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๑๘. นางสาวณัฐฐิญา  ธาตุทําเล พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
  สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๑๙. นางสาวสุชารีย�  ช&างทอง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
 สํานักบริหารคดีและนิติการ 
๒๐. นางสาวลักษมี  นุตโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ  
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  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๒๒. นายนัฐกาญจน� ศรีพิมล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
  สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๒๓. ร<อยโท เจษฎา ศิวรักษ�   เลขานุการ ประธาน กทค. 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น.  
 
ประธาน    กล&าวเปIดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

๑. เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประธาน กสทช. เปKนประธาน ในงานพิธี
เปIดตัวรายงานสถิติของ ITU ประจําปO ๒๐๑๔ ภายใต<หัวข<อ “Measuring 
the Information Society 2014” โดยสํานักงาน กสทช. ร&วมกับสหภาพ
โทรคมนาคมระหว&างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เปKนเจ<าภาพ
ร&วมกันจัดงานข้ึน เพ่ือเปIดตัวรายงานวิเคราะห�ดัชนีชี้วัดด<านไอซีทีพร<อมกันใน
ท่ัวโลก ณ  สํานักงาน กสทช. ซ่ึงเปKนท่ีน&ายินดีเนื่องจากอันดับการพัฒนา
กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีการสื่อสารของไทยในภาพรวมสูงข้ึนจากเดิม 
๑๐ อันดับ เปKนอันดับท่ี ๘๑ จากเดิมอันดับท่ี ๙๑  ในปO ค.ศ. ๒๐๑๓ โดย
เปรียบเทียบกับ ๑๖๖ ประเทศท่ัวโลก และเลื่อนข้ึนมาในอันดับ ๑ ใน ๑๐ 
ของกลุ&มประเทศเอเชียและแปซิฟIค  ซ่ึงเหตุผลสําคัญเกิดจากการท่ี กสทช. ได<
ผลักดันให<เกิด 3G ข้ึนในประเทศไทย รวมท้ังดัชนีชี้วัดจากการใช<งาน ซ่ึง
นับเปKนสัญญาณท่ีสะท<อนให<เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพและการเจริญเติบโต
ด<านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซ่ึงในปOหน<าเม่ือ
นโยบาย Digital Economy เดินหน<าจะทําให<สามารถผลักดันภาคส&วน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยให<ขยายตัวอย&างต&อเนื่อง ส&งผล
ถึง IDI ปOหน<าน&าจะขยับอันดับข้ึนอีก  ท้ังนี้  โดยมีผู< อํานวยการสหภาพ
โทรคมนาคมระหว&างประเทศ ภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟIก (Mr.Ioane 
Koroivuki) รวมท้ังเลขาธิการ กสทช. รองเลขาธิการ กสทช. และแขกผู<มีเกียรติ
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จากสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย อาทิ ญ่ีปุyน นอร�เวย�  ติมอร�-เลสเต<  
เข<าร&วมงานดังกล&าว 

๒. เม่ือวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  ประธาน กสทช. เปKนประธานในการจัดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู&หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ  
๘๗ พรรษา เพ่ือเปKนการแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต&อ
พระองค�ท&าน โดยมีพิธีทําบุญตักบาตร (อาหารแห<ง) แด&พระภิกษุสงฆ� ณ บริเวณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย� สํานักงาน กสทช. รวมท้ังกิจกรรมการถวายสัตย�
ปฏิญาณเพ่ือเปKนเจ<าหน<าท่ีของรัฐท่ีดี และพลังของแผ&นดินและพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล   ซ่ึงมีกรรมการ กสทช. ผู<บริหาร พนักงาน และลูกจ<างของ
สํานักงาน กสทช. เข<าร&วมพิธีดังกล&าวอย&างพร<อมเพรียงกัน  

๓. ด<วยในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ สํานักงาน กสทช. จัดให<มีกิจกรรมพิธีเปIด - 
ปIดการแข&งขันกีฬาภายในประจําปO ๒๕๕๗ ในช&วงเช<าถึงช&วงบ&าย  สําหรับ
ในช&วงคํ่าจะเปKนงานเลี้ยงสังสรรค�ประจําปOระหว&างกรรมการ กสทช.  ผู<บริหาร 
พนักงาน และลูกจ<างของสํานักงาน กสทช.  ณ บริเวณสนามหญ<าหลังอาคาร
อํานวยการ ซ่ึงในปOนี้มีผู<เกษียณอายุ จํานวน ๑๙ คน  ดังนั้น จึงขอเชิญ
กรรมการ กสทช.  ทุกท&าน  เข<าร&วมงานดังกล&าว เพ่ือเปKนกําลังใจให<แก&พนักงาน
และลูกจ<างของสํานักงาน กสทช.  

๔. ตามท่ีได<มีหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส  ให<คณะกรรมการ กสทช.
พร<อมเจ<าหน<าท่ีท่ีเก่ียวข<อง เข<าเฝ~าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    เพ่ือทูลเกล<าฯ ถวายสิ่งของต&างๆ จํานวน 
๖ รายการ อาทิ หนังสือพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทด<านการสื่อสาร   
หนังสือพัดรองงานพระราชพิธี  เครื่องรับโทรทัศน�ระบบดิจิทัล  และกล&องรับ
สัญญาณโทรทัศน�ระบบดิจิทัล   เปKนต<น ทางราชเลขานุการในพระองค�ฯ ได<มี
หนังสือแจ<งให<ทราบว&าทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให<เข<าเฝ~าฯ  ในวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา  จึงขอ
แจ<งให<กรรมการทุกท&านทราบ และร&วมเข<าเฝ~าฯ โดยพร<อมเพรียงกัน สําหรับ
รายละเอียดกําหนดการและการ   แต&งกาย ขอให<สํานักงาน กสทช. แจ<งให<
กรรมการทุกท&านทราบต&อไป 

๕. ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท&าน ในห<วงระยะเวลา ๑ ปOท่ีผ&านมาท่ีได<
ร&วมกันผลักดันโครงการท่ีสําคัญต&างๆ ของสํานักงาน กสทช. ให<สําเร็จลุล&วง
เปKนไปตามแผนท่ีกําหนดไว<    ท้ังด<านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� 
และด<านกิจการโทรคมนาคม อาทิ การเปลี่ยนผ&านการรับสัญญาณโทรทัศน�
ไปสู&ระบบดิจิทัล  แผนการประมูล 4G บนคลื่นความถ่ี ๑,๘๐๐ MHz ซ่ึงจะ
ดําเนินการในปO ๒๕๕๘  และในโอกาสส&งท<ายปOเก&าต<อนรับปOใหม& ๒๕๕๘ ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายท่ีท&านเคารพนับถือ 
และพระบาร มีแห& งองค�พระบาทสมเ ด็จพระจุลจอมเกล< า เจ< าอยู&หั ว 
พระบาทสมเด็จพระเจ<าอยู&หัว และสมเด็จพระนางเจ<าฯ พระบรมราชินีนาถ ได<
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โปรดดลบันดาลและประทานพรให<กรรมการ กสทช. พร<อมท้ังครอบครัว 
ประสบความสุข มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ�และจิตใจท่ีเข<มแข็งตลอดไป                                           

๖. ในวันนี้อดีตประธาน กทช. (พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์) และอดีตคณะ 
กรรมการ กทช. ได<ขอเข<าพบ กสทช. เพ่ือส&งมอบรางวัลจากกรณีท่ีสํานักงาน 
กทช. ได<รับเปKนเจ<าภาพจัดการประชุมหน&วยงานกํากับดูแลระดับโลก ครั้งท่ี ๘ 
เม่ือปO ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑)  หรือ Global Symposium for Regulators : 
GSR 2008 ท่ีเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยอดีตประธาน กทช. และอดีต
คณะกรรมการ กทช. ได<เดินทางไปรับรางวัล First GSR Anniversary 
Ceremony–Chairmanship Awards ของสหภาพโทรคมนาคมระหว&างประเทศ 
ณ ราชอาณาจักรบาห�เรน ในช&วงกลางปOท่ีผ&านมา  จึงขอเชิญกรรมการ กสทช.
ทุกท&านได<ร&วม ให<การต<อนรับอดีตคณะกรรมการ กทช.  

 
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ<งให<ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
  
มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<สํานักงาน กสทช.ปรับปรุง
แก<ไขข<อความในวาระท่ี ๕.๑.๔ ข<อ ๒ ให<แก<ไขข<อความจากเดิม “ท้ังนี้ให<นําเสนอ 
ประธาน กสท. เพ่ือลงนามในประกาศดังกล&าว......”เปลี่ยนใหม&เปKน  “ท้ังนี้ให<
นําเสนอ ประธาน กสทช. เพ่ือลงนามในประกาศดังกล&าวก&อนนําไปประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาต&อไป” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการดําเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๑  :  รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗   
   
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ วันพุธท่ี ๑๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี ๓.๒  :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน� : ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน� ระหว&างวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ตามท่ี
ประธาน กสท. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ    

   
ระเบียบวาระท่ี ๓.๓   :  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม : ประธาน กทค. 

(พันเอก ดร. เศรษฐพงค�ฯ)  
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ตามท่ี 

เลขานุการ ประธาน กทค. (ร<อยโท เจษฎา ศิวรักษ�) รายงานให<ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔     :   เรื่องเพ่ือทราบ 

 
 เลขาธิการ กสทช. ขอให<ท่ีประชุมรับทราบเรื่องเพ่ือทราบตามเอกสาร จํานวน     
๙ เรื่อง และ กสทช.สุภิญญาฯ ได<แจ<งให<ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติม จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑  : รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. ระหว�างวันท่ี ๑ 

กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ :  ปบ. 
  
