
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

     ๑. พันเอก ดร.นท ี ศุกลรัตน ์                                                      ประธานกรรมการ 
๒. พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                              กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์                                      กรรมการ 

๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์                                                 กรรมการ 

๕. นายประเสริฐ  อภิปุญญา                                                        เลขานุการ 
     รองเลขาธิการ กสทช. 

๖. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

  

ผู้ไม่เข้าประชุม 

๑.   พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ                                          ลาประชุม 

กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 

๑. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย           ผู้บริหารระดับต้น 

๒. นายพงษ์ศักดิ์  ทรัพยาคม               ผู้บริหารระดับต้น 

๓. นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก                พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

๔. นางสาวนารีรัตน์  เมธีกุล                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

๕. นางสาวญานิศา  แสงทวี                พนักงานตามสัญญาจ้าง 

เร่ิมประชุม              ๐๙.๔๕ น. 

  

 



ระเบียบวาระที่ ๑     เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.   ประธานกรรมการ กสท. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์) แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับ

ภารกิจที่ได้ด าเนินการในช่วงที่ผ่านมา โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 

๑.๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค    ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้น
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ภายใต้กฎหมาย            ได้เป็นอย่างดี 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีการประชุมร่วมกับอนุกรรมการพัฒนา
ด้านเทคนิคและการขยายเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐสภา ซึ่งทาง
รัฐสภามีความต้องการที่จะขยายขอบข่ายพื้นที่การกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง
รัฐสภา คลื่นความถี่ ๘๗.๕๐ MHz โดยเห็นควรน าหารือที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป 

๑.๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประธาน กสท. พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ 
ได้เข้าร่วมเสวนา บก.ข่าวในเครือเนชั่น ร่วมกับ ประธาน กทค. พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ 
ซึ่งได้มีการอธิบายเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทฯ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ์

๑.๔ กสท. สุภิญญา กลางณรงค์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมุมมองของผู้บริโภคและพลเมืองต่อแผนแม่บทฯ กสทช. ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่                ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทีมงาน
เลขานุการซึ่งรับผิดชอบงานด้านวิชาการจะด าเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเสนอที่
ประชุมพิจารณาตามล าดับต่อไป 

 
มติที่ประชุม            รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๒     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑             รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ เม่ือวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที ่๕/๒๕๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมีข้อแก้ไข ดังน้ี 

    ๒.๑ ในระเบียบวาระที่ ๕.๑ หน้า ๑๒ โดยให้แก้ไขมติที่ประชุม  เป็นดังน้ี 
         “เห็นชอบหลักการตามที่เสนอ ทั้งน้ี กรณีการก าหนดสิทธิประโยชน์

ส าหรับบุคลากรเห็นควรก าหนดให้ส าหรับพนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานเท่านั้น  โดยต้อง
พิจารณาตามสิทธิประโยชน์ เช่น สวัสดิการต่างๆ วันลา วันหยุด สิทธิเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ อัตราเงินเดือน เงินตอบแทนพิเศษและบริบทต่างๆ อย่างครบถ้วน ทั้งน้ี โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายละเอียดให้ ส านักงาน กสทช. (ส านักทรัพยากรบุคคล (บค.)) เพื่อ
รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบวาระน าเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป” 

    ๒.๒ ในระเบียบวาระที่ ๕.๒ หน้า ๑๔ โดยให้แก้ไขให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมมติที่
ประชุม  เป็นดังน้ี 

         “เห็นชอบการก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานข้ันต่ า ๖ เดือน ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายหลังมีค าสั่งโอนย้าย 
และเข้ารับการฝึกอบรม โดยเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาฯ ดังกล่าว และเพื่อให้การก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม จึงเห็นควรให้เพิ่มเติมถ้อยค า
ว่า “ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับย้ายก่อนระยะเวลา ๖ เดือน จะต้องเป็นการอนุมัติ



โดยคณะกรรมการ กสท. เท่าน้ัน ” ทั้งน้ี ให้แจ้งต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อทราบแนวนโยบาย
และการปฏิบัติดังกล่าว” 

  

ระเบียบวาระที่ ๓     เร่ืองเพ่ือทราบ 

                             รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. 
มติที่ประชุม            รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑            โครงการศึกษา – วิจัยผลกระทบของการใช้ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงต่อปัญหาความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

