นควรทําการตรวจสอบไดแก
1) สภาพพื้นดินบริเวณที่ตั้งหอกระจายขาว มีการทรุดตัวหรือมีการกัดเซาะ
ของน้ําบางหรือไม
2) ตัวโครงเสามีการโกงงอ คดเอียง สังเกตเห็นไดดวยตาเปลาหรือไม
3) การยึดตอระหวางโครงเสาสวนตางๆ ตั้งแตสวนลางสุด จนถึงสวนบนสุด
ทั้ง 3 สวน ยังยึดติดกันแนนหนาดีหรือไม
4) ตรวจสอบพื้นผิวของโครงเสาเหล็ก มีการผุกรอนหรือเกิดสนิมตรงจุดใด
บางหรือไม
5) หากสีที่ทาไวซีดจาง ควรทําการตกแตงทาสีใหมใหแลดูสวยงาม เก็บกวาด
ขยะ สิ่งของรกรุงรัง กําจัดวัชพืช เถาวัลยที่เลื้อยพันตัวเสาและรอบๆ บริเวณที่ตั้งหอกระจายขาว
เพื่อใหแลดูสะอาดตา
3.2 การจัดทําแผนงบประมาณซอมบํารุงหอกระจายขาว
ผลที่คาดวาจะไดรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการจัดทําแผนการตรวจสอบและ
ซอมบํารุงหอกระจายขาวที่แนนอนชัดเจน เพื่อเปนการประหยัด
คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณ และเพื่อใหหอกระจายขาวอยู
ในสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
เนื่องจากอุปกรณของหอกระจายขาวมักถูกใชงานอยางคอนขางตรากตรํา อุปกรณบางชิ้น
ถูกติดตั้งไวภายนอกอาคาร ทําใหไดรับผลกระทบจากสภาพดินฟาอากาศเนื่องจากตองตากแดด
ตากฝนอยู เ กื อ บตลอดเวลา ดั ง นั้ น ในการดํ า เนิ น งานหอกระจายข า ว เพื่ อ เป น การประหยั ด
งบประมาณที่อาจตองใชในการซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณสวนตางๆ และเพื่อเปนการดูแลรักษา
ใหอุปกรณของหอกระจายขาวใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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จึงควรจัดทําแผนการตรวจสอบและซอมบํารุงหอกระจายขาวที่แนนอนชัดเจน และดําเนินการตาม
แผนงานนั้นอยางเครงครัด ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถประหยัดงบประมาณที่ตองใชในการ
ซอมแซมอุปกรณบางรายการที่ไมจําเปนแลว ยังทําใหหอกระจายขาวมีอายุการใชงานยาวนานขึ้น
ชวยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาอุปกรณใหมไดเปนอยางดี สําหรับแผนการตรวจสอบ
และซอมบํารุงหอกระจายขาวที่องคกรปกครองสวนทองควรดําเนินการมีดังตอไปนี้

96

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

แผนการตรวจสอบและซอมบํารุงหอกระจายขาว
ลําดับที่
1.

2.

ชวงระยะเวลาของการ
ดําเนินงาน
การตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณใน ตรวจสอบทุกสัปดาห
สวนอุปกรณปอนเขา (IN PUT) ไดแก สัปดาหละ 1 ครั้ง
- ไมโครโฟน
- เครื่องเลนซีดี
- เครื่องเลนเทป
- จูนเนอร (เครื่องรับวิทยุ)
- เครื่องขยายเสียง
1.1 ตรวจสอบความเรียบรอยของการ
ติดตั้งและการตอพวงอุปกรณแตละชิ้น
1.2 เช็ดทําความสะอาดอุปกรณ
แตละชิ้น รวมทั้งตูอุปกรณ เพื่อกําจัดฝุน
ละออง
การตรวจสอบตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง ตรวจสอบปละ 1 ครั้ง
2.1 ตรวจสอบระบบฐานรากของตัว
ในเดือนธันวาคมของทุกป
โครงเสา มีการทรุดตัวของโครงเสาบาง (หลังจากฤดูฝนแลว)
หรือไม
ตรวจสอบปละ 1 ครั้ง
2.2 ตรวจสอบความแข็งแรงจุดเชื่อมตอ ในเดือนมิถุนายนของทุกป
ของตัวโครงเสาแตละจุด เชน สลักเกลียว (กอนเขาสูฤดูฝน)
ที่ยึดโครงเสาในแตละสวนวาขันยึดแนน
เรียบรอยดีหรือไม ตรวจสอบรอยเชื่อมตอ
ของโครงเหล็กแตละจุดมีการฉีกขาด
ผุกรอน หรือ เกิดสนิมตรงจุดใดบาง
หรือไม
รายการตรวจสอบและซอมบํารุง

ใชงบประมาณ
หรือไม
ไมตองใช
งบประมาณ

ใชงบประมาณ
ของ อปท.
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ลําดับที่
3.

4.

ชวงระยะเวลาของการ ใชงบประมาณ
ดําเนินงาน
หรือไม
การตรวจสอบอุปกรณกระจายเสียงใน ตรวจสอบปละ 1 ครั้ง
ใชงบประมาณ
สวนของลําโพงและสายลําโพง
ในเดือนมิถุนายนของทุกป ของ อปท.
3.1 ตรวจสอบการติดตั้งลําโพงกับจุดยึด (กอนเขาสูฤดูฝน)
ทุกจุด ยึดแนนเรียบรอย หรือไม
3.2 ตรวจสอบการเดินสายลําโพง แตละ
จุดวาไดทําการตอพวงเรียบรอยหรือไม
3.3 ตรวจสอบสภาพของลําโพงและสาย
ลําโพง มีสภาพชํารุด ฉนวนหุมสาย
ลําโพงมีสภาพเปอยฉีกขาดบางหรือไม
รายการตรวจสอบและซอมบํารุง

ทําการตกแตงทาสีตัวโครงเสาใหมเพื่อ
ความสวยงามและปองกันการเกิดสนิม

ตรวจสอบและดําเนินการ
3 ป/ครั้ง

ใชงบประมาณ
ของ อปท.

3.3 การมีสวนรวมของประชาชน
ผลที่คาดวาจะไดรับ ประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมมากขึ้น ในการจัดตั้งและ
ในการดําเนินงานของหอกระจายขาว
3.3.1 ความหมายของการมีสวนรวม
ในอดีตหากกลาวถึงคําวา "การมีสวนรวมของประชาชน" คนทั่วไปมักจะเขาใจ
ถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน เชน การออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตในปจจุบันดวย
ลักษณะของสังคมสมัยใหม ที่มีความสลับซับซอน คนในสังคมมีความคิดเห็น และความตองการ
ที่คอนข างหลากหลาย แตกตา งกั น ทํา ให ก ารมี สวนร ว มโดยผ า นตัว แทนมี ขอ จํา กัด และไม มี
หลักประกันวา การตัดสินใจของตัวแทนจะสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง
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ป จ จุ บั น สั ง คมให ค วามสํ า คั ญ กั บ ระบบ “ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส ว นร ว ม” ซึ่ ง
นอกจากจะมีสวนรวมในการเลือกผูแทนเขาไปบริหารประเทศแลว ยังมีสวนรวมโดยตรง ใน
กระบวนการตัดสินใจของรัฐ ที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนอีกดวย การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งสงผลใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนกวางขวางขึ้น การมี
สวนรวมของประชาชนมิไดหมายถึงเฉพาะการไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตยังหมายความครอบคลุมถึง
การรวมรับรู รวมใหความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจของหนวยงานของรัฐ และรวมสนับสนุน
ติดตามการทํางานของภาครัฐ เพื่อทําใหเ กิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และไดรับการสนับสนุนจาก
ประชาชน
ในการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งหอกระจายขาวขึ้นในชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะตองพยายามสงเสริมใหคนในชุมชนนั้น ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการของการ
จัดตั้งใหมากที่สุด
สรุปไดวา การมีสวนรวมของประชาชนในปจจุบัน หมายถึง กระบวนการ ซึ่ง
ประชาชน หรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น
เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ
รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ จึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งถึงการติดตาม
และประเมินผล เพื่อใหเกิดความเขาใจ และการรับรูหรือเรียนรูรวมกัน การปรับเปลี่ยนโครงการ
รวมกัน ซึ่งจะเปนประโยชนตอทุกฝาย
3.3.2 องคประกอบสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
1) การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง มีการเรียนรู
รวมกันของผูเกี่ยวของทั้งฝายรัฐ องคกรเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยเนนการสื่อสารสองทาง
ทั้งช องทางที่ เ ปนทางการและไม เ ป นทางการ ไมใ ชก ารทํ า ครั้ง เดีย วจบและควรเกิ ดขึ้ นตลอด
โครงการ
2) เปาหมายของการมีสวนรวมไมใชเพียงการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ตามกฎหมายหรือการทําใหไมมีความขัดแยง หากแตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนควรมุง
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง และเปนวิธีการเพื่อทําใหการตัดสินใจของรัฐดีขึ้น
และเปนที่ยอมรับรวมกัน
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3.3.3 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน
1) เพิ่มคุณภาพการตัดสินใจ ชวยใหเกิดการพิจารณาทางเลือกใหม ทําใหการ
ตัดสินใจรอบคอบขึ้น
2) การลดคาใชจายและการสูญเสียเวลา เมื่อการตัดสินใจนั้นไดรับการยอมรับ
จะชวยลดความขัดแยงระหวางการนําไปปฏิบัติ
3) การสร า งความเห็ น ร ว มกั น เพื่ อ ลดความขั ด แย ง ทางการเมื อ งและเกิ ด
ความชอบธรรมในการตัดสินใจ ของรัฐ
4) การเพิ่มความงายในการนําไปปฏิบัติ สรางใหประชาชนเกิดความรูสึกเปน
เจาของและมีความกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
5) การมีสวนรวมตั้งแตตนสามารถลดการเผชิญหนาและความขัดแยงที่รุนแรง
ได
6) ชวยทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิดกับประชาชนและไวตอความรูสึก
นึกคิดของประชาชน และเกิดความตระหนักในการตอบสนองตอความคิดของประชาชน
7) การพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธารณชน ถือวา
เปนการใหการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูกระบวนการตัดสินใจ และเปนเวทีฝกผูนําชุมชน
8) ชวยทําใหประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น เปนการเพิ่มทุนทาง
สังคม และชวยเสริมสรางใหประชาชนเปนพลเมืองที่กระตือรือรน สอดคลองกับการปกครองตาม
หลักประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
3.3.4 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนกอนดําเนินการ
ในขั้น ตอนกอ นดํา เนิน การจัด ตั้ง หอกระจายขา ว ประชาชนสามารถเขา มามี
สวนรวมไดดังนี้
1) รวมในการใหขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณในกรณี
ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดตั้งหอกระจายขาวของชุมชน
2) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะตางๆ ที่อาจเปน
ประโยชนในการดําเนินงานของหอกระจายขาว เมื่อมีการจัดเวทีประชาคม หรือจัดประชุมใน
ประเด็นที่เกี่ยวของ
100

บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

3) ชวยอํานวยความสะดวก ใหขอมูลที่เปนประโยชน และใหความรวมมือกับ
เจ า หน า ที่ ข ององค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น และผู รั บ เหมาก อ สรา ง ที่ เ ข า มาสํ า รวจเตรี ย มการ
กอสรางหอกระจายขาวในพื้นที่
3.3.5 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนขณะดําเนินการ
ในขั้นตอนขณะดําเนินการจัดตั้งหอกระจายขาว ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวม
ไดดังนี้
1) ใหคําแนะนําหรือใหขอมูล ที่อาจเปนประโยชนในการติดตั้งหอกระจายขาว
รวมทั้งชวยอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูรับเหมาในการ
ดําเนินงานติดตั้งหอกระจายขาว
2) สั ง เกตการทํ า งานของผู รั บ เหมา ตลอดจนการใช วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า งๆ ใน
ระหวางการติดตั้ง หากเห็นวาไมถูกตองหรืออาจไมปลอดภัยในการใชงาน ควรแจงผูควบคุมงาน หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางงานทราบ
3) ชวยดูแลรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ตองใชในระหวางการติดตั้งหอกระจายขาว
ไมใหเกิดการสูญหาย ชํารุด หักพัง
3.3.6 การมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนภายหลังดําเนินการ
ในขั้นตอนภายหลังดําเนินการจัดตั้งหอกระจายขาว ประชาชนสามารถเขามามี
สวนรวมไดดังนี้
1) สมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น คณะกรรมการบริ ห ารการดํ า เนิ น งาน
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน เพื่อรวมในการบริหารงานหอกระจายขาวของชุมชน
2) สมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ กเป น ผู ป ระกาศข า วประจํ า หมู บ า นและชุ ม ชน
สําหรับผูที่มีคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับฯ เพื่อมีสวนรวมในการจัดรายการขาวเสนอตอชุมชน
3) ดูแลสอดสอง ในกรณีที่พบวาวัสดุอุปกรณของหอกระจายขาวเกิดการชํารุด
สูญหาย ใหรีบแจงคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
หรือเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความเหมาะสม
4) ใหคําแนะนํา หรือใหขอมูล ที่เปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงาน
ของหอกระจายขาว เชน ใหขอเสนอแนะสําหรับการจัดผังรายการขาว การทวงติงเกี่ยวกับระดับ
ความดังของเสียงที่ออกอากาศ เปนตน
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3.3.7 ชมรมหอกระจายขาว
การจั ด ตั้ ง ชมรมหอกระจายข า ว เป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ความ
เขมแข็งของการดําเนินงานหอกระจายขาวในชุมชนได การจัดตั้งชมรมหอกระจายขาว จะทําให
เกิ ด การประสานงานและมี ก ารร ว มมื อ กั น ระหว า งสมาชิ ก เพื่ อ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมต า งๆ มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานของหอกระจายขาวเกิด
การพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองรวมกัน
ชมรมหอกระจายขาว ควรจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกหอกระจายขาว
จากแตละชุมชน มีกฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงานที่ชัดเจนแนนอน
3.3.8 การประเมินผลการดําเนินงานของหอกระจายขาว
ในการดําเนินการใดๆ ถาขาดการประเมินผลแลว จะไมสามารถทราบถึงผลดี
ผลเสีย หรือความกาวหนาของการดําเนินงานไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม และควรจะ
ปรับปรุงอยางไรบาง
สําหรับการประเมินผลการดําเนินงานหอกระจายขาวนั้น คณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนควรเปนผูทําการประเมินผล และรายงาน
ผลการประเมินใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบเมื่อทําการประเมินผลเสร็จสิ้นแลว
ในแตละครั้ง การประเมินผลควรทําการประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมินผลของการรับฟงและความนิยมของประชาชน
2. การประเมินผลการกระจายเสียงตอการพัฒนาชุมชน
1. การประเมินผลการรับฟงและความนิยมของประชาชน อาจจะใชตูรับ
ความคิดเห็น การประชุมชาวบาน หรือสอบถามกลุมตางๆ ในหมูบาน เชน ผสส. อสม. แมบาน
ผูนําศาสนา กลุมเยาวชน โดยอาจจะประเมินเปนระยะๆ แตไมควรนานเกิน 6 เดือน/ครั้ง
2. การประเมินผลการกระจายเสียงตอการพัฒนาชุมชน คณะกรรมการ
ควรประเมินจากการรวมมือของชุมชนในดานตางๆ และทําการประเมินความเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนในดานการพัฒนาอาชีพ สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมของชุมชนโดยสวนรวม โดยวิธี
ประชุมและการสังเกตเหตุการณ
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วัตถุประสงคของการประเมินผล
1. เพื่อทราบขอมูลตางๆ ที่จะนํามาปรับปรุงรายการ และการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
2. เพื่อทราบความตองการและทัศนคติของผูฟงรายการ
3. เพื่อทราบความนิยมในรายการ
- จํานวนผูฟงสวนใหญเปนใคร มากนอยเพียงใด
- รายการที่เปนที่นิยมฟง คือ รายการใดบาง
4. เพื่อประเมินคุณภาพรายการทั้งในแงเทคนิค และเนื้อหาของรายการ
ในการประเมิ น ผลเพื่ อ ให ท ราบข อ มู ล ดั ง กล า ว อาจใช วิ ธี ก ารง า ยๆ คื อ การ
สอบถามจากคนใน ชุมชนเมื่อมีโอกาส หรือใชวิธีที่เปนมาตรฐาน โดยออกแบบสอบถามความคิด
เห็นของผู รับ ฟ ง แลวนํ า มาศึกษาผลของความคิด เห็น ที่สํารวจได การประเมินผลโดยวิ ธีอ อก
แบบสอบถามนี้ อาจจะทําไดปละ 2 ครั้ง หรือทุก 6 เดือน หรือมากกวานั้นตามความเหมาะสม
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เกณฑการประเมิน
มาตรฐานหอกระจายขาว
ลําดับ
1

2

3
4
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รายละเอียด
ดานโครงสราง
การพิจารณาคัดเลือกที่ตั้ง และคุณลักษณะหอ
กระจายขาว
(1) ความสูงของหอกระจายขาว ควรมีความสูง
มากกวาหลังคาสิ่งปลูกสราง
(2) ไมมีสิ่งบดบังลําโพง
(3) ระยะหางจากชุดอุปกรณกระจายเสียง ไมควร
อยูหางจากสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณกระจายเสียง
เกิน 50 เมตร
(4) อยูใกลแหลงจายกระแสไฟฟา
(5) รัศมีการกระจายเสียงครอบคลุมชุมชน
มากที่สุด
การพิจารณาความปลอดภัยของพื้นที่ติดตั้งหอ
กระจายขาวโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงภัย เชน
พื้นที่น้ําทวม พื้นดินถลม
- โดยหลีกเลี่ยงการติดตั้งหอกระจายขาว ริมแมน้ํา
หรือบริเวณเชิงเขา
การตรวจสอบและซอมบํารุงอุปกรณสัปดาหละ
1 ครั้ง
การตรวจสอบโครงสรางหอกระจายขาวปละครั้ง
ดังนี้
(1) ฐานรากของหอกระจายขาว
บทที่ 2 การดําเนินงานหอกระจายขาว

ขั้น
พื้นฐาน

ขั้น
พัฒนา

√
√
√
√
√
√

√

√
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ลําดับ

5

1

2

ขั้น
พื้นฐาน

รายละเอียด
(2) ตรวจสอบความแข็งแรงจุดเชื่อมตอของโครง
เสาแตละจุด
การปรับปรุงดูแลรักษาหอกระจายขาว อาทิ ทาสี
ตัวโครงเสาใหม เพื่อปองกันสนิมและใหเกิด
ความสวยงาม
- ตรวจสอบและดําเนินการปละ 3 ครั้งโดย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุน
งบประมาณ
ดานบริหารจัดการ
การเผยแพรขาวสารผานหอกระจายขาวเปน
ประจําวันละ 2 เวลา (เชา – เย็น)
- การใชประโยชนของหอกระจายขาวอยางคุมคา
และเหมาะสม
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหอกระจายขาว
เปนปจจุบัน
2.1 คณะกรรมการบริหารหอกระจายขาวมี
คุณสมบัติและการแตงตั้งครบถวนตามระเบียบฯ
2.2 คณะกรรมการบริหารหอกระจายขาว ประชุม
ปรับปรุง และติดตามการนําเสนอขาวของผู
ประกาศขาวอยางสม่ําเสมอ
2.3 คณะกรรมการบริหารหอกระจายขาวมีการ
พบปะพูดคุยกับผูประกาศขาวอยางสม่ําเสมอ

ขั้น
พัฒนา

√
√

√
√
√
√

√
√
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ลําดับ
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3

ผูประกาศขาวประจําหมูบาน/ชุมชน มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามระเบียบฯ
3.1 ผูประกาศขาวฯ มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ระเบียบฯ และผานการอบรมผูประกาศขาวหรือ
จบการศึกษาดานการประชาสัมพันธ
3.2 ผูประกาศขาว ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
ผูเกี่ยวของ เชน ปลัด ผอ. หน.สวน
มีการประชาสัมพันธขาวสารผานหอกระจายขาว

4

5

6
7
8
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การมีสวนรวมจากการรับขาวสารของประชาชน
อาทิ การเชิญประชุมหรือเชิญรวมงานของ
หมูบาน/ชุมชน ประชาชนรับทราบขาวและเขารวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก
สํารวจการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่/ชุมชนที่
รับผิดชอบ
สํารวจผลการรับฟง หรือรับทราบขาวสาร ใน
เรื่องความชัดเจนของหอกระจายขาว
การจัดตั้งชมรมหอกระจายขาว
8.1 จัดตั้งชมรมหอกระจายขาวขึ้นโดยความ
สมัครใจของสมาชิกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และ ประสบการณ
8.2 มีกฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงานที่
ชัดเจน
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ขั้น
พื้นฐาน

ขั้น
พัฒนา

√
√

√

√
√
√

√
√
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ลําดับ
9
10

ขั้น
พื้นฐาน

รายละเอียด
การจัดผังรายการขาว หรือคัดเลือกขาวกอน
นําเสนอ
มีการประเมินผลการดําเนินการของหอกระจาย
ขาวเปนประจํา ทุก 6 เดือน

