
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ 

วันพุธที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ สํานักงาน กสทช. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ :  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  รายงานผลการดําเนินงาน 
 ๓.๑  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   

 ๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

 ๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม 

ระเบียบวาระที่ ๔ :  เรื่องเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจําประธาน กสทช. (ระหวาง ๑ กันยายน –   

  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) : ปบ. 

 ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช. (พ.อ. นที ศุกลรัตน)  

   ประจําเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ : รองประธาน กสทช. พ.อ. นทีฯ  

 ๔.๓ รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

   : กสทช. สุภิญญาฯ 

 ๔.๔ รายงานผลการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน 

   ตุลาคม ๒๕๕๗ : รท. 

   ๔.๕ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําป ๒๕๕๗  

    (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๕๗) : ภบ. 

 ๔.๖ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คกก.ตรวจสอบภายใน, ภบ.  

 ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแกไข 

   เพิ่มเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ : มท. 

 ๔.๘ การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑  

   ประจําป ๒๕๕๗ : ทบ. 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่องที่ผานการพิจารณาจากที่ประชุม กสท. 
    ๕.๑.๑   รางประกาศ กสทช. เร่ือง การสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการ 

      ใหเขาถึงหรือรับรูและใชประโยชนจากรายการของกิจการโทรทัศน พ.ศ. ....  

       : กสท., บส.   

     

    ๕.๑.๒ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการตอ  



       (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑการจัดลําดับบริการโทรทัศน  

       พ.ศ. .... : กสท., วส. 

    ๕.๑.๓ การแตงต้ังคณะทํางานเพื่อติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบ 

       การประกอบกิจการโทรทัศนของสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ 

         : กสท., มส. 
 ๕.๒  เรื่องที่ผานการพิจารณาจากทีป่ระชุม กทค. 
    ๕.๒.๑ สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอ (ราง) ประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ  

      (รางประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและ

 อุปกรณสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีแมขาย (Base Unit) ระบบเครื่องวทิยุ 

                                                ติดตามตัวเฉพาะกลุม (On-site Paging system) และรางประกาศ กสทช.       

                                                เร่ือง มาตรฐานทางเทคนิคของเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณสําหรับ                        

                                               เคร่ืองวิทยุคมนาคมสถานีลูกขาย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุติดตามตัว                               

เฉพาะกลุม (On-site Paging system) : กทค., ทท.       

                                         ๕.๒.๒ ศูนยทดสอบผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสย่ืนขอตออายุใบอนุญาตให จัดต้ังหนวย

ตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ ประเภทที่สอง  ใบอนุญาตเลขที่ ๐๐๑ : กทค., 

ทท. 
 ๕.๓   เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 
    ๕.๓.๑ การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําป ๒๕๕๘ (ระหวางเดือนมกราคม  

       ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘) : ปบ. 

    ๕.๓.๒ แผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (มกราคม – ธันวาคม 

 ๒๕๕๘) : คกก.ตรวจสอบภายใน, ภบ.  

    ๕.๓.๓ ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช.  

       : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ., คณะทํางานพิจารณากล่ันกรอง 

       งบประมาณ., ยย.  

    ๕.๓.๔ การอนุมัติขยายเงินกันไวเบิกเหล่ือมป ประจําป ๒๕๕๖ ,การอนุมัติกันเงินไว 

      เบิกเหล่ือมป ประจําป ๒๕๕๗ : ยย. 

    ๕.๓.๕ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเรงรัดติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

      การดําเนินงาน และการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. : ยย. 

    ๕.๓.๖ การจัดสรรงบประมาณป ๒๕๕๗ ชดเชยเงินยืมสํารองจายจากรายได  

       สํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร 

     คล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  

       และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับการดําเนินการท่ีเก่ียวกับ 

       การประมูลคล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz : ปท.๑ 

    ๕.๓.๗ การปรับปรุงโครงสรางอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกําหนด 

      เงินประจําตําแหนง : บย.  

    ๕.๓.๘ รางประกาศ กสทช. เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเล่ือนเงินเดือนประจําป  

      : นย., บย.  

    ๕.๓.๙ การปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนา 



      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ทภ., 

   

๕.๓.๑๐ การพิจารณาแตงต้ังคณะทํางานเพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

       คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตรกองทุนวิจัยและ 

       พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ 

       ประโยชนสาธารณะ : ทบ.   

   ๕.๓.๑๑ การย่ืนอุทธรณการสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการโทรทัศนที่เปน 

      การท่ัวไปในรายการ “การแขงขันฟุตบอลโลกรอบสุดทาย ป ๒๐๑๔” : ทบ. 
 ๕.๔  เรื่องคางการพจิารณา 
    ๕.๔.๑ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการลาของพนักงานและลูกจาง พ.ศ. .... : บย.   

    ๕.๔.๒ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการจายเงินเดือนของพนักงานและคาจางของลูกจาง 

พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ, นย.  

    ๕.๔.๓ รางระเบียบ กสทช. วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ 

      สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ....  

      : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรบัปรุงระเบียบฯ , นย., กบ.  
ระเบียบวาระที่ ๖ :  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๖.๑ การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๕๘ : บย. 

 ๖.๒ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและ 

   ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ผบ. 

   

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


