
 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

นัดพิเศษ 
วันศุกรท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ หองประชุม ช้ัน ๑๒  อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

_________________________ 
 
ผูเขาประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
 

๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร. พีระพงษ  มานะกิจ กรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  ศีลพิพัฒน กรรมการ 
๔. ผศ.ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษนันท กรรมการ 
๕. นายประวิทย  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๗. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
 

๑. พันเอก นที  ศุกลรัตน ติดภารกิจ  
๒. พันเอก เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ ติดภารกิจ  
๓. นายสุทธิพล  ทวีชัยการ  ติดภารกิจ 
๔. พันตํารวจเอก ทวีศักดิ์  งามสงา ติดภารกิจ  
๕. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ติดภารกิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

๑. พลอากาศเอก คณิต  สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. 
 
เจาหนาท่ีการประชุม  
 

๑. นายเฉลิมชัย  กกเกียรติกุล ผูอํานวยการกลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นางอรุณ  วงศศิวะวิลาส  ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นายขจรศักดิ์  ทานานนท ผูบริหารระดับตน 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
 



๒ 
 

  

 
๔. นางนภาพร  เกงสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นางสาวกานตชนา  เกตุสุวรรณ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางสาวสุภาวดี  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวจิรประภา  สุดสาคร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอภิชญามล  วารุณประภา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวพรวิไล  แจมมณี ลูกจาง   
  กลุมงานประธานกรรมการและการประชุม  

 
ผูช้ีแจง 
 

๑. พลเอก ธวัชชัย  สมุทรสาคร ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๒. นายไตรรัตน  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช.  
  ภารกิจยุทธศาสตรและกิจการองคกร  
๓. นายฉันทพัทธ  ขําโคกกรวด ผูอํานวยการกลุมงานการพัสดุและบริหารทรัพยสิน 
๔. นางยุพา  จันทรกระจาง ผูบริหารระดับตน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 
  กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
๕. นางสาวลักษมี  นุตตะโร ลูกจาง กลุมงานยุทธศาสตรและการงบประมาณ 

 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น.  
   
ประธาน    กลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑    :   เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  
 

                     ๑.  ตามท่ีไดมีประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม ลงวันท่ี 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ รัฐบาลไดประกาศใหสถานท่ีราชการ หนวยงานของรัฐ 
ทุกแหงลดธงครึ่งเสา มีกําหนด ๓ วัน (ตั้งแตวันท่ี ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) 
และใหขาราชการ พนักงานและลูกจางหนวยงานของรัฐ ไวทุกข มีกําหนด  
๑๕ วัน (ตั้งแตวันท่ี ๒๕ ตุลาคม - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) จึงขอแจงให
กรรมการทุกทานทราบดวย 



๓ 
 

  

 ๒.  ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาคาตอบแทนและคาใชจายอันเก่ียวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติหนาท่ีตางทองท่ีของ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช 
แลว จึงขอแจงใหกรรมการทุกทานทราบ และหากกรรมการ กสทช. ทานใด  
ท่ียังไมไดจัดสงขอมูลสวนบุคคลใหสํานักงาน กสทช. เพ่ือประกอบในการ
คํานวณภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจาย อาทิ แบบ ภ.ง.ด.๙๐/๙๑ ป ๒๕๕๔, ป ๒๕๕๕ 
และแบบแจงรายการเพ่ือการหักลดหยอนภาษี (ล.ย.๐๑) ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
ขอความกรุณาเรงจัดสงเอกสารดังกลาวใหสํานักงาน กสทช. โดยเร็วเพ่ือ
ดําเนินการคํานวณภาษีใหใหมตอไป  

 ๓.  วันนี้ท่ีเชิญกรรมการทุกทานประชุม กสทช. นัดพิเศษ เนื่องจากมีเรื่องสําคัญ
เรงดวนท่ีตองพิจารณา ๑ เรื่อง คือ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
การจางผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานพรอมคาใชจายในการจัดการ
ประชุมเปนโครงการจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอรายละเอียด 
ใหท่ีประชุมทราบและพิจารณาตามระเบียบวาระตอไป  

 