ขั้น
พัฒนา

√
√
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บทที่ 3
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
เหตุผลและความจําเปนที่ตองมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
มาตรฐานหอกระจายขาวจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สําหรับการดําเนินงานจัดตั้ง
หอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการจัดตั้งนั้นถูกตองตามหลักวิชาการ
มีความเปนระเบียบสวยงาม ปลอดภัยในการใชงาน และสามารถดําเนินงานไดตรงตามความ
ตองการของชุมชน
เนื่องจากการดําเนินงานของหอกระจายขาว ตองเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ หลายประการ
ทั้งทางดานเทคนิควิชาชาง และการบริหารจัดการ นอกจากนี้ หอกระจายขาวยังถูกคาดหวังใหมี
บทบาทสําคัญในการชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชน เชน ชวยสงเสริมการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน การสงเสริมอาชีพ การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตอง โดยผานกระบวนการของ
การเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ที่ไดรับการวิเคราะหและคัดเลือกแลววา มีความเหมาะสม
ด ว ยสภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว สื่ อ ต า งๆได เ ข า มามี บ ทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนในชุมชนมากขึ้น การบรรลุตามเปาหมายของหอกระจายขาว จึงเปนไปดวย
ความยากลําบากมากขึ้น การดําเนินงานของหอกระจายขาวจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งทางดานเทคโนโลยี และดานการบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหการจัดตั้ง
มีความคุมคา เกิดประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง โดยมีดัชนีชี้วัดคุณภาพของการดําเนินงาน ที่สาํ คัญ
คือ การที่ชุมชนนั้นมีการพัฒนาดานตางๆ อยางตอเนื่อง

แนวทางการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐาน
การปรับปรุงมาตรฐานหอกระจายขาวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรแบงออกเปน
2 แนวทางไดแก
1) การปรับปรุงมาตรฐานดานเทคนิคหรือดานวิชาการ เนื่องจากเทคโนโลยีทางดาน
เครื่องเสียง มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว หอกระจายขาวจึงควรมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวกับ
บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
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คุณ ลั ก ษณะทางเทคนิค หรื อ ทางด า นวิ ช าการ ทุ ก 3 - 4 ป เพื่ อ ใหก ารใช ง านมี ค วามเหมาะสม
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการใชแพรหลายในขณะนั้น
2) การปรับปรุงมาตรฐานดานการบริหารจัดการ ประเด็นสําคัญที่ควรมีการปรับปรุง
คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับบุคลากร เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญของทุกโครงการ สําหรับโครงการ หอ
กระจายขาวในชุมชนบุคคลที่ควรไดรับการพัฒนาไดแก คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอ
กระจายขาวในหมูบานและชุมชน และผูประกาศขาว เนื่องจากเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการ
นําเสนอขอมูลขาวสารตอ ชุมชน บุคคลทั้งสองกลุมนี้ควรไดรับการพัฒนาในดานความรูพื้นฐาน
ที่จําเปนสําหรับการจัดรายการขาว และการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนตองใชในการ
ออกอากาศ
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมทางดานงบประมาณและบุคลากร
ควรมีการแตงตั้งผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสําหรับการพัฒนามาตรฐานในแตละดานโดยตรง เชน ควร
มีการกําหนดตําแหนงนายชางไฟฟาสื่อสารเพื่อรับผิดชอบการพัฒนามาตรฐานทางดานเทคนิค
และกํ า หนดตํ า แหน ง นั ก ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นามาตรฐานทางด า นการ
ประกาศขาว เปนตน

หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
3.1 การติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
ปจจุบันหอกระจายขาวแบบไรสายกําลังไดรับความนิยมมากขึ้น เนื่องจาก ความ
สะดวกในการติดตั้ง และความสามารถในการกระจายเสีย งที่ครอบคลุม พื้นที่ไ ดมากขึ้ น การ
กระจายเสียงของหอกระจายขาวแบบนี้ ประกอบดวย ชุดอุปกรณหลัก 2 ชุด ไดแก ชุดเครื่องสง
กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (แมขาย) และชุดเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไรสาย
(ลูกขาย) โดยมีรัศมีการควบคุมระหวางชุดแมขายและชุดลูกขายเปนระยะทางยาวประมาณ 20
กิโลเมตร
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(ตัวอยาง) คุณลักษณะของเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไรสาย (ชุดแมขาย)
1. เปนเครื่องวิทยุระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ ความถี่ 420.20 MHz ตัวเครื่อง
ตองแข็งแรงทนทาน และมีความกวางตัวเครื่องมาตรฐาน 19 นิ้ว
2. เปนเครื่องสังเคราะหความถี่ ประเภท 2 โปรแกรมความถี่สําเร็จรูปจากโรงงาน
สามารถใช Software โปรแกรมความถี่ไดโดยใช Personal Computer และตองผาน
การตรวจสอบรายละเอียดทางวิชาการพรอมทั้งขึ้นทะเบียน (กทช.) จากคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติใหใชงานสําหรับเชื่อมโยงสัญญาณกระจายขาวไรสาย
ทางไกลอัตโนมัติ
3. ความถี่ใชงาน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
อนุญาตใหใชสําหรับเชื่อมโยงสัญญาณหอกระจายขาวไรสายทางไกลอัตโนมัติ
ใชงานและปรับกําลังสง ต่ํา กลาง สูง โดยใช Personal Computer รวมกับ Software
4. เครื่องชุดแมขายจะสามารถ ทํางาน เปด - ปด ตามเวลาที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ
5. มีจอ LCD แสดงผล สามารถแสดงการทํางานเปนรูปภาพ (Graphic Mode) และ
ภาษาไทยโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุมอัตโนมัติ และมีระบบปองกันที่จะ
RESET ตัวเองใหอยูในสภาวะปกติเสมอในกรณีที่มีระบบไมโครคอนโทรลเลอร
ทํางานผิดพลาด และสามารถใชรวมกับคอมพิวเตอรได
6. มี MENU FUNCTION การทํางานแสดงผลบนจอ LCD ดังนี้
6.1 มี MENU FUNCTION สามารถควบคุมระบบลูกขาย เปด - ปด ของลูกขาย
ได โ ดยอิ ส ระ และสามารถเพิ่ ม จํ า นวนลู ก ข า ย เพื่ อ การขยายเครื อ ข า ยใน
อนาคตไดไมจํากัดจํานวน
6.2 มีปุมตัวเลขและปุมปอนคําสั่งไมต่ํากวา 16 คีย เพื่อควบคุมระบบการทํางาน
6.3 ในกรณีนําเขาหรือทําในประเทศ จะตองขอใบอนุญาตทํา หรือมีใบอนุญาต
นําเขา จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณ
หอกระจายขาวไรสายทางไกลอัตโนมัติมาแสดงเทานั้น
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(ตัวอยาง) คุณลักษณะของเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไรสาย (ชุดลูกขาย)
1. เปนเครื่องรับวิทยุสื่อสารระบบ UHF/FM ชนิดประจําที่โครงสรางตัวเครื่องตอง
แข็ง แรงทนทานตอ อุณ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส กัน แดด
กันความชื้น และกันน้ําเขาเครื่องได 100%
2. เปนเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดสังเคราะหความถี่ ประเภท 2 สามารถโปรแกรมความถี่
สําเร็จรูปโดยใช SOFTWARE
3. ความถี่ใชงานยาน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
อนุญาตใหใชงาน
4. เครื่องชุดลูกขายจะทํางาน เปด - ปด โดยอัตโนมัติตามที่ชุดควบคุมแมขายสั่งงาน
5. มีระบบการควบคุมโดยใชไมโครคอนโทรลเลอร ทํางานอัตโนมัติและมีระบบ
Reset ตัวเองกรณีชุดควบคุมทํางานผิดพลาด
6. เครื่องชุดลูกขายแตละชุดสามารถกําหนดการทํางานในการรับสัญญาณกระจาย
เสียงไดจากชุดควบคุม (แมขาย)
7. เครื่องชุดลูกขายแตละจุดสามารถเรงหรือลดเสียงไดจากชุดควบคุมแมขายโดย
อิสระ
8. ภาคจ า ยไฟชุ ด เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ค มนาคมและชุ ด ไมโครคอนโทรลเลอร มี ร ะบบ
ปองกันไฟตกไฟเกิน
9. ชุดลูกขายจะขยายเสียงไดไมต่ํากวา 80 วัตต RMS ลําโพงฮอรนกําลังวัตตไมนอยกวา
60 วัตต จํานวน 2 - 3 ตัว/ชุด
10. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติของภาคขยายเสียงในกรณีไมมีการกระจายเสียงภายใน 5 นาที
11. เครื่องลูกขายทุกเครื่องจะตองผานการตรวจสอบทางวิชาการพรอมขึ้นทะเบียน
กทช. จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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3.2 (ตัวอยาง) รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ สําหรับหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ
หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ ประกอบดวยชุดอุปกรณหลัก 2 สวน ไดแก
ชุดอุปกรณระบบเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไรสาย (แมขาย) และชุดอุปกรณเครื่องรับ
สัญญาณ (ลูกขาย) อุปกรณแตละชุดควรมีสวนประกอบดังตอไปนี้
1. ระบบเครื่องสงกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไรสาย จํานวน 1 ชุด (แมขาย) พรอม
อุปกรณรวมประกอบดวย
1.1 เครื่องสง ระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่ ความถี่ 420.20 MHz กําลังสง
10 วัตต ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) อนุญาตให
เครื่องควบคุมการสงเปนระบบการทํางานดวย ไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุม
การ ปด - เปด ปรับเรงลดเสียงของ ลูกขาย โดยไมจํากัดจํานวนลูกขาย มีจอ
LCD Graphic แสดงผลการทํางานเปนรูปภาพและภาษาไทย
1.2 เครื่องควบคุมระบบการทํางานลูกขาย
1.3 เครื่องรับวิทยุ AM/FM ระบบคนหาสัญญาณและแสดงผลแบบดิจิตอล
1.4 เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก หรือเครื่องเลนซีดี
1.5 เครื่องเลนคาทเซ็ทเทป
1.6 เครื่องจายไฟใหระบบเครื่องสงวิทยุและระบบควบคุมลูกขาย
1.7 มิกเซอรแอมปริฟลายสําหรับคัดเลือกสัญญาณออกอากาศไมนอยกวา 6 ชอง
1.8 ลําโพงมอนิเตอรสําหรับตรวจสอบการกระจายเสียง
1.9 โตะคอนโซลสําหรับติดตั้งระบบแมขาย
1.10 ไมโครโฟนแบบตั้งโตะ
1.11 หูฟงแบบครอบศีรษะ
1.12 ระบบสายอากาศยาน UHF พรอมสายนําสัญญาณ พรอมขั้วตอ
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2. เครื่องรับ (ลูกขาย) จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
2.1 ชุดเครื่องรับสัญญาณ ระบบ UHF/FM ชนิดตั้งประจําที่
2.2 ชุ ด ควบคุ ม ระบบไมโครคอนโทรลเลอร ควบคุ ม การเป ด - ป ด ลู ก ข า ย
อัตโนมัติ
2.3 มีภาคขยายเสียงไมนอยกวา 80 W. RMS พรอมเครื่องจายไฟ
2.4 ลําโพงฮอรน ทนกําลังวัตตไดไมต่ํากวา 60 W จํานวน 2 - 3 ตัว
2.5 ระบบสายอากาศยาน UHF พรอมสายนําสัญญาณ RG 58 A/U พรอมขั้วตอ
2.6 มิเตอรไฟฟาขนาดไมต่ํากวา 5 แอมป พรอมติดตั้งตามแบบการไฟฟากําหนด

