
การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล:8
กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ8

พรเทพ เบญญาอภิกุล8

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์8



อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรทัศน์8

•  ประเทศไทย ปี 2012 8
–  มูลค่าตลาดกิจการโทรคมนาคม  2.7 แสนล้านบาท8

–  มูลค่ากิจการโทรทัศน์และกระจายเสียง 80,000 ล้านบาท8

–  รวม 3.5 แสนล้านบาท ประมาณร้อยละ 3.1 ของ GDP8

•  ประเทศอังกฤษ ปี 20128
–  มูลค่ากิจการโทรคมนาคมและโทรทัศน์รวม 52.3 พันล้านปอนด์ (2.6 ล้านล้าน

บาท) ประมาณ 4.15% ของ GDP 8

•  ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 20128
–  มูลค่ากิจการโทรคมนาคมและโทรทัศน์รวม 471 พันล้านเหรียญ (14.3 ล้านล้าน

บาท) ประมาณ 3.15% ของ GDP 8



เปรียบเทียบมูลค่าอุตสาหกรรมการสื่อสาร8
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ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล8

•  งบประมาณ ปี 2555 8

–  ไทย งบประมาณ กสทช. 3,932.39 ล้านบาท 8

– อังกฤษ งบประมาณ Ofcom 121.4 ล้านปอนด์ (ประมาณ 6,000 ล้านบาท)8

– อเมริกา งบประมาณ FCC 354.2 ล้านเหรียญ (ประมาณ 11,000 ล้านบาท) 8



งบประมาณเปรียบเทียบกับขนาดของอุตสาหกรรม8
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ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล8

•  พนักงาน8
–  ไทย พนักงาน กสทช. 1,097 คน ค่าใช้จ่าย 1,023 ล้านบาท ร้อยละ 26 ของ

งบประมาณ8

– อังกฤษ พนักงาน Ofcom 735 คน ค่าใช้จ่าย 60.6 ล้านปอนด์ (3000 ล้าน
บาท) ร้อยละ 50 ของงบประมาณ8

– สหรัฐอเมริกา พนักงาน FCC 1,685 คน ค่าใช้จ่าย 230 ล้านดอลลาร์ 
(ประมาณ 7,100 ล้านบาท) ร้อยละ 65 ของงบประมาณ8

8



งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 (หน่วยล้านบาท) 8

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร; 
1023; 26% 8

ค่าจัดการบริหารองค์กร; 
1057; 27% 8

ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่ง
ก่อสร้าง; 392; 10% 8

รายจ่ายอื่น ๆ ; 253; 6% 8

ภาระต่าง ๆ ที่จำเป็น; 
970; 25% 8

เงินจัดสรรเข้ากองทุน; 
75; 2% 8

งบกลางกรณีฉุกเฉิน; 
160; 4% 8



วัตถุประสงค์หลักขององค์กรตามแผนแม่บท8

•  กิจการโทรคมนาคม8
1.  ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม8

2.  จัดสรรคล่ืนความถี่8

3.  จัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ8

4.  บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง8

5.  คุ้มครองผู้บริโภค8

6.  เตรียมความพร้อมสู่ AEC8



วัตถุประสงค์หลักขององค์กรตามแผนแม่บท8

•  กิจการกระจายเสียง8
1.  การจัดสรรคล่ืนความถี่8

2.  การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์8

3.  การคุ้มครองผู้บริโภค8

4.  ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร8

5.  พัฒนาคุณภาพประกอบกิจการ8

6.  เปล่ียนผ่านสู่ระบบดิจิตอล8

7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ8



ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ไม่สะท้อนวัตถุประสงค์ของ

องค์กรกำกับดูแล8

•  ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปี 2555 (ที่ไม่ใช่ผลตอบแทนบุคลากร) 
ประมาณ 1,433 ล้านบาท 8

•  5 อันดับรายจ่ายที่สูงที่สุดได้แก่8
1.  เงินบริจาคและการกุศล 245.4 ล้านบาท (18%) 8