  อนึ่ง  เลขาธิการ กสทช. ไดรายงานเรื่องการจายเงินคาตอบแทนของกรรมการ 
กสทช. โดยสํานักงาน กสทช. จะเบิกจายเปนเช็ค จํานวน ๓ ฉบับ (ป ๒๕๕๔ 
จํานวน ๑ ฉบับ ป ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ฉบับ และป ๒๕๕๖ จนถึงปจจุบัน 
จํานวน ๑ ฉบับ) สําหรับการยื่นภาษียอนหลังของป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕ 
ขอใหกรรมการทุกทานรอหนังสือตอบอยางเปนทางการของกระทรวงการคลัง
กอนจะดําเนินการยื่นภาษียอนหลัง  

 
มติท่ีประชุม              รับทราบเรื่องตามท่ีประธาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แจงใหท่ีประชุมทราบ   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓    :    รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    :   เรื่องเพ่ือทราบ 
 
 - ไมมี - 

 
 



๔ 
 

  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕     :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑  :  การสนับสนุนงบประมาณรายจายการจางผูเช่ียวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

พรอมคาใชจายในการจัดการประชุมเปนโครงการจางเหมาบริการ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน : ยย. 

 
มติท่ีประชุม  ๑.  อนุมัติงบประมาณรายจายเพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน จากงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปน ดังนี้  
 ๑.๑   คา ใชจ ายในการจัดจ าง เจ าหนา ท่ีผูปฏิบั ติ งาน ภายในวง เ งิน 

๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท  โดยใหสํานักงาน กสทช. จัดจางเหมาบริการ
ผูปฏิบัติงานในระดับไมเกินปริญญาตรี จํานวน ๒๐ อัตรา และไมเกิน
ปริญญาโท จํานวน ๑๐ อัตรา โดยใหปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
โดยเครงครัด  

 ๑.๒ คาใชจายในการจัดจางผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๑ อัตรา ภายในวงเงิน 
๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท  โดยใหสํานักงาน กสทช. จัดจางเหมาบริการ     
ในอัตราคาจาง ๖๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท และใหปฏิบัติตามระเบียบ
ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

 ๑.๓ คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุม จํานวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. ติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

ตามขอ ๑ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด  
 ๓. มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. รับไปดําเนินการในการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา

วิเคราะหและประเมินภาระงานและกรอบอัตรากําลังท่ีเหมาะสมของ
สํานักงาน กสทช. ในการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

  อนึ่ง กสทช .ประวิทยฯ มีขอสังเกตเพ่ิมเติม โดยจะจัดทําบันทึกสงใหใน
ภายหลัง 

 
หมายเหตุ ๑.  กสทช.ประวิทยฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๙๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ขอใหบันทึกความเห็นในรายงานการประชุม กสทช. ในสวนหมายเหตุ
ของวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 

 “เนื่องจากมติของท่ีประชุมเปนการพิจารณาท่ีมีการปรับลดท้ังอัตรากําลังและ
อัตราคาตอบแทนของผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ลงนอยกวาท่ี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอมา ในขณะท่ีจาก
การเขารวมประชุมของประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไดแจงไวอยางชัดเจนวา กสทช. อาจพิจารณาปรับลดในสวนของ
อัตราคาตอบแทนของผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตางๆ ลงตามท่ี  
เห็นวาเหมาะสมได แตในสวนอัตรากําลังของผูเชี่ยวชาญและเจาหนาท่ี



๕ 
 

  

ผูปฏิบัติงานนั้น ขอให กสทช. พิจารณาอนุมัติตามจํานวนท่ีเสนอขอมา 
เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจําเปนตองมี
ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานสวนตางๆ ตามท่ีไดวางแผนไว และการจัดทํา
รายงานนั้นคงเหลือระยะเวลาท่ีกระชั้นแลว ดวยเหตุนี้ ผมจึงมีความเห็นวา 
ดวยการมีมติดังกลาว ควรท่ีจะตองสอบถามและเปดชองท่ีจะรับฟงดวยวาเปน
อุปสรรค ตอการทํางานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานหรือไมเพียงใด เนื่องจากเปาหมายสําคัญของการพิจารณาเรื่องนี้คือ
จะตองทําใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติภารกิจเปนท่ีลุลวงไปได  ซ่ึงเปนหนาท่ีของ กสทช. ตามกฎหมาย” 

 ๒. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  
ท่ีประชุมไดพิจารณาวาระท่ี ๕.๑๑ และไดมีมติเห็นชอบใหปรับปรุงมต ิ       
ท่ีประชุม กสทช.นัดพิเศษ (วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖) วาระท่ี ๕.๑  

 

ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกลาวปดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 

 
 


	เจ้าหน้าที่การประชุม