ภาพที่ 3.2 ก เครื่องสงสัญญาณ เครื่องควบคุมการออกอากาศ และ เครื่องจายไฟ
ของหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
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ภาพที่ 3.2 ข เครื่องมิกเซอร

ภาพที่ 3.2 ค ลําโพงมอนิเตอร
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ภาพที่ 3.2 ง เสาอากาศสงสัญญาณของหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
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ภาพที่ 3.2 จ ลําโพง เครื่องรับสัญญาณ และสายอากาศของหอกระจายขาวแบบ ไรสาย
อัตโนมัติ
3.3 การสํารวจสถานที่สําหรับการติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
ขอแตกตางระหวางการติดตั้งหอกระจายขาวแบบเสียงตามสายกับแบบไรสาย
อัตโนมัติ คือรูปแบบของเทคโนโลยีและสวนประกอบของอุปกรณที่ตองใชรวมกันในระบบ
ในขณะที่หอกระจายขาวแบบเสียงตามสายใชอุปกรณเพียงไมกี่ชิ้นสําหรับการออกอากาศ และใช
เทคโนโลยีพื้นฐานทางดานไฟฟาและอิเลคทรอนิกสเปนสวนใหญ แตหอกระจายขาวแบบไรสาย
อั ต โนมั ติ ต อ งใช อุ ป กรณ ร ว มกั น จํ า นวนหลายชิ้ น ทั้ ง ภาคส ง และภาครั บ สั ญ ญาณ นอกจากนี้
อุปกรณแตละชิ้นยังใชเทคโนโลยีระบบไรสาย ซึ่งตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะดานในการ
ใชงานตลอดจนการดูแลรักษา
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อยางไรก็ตาม การสํารวจสถานที่สําหรับการติดตั้งอุปกรณของหอกระจายขาวแบบ
ไรสายอัตโนมัติ มีองคประกอบในการพิจารณาที่ใกลเคียงกับแบบเสียงตามสายอยูบางบางประการ
ดังนี้
แผนภูมิที่ 3.3 องคประกอบในการสํารวจสถานที่ติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ

การสํารวจสถานที่
ติดตั้งหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณ
ภาคสงสัญญาณ

สถานที่ติดตั้งอุปกรณ
ภาครับสัญญาณ

การวิเคราะห
สภาพแวดลอม
บริเวณจุดที่ติดตั้ง

การวิเคราะหลักษณะ
ความเปนชุมชน

1. การสํารวจสถานที่ติดตั้งอุปกรณภาคสงสัญญาณ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควรจัดหาสถานที่เปนสัดสวนสําหรับการติดตั้งอุปกรณภาคสงสัญญาณหรืออุปกรณแมขาย ซึ่งมี
จํานวนมากมายหลายชิ้น เชน เครื่องควบคุมการออกอากาศ เครื่องจายไฟ มิกเซอร ฯลฯ เพื่อ
สะดวกตอการดูแลรักษา เนื่องจากอุปกรณแตละชิ้นในระบบไรสายมีราคาคอนขางสูง หากเปนไป
ไดควรจัดสรางหองสําหรับการออกอากาศโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะชวยใหการติดตั้งและการเก็บ
รักษาอุปกรณมีความเปนระเบียบสวยงาม และถูกตองตามมาตรฐานของอุปกรณ แตละชิ้นแลว ยัง
ชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูประกาศขาวในการจัดรายการออกอากาศอีกดวย
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2. การสํ า รวจสถานที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ภ าครั บ สั ญ ญาณ อุ ป กรณ ใ นส ว นนี้ เช น
มิเตอรจายไฟ เสาอากาศภาครับ เครื่องรับสัญญาณ ลําโพง ฯลฯ สามารถติดตั้งไวตามเสาไฟฟาใน
ชุมชนได โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกกําหนดจุดที่จะติดตั้งไดตามที่ตองการ
แตตองขออนุญาตการติดตั้งจากการไฟฟาสวนภูมิภาคกอน การกําหนดจุดติดตั้งอุปกรณภาครับ
สัญญาณแตละจุด ควรพิจารณาองคประกอบดังตอไปนี้
1) สภาพแวดลอมบริเวณจุดที่ติดตั้ง ควรพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อมีการกระจายเสียง เชน เสียงอาจรบกวนบานพักอาศัย สถานประกอบการที่อยูใกลเคียงหรือไม
หากหลีกเลี่ยงไมได ควรหามาตรการบรรเทาความเดือดรอน เชน การลดความดังเสียงใหเบาลง
การจัดผังรายการออกอากาศในชวงเวลาที่เหมาะสม เปนตน
2) การวิเคราะหลักษณะความเปนชุมชน อุปกรณภาครับสัญญาณแตละจุด
มีราคาคอนขางสูง การกําหนดจุดติดตั้งแตละจุดจึงควรใหมีความเหมาะสมและคุมคา โดยทั่วไป
อุป กรณภาครับ สัญ ญาณ ควรติด ตั้งไวในจุดที่มีชุมชนหนาแนน เพื่อที่จะใหการกระจายเสีย ง
มีความครอบคลุมเกิดประโยชนตอผูฟงมากที่สุด และอาจติดตั้งไวมากกวา 1 จุด หากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเห็นวา การกระจายเสียงไมครอบคลุมพื้นที่เพียงพอตอการรับฟงขาวสารของ
คนในชุมชน
3.4 การประมาณการราคากอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
การกอสรางหอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ สวนใหญเกี่ยวของกับการติดตั้ง
อุปกรณที่ใชในการออกอากาศ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะติดตั้งหอกระจายขาว
แบบไรสายอัตโนมัติ สามารถประมาณการราคาคาติดตั้งอุปกรณไดตามรายการตอไปนี้
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ตารางที่ 3.4 รายการประมาณราคาติดตั้งอุปกรณกระจายเสียงแบบไรสายอัตโนมัติ
ลําดับ

รายการ

1.

ชุดเครื่องเสียง (แมขาย) พรอมอุปกรณ
1. เครื่องสงวิทยุ ความถี่ 420.20 MHz.(ตามที่ กทช. กําหนด)
2. ชุดควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรมีจอ LCD
3. เครื่องจายไฟใหกับระบบเครื่องสงวิทยุ
4. เครื่องมิกเซอรแอมปปริฟลาย
5. เครื่องเลนเทปคาสเซ็ท
6. เครื่องเลน ดีวีดี วีซีดี (คอมแพ็คดิสก)
7. เครื่องเลนจูนเนอร AM/FM สเตริโอ มัลติเพล็กซ
8. ไมโครโฟน แบบตั้งโตะ
9. ลําโพงมอนิเตอร
10. หูฟง (ชนิดครอบศีรษะ)
11. โตะคอลโซลติดตั้งแมขาย
12. เครื่องสํารองไฟใหกับชุดเครื่องสง (แมขาย)
13. ชุดเสาอากาศภาคสง+สายอากาศ UHF/FM 420.20 MHz.

300,000

1ชุด

2.

ชุดเครื่องรับ (ลูกขาย) พรอมอุปกรณ
1. เครื่องรับสัญญาณวิทยุ ความถี่ 420.20 MHz.
2. ชุดไมโครคอนโทรลเลอร เปด – ปด – ปรับลดเสียง
3. ชุดขยายเสียง กําลังสงไมนอยกวา 80 W.
4. ลําโพง กําลังวัตตไมต่ํากวา 80 W. จํานวน 2 – 3 ตัว/ชุด
5. เสาอากาศ ภาครับ + สายอากาศ UHF/FM 420.200 MHz.
6. ชุดจายไฟ (มิเตอร) ใหกับเครื่องรับ (ลูกขาย)

30,000

1ชุด
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3.5 การตรวจสอบเบื้อ งต นและการบํา รุง รัก ษาอุป กรณห อกระจายขา วแบบไร สาย
อัตโนมัติ
ความซับซอนของเทคโนโลยีในระบบไรสาย ทําใหหอกระจายขาวแบบไรสาย
อัตโนมัติ ตองใชอุปกรณในการออกอากาศมากกวาแบบเสียงตามสาย สําหรับอุปกรณสวนใหญ
ที่ตอพวงกันเขาเพื่อใชในการสงออกอากาศนั้น การตรวจสอบเบื้องตนและ การบํารุงรักษา ยังคง
ใชวิธีการเชนเดียวกับแบบเสียงตามสายได กลาวคือผูดูแลอุปกรณระบบไรสายควรใหความสําคัญ
ตอการรักษาความสะอาดของตัวเครื่อง หลีกเลี่ยงความชื้นและฝุนละออง มีการจัดระเบียบบริเวณ
พื้นที่ติดตั้งอุปกรณใหอากาศถายเทไดสะดวก เพื่อไมใหเครื่องเกิดความรอนสูง ตรวจสอบความ
เรียบรอยของการตอพวงอุปกรณแตละชิ้น และการเปด – ปดสวิทชตางๆ อยางรอบคอบ โดย
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือของอุปกรณแตละชิ้นอยางเครงครัด สําหรับอุปกรณบางชิ้นที่ตองใช
เทคโนโลยี ที่ ค อ นข า งซั บ ซ อ น เช น เครื่ อ งควบคุ ม ระบบการทํ า งาน ไมโครคอนโทรลเลอร
เครื่องสง สัญ ญาณ รวมถึงชุดอุป กรณในภาครับ สัญ ญาณซึ่งมัก จะติดตั้งไวในที่สูง ไมส ะดวก
ตอ การตรวจสอบและบํา รุง รัก ษาดว ยตนเอง อุป กรณเ หลา นี้ค วรมอบหมายใหผูชํา นาญการ
เฉพาะทางเปนผูดําเนินการ
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3.6 การเปรียบเทียบขอดีขอเสียของการติดตั้งหอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย และ
แบบไรสายอัตโนมัติ
หอกระจายขาวแบบเสียงตามสาย
ประเด็น
ขอดี
เปรียบเทียบ
ดานการ 1.ประกอบดวยชุดอุปกรณ
จํานวนนอยชิ้นทําใหสะดวกใน
ใชงาน
การติดตั้ง
2.การใชงานไมยุงยากเนื่องจาก
ใชเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบ
เครื่องเสียงที่ใชกันอยูโดยทั่วไป
ดานการ
บํารุงรักษา