มติท่ีประชุม รับทราบเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจําประธาน กสทช. 

ระหว&างวันท่ี ๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน ๔ ท&าน  ได<แก& 
ศาสตราจารย�พิเศษ ประสพสุข บุญเดช  พลเอก ชิตศักด์ิ ประเสริฐ  นายสุรินทร�   
จิรวิศิษฎ� และรองศาสตราจารย� ดร. สุเจตน�  จันทรังษ�    ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑    
วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการจ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และ
ผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ.๒๕๕๓  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ :  รายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.  
  (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗)  : 
                             รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน�) 
   
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของท่ีปรึกษาประจํารองประธาน กสทช.    

(พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน�) ประจําเดือนสิงหาคม– เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗  
จํานวน ๓ ท&าน ได<แก& พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ พลเอกสุเจตน� วัฒนสุข และ    
นายสวัสด์ิ โชติพานิช ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบ กทช. ว&าด<วยการ
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จ<างท่ีปรึกษา ผู<ปฏิบัติงาน เลขานุการ และผู<ช&วยเลขานุการประจํา กทช. พ.ศ. 
๒๕๕๓ ตามเอกสารท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ :  รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในต�างประเทศระหว�างเดือนตุลาคม – เดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ : กสทช. สุภิญญา กลางณรงค� 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานในต&างประเทศของ  กสทช.สุภิญญา ฯ 
ระหว&างเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ี กสทช.สุภิญญาฯ 
เสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ :    รายงานผลการดําเนินการไกล�เกล่ียข,อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ประจําเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗ : รท. 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ รายงานผลการดําเนินการไกล&เกลี่ยข<อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม 

ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ตามข<อ ๖ (๔) ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการไกล&เกลี่ย 
ข<อพิพาทระหว&างผู<รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผู<ร<องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ   กสทช.ประวิทย�ฯ  มีประเด็นข<อสังเกตกรณีรายงานผลการดําเนินการกับผู<ประกอบ

กิจการบางรายท่ีมีการร<องเรียนเรื่องการคิดค&าบริการไม&เปKนไปตามอัตราข้ันสูง 
(๙๙ สตางค�) โดยขอให< สํานักงาน กสทช. กํากับดูแลผู<ประกอบกิจการทุกรายมิให<
ดําเนินการท่ีฝyาฝ�นกฎหมาย 

    
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจําปD 

๒๕๕๗  (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) : ภบ. 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ประจําปO ๒๕๕๗ (เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) ตามข<อ ๑๙(๗) ของ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสาร           
ท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ  ๑. ประธาน กสทช. มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องหน&วยงานตรวจสอบการดําเนินงาน

ของสํานักงาน กสทช. ท่ีมีจํานวนหลายคณะ และห<วงระยะเวลาการตรวจสอบ
ท่ีแตกต&างกัน ขอให<สํานักงาน กสทช. รวบรวมประเด็นต&างๆ และจัดทําสรุป
ประเด็นการตรวจของหน&วยงานตรวจสอบแจ<งให<ทราบต&อไป 
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๒. กสทช.ประวิทย�ฯ ขอให<สํานักงาน กสทช. นําข<อสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในไปพิจารณาดําเนินการโดยเร็วท่ีสุด โดยเฉพาะข<อสังเกตท่ี
เปKนข<อสังเกตเดิมของปOท่ีแล<ว อาทิ ยอดการเบิกจ&ายงบประมาณท่ีค&อนข<างตํ่า 
การจัดทําคู&มือ/แนวทางปฏิบัติ และการจัดรายละเอียดแผนงาน/โครงการและ
ตัวชี้วัด”  

๓. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๐๓ ลงวนัท่ี ๗ มกราคม 
๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ดังนี้  
“จากรายงานผลการตรวจสอบฯ ประจําปO ๒๕๕๗  ดิฉันพบว&ามีหลายประเด็น
ท่ีสํานักงานฯ ควรเร&งปรับปรุงแนวทางในการดําเนินการเพ่ือป~องกันไม&ให<เกิด
ปCญหาซํ้าซาก เช&น การกันเงินไว<เบิกจ&ายเหลื่อมปOเปKนจํานวนมาก ปCญหาอัน
เกิดข้ึนจากการจัดซ้ือจัดจ<าง  โดยมีตัวอย&างในบางประเด็นสําคัญท่ีจําเปKนต<อง
แก<ไขปรับปรุงดังต&อไปนี้ 
๑. การจัดจ<างรายการจํานวนมาก ท่ีไม&จําเปKนต<องดําเนินการจัดจ<างโดยวิธี

พิเศษ หากสํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน มีการวางแผนและ
เตรียมการอย&างเหมาะสมล&วงหน<า เนื่องจากรายการจ<างมีลักษณะเปKนงาน
ประจําท่ีคาดว&าจะดําเนินการจัดจ<างไว<ล&วงหน<าได< เช&น การจัดซ้ือระบบ
ห<องประชุม ๑๐ ล<านบาท  การจ<างเหมาบํารุงรักษาและซ&อมแซมอุปกรณ�
งานระบบต&าง ๆ ของอาคารภายในสํานักงาน มูลค&า ๙.๖ ล<านบาท การเช&า
เครื ่องไมโครคอมพิว เตอร�และคอมพิว เตอร�แบบพกพาฯ จํานวน 
๓๒.๕ ล<านบาท  การจ<างพัฒนาGIS ของ วส. จํานวน ๑๐ ล<านบาท ท่ีมีเวลา
เตรียมนาน ๕ เดือน  เปKนต<น 

                                 ๒.  การจัดจ<างหลายรายการพบว&าในข้ันตอนการเสนอราคานั้น คณะกรรมการจัดจ<างฯ  
ได<พิจารณาเจรจาตกลงราคาพร<อมจัดทํารายงานผลการจัดจ<าง และจัดทํา
ใบสั่งจ<างในวันเดียวกันกับวันท่ีผู<รับจ<างเสนอราคา   ซ่ึงเปKนเหตุการณ�ท่ีถูก
ต้ังข<อสังเกตว&าไม&สามารถทําได<ในทางปฏิบัติ เช&น การจ<างเหมาบริการพนักงานของ
ภารกิจกระจายเสียงฯ จํานวน ๒๗ คน มูลค&า ๕.๘ ล<านบาท  , การจ<างดําเนินการ
จัดอบรมบุคลากรในหลักสูตรผู<ประกาศ ๓ ระดับ กับบริษัท อสมท. 
จํานวน ๓ ล<านบาท  เปKนต<น 

๓. เนื่องจากสํานักงาน มีการจ&ายค&าจัดทําสื่อสิ่งพิมพ�และประชาสัมพันธ� เช&น 
เสื้อ หนังสือ ของท่ีระลึกจํานวนมาก  ควรจัดวางระบบการควบคุมเก่ียวกับ
วัสดุและสื่อดังกล&าวให<รัดกุม อย&างน<อยควรจัดทําทะเบียนคุม เพ่ือจดบันทึก
รายการรับเข<าและเบิกจ&าย และจัดทํารายการยอดคงเหลือ 

       นอกจากนี้ดิฉันยังเห็นว&า ข<อเสนอแนะให<สํานักการพัสดุและบริหารทรัพย�สิน 
จัดทําคู&มือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการดําเนินงานด<านการพัสดุให<มีความ
ชัดเจนและเปKนลายลักษณ�อักษร เปKนสิ่งจําเปKนเพ่ือใช<เปKนเครื่องมือในการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ<าหน<าท่ีได<อย&างมี
ประสิทธิภาพตามข<อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบภายในฯ ”    



๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ภบ. 
  
มติท่ีประชุม               รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๙ อนุ (๓) ของ

ระเบียบ กสทช.ว&าด<วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามเอกสาร            
ท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๗  : รายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ : มท. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามท่ี กสทช. ได<แต&งต้ังเจ<าพนักงานผู<ออก

ใบอนุญาตหรือมอบหมายให<เลขาธิการ กสทช. หรือพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และท่ีแก<ไขเพ่ิมเติม 
ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ  ขอให<สํานักงาน กสทช. เพ่ิมเติมรายละเอียดวัตถุประสงค�ใน

การนําเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช<ในการกระทําความผิด พร<อมท้ังระบุเหตุผลหรือ
วัตถุประสงค�ของการเข<าตรวจสถานท่ีต&างๆ ไว<ในหมายเหตุรายงานผลการจับกุมด<วย 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ :  การพิจารณากล่ันกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ 

ประจําปD ๒๕๕๗ : ทบ. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการท่ีขอรับเงินสนับสนุนจาก

กองทุนฯ ประเภทท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําปO ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณท่ีใช<จ&ายจาก
เงินกองทุนฯ ตามเอกสารท่ี สํานักงาน กสทช.เสนอ 

 
หมายเหตุ                  กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตเรื่องการนับเวลาในกรณีท่ีได<กําหนดระยะเวลา

ในการส&งเอกสารเพ่ิมเติมในกรณีท่ียื่นเอกสารไม&ครบถ<วนไว< ๗ วัน นั้น จะต<องเริ่มนับ
จากวันท่ีผู<ท่ีมีหน<าท่ียื่นเอกสารได<รับแจ<ง มิใช&เริ่มนับจากวันท่ีมีการแจ<ง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๙ :  การดําเนินคดีปกครองหมายเลขดําท่ี ๑๔๑๔/๒๕๕๗ : มส. 
 
มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนินคดีปกครอง ๑๔๑๔/๒๕๕๗ ระหว&างนายธีณภัฑน�  

รัตนพงศ�เลขา (ผู<ฟ~องคดี) ได<ยื่นฟ~อง กสท. (ผู<ถูกฟ~องคดีท่ี ๑)  ตามเอกสาร       
ท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  

 
หมายเหตุ กสทช.ประวิทย�ฯ  ขอให<สํานักงาน กสทช. รวบรวมข<อมูลการดําเนินคดีปกครอง

ในส&วนของ กทค. ในปO ๒๕๕๗ รายงานให<ท่ีประชุมทราบต&อไป 



๑๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๐ :  คณะกรรมาธิการ สภาผู,แทนราษฎร สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร� ขอเข,า
พบและเย่ียมชมสํานักงาน กสทช. ระหว�างวันท่ี ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  : 
กสทช.สุภิญญาฯ  
 

มติท่ีประชุม               รับทราบเรื่องคณะกรรมาธิการสภาผู<แทนราษฎร   สาธารณรัฐแห&งสหภาพเมียนมาร� 
ขอเข<าพบและเยี่ยมชมศูนย�รับเรื่องร<องเรียน Call Center ๑๒๐๐ ของสํานักงาน 
กสทช. ตามท่ี กสทช.สุภิญญาฯ เสนอ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕    :  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ :   เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กสท. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๑ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง การส�งเสริมและคุ,มครองสิทธิของคนพิการให,เข,าถึง
หรือรับรู,และใช,ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... : กสท. บส. 

 
 
มติท่ีประชุม                ๑. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบในหลักการร&างประกาศ กสทช. เรื่อง  การ

ส&งเสริมและคุ<มครองสิทธิของคนพิการให<เข<าถึงหรือรับรู< และใช<ประโยชน�จาก
รายการของกิจการโทรทัศน� พ.ศ. .... ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ  

          ๒.  มอบอํานาจให< กสท. ปฏิบัติหน<าท่ีแทน กสทช. ตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห&ง
พระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการ
จัดให<มีการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ  

 

หมายเหตุ                   ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๑ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง การส&งเสริมและคุ<มครอง
สิทธิของคนพิการให<เข<าถึงหรือรับรู<และใช<ประโยชน�จากรายการของกิจการโทรทัศน� 
พ.ศ. .... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๒ : สรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดําเนินการต�อร�างประกาศ กสทช. 

เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� พ.ศ. .... : กสท. วส. 
   
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.  รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)       

กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  กสทช. รศ.ประเสริฐฯ   
กสทช.  พลเอก สุกิจฯ  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  และ กสทช.ประวิทย�ฯ ) มีมติเห็นชอบให<
สํานักงาน กสทช. ส&งเรื่องบริษัท ทรู วิชั่นส� กรุ:ป จํากัด และชมรมโครงข&าย
ผู<ประกอบการโทรทัศน�ดาวเทียมฯ และพวก ท่ียื่นคัดค<านและขอให<ทบทวนการ
พิจารณาร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� พ.ศ. ....    
ให< กสท. เพ่ือพิจารณาทบทวนในประเด็นข<อกฎหมายท่ีมีการโต<แย<ง อาทิ          



๑๑ 
 

๑) ประโยชน�สาธารณะ  ๒) การใช<ดุลพินิจ  ๓) มาตรฐานความเท&าเทียมกันในการ
กํากับดูแลกิจการโทรทัศน�ท่ีไม&ใช<คลื่นความถ่ีและกิจการโทรทัศน�ท่ีใช<คลื่นความถ่ี 
และ  ๔) ผลกระทบกับอุตสาหกรรม/ความอยู&รอดของผู<ประกอบกิจการท่ีไม&ใช<
คลื่นความถ่ี (ผู<รับใบอนุญาตโครงข&ายท่ีไม&ใช<คลื่นความถ่ีและผู<รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีไม&ใช<คลื่นความถ่ี) เปKนต<น ท้ังนี้เพ่ือให<เกิดความรอบคอบและ
ถูกต<อง และสรุปนําเสนอท่ีประชุม กสทช.พิจารณาต&อไป  

 

ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. สุภิญญาฯ)  ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดส&ง 
บันทึกความเห็นให<ในภายหลัง  
 

หมายเหตุ                  ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๒ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะและแนวทาง
ดําเนินการต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�การจัดลําดับบริการโทรทัศน� 
พ.ศ. ....   

                             ๒. กสทช.สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๐๓  ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘  
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ดังนี้  
“ดิฉันมีความเห็นต&างเรื่องการทบทวนร&างประกาศฉบับนี้ เนื่องจากร&าง
ประกาศผ&านการพิจารณาในชั้นการประชุม กสท. ซ่ึงรับทราบเรื่องการคัดค<าน
ของผู<ประกอบการต้ังแต&ในชั้นของการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะดังท่ี
ปรากฏในสรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะ อีกท้ังในหนังสือได<ระบุว&า
บริษัทฯ ได<เข<าร&วมแสดงความคิดเห็น ในวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดในการรับฟCงความคิดเห็นสาธารณะแล<ว  ดังนั้นการ
ทบทวนร&างประกาศในครั้งนี้โดยใช<เง่ือนไขท่ีมีหนังสือส&งมาถึงประธาน กสท.
ในภายหลังและให<มีการทบทวนการพิจารณาร&างประกาศในท่ีประชุม กสทช. 
นั้น นับเปKนข้ันตอนของกระบวนการพิจารณาท่ีอาจนําไปสู&การสร<างบรรทัด
ฐานใหม& โดยเฉพาะอย&างยิ่งเม่ือการส&งหนังสือดังกล&าวมาจากผู<ประกอบการ
รายใหญ&บางราย ซ่ึงมีอํานาจในตลาดกิจการโทรทัศน�แบบบอกรับสมาชิกและ
อาจถูกวิจารณ�ถึงความรอบคอบว&า   เหตุใดจึงมิได<มีการวิเคราะห�ความเห็น
ต&าง ๆ อย&างรอบด<านต้ังแต&ในชั้นของการประชุม กสท.  

นอกจากนี้ดิฉันยังเห็นว&า  ร&างประกาศฉบับนี้เปKนประโยชน�ต&อผู<บริโภค
อย&างชัดเจนในเรื่องการเรียงช&องสําหรับการรับชมฟรีทีวีช&อง ๑-๓๖ ในระบบ
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน โดยผู<ประมูลช&องรายการโทรทัศน�ในระบบดิจิตอลได<
ประมูลเลขช&องด<วย ขณะท่ีผู<บริโภคท่ีเปKนสมาชิกตลาดกิจการแบบบอกรับ
สมาชิกสามารถต้ังหมายเลขช&องรายการท่ีตนชื่นชอบในการรับชมได<อยู&แล<ว” 

 
 
 
 



๑๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑.๓ : การแต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปล่ียนรูปแบบ 
                             การประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช�อง ๕ :  
                             กสท. มส. 
 
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.   รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  กสทช.

พลโท ดร. พีระพงษ�ฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ  กสทช. รศ.ประเสริฐฯ   
และ กสทช. พลเอก สุกิจฯ )  มีมติอนุมัติการแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุ
โทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕ ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓              
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีวาระการปฏิบัติ
หน<าท่ี ๓ เดือน นับต้ังแต&วันท่ีมีคําสั่งแต&งต้ัง ท้ังนี้ โดยมีองค�ประกอบ และอํานาจ
หน<าท่ีของคณะทํางาน ตามท่ีสํานักงาน กสทช.เสนอ ดังนี้ 
๑. ผศ.ดร. พิรงรอง รามสูต             ประธานคณะทํางาน 
๒. พันเอก ณัฏฐ� เทียนทองดี            ผู<ทํางาน 
   ผู<อํานวยการฝyายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก  
๓. พันเอก นพรัตน� แสงหนุ&ม    ผู<ทํางาน 
   หัวหน<าแผนกพัฒนาแผนและโครงการ ฝyายนโยบาย 
  และแผนสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก    
๔. ผู<อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน�  ผู<ทํางาน 

     ๕. ผู<อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ    ผู<ทํางาน 
         และพัฒนาผู<ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน�   

๖. พนักงานของสํานักงาน กสทช. ท่ีเลขาธิการ กสทช.               เลขานุการและ     
มอบหมายจํานวน ๓ คน                                         ผู<ช&วยเลขานุการ      

                  
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�  กองทัพบก ช&อง ๕     
ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย (กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  กสทช. ประวิทย�ฯ และ กสทช. 
สุภิญญาฯ) ขอเปIดเผยความเห็น โดยจะจัดส&ง บันทึกความเห็นให<ในภายหลัง  

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๑.๓ เรื่องการแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผล
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�
กองทัพบก ช&อง ๕  
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๒. กสทช.สุภิญญาฯ  มีบันทึกท่ี สทช. ๑๐๐๓.๙/๐๐๓  ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม กสทช. ดังนี้  