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 206.5 ล้านบาท (14%) 8

3.  ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 137.1 ล้านบาท (9%) 8

4.  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 113.6 ล้านบาท (8%) 8

5.  ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 112.6 ล้านบาท (8%) 8

รวม 5 รายการ 815.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.5 ของรายจ่ายจากการ
ดำเนินงาน หรือ ร้อยละ 23.4 ของรายจ่ายทั้งหมดในปี 2555 8



ข้อสังเกตต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการกำกับดูแล

ของ กสทช.:



การบริจาคเพื่อการกุศล8

•  การบริจาคและกิจการการกุศลไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของ
องค์กรกำกับดูแล กิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง และ
เป็นเร่ืองไม่ควรทำ 8

– ประเทศอังกฤษ: งบประมาณบริจาคและการกุศล = 0 ปอนด์ (มีข้อบังคับ
ชัดเจนว่า การบริจาคเพื่อการกุศลไม่ใช่ภารกิจหลักของ Ofcom และไม่ควร

ใช้ชื่อ Ofcom ในกิจกรรมบริจาคเพื่อการกุศล แม้ว่าจะใช้เงินส่วนตัวของ
พนักงงาน)8

– สหรัฐอเมริกา: งบประมาณบริจาคและการกุศล = 0 ดอลลาร์8

–  ไทย: กสทช. ใช้ทรัพยากร 245.4 ล้านบาท ไปกับการบริจาค 8



ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง8

•  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ กสทช. สูงจนน่าตกใจ8

•  ปี 25558
–  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งในและต่างประเทศของ กสทช. คือ 231 ล้าน

บาท ร้อยละ 16 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 1,433 ล้านบาท8

– สหรัฐอเมริกา: ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1.87 ล้านเหรียญ (57 ล้านบาท) คิด
เป็นร้อยละ 1.9 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 99.4 ล้านเหรียญ (3,000 
ล้านบาท)8

– อังกฤษ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบ้ียเล้ียง คือ 1.58 ล้านปอนด์ (79 
ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 98 ล้านปอนด์ 
(4,900 ล้านบาท)8



ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง8

•  กสทช. มิได้ระบุในรายงานประจำปีว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 231 
ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ กสทช. ในสัดส่วนเท่าใด 
เทียบกับ พนักงาน8

•  ข้อมูลงบประมาณ 2556 กสทช. งบประมาณการเดินทางของคณะ

กรรมการ กสทช.8

–  ในประเทศรายละ 400,000 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกมากในปี 25578

– ต่างประเทศรายละ 3,000,000 บาท มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกมากในปี 25578



ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง8

•  ประเทศอังกฤษ8
–  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกระดับเบิกได้ตามจริง8
–  ใช้ช่องทางการเดินทางที่ประหยัดที่สุด8
–  เคร่ืองบินชั้นธุรกิจสำหรับการเดินทางที่ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง8

–  ไม่มีสามารถเดินทางในชั้น 1st class ได้ ไม่ว่ากรณีใด 8ๆ

–  ค่าอาหารไม่เกินม้ือละ 2,300 บาทต่อคน8

–  รับผลประโยชน์จากการรับรอง ทั้งในและนอกองค์กร ได้ไม่เกินคร้ังละ 10 ปอนด์
และต้องรายงานให้สาธารณะทราบเสมอ8

•  กสทช. ไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองคณะกรรมการ กสทช. โดย งบ
ประมาณการรับรองประจำปี 2555 คือ 19.27 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.35 
ของงบดำเนินการ8



ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายของผู้บริหารระดับสูง Ofcom8



ตัวอย่างการรายงานการได้รับผลประโยชน์จากการรับรอง 

ของผู้บริหารระดับสูง Ofcom8



ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์8

•  กสทช. ใช้งบประชาสัมพันธ์ปี 2555 ทั้งสิ้น 113.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 8 ของงบดำเนินการ8