ดานราคา
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อุปกรณแตละชิ้นใชเทคโนโลยี
ทางดานไฟฟาและอิเลคทรอนิกส
ที่ไมยุงยาก ทําใหสะดวกในการ
ตรวจสอบและสามารถ
บํารุงรักษาไดดวยตนเอง
1.อุปกรณแตละชิ้นมีราคาถูกกวา
แบบไรสายมากทําใหประหยัด
งบประมาณในการจัดซื้อ
2.คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาอุปกรณถูกกวาแบบ
ไรสายมาก

ขอเสีย
1.ไมสามารถควบคุมการกระจายเสียงใน
แตละจุดใหมีความเหมาะสมตามที่
ตองการได
2.มีขอจํากัดในการคัดเลือกที่ตั้งมากกวา
แบบไรสาย เนื่องจากตองมีพื้นที่สําหรับ
การกอสรางตัวโครงเสาติดตั้งลําโพง

-

สิ้นเปลืองงบประมาณในการกอสรางตัว
โครงเสาติดตั้งลําโพง และในการเดินสาย
ลําโพงไปตามจุดตางๆเปนระยะทางไกล
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใช
ระบบเสียงตามสายภายในหมูบาน และ
ชุมชน

บทที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในอนาคต
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หอกระจายขาวแบบไรสายอัตโนมัติ
ประเด็น
ขอดี
เปรียบเทียบ
ดานการ 1.สามารถควบคุมการกระจาย
เสียงในแตละจุดใหมีความ
ใชงาน
เหมาะสมตามที่ตองการได
2.สามารถใชงานรวมกับ
อุปกรณสารสนเทศอื่นๆได เชน
คอมพิวเตอร ทําใหการใชงานมี
ความหลากหลายและสะดวก
มากขึ้น
ดานการ
บํารุงรักษา

ขอเสีย
1.ประกอบดวยชุดอุปกรณจํานวนหลายชิ้น
การติดตั้งและการใชงานตองใชความรู
ความชํานาญเฉพาะดาน
2.การใชงานอุปกรณคอนขางซับซอน
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีระบบไรสาย
ผูใชงานตองมีความรูความชํานาญในการ
ใชอุปกรณพอสมควร จึงจะใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

ไมเสียคาใชจายในการบํารุงรักษา อุปกรณแตละชิ้นใชเทคโนโลยีระบบ
โครงสรางเสาหอกระจายขาวและ ไรสาย การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
สายลําโพง
ตองใชผูที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
ซึ่งทําใหมีคาใชจายในสวนนี้คอนขางสูง

ดานราคา
-

อุปกรณแตละชิ้นมีราคาสูงมากเมื่อเทียบ
กับอุปกรณในระบบเสียงตามสาย ทําให
สิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อ
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
พ.ศ. 2547
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบ านและชุมชน
พ.ศ.2547
....................................................
เพื่อใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสารและบริการสาธารณะที่
อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ อยางรวดเร็ว กวางขวาง เสมอภาค
และเทาเทียมกัน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
และการเสริมสรางความเข็มแข็งแกประชาคมหมูบานและชุมชน ดานการบริหาร การพัฒนาและ
ตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออก
ระเบียบดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ.2547”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
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หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหาร
สวนตําบล ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยาและสภาองคการบริหารสวน
ตําบล
“หอกระจายขาว” หมายความวา เครื่องมือสื่อสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดสรางขึ้นในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและการ
บริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐใหประชาชนไดรับ
ประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็น ความตองการของประชาชนในทองถิ่นในดานการบริหาร
การพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ
“ขาว” หมายความวา ขอมูล ขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ รวมทั้งขอมูล ขาวสารของประชาชนในทองถิ่น
หรือของรัฐ ที่สื่อใหประชาชนในหมูบานชุมชน ทราบเปนการทั่วไป
“ผูประกาศขาว” หมายความวา ประชาชนในหมูบานและชุมชน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่
กําหนด ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองคการบริหารสวนตําบล
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งไดรับการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นชอบ
แตงตั้ง
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
ขอ 5 ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีอํานาจตีความ
และวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หา กํ า หนดข อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตาม
ระเบียบนี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดแลวรายงานใหกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ยกเวน หรือผอนผัน
หมวด 2
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ขอ 6 ใหมีค ณะกรรมการบริหารการดํา เนินงานหอกระจายขา วประจํา หมูบา นและ
ชุมชนประกอบดวย
(1) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือชางโยธา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ มอบหมายเปนที่ปรึกษา
(2) ผูที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ไมเกิน 3 คน เปนกรรมการ
(3) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เ ห็นตาม
สมควร เปนกรรมการ
ให ค ณะกรรมการบริ ห ารการดํ า เนิ น งานหอกระจายข า วประจํ า หมู บ า นและชุ ม ชน
คัดเลือกกันเองใหมีประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่งคน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการในกรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย จัดทําผังรายการ ผลิตขาว คัดเลือก
ขาวสารที่จะเผยแพร ควบคุมการเผยแพรขาวสาร คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในหมูบาน
หรื อ ชุ ม ชน ซึ่ ง อาจจะเป น ประชาชน ข า ราชการ หรื อ พนั ก งานองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น เปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน
เสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้ง เพื่อทําหนาที่ในการประกาศขาวประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารที่ผ านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํ า
หมู บ า นและชุ ม ชนแล ว รวมทั้ ง การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและป ญ หาอุ ป สรรคต อ องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ
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ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหอกระจายขาวอยูในเขตพื้นที่กําหนดระเบียบปฏิบัติ
และดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ตามความในขอนี้
ขอ 7 บุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย และบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก
จากประชาคมหมูบานหรือชุมชน ตามความใน ขอ 6 (2) และ ขอ 6 (3) ตามลําดับ ตองมีคุณสมบัติ
ตาม (1) ถึง (5) และไมมีลักษณะตองหามตาม (6) ถึง (10) ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ
(2) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ในหมูบาน
หรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมานานแลวไมนอยกวา 180 วัน
(3) มีความจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(4) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม
(5) มีความเปนกลางทางการเมือง
(6) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(7) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ
(8) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได
(9) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกหรือถูกคุมขังอยูโดย
หมายของศาลหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(10) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป
และพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย
หรือวันที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนดําเนินการคัดเลือก เวนแตความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท
ขอ 8 คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน อยู
ในวาระคราวละสองปนับแตวันที่ดํารงตําแหนง
ขอ 9 คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพน
จากตําแหนงเมื่อ
(1) ครบกําหนดวาระ
(2) ตาย
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(3) ลาออกโดยยื่ น หนั ง สื อ ลาออกต อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ที่ตนดํารงตําแหนงอยู
(4) ยายออกจากหมูบานหรือชุมชน นั้น
(5) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 7
(6) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหกรรมการที่เหลือพนจากตําแหนง
(7) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด
ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท
ขอ 10 ใหมี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ หารการดํ า เนิน งานหอกระจายข า วประจํ า
หมูบานและชุมชน อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
จึงเปนองคประชุม
ขอ 11 ในการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยูในระเบียบวาระการประชุม
เทานั้น
ขอ 12 มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปนผูชี้ขาด
และใหถือวาเปนที่สุด
ขอ 13 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน มีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออกเสียง
ลงมติ
ขอ 14 ใหประธานคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน สงรายงานการประชุมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายใน 15 วัน นับ
แตวันประชุม
หมวด 3
การบริหารการดําเนินงาน
ขอ 15 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
มี ส ว นร ว มในการกํ า หนดพื้ น ที่ ก ารติ ด ตั้ ง หอกระจายข า วประจํ า หมู บ า นและชุ ม ชน รวมทั้ ง
การควบคุมดูแลรักษา
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ขอ 16 การใช ห อกระจายข า วที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ต อ งอยู ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด และอยู ภ ายใต ก ารควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ดังตอไปนี้
(1) การขอใชห อกระจายขา วในการประชาสั มพันธ หาเสียงเลือกตั้ง จะตอ ง
อนุ ญ าตให ผู ส มั ค รหรื อ ผู แ ทนผู ส มั ค รและพรรคการเมื อ งใช บ ริ ก าร
หอกระจายขาวอยางเปนธรรมและเสมอภาค โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(2) การใชหอกระจายขาวเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแนะนํา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ส มั ค รหรื อ พรรคการเมื อ ง ต อ งประชาสั ม พั น ธ ใ ห อ ย า ง
เปนธรรมและทั่วถึง
(3) ในระหวา งที่มีก ารรณรงค ประชาสัม พันธ ก ารเลือกตั้ง ใหผูป ระกาศขา ว
ประจําหมูบานและชุมชน ใชหอกระจายขาวประกาศขาวหรือประชาสัมพันธ
อยางระมัดระวัง และเกิดความเปนธรรม
(4) เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชน ในสถานศึกษาหรือในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ใชบริการหอกระจายขาว เพื่อแสดงความคิดเห็น
เช น อ า นข า ว อ า นบทความ หรื อ เรี ย งความเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ
การเลือกตั้ง
ขอ 17 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
คัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบรายการ โดยพิจาณาคัดเลือกเรื่องดังตอไปนี้ ประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม
(1) นโยบายของรัฐบาลและสวนราชการ
(2) โครงสรางการจัดองคกรอํานาจหนาที่และการดําเนินงานของรัฐ
(3) กฎมติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช
บังคับเปนการทั่วไป
(4) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน
(5) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น
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(6) การบริการสาธารณะที่อยูในอํานาจหนาที่ของจังหวัด อําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับประชาชนในหมูบานและชุมชน
(7) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการ
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชนในหมูบานและชุมชนเกี่ยวกับ
การบริหารการพัฒนาทองถิ่น การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เพลง บทความ สารคดี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
การพัฒนาอาชีพ เปนตน
(8) อื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุ ม ชนพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า จะเป น ประโยชน ต อ หมู บ า นและชุ ม ชน
ไมกอใหเกิดความเสียหายแกราชการหรือบุคคลอื่น
ขอ 18 กรณี ที่ รั ฐ บาลหรื อ ส ว นราชการมี น โยบายที่ จ ะประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชน
รับทราบใหผูวาราชการจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชาสัมพันธนโยบายนั้น
ขอ 19 ห า มมิ ใ ห ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ข า วในลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ ผ า นทาง
หอกระจายขาว
(1) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย
(2) อาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ความมั่ น คงของประเทศ ความสั ม พั น ธ
ระหวางประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(3) เปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิดความ
เสียหายใดๆ ขึ้นภายหนา
(4) อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
(5) เปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
ขอ 20 ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผูประกาศขาว
ประจําหมูบานและชุมชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามครบถวนตามขอ 7 (2) ถึง 7 (10)
และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย และอายุไมนอยกวา 18 ปบริบูรณ
(2) มีความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
(3) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับของประชาชน
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(4) สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและประชาชนจากสื่อตางๆ เปนประจํา
ขอ 21 ผูประกาศขาว มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารใหประชาชนในหมูบานและชุมชนทราบ
(2) พิจารณาคัดเลือกขาว การผลิตขาวและจัดรูปแบบรายการเสนอคณะกรรมการ
บริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความ
เห็นชอบเปนรายสัปดาหหรือประจําเดือน เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ
(3) จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ความเข า ใจเรื่ อ ง โครงการ หรื อ ผลงาน
รั ฐ บาลโดยเฉพาะโครงการที่ ต อ งการความร ว มมื อ ระหว า งราชการกั บ
ประชาชน หรือโครงการที่มีผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร
(4) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือ
(5) อื่น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริห ารการดํา เนิน งานหอกระจายขา วประจํ า
หมูบานและชุมชนมอบหมาย
ขอ 22 ผูประกาศขาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับแตไดรับการเลือกตั้ง
และสถานภาพผูประกาศขาว สิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการดําเนินงาน
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ 20
(4) กระทําการฝาฝนระเบียบนี้ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคําสั่งใหออก
ตามมติคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชน
เมื่อสถานภาพของผูประกาศขาวสิ้นสุดลงตามความในขอนี้ ใหคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
ตามความในขอ 20 เสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูประกาศขาวประจํา
หอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนแทนภายใน 15 วัน
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ขอ 23 ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ดูแลบํารุงรักษา และซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหอยูในสภาพที่ใชงานได
อยูเสมอ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความชวยเหลือดานเทคนิคและงบประมาณตามความ
จําเปน
ขอ 24 คณะกรรมการบริหารการดําเนินการหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
อาจตั้ งกองทุน หอกระจายขาวประจํ าหมูบ านและชุมชน เพื่อเปนคา ใชจ า ยในการบริหารงาน
การดูแลและซอมบํารุง
ขอ 25 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานหอกระจายขาว
ประจําหมูบานและชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแกคณะกรรมการบริหาร
การดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2547