   “ดิฉันยืนยันตามความเห็นแย<งในท่ีประชุม กสท.ตามบันทึกข<อความท่ี สทช.
๑๐๐๓.๙/๑๗๒ เนื่องจากการพิจารณาวาระนี้ เปKนผลจากมติท่ีประชุม กสท.
ครั้งท่ี ๒๒/๒๕๕๗ เรื่องแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการ
โทรทัศน� สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ ซ่ึงดิฉันได<สงวนความเห็นใน
การพิจารณาวาระดังกล&าว ด<วยเหตุผลว&า สถานีโทรทัศน�ช&อง ๕ ควรปรับตัว
เข<าสู&รูปแบบและหลักเกณฑ�ของการเปKนโทรทัศน�บริการสาธารณะก&อน มิใช&
เปKนการเสนอแผนงานมาว&าจะเปKนการยื่นปรับในอนาคตหากผ&านการประเมิน
ของคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผล ดังนั้นดิฉันจึง
ขอสงวนความเห็นในการพิจารณาแต&งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานตามท่ี
สํานักงานเสนอในครั้งนี้” 

          ๓. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ มีบันทึกด&วนท่ี สทช. ๑๐๐๓.๘/๑ ลงวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

 “ สืบเนื่องจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน�(กสท.) ครั้งท่ี ๓๒/๒๕๕๗ วันจันทร�ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ และครั้งท่ี 
๔๘/๒๕๕๗ วันจันทร�ท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การพิจารณาแต&งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
กิจการโทรทัศน� สถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ ซ่ึงประกอบไปด<วย 
ผู<แทนจาก กสท. จํานวน ๒ คน ผู<แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง 
๕ จํานวน ๒ คน และนักวิชาการสื่อสารมวลชน จํานวน ๑ คน นั้น 

    ผมได<มีข<อสังเกตเพ่ิมเติมต&อมติท่ีประชุม กสท. ท้ังสองครั้งว&าเพ่ือความ
เปKนอิสระในการตรวจสอบอย&างแท<จริง บุคลากรขององค�กรท่ีถูกประเมินนั้น 
ไม&ควรทําหน<าท่ีเปKนกรรมการติดตามและประเมินผล แต&สามารถทําหน<าท่ีเปKน
ผู<ประสานงานได< ด<วยเหตุผลท่ีว&า หากคณะทํางานเปKนผู<แทนท่ีมาจาก
บุคลากรขององค�กรท่ีถูกประเมิน อาจนําไปสู&ความขัดแย<งในเชิงผลประโยชน� 
และอาจกระทบต&อความโปร&งใสในการตรวจสอบการทํางานอย&างเปKนอิสระ
และเปKนกลางจากการติดตามและประเมินผลการทํางานของตนเอง ซ่ึงผมเห็น
ควรให<แต&งต้ังนักวิชาการหรือผู<แทนจากองค�กรปฏิรูปสื่อ แทนผู<แทนจากสถานี
วิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ เพ่ือให<องค�ประกอบของคณะทํางานมีความ
หลากหลายและมีสัดส&วนผู<เชี่ยวชาญในแต&ละด<านเหมาะสมยิ่งข้ึน 

     ด<วยเหตุนี้ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี 
๕.๑.๓ ซ่ึงสํานักงาน กสทช. ได<เสนอองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และวาระ
การดํารงตําแหน&งของคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให<ท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง ผมยังเห็นควรว&า หากประสงค�จะให<ผลของการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบกิจการเปKนกิจการบริการสาธารณะประเภทท่ี 
๒ เกิดประโยชน�สูงสุดต&อสาธารณะอย&างแท<จริง องค�ประกอบของคณะทํางาน
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ไม&ควรเปKนผู<แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบกช&อง ๕ ด<วยเหตุผลตามท่ี
ได<มีข<อสังเกตไว<ก&อนหน<านี้” 

๔. กสทช.ประวิทย�ฯ   มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๕   ลงวันท่ี  ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 
“การแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การประกอบกิจการโทรทัศน�ของสถานีวิทยุโทรทัศน�กองทัพบก ช&อง ๕ ตาม
องค�ประกอบท่ีมีการเสนอมานั้น พบว&า มีนักวิชาการด<านสื่อสารมวลชนท่ีเปKน
คนนอกเพียงจํานวน ๑ คน เปKนประธานคณะทํางาน ส&วนผู< ทํางาน
ประกอบด<วยผู<แทน กสท. จํานวน ๒ คน ผู<แทนสถานีโทรทัศน�กองทัพบก
จํานวน ๒ คน ดังนั้นจึงมีประเด็นเรื่องความเหมาะสมในเชิงบทบาทหน<าท่ีของ
คณะทํางานท่ีไม&ควรจะมีตัวแทนของผู<ท่ีจะต<องถูก “ติดตามและประเมินผล” 
ร&วมอยู&ด<วย เนื่องจากจะทําให<เกิดลักษณะผลประโยชน�ขัดแย<งหรือบทบาท
หน<าท่ีท่ีทับซ<อนกัน ซ่ึงในการประชุม กสทช. ครั้งเดียวกันนี้ ในการพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕ เรื่อง การแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเร&งรัดติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานและการใช<จ&ายงบประมาณของ
สํานักงาน ท่ีประชุม กสทช. ก็ได<พิจารณาให<ความสําคัญกับประเด็นการต<อง
แบ&งแยกบทบาทหน<าท่ีระหว&างระดับชั้นของการปฏิบัติกับชั้นของการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลออกจากกัน จนกระท่ังมีข<อสรุปออกมาอย&างชัดเจนว&า
ไม&ควรจะมีตัวแทนของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ร&วมอยู&ใน
คณะอนุกรรมการดังกล&าว ดังนั้นในการพิจารณาระเบียบวาระเรื่อง
คณะทํางานนี้จึงควรยึดถือบรรทัดฐานเดียวกันด<วย” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  :  เรื่องท่ีผ�านการพิจารณาจากท่ีประชุม กทค. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๑ : สรุปผลการรับฟKงความคิดเห็นต�อร�างประกาศ กสทช. จํานวน ๒ ฉบับ  : ทท. 
  

มติท่ีประชุม               ๑. เห็นชอบสรุปผลการพิจารณาของ กทค. ท่ีมีต&อสรุปผลการรับฟCงความคิดเห็น
ของผู<มีส&วนได<เสียและประชาชนท่ัวไปต&อร&างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐาน
ทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม
สถานีแม&ข&าย (Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุคมนาคมติดตามตัวเฉพาะกลุ&ม 
(On-site Paging System) และ ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคม     
ลูกข&าย (Pocket Unit) ระบบเครื่องวิทยุคมนาคมติดตามตัวเฉพาะกลุ&ม      
(On-site Paging System)  ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<
สํานักงาน กสทช. นําไปเผยแพร&ในเว็บไซต�ของสํานักงาน กสทช. ต&อไป 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�เห็นชอบร&างประกาศกสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมสถานีแม&ข&าย 
(Base Unit) ระบบเครื่องวิทยุคมนาคมติดตามตัวเฉพาะกลุ&ม (On-site Paging 
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System) และ ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่อง
โทรคมนาคมและอุปกรณ� สําหรับเครื่องวิทยุคมนาคมลูกข&าย (Pocket Unit) 
ระบบเครื่องวิทยุคมนาคมติดตามตัวเฉพาะกลุ&ม (On-site Paging System)  
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ ให<นําเสนอประธาน กสทช. เพ่ือลงนาม
ก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต&อไป  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๑ เรื่อง สรุปผลการรับฟCงความคิดเห็นต&อร&างประกาศ กสทช. 
จํานวน ๒ ฉบับ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒.๒ :  ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟOาและอิเล็กทรอนิกส�ย่ืนขอต�ออายุใบอนุญาตให,
จัดตั้งหน�วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง 
ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑ : ทท. 

    
มติท่ีประชุม รับทราบผลการพิจารณาของ กทค.  ต&อกรณีการขอต&ออายุใบอนุญาตให<จัดต้ัง

หน&วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� ประเภทท่ีสอง  ใบอนุญาตเลขท่ี 
๐๐๑  ให<แก&ศูนย�ทดสอบผลิตภณัฑ�ไฟฟ~าและอิเล็กทรอนิกส� (ศทอ.) โดยมีรายละเอียด
ขอบข&ายการให<บริการทดสอบ  ตามท่ีได<รับอนุญาตไว<เดิม จํานวน ๑๘ ผลิตภัณฑ� และ
ขอบข&ายบริการทดสอบท่ีขออนุญาตเพ่ิมเติม จํานวน ๒ ผลิตภัณฑ� (เครื่องวิทยุ
คมนาคมประเภท Radio Frequency Identification:RFID) เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช<
เทคโนโลยี Broadband Wireless Access)  ในลักษณะ Radio Local Area Network 
(RLAN)  รวมจํานวน ๒๐ ผลิตภัณฑ�  โดยให<ใบอนุญาตท่ีต&ออายุในครั้งนี้  ใช<ได<จนถึง
วันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลา ๓ ปO นบัถัดจากวันท่ีใบอนุญาตเดิม
สิ้นสุดลง ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๒.๒ เรื่อง ศูนย�ทดสอบผลิตภัณฑ�ไฟฟ~าและอิเล็กทรอนิกส�     
ยื่นขอต&ออายุใบอนุญาตให<จัดต้ังหน&วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ� 
ประเภทท่ีสอง ใบอนุญาตเลขท่ี ๐๐๑  

 
 

  



๑๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  : เรื่องการบริหารงานสํานักงาน กสทช. 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑ : การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปD ๒๕๕๘  (ระหว�างเดือนมกราคม – 
 เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) : ปบ. 
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการแผนการประชุม กสทช. ประจาํปO ๒๕๕๘ (ระหว&างเดือน

มกราคม – เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 
 

หมายเหตุ  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗   ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
 กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑ เรื่อง การจัดทําแผนการประชุม กสทช. ประจําปO ๒๕๕๘  
 (ระหว&างเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๒ : แผนการตรวจสอบภายในประจําปDงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม –  

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) : คกก.ตรวจสอบภายใน  ภบ. 
  
