
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์

๑.        พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน ์                                                                     ประธานกรรมการ 

๒.        พลโท ดร. พีระพงษ ์ มานะกิจ                                                                กรรมการ 

๓.      พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                                กรรมการ 

๔.      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                               กรรมการ 

๕.        นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                                  กรรมการ 

๖.        นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                                        เลขานุการ 

รองเลขาธิการ กสทช.   

๗.        นางสาวมณีรัตน ์ ก าจรกิจการ                                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย                                                                    ผู้ช่วยเลขานุการ 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 

กลุ่มงานอ านวยการภารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๙.      นางสาวนนทรี เหมทานนท์                                                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  

๑.        พันตรีโกเมธ   ประทีปทอง                     ผู้อ านวยการกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๒.        นายชูศักดิ์ เสรีรัฐ                                ผู้อ านวยการกลุ่มงานภูมิภาค 

๓.        นางสาวนงลักษณ์ วัชระเกียรติพงษ ์          เลขานุการประธานกรรมการ กสท. 

๔.        นายสมบัต ิ ลีลาพตะ                            รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง 
                                                     และโทรทัศน ์



๕.        นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยยาคม                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานก ากับดูแลกิจการ
กระจาย                                                        เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๖.        นายพสุ ศรีหิรัญ                          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและจัดการ
ทรัพยากร                                                                         กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๗.        นางรัตนากร ทองส าราญ                        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการ                                                      กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๘.        นางดวงเดือน รังสิกุล                               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ 

๙.        นางสาวปริตา วงศ์ชุติมาท                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานมาตรฐานและ
เทคโนโลย ี                                                       กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๑๐.    นายกีรติ อาภาพันธุ์                      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มงานค่าธรรมเนียม
และ                                                                            อัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

๑๑.    นางสิริรัตน์ นิ่มเงิน                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๒.    นางสาวสมพร อมรชัยนพคุณ                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๓.    นายภูมิภัส พลการ                              พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

๑๔.    นายสุภัทรสิทธ์ิ สวนสุข                         พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๑๕.    นางสาววันทนีย์ วริยานันทกุล                   พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๖.    นางสาวภรภัทร  พิริยานสรณ ์                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๗.    นางนันท์นภัส ปัญญา                            พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๘.    นายธนิษฐ์นันท์ กิตติชนะเจริญ                  พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๑๙.    นายวรวิวัฒน์ จันทร์รัตนสิร ิ                     พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๐.    นางสาววิไลลักษณ์ โคตาสูตร                    พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๑.    นางสาวอัจฉรีย์ เจตินัย                           พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๒.    นางสาวระพีพร บัวหอม                         พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒๓.    นางสาวตามตะวัน อรุณกมล                    พนักงานตามสัญญาจ้าง  

เร่ิมประชุม                      ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
๑. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สถานีวิทยุท้ังหมดจะต้องเข้าสู่
กระบวนการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๔ เดือน และให้ส านักงาน กสทช. น าก าหนดการกิจกรรมต่างๆ ให้
กรรมการ กสท. และให้เชิญกรรมการ กสท. แต่ละคนไปร่วมงานโดยสลับกันไปแต่ละกิจกรรม 

๒. การสนับสนุนการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งต้องมีการน าเครื่องเข้ามาสู่การตรวจและ
รับรองเครื่องส่งวิทยุคมนาคม ภายในระยะเวลา ๑ ปี ดังนั้น กระบวนการการจัดตั้งศูนย์การทดสอบ ทางเทคนิคจ าเป็นจะต้อง
เริ่มต้นข้ึน และให้ส านักงาน กสทช. เร่งกลไกดังกล่าว และให้มีการอบรมผู้ประกาศซึ่งจะเป็นกลไกอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนา
บุคลากรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที ่