(นายประชา มาลีนนท)
รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตั ิราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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ที่ มท 0810.4/9344

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300
3 ธันวาคม 2546

เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกแบบรายละเอียดเสาติดตั้งลําโพง
เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการ
สิ่งที่สงมาดวย แบบคุณลักษณะทั่วไปของเสาติดตั้งลําโพง จํานวน 1 ฉบับ
ดวยรัฐบาลมีนโยบายเรงดวนใหกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศจํานวน 30,600 แหง กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่ น ในฐานะหนว ยงานรับ ผิ ด ชอบดํ า เนิ นการ จึ ง ขอความอนุเ คราะหก รมโยธาธิก ารและ
ผังเมืองไดโปรดออกแบบรายละเอียดเสาติดตั้งลําโพงหอกระจายขาว ตามคุณลักษณะทั่วไปที่สง
มาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
สวนสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม
โทร. 0-2243-2226 ตอ 116-118
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ที่ มท 0715.1/681

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
28 มกราคม 2547

เรื่อง ขอความอนุเคราะหออกแบบรายละเอียดเสาติดตั้งลําโพง
เรียน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อางถึง หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0810.4/9344 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2546
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบกอ สร า งเสาติ ดตั้ งหอกระจายเสียงกรมส งเสริ มการปกครองทอ งถิ่ น
เลขที่แบบ 11761-11764 จํานวน 2 ชุด
2. รายการประมาณราคาคากอสรางแบบ ปร.4 จํานวน 2 แผน
ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงวารัฐบาลมีนโยบาย
เรงดวนใหกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ จํานวน 30,600 แหง กรมฯ ในฐานะหนวยงานรับ ผิดชอบดําเนินการ จึงขอความ
อนุเคราะหกรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบรายละเอียดเสาติดตั้งลําโพงหอกระจายเสียง
ตามคุณลักษณะทั่วไปที่สงมา นั้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดดําเนินการออกแบบกอสรางเสาติดตั้งหอกระจายเสียง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พรอมประมาณราคาคากอสราง เปนเงิน 10,359.- บาท (หนึ่ง
หมื่นสามรอยหาสิบเกาบาทถวน) (ราคาตอ 1 แหง) เสร็จเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดที่สงมาดวย
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
สมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ
(นายสมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

สํานักวิศวกรรมโครงสรางและงานระบบ
โทร. 0-2299-4813-17
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ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ว 1700

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา ดุสิต กทม. 10300
21 ตุลาคม 2547

เรื่อง

แบบฐานรากของแบบแปลนมาตรฐานเสาติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
เพิ่มเติม