มติท่ีประชุม อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจําปOงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนมกราคม – 

เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ท้ังนี้ ตามข<อ ๑๙(๖) ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗  ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๒ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจําปOงบประมาณ ๒๕๕๘ 
(เดือนมกราคม –  เดือนธันวาคม ๒๕๕๘) ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ 

                             ๒. ประธาน กสทช. ได<ขอให<สํานักงาน กสทช. แจ<งให<คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ทราบเรื่องท่ีท่ีประชุม กสทช. ได<กล&าวชื่นชมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ ขออนุมัติงบประมาณรายจ�าย ประจําปD ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช.  
 : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  คณะทํางานพิจารณากล่ันกรอง 
                             งบประมาณฯ  ยย. 
  
มติท่ีประชุม                 ๑. ท่ีประชุมเสียงข<างมาก (ประธาน กสทช.  กสทช. พลโท ดร. พีระพงษ� กสทช. พลเอก สุกิจ ฯ   

กสทช. รศ. ประเสริฐฯ  กสทช. พันตํารวจเอก ทวีศักด์ิฯ และ กสทช. ประวิทย�ฯ ) 
มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ&ายประจําปO ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช. 
จํานวน  ๕,๐๓๕.๑๑๒  ล<านบาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ 
และคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ ท่ีมีองค�ประกอบคณะทํางาน
เปKนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห&งชาติ (สนช.) จํานวน ๔ ท&าน  เสนอ ท้ังนี้ ตามมาตรา 
๕๗(๒) แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
๑.๑ งบประมาณรายจ&ายจําเปKน (ข้ันตํ่า) จํานวน ๑,๘๑๗.๗๒๗ ล<านบาท  



๑๗ 
 

๑.๒ งบประมาณรายจ&ายท่ีผูกพันข<ามปO จํานวน ๑,๑๖๑.๓๐๒ ล<านบาท 
๑.๓ งบประมาณรายจ&ายแผนงาน/โครงการใหม& จํานวน ๑,๙๘๖.๐๘๓ ล<านบาท    

          ประกอบด<วย 
     ๑) สายงานบริหารองค�กร จํานวน ๔๑๐.๐๙๑ ล<านบาท 
     ๒) สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร  จํานวน ๔๘๘.๓๑๕ ล<านบาท 

                                         ๓) สายงานบรหิารคลืน่ความถ่ีและภูมิภาค  จํานวน ๓๖๔.๓๒๙ ล<านบาท  
                                         ๔) สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๓๔๐.๕๘๑ ล<านบาท 
                                            ๕) สายงานกิจการโทรคมนาคม จํานวน ๓๘๒.๗๖๙ ล<านบาท 

  ๑.๔ เงินจัดสรรเข<ากองทุน จํานวน ๕๐.๐๐๐ ล<านบาท 
๑.๕ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปKน จํานวน ๒๐.๐๐๐ ล<านบาท 
 

             อนึ่ง  สําหรับกรอบวงเงินงบประมาณรายจ&ายปO ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 
กสทช. ซ่ึงท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได<มีมติ
อนุมัติไว<จํานวน ๕,๒๙๗.๔๗๖ ล<านบาท ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให<กรรมการ 
กสทช. ไปพิจารณาทบทวนโครงการท่ีเห็นว&ายังมีความจําเปKนท่ีจะต<อง
ดําเนินการเพ่ือให<สอดคล<องกับตัวชี้วัดตามแผนแม&บทฯ และจัดส&งให<สํานักงาน 
กสทช.  เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ  และ
คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ เพ่ือพิจารณาทบทวนเพ่ิมเติมอีก
ครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ งบประมาณท่ีเสนอในภาพรวมจะต<องอยู&ภายใต<กรอบวงเงินท่ียัง
ขาดอยู&จํานวน ๒๖๒.๓๖๔ ล<านบาท ซ่ึงเปKนไปตามมติท่ีประชุม กสทช. ดังกล&าวข<างต<น 
และให<สํานักงาน กสทช. สรุปผลการพิจารณาดังกล&าวนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต&อไป  
ท่ีประชุมเสียงข<างน<อย ( รองประธาน กสทช. ( พันเอก ดร. นทีฯ)  กสทช. ผศ.ดร. ธวัชชัยฯ  
และ กสทช. สุภิญญาฯ ) มีความเห็นแย<งโดยจะจัดทําบันทึกความเห็นส&งให<ใน
ภายหลัง สําหรับ กสทช.ประวิทย�ฯ มีประเด็นข<อสังเกตโดยจะจัดทําบันทึก
ความเห็นส&งให<ในภายหลัง 

   ๒. ให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นและข<อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบประมาณฯ  และคณะทํางานพิจารณากลั่นกรองงบประมาณฯ  ไป
พิจารณาดําเนินการในส&วนท่ีเก่ียวข<องต&อไป 

 
หมายเหตุ                 ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัต ิงบประมาณรายจ&าย ประจําปO 
๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช.     

 ๒. รองประธาน กสทช.(พันเอก ดร. นทีฯ)  ได<มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๒/๒๔๓ ลงวันท่ี 
๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗   ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม  
จํานวน  ๒ หน<า ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ 



๑๘ 
 

๓. กสทช.สุภิญญาฯ ได<มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๐๐๓  ลงวันท่ี ๗ มกราคม  
๒๕๕๘  ขอให<แนบบันทึกความเห็นไว<ท<ายรายงานการประชุม  จํานวน  ๒ หน<า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
วาระท่ี ๒.๑ 

๔. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัยฯ ได<มีบันทึกด&วนท่ี สทช ๑๐๐๓.๘/๒ ลงวันท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๕๘ ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 
“สืบเนื่องจากมติในคราวการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ (กสทช.) ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗  
วันพุธท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติ
งบประมาณรายจ&ายประจําปO ๒๕๕๘ ของสํานักงาน กสทช. โดยท่ีประชุม
เสียงข<างมากมีมติเห็นชอบกับงบประมาณท่ีผ&านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ และคณะทํางานพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณฯ นั้น ผมไม&เห็นชอบกับมติดังกล&าวจึงขอส&งคําสงวนความเห็น
ประกอบมติ ดังนี้ 

     ผมเห็นว&างบประมาณรายจ&ายประจําปO ๒๕๕๘ ของสํานักงาน 
กสทช. สามารถตัดทอนให<ลดลงได<มากเท&าท่ีได<มีการตัดไปแต&ไม&เห็นด<วยกับ
สัดส&วนของงบประมาณท่ีเสนอมาเนื่องจากไม&เหมาะสมกับลําดับความสําคัญ
ของภารกิจองค�กรและไม&ตอบสนองต&อแผนแม&บทท่ีเก่ียวข<อง อันได<แก& แผนแม&บท
การบริหารคลื่นความถ่ี (พ.ศ. ๒๕๕๗) แผนแม&บทกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน� ฉบับท่ี๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  และแผนแม&บทกิจการโทรคมนาคม 
ฉบับท่ี๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซ่ึงการจัดสรรงบประมาณท่ีไม&เหมาะสมนี้เห็น
ได<ชัดจากการขอจัดสรรงบประมาณรายจ&ายดําเนินการของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช. เองเปKนจํานวน ๓,๙๓๐.๙๑๖ ล<านบาท       ซ่ึงนับว&าเปKน
สัดส&วนท่ีสูงกว&ามากเม่ือเทียบกับงบประมาณค&าใช<จ&ายโครงการตาม
ยุทธศาสตร�อันเปKนภารกิจหลักขององค�กรท่ีขอจัดสรรไว<ท่ี ๑,๐๓๔.๑๙๕ ล<าน
บาท และมีหลายโครงการท่ีสําคัญต&อการขับเคลื่อนแผนแม&บทแต&ไม&ได<รับการ
จัดสรรงบประมาณ 

   การจัดสรรงบประมาณท่ีไม&เหมาะสมและไม&มีประสิทธิภาพนี้ 
นอกจากจะส&งผลให<ภารกิจหลักของ กสทช. ไม&สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได<
เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการท่ีเพียงพอแล<วยังขัดกับ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ข<อ ๑๑ ท่ีระบุว&า “ ให<สํานักงาน กสทช. จัดทําร&างงบประมาณรายจ&าย
ประจําปOท่ีแสดงถึงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ&ายประจําปOตาม
นโยบายของ กสทช. และระเบียบท่ีเก่ียวข<อง ท้ังนี้ในการจัดทํางบประมาณ
รายจ&าย ให<สํานักงาน กสทช. จัดทํางบประมาณตามความเหมาะสมและ
จําเปKน โดยมุ&งเน<นผลสัมฤทธิ์” และข<อ ๑๒ ท่ีระบุว&า “การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ&ายให< กสทช. พิจารณางบประมาณรายจ&ายบนพ้ืนฐานความ



๑๙ 
 

จําเปKนและเหมาะสมเพ่ือให<บรรลุเป~าหมายตามแผนการดําเนินงานท่ี กสทช. 
กําหนด  ภายใต<งบประมาณรายรับ รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข<อง” 
นอกจากนี้จากจัดสรรงบประมาณจํานวนมากให<แก&การบริหารงานภายใน
สํานักงาน กสทช. เอง ยังมีแนวโน<มท่ีจะส&งผลลบต&อภาพลักษณ�องค�กรซ่ึงภาค
สังคมมีการเพ&งเล็งและวิจารณ�กันเปKนอย&างมากและต&อเนื่องในเรื่องการใช<จ&าย
ท่ีไม&มีประสิทธิภาพ” 