๓.  ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ 
ช่วยคิดกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพราะจะท าให้หน่วยงานท่ีปฏิบัติงานสามารถเข้าใจได้ ซึ่งหากเป็นไปได้ในส่วน
ของ Action Plan ต่างๆ ให้ส่งมาที่ส านักงาน กสทช. และให้ส านักงาน กสทช. ส่งไปให้       กรมอุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์
ป้องกันภัยพิบัติ ช่วยพิจารณาว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ เพื่อประกอบการรับรองแผน  Action Plan และแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าว่าสามารถท าอะไรได้บ้าง เมื่อถึงเวลาจะได้ด าเนินการได้ทันที 

๔. ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และ 
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จ านวน ๓ ฉบับ ขณะนี้อยู่ใน
กระบวนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น ให้ส านักงาน กสทช. เตรียมการออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ ด้วย 

๕. ขอบคุณ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า ท่ีแถลงข่าวเรื่องการด าเนินการต่อวิทยุชุมชนที่รบกวน
การบิน ซึ่งท าให้เห็นภาพของการบังคับใช้กฎหมายที่ดี และเป็นสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการแก้ไขปัญหาเรื่องวิทยุที่ยังไม่ได้
รับใบอนุญาต คือ นอกจากจะเดินหน้าในเรื่องการจัดระเบียบแล้ว ก็ยังเดินหน้าในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัด
เพิ่มขึ้นด้วย   

มติท่ีประชุม         ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒              เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังท่ี ๔๐/๒๕๕๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

มติท่ีประชุม         รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครั้ง
ที่ ๔๐/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓              เร่ืองเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑          รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. คร้ังท่ี ๔๐/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)) 

                        มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๒              การลาออกจาการเป็นอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบ
การรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการ
โทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล (จส.)) 

มติท่ีประชุม             ทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑            สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. 

เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเคร่ืองรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินใน
ระบบดิจิตอล และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล (คณะอนุกรรมการจัดท ามาตรฐานด้านเทคนิคในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์/คณะท างานจัดท าร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับ
กิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.)) 

มติท่ีประชุม         รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการด าเนินการต่อ (ร่าง) 



ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ร่าง) ประกาศ กสทช. 
เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง 
แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ 
ทั้ง ๓ ฉบับ เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางด าเนินการ และ
อนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นให้ประธาน กสท. ลงนามใน 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และ (ร่าง) 
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคส าหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ในฐานะปฏิบัติการ
แทนประธาน กสทช. ส่วน (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้
ประธาน กสทช. ลงนาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว
น าไปประกาศในราชกิจจานุกเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๑ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒            สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ 

กสทช. เร่ือง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ
โทรทัศน์ (คณะอนุกรรมการก าหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์/กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (นส.)) 

มติท่ีประชุม         รับทราบสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ 
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พร้อมท้ังมอบหมายให้
ส านักงาน กสทช. น าร่างประกาศฯ เสนอ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จากการ
รับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ จากนั้นมอบหมายให้ประธาน กสท. ลงนามในร่างประกาศในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. แล้วน าไป
ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๒ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓            การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนิน

รายการ (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๒ (ปส.๒)) 

                        มติท่ีประชุม             เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นด าเนิน
รายการ พร้อมทั้งให้น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
และเมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้น าเสนอต่อ กสท. และกสทช. ตามล าดับ เพื่อขอความเห็น และมอบหมาย
ให้ กสท. ปฏิบัติหน้าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใน
การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ และให้ประธาน กสท. ลงนามในประกาศ กสทช. ในฐานะ
ปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. เพื่อน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.๔          (ร่าง) หนังสือแจ้งตอบคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กรณีมูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่น
หนังสือร้องทุกข์กรณีผู้รับฟังวิทยุเสียงธรรมฯ ได้รับผลกระทบจากร่างประกาศฯ  (กลุ่มงาน
การอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ ๑ (ปส.๑)) 
น าเสนอ (ร่าง) หนังสือแจ้งตอบคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา กรณีมูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นหนังสือร้องทุกข์กรณีผู้รับ
ฟังวิทยุเสียงธรรมฯ ได้รับผลกระทบจากร่างประกาศฯ ต่อ กสทช. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า เพื่อพิจารณา โดยผ่าน
ประธาน กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) จากนั้นให้น าเสนอต่อประธาน กสทช. เพื่อลงนามต่อไป   
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๕           (ร่าง) กรอบการส่งเสริมการจัดให้มีบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่าง