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อางถึง 1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/6672 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.2/ว 1302 ลงวันที่
1 กันยายน 2547
สิ่งที่สงมาดวย 1. แบบกอสราง เลขที่แบบ ย.12464 สําหรับฐานรากรูปแบบเสาเข็ม
2. แบบกอสราง เลขที่แบบ ย.12388 สําหรับฐานรากรูปแบบฐานแผ
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดสรรงบประมาณใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน/ชุมชน ตามรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิ ค ของหอกระจายข า วที่ จั ด ส ง ให ซึ่ ง ปรากฏว า สภาพพื้ น ที่ ใ นหลายจั ง หวั ด ไม ส ามารถ
ตอกเสาเข็มตามที่กําหนดในแบบแปลนมาตรฐานได และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการเสาเข็ม โดยปรับ
รายการใหเหมาะสมตามสภาพของพื้นที่ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรองขอ ตามความ
จําเปนไดภายในวงเงินที่กําหนด ความละเอียดทราบแลว นั้น
บัดนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดออกแบบฐานรากเพิ่มเติมจากรูปแบบเดิม
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือกรูปแบบฐานรากที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
ของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
ภาคผนวก ข
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1. แบบกอสราง เลขที่แบบ ย.12464 สําหรับฐานรากรูปแบบเสาเข็ม
2. แบบกอสราง เลขที่แบบ ย.12388 สําหรับฐานรากรูปแบบฐานแผ
กรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหก ารดําเนินการ
กอสรางหอกระจายขาวเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงขอใหจังหวัดสงรูปแบบฐานรากที่
กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบเพิ่มเติมเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเลือก
รูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อใชในการกอสรางหอกระจายขาว ทั้งนี้ใหอยูภายใน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
จึง เรีย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณาดํา เนิน การ โดยขอให กํ าชั บ ท อ งถิ่ นจั ง หวัด แจ ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายใน 3 วันทําการนับแตไดรับหนังสือฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ฟกอังกูร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวม
สวนสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โทร. 0-2241-9000 ตอ 4112 โทรสาร 0-2241-6931
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(ตัวอยาง)
แบบสอบถามความตองการหอกระจายขาวในชุมชน
หมูที่ …………………
1. สถานภาพในครอบครัวของผูใหขอมูล
(1) หัวหนาครอบครัว
(2) คูสมรส
(3) ญาติพี่นอง
(4) ผูอาศัย
อายุ ……….ป
2. การศึกษา
(1) ไมไดเรียนหนังสือ
(2) ประถมศึกษา
(3) มัธยมศึกษาตอนตน
(4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
(5) ปริญญาตรีหรือสูงกวา
3. ทานตองการทราบขาวสารตางๆเปนประจําทุกวัน
(1) ตองการ
(2) ไมตองการ
4. ขาวประเภทใดที่ทานตองการทราบ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(1) ขาวเกี่ยวกับชุมชน
(2) ขาวหรือประกาศจากหนวยงานตางๆ
(3) ขาวอื่นๆ เชน…………………………………………………………….….…
5. ทานคิดวาการมีหอกระจายขาวจะทําใหการรับรูขาวสารมีมากขึ้น
(1) ใช
(2) ไมใช
6. ถามีการกอสรางหอกระจายขาว ทานอยากใหสรางตรงที่ใด
.........................................................................................................................................
8. เวลาที่เหมาะสมของการออกอากาศภาคเชา ทานคิดวาควรเปนเวลาใด
(1) 06.00 – 06.30 น.
(2) 06.30 – 07.00 น.
(3) 07.00 – 07.30 น.
(4) เวลาอื่นๆ โปรดระบุ..........................................
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9. เวลาที่เหมาะสมของการออกอากาศภาคเย็น ทานคิดวาควรเปนเวลาใด
(1) 16.30 – 16.45 น.
(2) 16.45 – 17.00 น.
(3) 17.00 – 17.15 น.
(4) เวลาอื่นๆ โปรดระบุ........................
10. ทานคิดวาการออกอากาศ ควรมีการจัดผังรายการหรือไม
(1) ควร เพราะ..................................................................................................
(2) ไมควร เพราะ.............................................................................................
11. ทานตองการใหการออกอากาศใชภาษาใด (ในกรณีที่ชุมชนนั้นมีความแตกตางทางดานภาษา)
(1) ภาษากลาง
(2) ภาษาถิ่น โปรดระบุ.....................................................................................................
12. ทานมีขอเสนอแนะอื่น ๆ สําหรับการติดตั้งและการดําเนินงานหอกระจายขาวในชุมชน
ของเราหรือไม
…………………………………………………………………………….……………...……
…………………………………………………………………………….……………...……
…………………………………………………………………………….……………...……
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( ตัวอยาง )
แบบประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชน
ตอการรับฟงขอมูลขาวสารจากหอกระจายขาว
หมูที่…………ตําบล…………........……อําเภอ………….....…….....จังหวัด.....................……….
ครั้งที่…………../……………..
คําแนะนํา โปรดใสเครื่องหมาย 3 หนาขอที่ทานตองการเลือกเพียงคําตอบเดียว
1. เสียงที่ทานรับฟงจากหอกระจายขาวเปนอยางไร
1) เสียงดังเกินไป
2) พอดีแลว
3) เสียงเบาเกินไป
2. การจัดรายการทางหอกระจายขาวในหมูบานทานคิดวามีประโยชนหรือไม
1) มีประโยชนมาก
2) มีประโยชนปานกลาง
3) ไมมีประโยชน
3. การกระจายเสียงในหมูบานมีประโยชนตอทานอยางไร
1) ใหความรู ขาวสารที่มีประโยชน ตออาชีพและชีวิตประจําวัน
2) ประโยชนอื่นๆ ระบุ……………………………......................…......……
3) ไมมีประโยชน
4. ผูประกาศขาวที่จัดรายการอยูทุกวันเปนอยางไร
1) เหมาะสมดีแลว
2) ควรปรับปรุง ระบุ………………………….
3) ควรเปลี่ยนผูประกาศขาว
5. การกระจายเสียง ควรใชภาษาใดบางจึงจะเขาใจงาย
1) ภาษากลางทั้งหมด
2) ใชภาษาทองถิ่น
3) ใชทั้งสองภาษา
6. ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการจัดรายการทางหอกระจายขาว
1) ควรใหมีการจัดรายการ เพราะ……………………………………....……..
2) ไมควรมีการจัดรายการ เพราะ…………………………………....………..
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7. ตารางการออกอากาศที่จัดไว จันทร - อาทิตย เหมาะสมดีหรือไม
1) เหมาะสมดีแลว
2) ควรจัดเพิ่มมากกวานี้
3) ไมเหมาะสมเพราะ……………………………..............................……….
8. ถามีการเปดเพลงประกอบรายการ เพลงที่เปดควรเปนเพลงประเภทใด
1) เพลงลูกทุง
2) เพลงสตริง
3) เปนเพลงหลายประเภทรวมกัน
9. เวลาในการเปดเสียง ภาคเชาควรเปนเวลาใด
1) 06.00 - 06.30 น.
2) 06.30 - 07.00 น.
3) 07.00 - 07.30 น.
4) อื่น ๆ ระบุ…………………..
10. เวลาในการเปดเสียง ภาคเย็นควรเปนเวลาใด
1) 16.00 - 16.30 น.
2) 16.30 - 17.00 น.
3) 17.00 - 17.30 น.
4) อื่น ๆ ระบุ…………………..
11. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานหอกระจายขาว
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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(ตัวอยาง)
ขอบังคับชมรมหอกระจายขาวจังหวัด……………………..
หมวดที่ 1 ขอความทั่วไป
ขอ 1 ชมรมนี้เรียกวา ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด………………..
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใชตั้งแตวันที่………………………เปนตนไป
ขอ 3 สํานักงานของชมรมตั้งอยูที่………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
ขอ 4 เครื่องหมายของชมรมเปนรูป……….....ขอความ"ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด………….."
ขอ 5 ในขอบังคับนี้
ชมรม หมายถึง ชมรมหอกระจายขาวจังหวัด……………...............…
สมาชิก หมายถึง สมาชิกชมรมหอกระจายขาวจังหวัด………….……
ขอ 6 การกอตั้งชมรม กอตั้งเมื่อวันที่…………………….......................…..
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค
ขอ 7 ชมรมมีวัตถุประสงคเพื่อ
7.1 เพื่อเสริมสรางความสามัคคีของสมาชิก
7.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณของสมาชิกชมรมอยางอิสระตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
7.3 เพื่อรวมมือกับองคกรการกุศล และองคกรอื่น ๆ
7.4 เพื่อสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมทางราชการ สมาชิกและบุคคลทั่วไปตามความ
เหมาะสม
7.5 เพื่อพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของคนในชุมชน
7.6 เพื่อพัฒนาสังคมใหมีคุณธรรม และวิถีประชาธิปไตย
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7.7 ชมรมนี้ไมเกี่ยวกับการเมือง
7.8 เพื่อเปนศูนยกลางประสานการถายทอดความรู วิชาการ ขอมูลขาวสารดานการ
ประกอบธุรกิจ การลงทุน การตลาด เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนใหเขมแข็ง
หมวดที่ 3
สมาชิกภาพ และการขาดจากการเปนสมาชิกภาพ
ขอ 8 สมาชิกของชมรมมี 3 ประเภท
8.1 สมาชิกสามัญ ไดแก สมาชิกหอกระจายขาวในเขตความรับผิดชอบของจังหวัด…..…
8.2 สมาชิกวิสามัญ ไดแก กลุม/องคกรทั่วไปที่สนใจ สมัครเปนสมาชิกชมรม
8.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก บุคคลที่คณะกรรมการชมรมเห็นควรเชิญเขาเปนสมาชิก
กิตติมศักดิ์
ขอ 9 ผูสมัครเขาเปนสมาชิกชมรมตองยื่นใบสมัครตามแบบฟอรมของชมรม ณ ที่ทําการชมรม
โดยมีคาใชจายในการสมัครดังนี้
- คาสมัคร (คาลงทะเบียน)
20. บาท
- คาบํารุงปละ
100. บาท
- ชําระครั้งเดียว
600. บาท
ขอ 10 สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดในกรณีดังนี้
10.1 กลุมหยุดดําเนินการ
10.2 ลาออก
10.3 ไมปฏิบัติตามระเบียบของชมรมฯ และคณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ใหออก
10.4 สมาชิกขาดสงคาบํารุง 1 ป
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หมวดที่ 4
รายไดและรายจายของชมรม
ขอ 11 ชมรมมีรายไดจากกิจกรรมดังนี้
11.1 คาสมัครเปนสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
11.2 การจัดกิจกรรมของชมรม
11.3 ผูบริจาค
11.4 คาบํารุงของสมาชิก
11.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
ขอ 12 ชมรมมีรายจายสําหรับกิจกรรมดังนี้
12.1 เพื่อสวัสดิการแกสมาชิก
12.2 เพื่อสาธารณประโยชน
12.3 การดําเนินกิจกรรมของชมรม
หมวดที่ 5
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
ขอ 13 สิทธิหนาที่ของสมาชิก
13.1 มีสิทธิ์เขาใชสถานที่ของชมรมโดยเทาเทียมกัน
13.2 มีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ที่ชมรมจัดใหมีขึ้น
13.3 มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการตางๆ ที่ไดจัดใหมีขึ้น
13.4 มีสิทธิ์เขารวมประชุมของชมรม ฯ
13.5 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบมีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง หรือไดรับการเลือกตั้งเปน
คณะกรรมการของชมรม ฯ
13.6 มีสิทธิ์รองขอตอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของชมรม
โดยมีสมาชิกเขาชื่อรวม
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13.7 มีสิทธิ์รวมกันอยางนอยครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด รองขอตอคณะกรรมการใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญได
13.8 มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของชมรมโดยเครงครัด
13.9 มีหนาที่ประพฤติตนใหสมเกียรติที่เปนสมาชิกชมรม
13.10 มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมฯ
13.11 มีหนาที่รวมกิจกรรมที่ชมรมฯ ไดจัดใหมีขึ้น
13.12 มีหนาที่เผยแพรชื่อเสียงของชมรมฯ ใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
13.13 มีหนาที่รวมประชุมทุกครั้งที่มีการรวมประชุม
13.14 เมื่ อ สมาชิ ก มี ก ารเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารฯ หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่อยู ใหแจงการเปลี่ยนแปลงใหเลขานุการชมรมฯทราบ
หมวดที่ 6
คณะกรรมการและการดําเนินงาน
ขอ 14 ใหมีคณะกรรมการ 1 คณะจํานวนไมนอยกวา 15 คน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน
เหรัญญิก เลขานุการ และคณะกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ขอ 15 คณะกรรมการอยูในตําแหนงไดตามวาระ 2 ป เมื่อครบกําหนดคณะกรรมการฯจะพนจาก
ตําแหนงทั้งคณะ
ขอ 16 เมื่อคณะกรรมการชุดเกา พนจากตําแหนงตามวาระ ใหคณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติงาน
จนกวาคณะกรรมการชุดใหมเขารับหนาที่
ขอ 17 คณะกรรมการวางลงดวยเหตุผลใดก็ตาม ใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนงแทน
โดยใหผูที่ไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงในวาระเทากับที่ตนแทนและแจงใหสมาชิกทราบ
ขอ 18 จัดทําเอกสารการรายงานอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ขอ 19 ดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค
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หมวดที่ 7
การลงทะเบียน การเงิน การบัญชี
ขอ 20 คณะกรรมการตองจัดใหมีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่กําหนด และเก็บรักษาไวที่สํานักงาน
พรอมหลักฐานและเอกสารที่ใชประกอบการลงทะเบียน
ขอ 21 ชมรมจะตองจัดทําบัญชีแสดงฐานะการเงินไวที่สํานักงาน
ขอ 22 เงินทุนทุกประเภทของชมรมฯ ตองฝากไวกับธนาคารในนามของชมรม โดยมีผูรับผิดชอบ
ฝาก ถอน จํานวน 3 คน โดยมีผูลงนามเบิกจายอยางนอย 2 ใน 3 เหรัญญิกมีอํานาจเก็บเงิน
ไวเบิกจายไดไมเกิน 1,000. บาท
ขอ 23 ประธานมีอํานาจสั่งจายไดครั้งละไมเกิน 3,000. บาท คณะกรรมการมีอํานาจสั่งจายได
ครั้งละไมเกิน 1,000. บาท
ขอ 24 เงินหรือผลประโยชนที่ชมรมฯ ไดรับถือเปนของชมรมทั้งสิ้น
ขอ 25 ใหคณะกรรมการแตงตั้งสมาชิกจํานวน ไมนอยกวา 14 คน ตรวจสอบการเงินของชมรมฯ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 26 ใหเหรัญญิกจัดทําบัญชีงบดุล เสนอตอที่ประชุมใหญ
ขอ 27 หลักฐาน เอกสารทางทะเบียนการเงิน บัญชี และงบดุลตองเก็บไวที่สํานักงาน
หมวดที่ 8
การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ
ขอ 28 การแก ไ ขหรื อ เพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ จะกระทํ า ได โ ดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ละต อ งมี ค ะแนน
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกในที่ประชุมและไมขัดตอวัตถุป ระสงคของชมรมหรือ
กฎหมาย
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หมวดที่ 9
การเลิกชมรมและการชําระบัญชี
ขอ 29 ชมรมจะเลิกกิจการไดตอเมื่อมติที่ประชุมใหญใหเลิก
ขอ 30 เมื่อมีการเลิกชมรม ใหคณะกรรมการจัดใหมีการชําระบัญชีและจัดการทรัพยสินตามมติที่
ประชุมใหญ
ขอ 31 กรณีที่ประธานหรือคณะกรรมการดําเนินการจายเงินไมชอบดวยขอบังคับ ใหผูสั่งจายเปน
ผูรับผิดชอบสงเงินคืนภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ชมรมมาแจงใหทราบ
หมวดที่ 10
บทเฉพาะกาล
ขอ 32 ใหประธานชมรมหอกระจายขาวจังหวัด…………………เปนผูลงนามในระเบียบชมรม

ลงชื่อ…………………………………...........…….
(
)
ประธานชมรมหอกระจายขาวจังหวัด……………..
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สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