มติที่ประชุม    เห็นควรรวบรวมรายละเอียดโครงการและงบประมาณที่น าเสนอไว้กับ ส่วนงาน
งบประมาณของหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี ให้รอนโยบาย
จาก กสทช.เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้แล้วเสร็จ ก่อนรวบรวมรายละเอียดงบประมาณและ
โครงการเพื่อจัดท าค าของบประมาณของภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ต่อไป 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒   ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและตัวช้ีวัดคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและตัวชี้วัดคณะอนุกรรมการ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์เห็นควรด าเนินการปรับปรุง
ตัวชี้วัด โดยพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องตามร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ พร้อมทั้งระบุว่าตัวชี้วัดของคณะอนุกรรมการดังกล่าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใด ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ใดส าเร็จ และหน่วยงานใดเป็น
ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อเป็นการตรวจสอบให้มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง โดยให้ด าเนินการ
ปรับแก้แล้วน าเวียนคณะกรรมการ กสท.ภายในวันศุกร์ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ก่อนจัดท า
ระเบียบวาระน าเสนอให้ที่ประชุม กสท. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งน้ี กรณีให้เพิ่มเติม
รายชื่อคณะกรรมการ กสท. เป็นที่ปรึกษาในร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เห็นควร
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการปรับแก้ร่างค าสั่งตามข้อสังเกตของที่ประชุม และกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ เห็นควรให้รวบรวมรายละเอียดน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมต่อไป โดยเห็นควรเสนอที่
ประชุม กสทช. ดังน้ี 
                          (๑)  คณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมาย เห็นควร
เปลี่ยนแปลงจาก “นายเกรียงศักดิ์ ประเสริฐภักดิ”์ เป็น “นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์” 
                          (๒) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกันเอง เห็นควรเปลี่ยนแปลง
จาก “ว่าที่ ร.ต.สุวุฒิ สุกิจจากร” เป็น “นายเกรียงศักดิ์ ประเสริฐภักดิ”์ 

  



ระเบียบวาระที่ ๕     เร่ืองอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑   ขอแก้ไขอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและบังคับใช้กฎหมาย
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ส่วนงานกฎหมาย
กระจายเสียงและโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบรายชื่อคณะอนุกรรมการติดตามคดีปกครองและ
บังคับใช้กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์จาก นายเกรียงศักดิ์ ประเสริฐ
ภักดิ์ เป็น นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์  โดยให้รวบรวมองค์ประกอบ/รายชื่ออนุกรรมการ พร้อม
รายละเอียดข้อมูลประวัติ และคุณสมบัติของอนุกรรมการดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม กสทช. 
พิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้ กสท.เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งต่อไป โดยอ้างมติของ กสทช. 
ครั้งที่อนุมัติ และในการลงนามนั้นให้ผู้ลงนามระบุด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน กสทช. 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๒  เร่ืองการเตรียมการส าหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ต่อ(ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (กลุ่มงานอ านวยการภารกิจกระจาย
เสียงและโทรทัศน์) / (กลุ่มงานเลขานุการการประชุม) 

มติที่ประชุม    เห็นชอบรูปแบบการเตรียมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ทั้งนี้ เห็นควรให้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขวิดีทัศน์ที่จะน าเสนอ โดยเห็นควรปรับรูปภาพด้านหลัง (Background) ให้
สอดคล้องกับด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ปรับโทนสีให้มีสีสันและสว่างข้ึน พร้อมทั้ง
ปรับตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่และชัดเจนยิ่งข้ึน ทั้งน้ี เมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขวิดีทัศน์เรียบร้อย
แล้วให้น าเสนอ กสทช.ผศ.ดร.ธวัชชัยฯ และกสทช. สุภิญญาฯ เพื่อด าเนินการตรวจสอบอีกครั้ง ก่อน
น าเสนอที่ประชุม กสท. เพื่อทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕.๓  เร่ืองการเรียกขานช่ืออย่างไม่เป็นทางการส าหรับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็น “บอร์ดกระจาย
เสียง” (กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 

มติที่ประชุม      เห็นชอบการเรียกขานอย่างไม่เป็นทางการส าหรับคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เป็น “บอร์ดกระจายเสียง” 

เลิกประชุมเวลา       ๑๑.๐๐ น. 

  
 