๕. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๖ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
   ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุมดังนี้ 

“๑. กระบวนการงบประมาณเปKนเรื่องท่ีมีความซับซ<อนและมีกรอบระยะเวลา
แน&ชัดท่ีหากปล&อยให<ยืดเยื้ออาจสร<างความเสียหายได< ในเบ้ืองต<นนี้เม่ือ
สํานักงาน กสทช. มีการดําเนินการถูกต<องครบถ<วนตามกระบวนการแล<ว 
โดยเฉพาะได<ผ&านข้ันตอนกลั่นกรองท้ังของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณฯ และคณะทํางานซ่ึงประกอบด<วยสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห&งชาติ (สนช.) ๔ ท&าน ตลอดจนมีการเสนอรายละเอียดของโครงการ
ประกอบการพิจารณาด<วย ผมจึงเห็นควรเห็นชอบกรอบงบประมาณ 
ตามท่ีเสนอ เพ่ือให<การดําเนินงานของสํานักงาน กสทช. และ กสทช. ใน
ปO พ.ศ. ๒๕๕๘ เปKนไปด<วยความราบรื่น 

อย&างไรก็ตาม ผมมีข<อสังเกตว&า งบประมาณตามท่ีเสนอนั้น ส&วน
ใหญ&เกือบร<อยละ ๘๐ เปKนงบประจํา ในขณะท่ีค&าใช<จ&ายโครงการตาม
ยุทธศาสตร� หรืองบลงทุน มีสัดส&วนเพียงประมาณร<อยละ ๒๐.๕ ของ
งบประมาณท้ังหมดท่ีขอ โดยท่ีโครงการส&วนใหญ&ยังเปKนของยุทธศาสตร�
ด<านการบริหารอีกด<วย ส&วนยุทธศาสตร� ท่ี เปKนหัวใจสําคัญอย&าง
ยุทธศาสตร�การบริหารการจัดสรรคลื่นความถ่ีอย&างมีประสิทธิภาพ 
คุ<มครองผู<บริโภค ส&งเสริมความเท&าเทียมเปKนธรรมในโครงสร<างพ้ืนฐาน
ด<านการสื่อสารและโอกาสทางดิจิตอล และยุทธศาสตร�การส&งเสริมการ
แข&งขันเสรีอย&างเปKนธรรม บริหารทรัพยากรด<านการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนพัฒนาประเทศสู&ชุมชนดิจิตอล กลับได<รับการจัดสรร
งบประมาณรวมเพียงประมาณร<อยละ ๑๖ เท&านั้น 

๒. แม<ผมเห็นชอบกรอบงบประมาณตามท่ีเสนอ แต&ในส&วนของงบประมาณ
รายโครงการนั้น พบว&ายังต<องปรับปรุงแก<ไข เช&น บางโครงการใหม&ของ
สายงานโทรคมนาคมท่ีมีการระบุงบไม&ตรงกันในแต&ละจุด โครงการใหม&
ของสายงานกระจายเสียงฯ ท่ียอดรวมไม&ตรงกับรายละเอียด และตาม
เอกสารแสดงโครงการท่ีสํานักงาน กสทช. ส&งให<ก็ปรากฏตัวเลข
งบประมาณไม&ครบทุกโครงการ จึงทําให<ไม&อาจสอบทานได<ชัดเจน 

ขณะเดียวกัน ผมเห็นด<วยกับข<อสังเกตของ กสทช. เสียงข<างน<อยใน
ประเด็นท่ีว&าจะต<องให<ความสําคัญกับยุทธศาสตร�ตามแผนแม&บท ดังนั้น
จึงควรมีการทบทวนปรับเพ่ิมในส&วนของโครงการและการดําเนินงานท่ี



๒๐ 
 

ตอบโจทย�แผนแม&บท ไม&ว&าจะเปKนส&วนท่ีตกหล&นหรือถูกตัดออกไป ให<
กลับเข<ามาอยู&ในงบประมาณ และอาจปรับลดงบประมาณของบาง
โครงการท่ีมีความจําเปKนน<อยกว&าลงไป โดยภาพรวมของงบประมาณ
ท้ังหมดต<องอยู&ภายใต<กรอบ ๕,๒๙๗.๔๗๖ ล<านบาท ตามท่ีท่ีประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ ได<มีมติอนุมัติไว< 

ในส&วนของงบผูกพัน ผมเห็นควรต<องแสดงให<เห็นภาพรวมว&า มียอด
รวมของงบประมาณท่ีจะผูกพันข<ามไปปOหน<าและปOต&อๆ ไปเท&าไร และใน
การพิจารณางบประมาณปOต&อไปอาจต<องมีการกําหนดเปKนนโยบายให<
ปรับสัดส&วนวงเงินงบประมาณของปOแรกสูงข้ึนอีก เพ่ือลดสัดส&วนงบ
ผูกพันลงเรื่อยๆ 

นอกจากนี้ในทางปฏิบัติการ เห็นควรให<ความสําคัญเรื่องการ
ตรวจสอบเพ่ือไม&ให<มีการผนวกงบเดินทางไปต&างประเทศอยู&ในโครงการ
ศึกษาวิจัยและโครงการจัดจ<างท่ีปรึกษาต&างๆ ตลอดจนควรมีการกําหนด
และกํากับให<รายงานการศึกษาวิจัยของทุกโครงการต<องมีฉบับภาษาไทย 
เพ่ือความสะดวกในการใช<ประโยชน�และการเผยแพร&ต&อสาธารณะ  

๓. ประเด็นข<อสังเกตและข<อเสนอแนะ ท้ังของคณะอนุกรรมการพิจารณา
งบประมาณฯ และคณะทํางาน เปKนประเด็นท่ีต<องให<ความสําคัญและ
พิจารณาดําเนินการอย&างจริงจัง เช&นเรื่องการปรับกระบวนการให<มี
ยุทธศาสตร�ในการจัดสรรก&อน เม่ือจัดสรรแล<วควรมีแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช<จ&ายเงินท่ีชัดเจน มีมาตรการเร&งรัดและส&งเสริมการเรียนรู<ของ
ผู<ดําเนินการ ตลอดจนในกรณีจะต้ังงบประมาณระยะท่ี ๒ ก็ควรต<อง
ดําเนินการระยะท่ี ๑ เรียบร<อยแล<วและมีการประเมินผลการดําเนินการ
ก&อน เรื่องการเสนอโครงการท่ียังขาดรายละเอียด เรื่องการกําหนดอัตรา
พนักงานใหม& เรื่องการทบทวนระเบียบการจ<างท่ีปรึกษาและการแต&งต้ัง
อนุกรรมการ เปKนต<น ท้ังนี้ควรมีความชัดเจนว&าจะตอบสนองต&อข<อเสนอ
ต&างๆ อย&างไรและเม่ือใด” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๔ : การอนุมัติขยายเงินกันไว,เบิกเหล่ือมปD ประจําปD ๒๕๕๖ การอนุมัติกันเงินไว,

เบิกเหล่ือมปD ประจําปD ๒๕๕๗ : ยย. 
 
มติท่ีประชุม ๑. ที่ประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติการขยายการกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปO ประจําปO 

๒๕๕๖ ซ่ึงเปKนรายการท่ีผูกพันลงนามในสัญญาแล<ว จํานวน ๔๔ รายการ  
                                 จํานวนเงิน ๑๖๔.๘๙๒ ล<านบาท ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

๒. ท่ีประชุมมีมติเอกฉันท�อนุมัติการกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปO ประจําปO ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ แยกออกเปKน ดังนี้  

 



๒๑ 
 

 ๒.๑ อนุมัติให<กันเงินไว<เบิกเหลื่อมปOโครงการท่ีอยู&ระหว&างดําเนินการทางพัสดุ 
จํานวน ๖๔ รายการ จํานวนเงิน ๓๕๒.๑๘๕ ล<านบาท ซ่ึงเปKนโครงการท่ี
อยู&ในกระบวนการจัดซ้ือ/จัดจ<าง/เช&า ตามข<อ ๑๙(๑) ของระเบียบ กสทช. ว&าด<วย
การงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๒.๒ อนุมัติให<กันเงินไว<เบิกเหลื่อมปOโครงการก&อสร<างอาคารสํานักงาน กสทช. 
จํานวน ๑ รายการ จาํนวนเงิน ๑๙๘.๙๖๐ ล<านบาท เปKนกรณีพิเศษ 
เนื่องจากเปKนโครงการซ่ึงมีภาระจะต<องเบิกจ&ายแต&ไม&สามารถก&อหนี้
ผูกพันไว<ได<ทัน   ซ่ึงจะต<องได<รับอนุมัติจาก กสทช.  ตามข<อ ๑๙(๒) ของ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการงบประมาณของสํานักงาน กสทช.  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ที่ประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช. วาระที่ ๕.๓.๔ เรื่อง การอนุมัติขยายเงินกันไว<เบิกเหลื่อมปO ประจําปO 
๒๕๕๖  การอนุมัติกันเงินไว<เบิกเหลื่อมปO ประจําปO ๒๕๕๗ 

  
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๕  : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเร�งรัดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน 