174

ภาคผนวก ฉ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย

แบบ บว.6

รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใชความถี่วิทยุสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โปรดอานกอนกรอกรายละเอียดลงในคําขออนุญาตฉบับนี้
1. โปรดกรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจงใหถูกตองครบถวน และกาเครื่องหมาย 9
ลงใน  ที่ตองการ หากกรอกรายละเอียดไมถูกตองครบถวน อาจเปนสาเหตุใหการพิจารณา
ลาชา
2. ผูยื่นคําขออนุญาตตองเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา ประธานสภาตําบล ประธานกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือผูที่
ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี
สวนที่ 1 รายละเอียดของผูขออนุญาต
ขาพเจา_________________________________อายุ________ป เชื้อชาติ___________
สัญชาติ______________อาชีพ__________________อยูบานเลขที่__________หมูที่__________
ซอย___________________ถนน______________________ตําบล/แขวง___________________
อําเภอ/เขต_______________จังหวัด_____________________โทรศัพท____________________
โทรสาร_______________E-mail Address________________รหัสไปรษณีย________________
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่________________________________________________
ชื่อหนวยงาน_______________________วันออกบัตร____________บัตรหมดอายุ____________
มีความประสงคจะขออนุญาตใชความถี่วิทยุเพื่อใชในราชการของ_________________________
สํานักงานอยูเลขที่_______หมูที่_______ซอย________________ถนน_____________________
ตําบล/แขวง____________________อําเภอ/เขต_________________จังหวัด_________________
โทรศัพท_________________โทรสาร________________E-mail Address__________________
รหัสไปรษณีย________________________
ภาคผนวก ฉ
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สวนที่ 2 เอกสารประกอบคําขออนุญาต
 แผนผังแสดงที่ตั้งสถานีฐาน (Base Station) และเขตบริการ
 หนั ง สื อ ยิ น ยอมการอนุ ญ าตให ติ ด ตั้ ง สายอากาศของสถานี ฐ าน (Base Station)
จากกรมการบินพาณิชย (กรณีสถานีฐานมีสถานที่ที่ติดตั้งอยูภายในบริเวณเขต
ปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศบริ เ วณใกล เ คี ย งสนามบิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
เดินอากาศ พ.ศ. 2497)
 สําเนาสัญญาการซื้อขายหรือใบสั่งซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม (กรณีขอใชความถี่วิทยุ
เครื่องวิทยุคมนาคมและรับรองการทําหรือนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมกัน)
สวนที่ 3 รายละเอียดการขออนุญาต
1. ลักษณะการขออนุญาต
 1.1 ขอรับการจัดสรรความถี่วิทยุ (กรณียังไมเคยไดรับอนุญาตใหใชความถี่วิทยุ)
 1.2 ขอใชเครื่องวิทยุคมนาคม และ/หรือ ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม โดย
ใชความถี่วิทยุที่ไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือที่______________________
ลงวันที่__________________(กรณีเคยไดรับอนุญาตใหใชความถี่วิทยุ จากกรมไปรษณียโทรเลขแลว)
ซึ่งขายสื่อสารวิทยุคมนาคมเดิม ปจจุบันมีเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ จํานวน_____เครื่องแลว)
ชนิดเคลื่อนที่ จํานวน_________ เครื่อง และชนิดประจําที่ จํานวน__________ เครื่อง
 1.3 ขอยายสถานที่  ตั้งสถานีฐาน (Base Station)  ใชเครื่องวิทยุคมนาคม
โดยใชความถี่วิทยุที่ไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือที่___________________
ลงวันที่______________________
2. วันเริ่มใชงาน______________________________________________________
3. สัญญาณเรียกขาน (เฉพาะสถานีฐาน)____________________________________
4. ชนิดของเครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่จะนํามาใชงาน
 4.1 สถานีฐาน (Base Station) จํานวน_____สถานี โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม
ชนิดประจําที่ จํานวนสถานีละ_______เครื่อง รวม_______เครื่อง
 4.2 สถานีเคลื่อนที่ (Mobile Station) จํานวน_______สถานี โดยใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมชนิดเคลื่อนที่ จํานวนสถานีละ______เครื่อง รวม_______เครื่อง
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 4.3 ชนิดมือถือ จํานวน_______เครื่อง
 4.4 อื่น ๆ _____________________________________________________
5. เครื่องวิทยุคมนาคมที่จะนํามาใชงานตามขอ 4. (กรณีขอใชความถี่วิทยุ เครื่องวิทยุ
คมนาคมและรับรองการทําหรือนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมพรอมกัน)
 5.1 ชนิดประจําที่ ตราอักษร_______________รุน/แบบ_________________
กําลังสง_____________วัตต จํานวน____________เครื่อง
 5.2 ชนิดเคลื่อนที่ ตราอักษร_______________รุน/แบบ_________________
กําลังสง_____________วัตต จํานวน____________เครื่อง
 5.3 ชนิดมือถือ ตราอักษร________________รุน/แบบ_________________
กําลังสง_____________วัตต จํานวน____________เครื่อง
 5.4 อื่น ๆ _____________________________________________________
(หากมีรายละเอียดเครื่องวิทยุคมนาคมจํานวนมากใหใชใบแนบ)
ทั้งนี้ ไดรับรองการ  ทํา  นําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมดังกลาวใหกับ (บริษัท/
หาง/ราน)______________________________________________________________________
ตามสัญญาซื้อขายหรือใบสั่งเลขที่________________ลงวันที่________________
6. สถานที่ตั้งสถานีฐาน (แนบแผนผังประกอบ) ติดตั้งใชงาน ณ_________________
เลขที่________หมูที่________ซอย______________________ถนน_______________________
ตําบล/แขวง__________________อําเภอ/เขต_________________จังหวัด___________________
Longitude_______________Latitude______________อยูหางจากสนามบิน__________กิโลเมตร
และมีความสูงสายอากาศจากพื้นดินของสถานีฐาน______เมตร (หากมีสถานีฐานมากกวา 1 สถานี
ใหใชใบแนบ)
7. สถานที่ตามขอ 6. หางจากถนน______กิโลเมตร มีสถานที่ใกลเคียงที่สังเกตไดงาย
(สถานที่ราชการ/โรงเรียน/วัด/อื่นๆ) คือ______________________________________________
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8. วัตถุประสงคในการขออนุญาต________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. จํานวนเจาหนาที่ที่ป ฏิบัติงานมีทั้งหมด จํานวน________คน และมีรายละเอียด
เวลาการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตั้งแต_____________น. ถึง_______________น.
สวนที่ 5
ขาพเจาขอรับรองวาขอความทั้งหมดนี้เปนความจริงทุกประการและขาพเจาจะปฏิบัติ
ใหถูกตองตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งใดๆ ที่เกี่ยวของกับการใชความถี่วิทยุดังกลาว
ทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………….………
(………..…………………….…)
ตําแหนง…………………………….…..
วันที่……….../…….…../………..
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คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ 119/2549
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-------------------------------ดวยในปงบประมาณ 2549 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการจัดทําพรอมทั้งวาจางสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่มีความรู ความสามารถจัดทํา
มาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 23 มาตรฐาน
โดยแบงคณะทํางานรับผิดชอบออกเปน 4 คณะ ดังนี้
- คณะทํางานที่ 1 รับผิดชอบ มาตรฐานสะพาน มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย มาตรฐานโรงฆาสัตว มาตรฐานสถานี
ขนสงทางน้ํา มาตรฐานสถานีขนสงทางบก และมาตรฐานหองน้ํา
สาธารณะ
- คณะทํางานที่ 2 รับผิดชอบ มาตรฐานการสงเสริมการพัฒนาสตรี มาตรฐานการ
ส ง เสริ ม อาชี พ มาตรฐานการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานด า นเอดส
มาตรฐานการจัดการที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย มาตรฐานหอพัก
และมาตรฐานการคุมครองผูบริโภค
- คณะทํางานที่ 3 รับผิดชอบ มาตรฐานดานการทะเบียนและการอนุญาต มาตรฐาน
ดานการเปรียบเทียบปรับ มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน มาตรฐาน
หอกระจายขาว และมาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน
- คณะทํางานที่ 4 รับผิดชอบ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม มาตรฐานการพัฒนา
ปาชุมชน มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน มาตรฐานการสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น มาตรฐาน
การสงเสริมการทองเที่ยว และ มาตรฐานการสงเสริมกีฬา
เพื่อใหมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความถูกตอง เหมาะสมสําหรับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนคูมือ/แนวทางในการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะ
ตามอํานาจหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่น สนองตอบความตองการและความพึงพอใจ
ของประชาชน จึงแตงตั้งคณะทํางานพิจารณารางมาตรฐานการบริหาร/การบริการสาธารณะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงรางมาตรฐาน 23 มาตรฐานดังกลาว ตามบัญชีรายชื่อแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2549
ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ
(นายชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ)
รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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บัญชีรายชื่อคณะทํางานที่ 3
พิจารณารางมาตรฐานหอกระจายขาว
แนบทายคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 119 /2549 ลงวันที่ 12 เมษายน 2549
--------------------------------------------------------รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ประธานคณะทํางาน
(ผูรับผิดชอบกลุมภารกิจดานการศึกษาวิจัย คณะทํางานและการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น และมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น)
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลทาสะอาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
คณะทํางาน
นายกเทศมนตรีตําบลคอกชาง จังหวัดยะลา
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนานาค จังหวัดนราธิวาส
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลตนธงชัย จังหวัดลําปาง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย จังหวัดนครสวรรค
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแซง จังหวัดเพชรบูรณ
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วดอน จังหวัดสกลนคร
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลปากตม จังหวัดเลย
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลปงหวาน จังหวัดชุมพร
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลอาวนาง จังหวัดกระบี่
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลพังราด จังหวัดระยอง
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
คณะทํางาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลจําปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะทํางาน
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นายกองคการบริหารสวนตําบลบางคูรัด จังหวัดนนทบุรี
ทองถิ่นจังหวัดชุมพร
ทองถิ่นจังหวัดระยอง
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
ผูแทนสํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวม
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น สํานักมาตรฐานการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนสํานักคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ผูแทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ผูแทนกรมประชาสัมพันธ สํานักนายกรัฐมนตรี
ผูแทนสมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
ผูแทนบริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
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ที่ปรึกษา
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นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต

ใชบางยาง
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

คณะผูจัดทําในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายวสันต
2. นายอํานวย

วรรณวโรทร
ตั้งเจริญชัย

3. วาที่ ร.ต. ธานินทร ริ้วธงชัย
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นายวีระศักดิ์
นางราตรี
นายดุษฎี
นายชัยสิทธิ์

ศรีโสภา
รัตนไชย
สุวัฒวิตยากร
พานิชพงศ

8. นายอวยชัย
9. นายอดิเรก
10. นายวัชรินทร
11. นายพีรวิทย
12. นางพีรญา
13. นายกิตติธัช
14. นางรัชนี

พัศดุรักษา
อุนโอสถ
จันทเขต
พงคสุรชีวิน
อาจเอื้อน
เกิดขวัญ
เหรา

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริการกิจการ
บานเมืองที่ดี
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริการทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนมาตรฐานการบริหารงานทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการกระจายอํานาจ
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
เจาพนักงานปกครอง 5
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
พนักงานบันทึกขอมูล

คณะผูจ ัดทําในสวนของศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มาตรฐานหอกระจายขาว
1. นายมนตรี
2. นางสาวชวนา
3. นางสาวธงวิภา

เกิดมีมูล
ศิริภิรมย
วันแกว

นักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย
ผูชวยนักวิจัย