ทั่วถึงและเพ่ือสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) (ส่วนงานเลขานุการประจ า กสทช. พันต ารวจ
เอกทวีศักดิ์ งามสง่า) 

                        มติท่ีประชุม             มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ทุกส่วนงานช่วยกันพิจารณาและปรับปรุง (ร่าง) 
กรอบการส่งเสริมการจัดให้มีบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึงและเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) และให้น าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง  

ระเบียบวาระที่ ๔.๖           ข้อเสนอแนะของเครือข่ายสถานีวิทยุเพ่ือประโยชน์สาธารณะ (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียง
และโทรทัศน์ (มส.)) 

                        มติท่ีประชุม         รับทราบข้อเสนอแนะของเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และ
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. (นายประเสริฐ   อภิปุญญา รองเลขาธิการ กสทช. นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ และนางสาวมณีรัตน์ ก าจรกิจการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ) เป็นตัวแทนส านักงาน กสทช. ในการชี้แจงต่อเครือข่ายสถานีวิทยุชุมชนเพื่อประโยชน์
สาธารณะ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๗            แนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุการ

บิน (ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการบิน) 
                        มติท่ีประชุม           รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาวิทยุชุมชนรบกวนการใช้งานคลื่นความถี่ใน
กิจการวิทยุการบิน พร้อมทั้งมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
หมายเหต ุ: รับรองมติที่ประชุมของระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพื่อน าไปประกอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  

ระเบียบวาระที่ ๔.๘        บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) กับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(สมช.) (กลุ่มงานก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ดส)) 

                       มติท่ีประชุม           เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) กับ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เรื่อง 
“ความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต”้ ตามที่ส านักงาน กสทช. น าเสนอ 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๙            การทบทวนงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าปี 

๒๕๕๕ (ต่อเนื่อง) (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 
                        มติท่ีประชุม           เห็นชอบการทบทวนงบประมาณรายจ่ายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ประจ าปี ๒๕๕๕ พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ภารกิจกระจายเสียงฯ น าเสนอต่อ ลสทช. เพื่อมอบหมาย
กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมน าเสนอต่อ กสทช. ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐          ขอความเห็นชอบการเพ่ิมอัตราก าลังพนักงานในภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์ เกินกว่า 

๒๐๐ อัตรา แต่ยังคงอยู่ในกรอบ ๓๐๐ อัตรา ตามมติ กสทช.  (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

มติท่ีประชุม         เห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอ โดยในภารกิจกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ให้เพิ่มกรอบอัตราก าลังภารกิจกระจายเสียงฯ ให้เต็มจ านวน ๒๐๐ อัตราก่อน ส่วนอัตราก าลังในส่วนท่ีเกิน ๒๐๐ 
อัตรา ให้ส านักงาน กสทช. ท ารายละเอียดเพิ่มเติมและน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. อีกครั้งหนึ่ง 

  
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑          การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อของคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบ



การรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและ
เนื้อหารายการ (ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 

                        มติท่ีประชุม         เห็นชอบการแต่งตั้งอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบ
การรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และคณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ แทน
อนุกรรมการที่ลาออก ดังนี ้                     

                        (๑)  นายพันธ์พงษ์ วงษ์สุวรรณ อนุกรรมการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

(๒)  นายสุทัศน์ ก้องธรนินทร ์ อนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ  

พร้อมท้ังมอบหมายให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

  
ระเบียบวาระที่ ๕              เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระที่ ๕.๑           งานบริหารบุคคลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(ฝ่ายเลขานุการ กสท.) 

มติท่ีประชุม         มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล ดังนี ้

๑. พิจารณาปรับเปลี่ยนสถานภาพของลูกจ้างให้เป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง 

๒. พิจารณาและบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารระดับกลาง (บ ๒) 
๓. การก าหนดค่าตอบแทน เงินเดือน 
๔. เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังน าเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 