และการใช,จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. : เลขาธิการ กสทช. ยย. 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติให<แต&งต้ังคณะอนุกรรมการเร&งรัดติดตาม ตรวจสอบการใช<จ&ายเงิน
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยมีองค�ประกอบ อํานาจหน<าท่ี และมีวาระ
การปฏิบัติงาน ๑ ปO นับต้ังแต&วันท่ีมีคําสั่งแต&งต้ัง ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ท้ังนี้ 
โดยให<ได<รับค&าตอบแทนเปKนค&าเบ้ียประชุมในอัตราตามข<อ ๑๔(๒) ของระเบียบ 
กสทช.ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. พลเอก  อนันตพร  กาญจนรัตน�        ประธานอนุกรรมการ 
๒. นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ          อนุกรรมการ  
๓. นายวรพล  โสคติยานุรักษ�         อนุกรรมการ 
๔. นายสมชาย  แสวงการ          อนุกรรมการ 
๕. รองเลขาธิการ กสทช.          เลขานุการ 

สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร 
๖. ผู<อํานวยการสํานักบริหารทรัพย�สินและการพัสดุ       ผู<ช&วยเลขานุการ 
๗. ผู<อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ     ผู<ช&วยเลขานุการ 

 ๘.  พนักงานสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ        ผู<ช&วยเลขานุการ 
  

ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งตั้งคณะอนุกรรมการเร&งรัดติดตาม ตรวจสอบการใช<
จ&ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติ
หลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔    



๒๒ 
 

วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
วาระท่ี ๕.๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๕  เรื่อง การแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเร&งรัดติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน และการใช<จ&ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๖ การจัดสรรงบประมาณปD ๒๕๕๗ ชดเชยเงินยืมสํารองจ�ายจากรายได, 

สํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๓) แห�งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคล่ืน
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการประมูล
คล่ืนความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz : กทค. ปท.๑ 

 
มติท่ีประชุม               เห็นชอบให<สํานักงาน กสทช. นํารายการค&าใช<จ&ายในการเตรียมการประมูลคลื่นความถ่ี 

๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz จํานวน ๑๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท  (สิบสองล<านหนึ่งแสน
เก<าหม่ืนห<าพันบาทถ<วน) ไปหักออกจากรายได<ภายหลังการจัดประมูลคลื่นความถ่ี 
๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz เรียบร<อยแล<ว โดยให<นําส&งคืนเงินยืมสํารองจ&ายจาก
รายได<สํานักงาน กสทช.  ตามมาตรา ๖๕(๓) แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� และ กิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต&อไป 

 
หมายเหตุ                 ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปO ๒๕๕๗ ชดเชยเงินยืมสํารอง
จ&ายจากรายได< สํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๖๕ (๓)  แห&งพระราชบัญญัติองค�กร
จัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน�
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สําหรับการดําเนินการท่ีเก่ียวกับการประมูล
คลื่นความถ่ี ๑๘๐๐ MHz และ ๙๐๐ MHz 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๗ :  การปรับปรุงโครงสร,างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกําหนด

เงินประจําตําแหน�ง :  เลขาธิการ กสทช.  บย.  
 

มติท่ีประชุม               ๑. อนุมัติการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน  และ
การกําหนดเงินประจําตําแหน&ง ตามหลักเกณฑ�และแนวทางท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ    
ท้ังนี้ ให<สํานักงาน กสทช. รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุมในประเด็นการกําหนด
เงินประจําตําแหน&งเพ่ิมเติม   สําหรับผู< ดํารงตําแหน&งประเภทวิชาการ    

                              (ผู<เชี่ยวชาญ (ช ๓))  กรณีได<รับมอบหมายให<ปฏิบัติงานด<านการบริหาร  โดยให<   
                                         ได<รับค&าตอบแทนเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ิมเติม 



๒๓ 
 

                              ๒. มอบหมายให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการยกร&างและแก<ไขระเบียบในส&วน
ท่ีเก่ียวข<องให<สอดคล<องกับมติตามข<อ ๑ และนําเสนอประธาน กสทช. พิจารณา
ลงนามก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุกเบกษา โดยให<มีผลบังคับใช< ณ วันท่ี ๓๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ 

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม   
                                 กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๗ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือน การปรับ 
                                   ฐานเงินเดือน และการกําหนดเงินประจําตําแหน&ง 

๒. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๗ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘        
    ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

“๑. เป~าหมายการปรับปรุงโครงสร<างอัตราเงินเดือนและการปรับฐานเงินเดือน
ครั้งนี้มุ&งท่ีจะลดกรอบเงินเดือนของตําแหน&งระดับสูงลงและเพ่ิมกรอบ
เงินเดือนของตําแหน&งระดับล&างข้ึน เพ่ือให<มีสัดส&วนท่ีเหมาะสมและลด
ช&องว&างความแตกต&างของอัตราเงินเดือนระหว&างตําแหน&งระดับสูงกับ
ตําแหน&งระดับล&างลง โดยท่ีการปรับโครงสร<างและฐานเงินเดือนครั้งนี้
เปKนการปรับเชิงนโยบาย ดังนั้นจึงจะมีผลต&อไปในอนาคต แต&ไม&ส&งผล
เปKนการลดหรือรอนสิทธิของผู<ใดในปCจจุบัน อย&างไรก็ตาม เม่ือสํานักงาน 
กสทช. มีการเสนอเรื่องการกําหนดเงินประจําตําแหน&งสําหรับผู<ดํารง
ตําแหน&งบริหารเพ่ิมเข<ามาพร<อมกันด<วย ดังนั้นเพ่ือให<เรื่องการกําหนด
กรอบเงินเดือนของตําแหน&งระดับสูงมีผลตามเป~าหมายท่ีต้ังไว<จริง ผมจึง
เห็นว&าควรมีการกําหนดให<ชัดเจนว&า จะต<องคิดรวมเรื่องโครงสร<างและ
ฐานเงินเดือนกับเงินประจําตําแหน&งโดยไม&แยกจากกัน และกําหนดเปKน
บทเฉพาะกาลสําหรับกรณีของบุคลากรท่ีมีอัตราเงินเดือนในปCจจุบันสูง
เกินกว&ายอดรวมของอัตราเงินเดือนสูงสุดท่ีปรับใหม&บวกกับเงินประจํา
ตําแหน&งไปแล<ว จะต<องไม&มีสิทธิท้ังเรื่องการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการรับ
เงินประจําตําแหน&ง ส&วนบุคลากรท่ีมีอัตราเงินเดือนในปCจจุบันสูงเกินกว&า
อัตราเงินเดือนสูงสุดท่ีปรับใหม&แล<ว หากมีสิทธิได<รับเงินประจําตําแหน&ง 
ก็ควรจะได<รับในจํานวนท่ีเม่ือรวมกับเงินเดือนแล<วไม&สูงไปกว&ายอดรวม
ของอัตราเงินเดือนสูงสุดตามฐานใหม&บวกกับเงินประจําตําแหน&ง  ท้ังนี้
เพ่ือให<การอนุมัติครั้งนี้เปKนการปรับลดกรอบอัตราเงินเดือนและลดภาระ
งบประมาณในระยะยาวได<จริงๆ มิใช&กลายเปKนการแอบแฝงเพิ่มเงิน
ค&าตอบแทนข้ึนมา  

๒. อัตราเงินประจําตําแหน&งท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอให<ท่ีประชุม กสทช. พิจารณา
ในครั้งนี้มีความแตกต&างจากข<อเสนอเดิมของสํานักงาน กสทช. ท่ีเสนอต&อ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ
ไปแล<ว กล&าวคือ   ข<อเสนอครั้งนี้มีการปรับเพ่ิมอัตราเงินประจําตําแหน&ง
ต&างๆ ข้ึนอีกในระดับท่ีค&อนข<างมากอย&างก<าวกระโดด  เช&น  สําหรับตําแหน&ง  



๒๔ 
 

บ.๓ เดิมเสนอ ๓,๕๐๐ บาท  เสนอใหม&เพ่ิมเปKน ๑๐,๐๐๐ บาท ประเด็นนี้
จึงเปKนข<อท่ีผมยังคงขอสงวนความเห็นท่ีจะไม&เห็นชอบ” 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๘ : ร�างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเล่ือนเงินเดือนประจําปD : นย.       

บย. 
   
มติท่ีประชุม เห็นชอบร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจําปO 

ตามท่ี สํานักงาน กสทช. เสนอ ท้ังนี้ โดยให<แก<ไขปรับปรุงร&างประกาศดังกล&าว 
ให<สอดคล<องกับระเบียบว&าด<วยการลาของพนักงานและลูกจ<าง และให<นําไป
หารือ กสทช. ประวิทย�ฯ เพื่อพิจารณาความครบถ<วนถูกต<อง และนําเสนอ
ประธาน กสทช. เพ่ือพิจารณาลงนามก&อนนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาให<
มีผลบังคับใช<ต&อไป 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๘ เรื่อง ร&างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนประจําปO 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๙ :  การปรับปรุงองค�ประกอบและอํานาจหน,าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร : ทภ.  
 
มติท่ีประชุม  อนุมัติการปรับปรุงองค�ประกอบและอํานาจหน<าท่ีของคณะอนุกรรมการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓  แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ  ดังนี้ 
๑. ให<ปรับเปลี่ยน พลเอก ชิตศักด์ิ ประเสริฐ จากเดิม อนุกรรมการ เปลี่ยนใหม&  

เปKน ท่ีปรึกษา 
๒. ให<เพ่ิมเติม ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล  เปKน อนุกรรมการ 
๓. ให<เพ่ิมเติมผู<อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชมุ  เปKน อนุกรรมการ 
 

  ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (เพ่ิมเติม) ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของ         
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติ
ท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 
 

หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๙ เรื่อง  การปรับปรุงองค�ประกอบและอํานาจหน<าท่ีของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



๒๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๐:การพิจารณาแต�งตั้งคณะทํางานเพ่ือช�วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะ   
อนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะ : ทบ. 