•  สหรัฐอเมริกา ใช้งบประชาสัมพันธ์ปี 2555 ประมาณ 325,386 เหรียญ 

(9.9 ล้านบาท) คิดเป็น 0.33% ของงบดำเนินการ 99.4 ล้านเหรียญ8

•  การประชาสัมพันธ์ไม่ใช่ภารกิจหลักของ กสทช. แต่ใช้งบประมาณ

มากกว่า ค่าจ้างที่ปรึกษา (งานวิชาการสำหรับภาระกิจของ กสทช) 
(108 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา สำหรับพนักงาน 

(72 ล้านบาท) 8



ข้อสังเกตุอื่น ๆ8

•  งบบางประเภทไม่มีการระบุถึงการใช้ที่ชัดเจน8
–  งบกลางฉุกเฉิน 160 ล้านบาท (ใช้จริง 80 ล้านบาท)8

– ภาระต่าง ๆ ที่จำเป็น  970 ล้านบาท 8

•  ผลงานในปี 2555 ตามระบุในรายงานประจำปี8

– การออก ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง (50 รายการ)8

–  กิจกรรมประชุม รับฟังความเห็น (46 รายการ)8

–  งานวิจัยโดยหน่วยงานภายใน  7 ชิ้น8

–  รายงานวิจัยโดยหน่วยงานภายนอก  12 ชิ้น8



ข้อเสนอบางประการเพื่อประสิทธิภาพและความ

โปร่งใสในการใช้ทรัพยากรของ กสทช.:



Key Performance Indicator 8

•  ปัจจุบันเน้นจำนวนประกาศและจำนวนแผนงานที่บังคับใช้8
–   เหมาะสมในปีแรก ๆ 8

•  อนาคตควรเพิ่ม KPI ที่สะท้อนประสิทธิภาพในการบังคับใช้ประกาศและ
กำกับดูแล (Outcome oriented performance goal) 8
–  เป้าหมายทางด้านการส่งเสริมการแข่งขัน ควรมี KPI เป็น ผลลัพธ์ (outcome) 

หรือ ประสิทธิภาพของการบังคับใช้8
–  เป้าหมายการคุ้มครองผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นผลงานในส่วนของการจัดประชุมรับ

ฟังความคิดเห็น  แต่ KPI ควรเป็นประสิทธิภาพของการบังคับใช้ประกาศ เช่น 8
•  อัตราค่าโทรขั้นสูงที่ผู้ประกอบการเก็บยังสูงกว่าที่กำหนด 8
•  จำนวนเร่ืองร้องเรียนที่แก้ไขสำเร็จ 8
•  ปัญหาที่ผู้บริโภคพบบ่อย8



การใช้จ่ายงบประมาณ8

•  การใช้จ่ายงบประมาณควรจำแนกตามกลุ่มงาน ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้
เห็นการกระจายทรัพยากรไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ 8

–  ปีงบประมาณ 2556 งบประมาณภารกิจโทรคมนาคม 795 ล้านบาท8

•  กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม 222 ล้านบาท (28%)8

•  กลุ่มงานขับเคล่ือนภารกิจพิเศษ 187 ล้านบาท (24%)8

•  กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 71 ล้านบาท  (9%)8

•  กลุ่มงานวิชาการและการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม 62 ล้านบาท (8%)8

•  กลุ่มงานรับเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค 47 ล้านบาท (6%)8



การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ8

•  รายงานสิ่งเหล่านี้ ตามเป้าหมายภารกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรใน
ปีนั้น 8ๆ

– การจัดทำงบประมาณ 8

– การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 8

– การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงการต่าง 8ๆ

•  ตั้งเป้าหมายความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ในแต่ละปี และ

รายงานความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ 8



ตัวอย่างการแสดงงบประมาณตามเป้าหมายภารกิจ 8

FCC สหรัฐอเมริกา ปี 25558



ตัวอย่างการแสดง โครงการ งบประมาณ และความคืบหน้าของโครงการ
ตาม เป้าหมายภารกิจ Ofcom ปี 25558


