
ระเบียบวาระการประชุม 

    คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

  คร้ังที่ ๓/๒๕๕๕ 

วันพุธที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

     เวลา  ๐๙.๓๐ น.   

  ณ หองประชุมช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ  

สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

ระเบียบวาระที่  ๑        :           เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒     :    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                              รับรองรายงานการประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒/๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

ระเบียบวาระที่  ๓     :    รายงานผลการดําเนินงาน  

                                      ๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕  

                                      วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ และคร้ังที่ ๒/๒๕๕๕  วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕  

                              ๓.๒   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

                              ๓.๓   รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  

ระเบียบวาระที่  ๔   :  เร่ืองเพ่ือทราบ  

                              ๔.๑  รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช.  

                                      ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ : ปต. 

                              ๔.๒  รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘  

                                      ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔: กม. 

                              ๔.๓  รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการตนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษา  

                                      และพัฒนาในพื้นที่เส่ียงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต ประจําป ๒๕๕๔  : ทถ. 

                              ๔.๔  งบการเงินของสํานักงาน กสทช. สําหรับป ส้ินสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔  : คง. 

                              ๔.๕  แผนการดําเนินงานเพื่อจัดทํารายงาน ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. และ  

                                      กทช. ปฏิบัติหนาที่ กสทช. ประจําป ๒๕๕๔ : พต. 

                              ๔.๖  รายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประจํารองประธาน  

                                      กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) : รองประธาน กสทช. (พันเอก นที ศุกลรัตน) 

                              ๔.๗  รายงานขอมูลของสถานีวิทยุชุมชนประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔  : กท. 

                              ๔.๘  รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม กสทช.  

                                      ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕  : ปต. 

                              ๔.๙  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาดานกฏหมาย กสทช.  : กม. 

ระเบียบวาระที่  ๕     :    เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

                              ๕.๑  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและความถ่ี  

                                      ภาคประชาชน : ฉก.      

                              ๕.๒  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรดานกิจการกระจายเสียง  



                                      และกิจการโทรทัศน : รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ), กสท. 

                              ๕.๓  ขออนุมัติดําเนินการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมดําเนินโครงการ  

                                      พัฒนาองคความรูดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

                                      กิจการโทรคมนาคม ใหกับส่ือมวลชน  : ปส. 

                              ๕.๔  การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ระบบ  FM คล่ืนความถ่ี 

                                      ๙๘.๕ MHz (กรุงเทพฯ) และ ๘๙ MHz (จังหวัดภูเก็ต) ช่ัวคราว 

                                      :  สถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ.  

                              ๕.๕  การดําเนินการตามพ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับการประกอบ  

                                      กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

                                      มาตรา ๘๒ : กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ 

                              ๕.๖  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ  

                                      การอนุญาตและกํากับดูแลกิจการบริการดาวเทียมส่ือสาร  

                                      : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

                              ๕.๗  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการศึกษา  Roadmap การออกใบอนุญาตใหใช  

                                      คล่ืนความถ่ีในกิจการโทรคมนาคม  : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ) 

                              ๕.๘  รางคําส่ังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

                                      กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ที่......./๒๕๕๕ เร่ือง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  

                                      ประสานงานการบริหารคล่ืนความถ่ีเพื่อความม่ันคงของรัฐในกิจการโทรคมนาคม  

                                      และกิจการวิทยุคมนาคม  : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), วท. 

                              ๕.๙  การแตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

                                      : รองประธาน กสทช. (พันเอก นทีฯ), กสท. 

                              ๕.๑๐ แนวทางการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของ กสทช.  : กสทช. ประวิทยฯ 

                              ๕.๑๑ การวินิจฉัยอํานาจการกํากับดูแลการประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. การประกอบ  

                   กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ร.บ. การประกอบกิจการกระจายเสียง  

                   และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ : กสทช. ประวิทยฯ    

                              ๕.๑๒ รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

                                      กิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยการจายบําเหน็จพนักงานและการสงเคราะห  

                                      ภายหลังออกจากงาน พ.ศ. .... : ปต. 

                              ๕.๑๓ รางระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ  

                                      กิจการโทรคมนาคมแหงชาติวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ. .... : ปต. 

๕.๑๔ สถานที่จัดการประชุมสัมมนา 19 th ITS Biennial Conference 2012 ระหวาง 

                                      วันที่ ๑๘ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ : รองประธาน กสทช. (พันเอก เศรษฐพงคฯ), 

                                      คณะทํางานเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

                                      19th ITS Biennial Conference 2012             

                              ๕.๑๕ การพิจารณากระบวนการและกรอบระยะเวลาดําเนินการหลังจัดการรับฟง  



                                      ความคิดเห็นสาธารณะที่มีตอ (ราง) แผนแมบท ๓ แผน และโครงสรางที่  

                                      สอดคลองกัน : กสทช. สุภิญญาฯ 

                              ๕.๑๖ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล  : บค. 

                              ๕.๑๗ การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป  

                                      ของสํานักงาน กสทช. : กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  

                              ๕.๑๘ ขอทราบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติ กรณีที่บุคคลภายนอกจะเขารวมเดินทาง  

                                      ไปปฏิบัติงานตางประเทศรวมกับคณะของ กสทช. หรือพนักงานสํานักงาน กสทช. : รศ. 

ระเบียบวาระที่  ๖      :    เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)       

                              ๖.๑   การแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อชวยปฏิบัติงานการบริหารงานทั่วไป  

                                      ของสํานักงาน กสทช. (เพิ่มเติม) : กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  

                              ๖.๒   ขอเสนอแผนงานการปฏิบัติงานของเลขาธิการ กสทช.  : ลสทช. 

                              ๖.๓   การรองเรียนกรณีขอใหตรวจสอบรายการโทรทัศนระบบบอกรับสมาชิกของ  

                                      บมจ. อสมท. ชอง TRUE VISIONS MCOT ๙๓ : สํานักรับเร่ืองรองเรียน  

                                      และคุมครองผูบริโภค 

                              ๖.๔  ประเด็นปญหามาตรา ๙๑ การโอนหนี้ของกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม  

                                      เพื่อประโยชนสาธารณะ  : กลุมงานการคลัง, กลุมงานกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  

                              ๖.๕  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาการทําสัญญาระหวาง บริษัท  

                                      กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ กลุมบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน  

                                      จํากัด (มหาชน) ที่เก่ียวของกับการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่รูปแบบใหม  

                                      บนคล่ืนความถ่ี ๘๐๐ MHz : รองประธาน กสทช. พันเอก เศรษฐพงคฯ  

 