 
มติท่ีประชุม อนุ มั ติ การแต& ง ต้ั งคณะทํ างาน เ พ่ื อช& วยสนับสนุนการปฏิ บั ติ ง านของ  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะ โดยมีองค�ประกอบ และอํานาจหน<าท่ี และวาระการปฏิบัติงาน ๑๒๐ วัน 
นับต้ังแต&วันท่ีมีคําสั่งแต&งต้ัง ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ท้ังนี้ โดยให<ได<รับ
ค&าตอบแทนเปKนค&าเบ้ียประชุมในอัตราตามข<อ ๑๔(๒) ข<อ ๑๕ และ ข<อ ๑๗ ของ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ศ.ดร. นิลวรรณ  เพชระบูรณิน     ประธานคณะทํางาน 
๒. พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัตน�     คณะทํางาน 
๓. นายจารุพงศ�  จีนาพันธ�     คณะทํางาน 
๔. ดร. ธนชาติ  นุ&มนนท�      คณะทํางาน 
๕. ดร. พีรเดช  ณ น&าน        คณะทํางาน 
๖. นายปรเมศวร�  กุมารบุญ       คณะทํางาน 
๗. ผู<แทน ประธานกรรมการบริหารกองทุน    คณะทํางาน 
๘. นายเฉลิมไท  ญาณภิรัต     คณะทํางาน 
๙. ผู<แทน กสท.         คณะทํางาน 
๑๐. ผู<แทน กทค.       คณะทํางาน  
๑๑. ผู<แทน ผู<อํานวยการศูนย�เทคโนโลย ี    คณะทํางาน 
      อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�แห&งชาติ 
๑๒. นางเพชรัตน�  เสรีพันธ�พานิช       คณะทํางาน 
๑๓. ผศ.ดร. บุหงา ชัยสุวรรณ คณะทํางาน   
๑๔.   ดร. วฤษฎิ์ อินทร�มา                  คณะทํางานและเลขานุการ 
๑๕. นางวราภรณ�  แก<วอ่ิม     ผู<ช&วยเลขานุการ 
๑๖. นางณปภัส  ประดิษฐ�พงษ�     ผู<ช&วยเลขานุการ 

 
 ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือช&วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�กองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�
สาธารณะ ให<สํานักงาน กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.      



๒๖ 
 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๐ เรื่อง  การพิจารณาแต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือช&วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร�
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๓.๑๑: การย่ืนอุทธรณ�การสนับสนนุให,ประชาชนสามารถเข,าถึงบริการโทรทัศน�ท่ีเปTนการ

ท่ัวไปในรายการ “การแข�งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท,าย ปD ๒๐๑๔” : ทบ. 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให<แต&งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาค&าใช<จ&ายในการเผยแพร&
โฆษณาสื่อประชาสัมพันธ�ของ กสทช. ตามท่ี เลขาธิการ กสทช. เสนอ  ท้ังนี้ โดย
ให<รับข<อคิดเห็นของท่ีประชุม ไปพิจารณาในประเด็นข<อกฎหมาย เรื่อง สัญญา
จัดซ้ือ/จัดจ<าง และนําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาต&อไป  

 
  อนึ่ง รองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ)  และ กสทช.สุภิญญาฯ แจ<งให<ท่ีประชุม

ทราบว&าไม&ประสงค�ท่ีจะร&วมพิจารณาในวาระนี้ และกสทช.ประวิทย�ฯ แจ<งของด
ออกเสียง 

 
หมายเหตุ                  ๑.  ในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๓.๑๑ เรื่อง  การยื่นอุทธรณ�การสนับสนุนให<ประชาชนสามารถ
เข<าถึงบริการโทรทัศน�ท่ีเปKนการท่ัวไปในรายการ “การแข&งขันฟุตบอลโลกรอบ
สุดท<าย ปO ๒๐๑๔” 

๒. กสทช. ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๒๘ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘   
ขอให<บันทึกความเห็นไว<ในรายงานการประชุม ดังนี้ 

                                  “ ต้ังแต&ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๗  ในการพิจารณาระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  เรื่อง  การสนับสนุนให<ประชาชน
สามารถเข<าถึงบริการโทรทัศน�ท่ีเปKนการท่ัวไปในรายการ  “การแข&งขันฟุตบอลโลก
รอบสุดท<าย ปO ๒๐๑๔” (FIFA World Cup Final)  ผมก็ได<ของดออกเสียงและ
มิได<อยู&ร&วมในการลงมติ โดยได<จัดทําความเห็นและเหตุผลประกอบไว<แล<ว อีก
ท้ังเม่ือมีประเด็นต<องพิจารณาต&อเนื่องในการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗ 
ผมก็ได<งดออกเสียงการลงมติเช&นกัน ดังนั้นในครั้งนี้ผมจึงของดการลงมติ
เช&นเดียวกัน” 

 
 



๒๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ : เรื่องค,างการพิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการลาของพนักงานและลูกจ,าง พ.ศ. .... : บย.   
  
มติท่ีประชุม                เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง ร&างระเบียบคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ว&าด<วยการลาของ
พนักงานและลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการจ�ายเงินเดือนของพนักงานและค�าจ,างของ

ลูกจ,าง พ.ศ. .... : คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย.  
 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง ร&างระเบียบคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ว&าด<วยการ
จ&ายเงินเดือนของพนักงานและค&าจ<างของลูกจ<าง พ.ศ. .... ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ 
กสทช. เสนอ และให<สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาใน  
ครั้งต&อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๓ : ร�างระเบียบ กสทช. ว�าด,วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส�งเสริมและ
 สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. .... : 
คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบฯ  นย. กบ.  
 

มติท่ีประชุม               เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระท่ี ๕.๔.๓ เรื่อง ร&างระเบียบคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  และกิจการโทรคมนาคมแห&งชาติ ว&าด<วยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส&งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช.  พ.ศ. .... ออกไป ตามที่เลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป   

 
ระเบียบวาระท่ี ๖      :   เรื่องอ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑  :  การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) ของสํานักงาน กสทช. ประจําปD ๒๕๕๘ : บย. 
  
มติท่ีประชุม เห็นชอบให<เลื่อนการพิจารณาวาระที่ ๖.๑ เรื่อง การจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) ของ

สํานักงาน กสทช. ประจําปO ๒๕๕๘ ออกไป ตามท่ีเลขาธิการ กสทช. เสนอ และให<
สํานักงาน กสทช. นําเสนอท่ีประชุม กสทช. พิจารณาในครั้งต&อไป   

 
 



๒๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒  :   การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช�วยปฏิบัติหน,าท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน : ส�วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฎิบัติงาน 

 
มติท่ีประชุม   อนุมัติการแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช&วยปฏิบัติหน<าท่ีของคณะกรรมการติดตามและ 
                                 ประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คณะ ได<แก& ๑) คณะอนุกรรมการด<านโทรคมนาคม  

๒) คณะอนุกรรมการด<านกระจายเสียงและโทรทัศน�และ ๓) คณะอนุกรรมการ    
ด<านยุทธศาสตร� บริหารองค�กร บริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค  โดยมีจํานวน
องค�ประกอบคณะละ ๘ ท&าน โดยให<มีอํานาจหน<าท่ีและวาระการปฏิบัติงาน ๑ ปO 
นับต้ังแต&วันท่ีมีคําสั่งแต&งต้ัง ซ่ึงเปKนการใช<อํานาจของ กสทช. ตามมาตรา ๓๓ 
แห&งพระราชบัญญัติองค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓  ท้ังนี้ ให<ได<รับ
ค&าตอบแทนเปKนค&าเบ้ียประชุมในอัตราตามข<อ ๑๔ (๒) ข<อ ๑๕ และ ข<อ ๑๗ ของ
ระเบียบ กสทช. ว&าด<วยการประชุม ค&าตอบแทน และค&าใช<จ&ายของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  ตามท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ   

   อนึ่ง ให< กตป. พิจารณาตรวจสอบรายชื่อองค�ประกอบของคณะอนุกรรมการ   
ท่ีจะเสนอแต&งต้ังท้ัง ๓ คณะ ดังกล&าว โดยจะต<องไม&เปKนรายชื่อท่ีซํ้ากับรายชื่อบุคคล
ในคณะอนุกรรมการชุดต&างๆ ท่ี กสทช. ได<แต&งต้ังไว< และให<นําเสนอประธาน กสทช.   
เพ่ือลงนามในคําสั่งแต&งต้ังต&อไป    

  ท้ังนี้  ในการจัดทําคําสั่ งแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช&วยปฏิบั ติหน<าท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๓ คณะ ให<สํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช.   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓ และมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๑๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๖ 

 
หมายเหตุ                  ในการประชุม กสทช.ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗ ท่ีประชุมได<มีมติรับรองมติที่ประชุม 

กสทช.  วาระท่ี ๖.๒ เรื่อง  การแต&งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือช&วยปฏิบัติหน<าท่ีของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
ประธาน  ได<แจ<งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ในวันท่ี  ๒๑ มกราคม    

๒๕๕๘ ให<ท่ีประชุมทราบ พร<อมกล&าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล&าวปIด
ประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๓  น.  
  
 
 
 


