
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ 

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาต ิ

ผู้เข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑.     พันเอก นท ี ศุกลรัตน์                                                                 ประธานกรรมการ 
๒.     พลโท พีระพงษ์  มานะกิจ                                                             กรรมการ 
๓.     พันต ารวจเอก ทวีศักดิ ์ งามสง่า                                                      กรรมการ 
๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท ์                                          กรรมการ 
๕.    นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค ์                                                       กรรมการ 
๖.     นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ                                                         เลขานุการ 

 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักเลขานุการคณะอนุกรรมการ 
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.     รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม 

  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช. 
๑.     นางสาวทิวาพร  ทองเล็ก             พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 

  
  
เร่ิมประชุม                   ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑         เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                             ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ ๒         เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

           รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

                                    คร้ังที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ คร้ังที่ ๒/
๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
ระเบียบวาระที่ ๓         เร่ืองเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๓.๑      การคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้าน

กิจการ              กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
๑. เสนอให้เลขาธิการ กสทช. ลงนามในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ ๑๓๗/๒๕๕๔ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลง
วันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๒. ลงประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง การรับสมัครบุคคลส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยภารกิจด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสทช.  (Intranet) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒      สรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 

                   รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมการยกร่างแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและสรุปผลการเตรียมความพร้อมการจัดท าร่าง
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของคณะอนุกรรมการเตรียมการยกร่างแผนแม่บท



กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๔           เร่ืองเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๔.๑        การคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรจัดท าความเห็นเสนอต่อ กสทช. เพื่อเร่งรัดพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อมิให้ส่งผลต่อ
บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะติดต่อส านักงาน กสทช. และมิให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร 
ดังน้ัน จึงเห็นควรก าหนดกรอบแนวทางการคัดเลือกเลขาธิการ กสทช. โดยให้น าเสนอรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นเลขาธิการ กสทช. จ านวนไม่น้อยกว่า ๔ รายให้ กสทช. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกภายใน ๓ 
สัปดาห์ก่อนที่ระยะเวลาเก้าสิบวันตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จะสิ้นสุด พร้อมทั้งมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการฯ จัดท าระเบียบวาระน าเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๒       การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน์ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ กสท. เพื่อท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการในการพิจารณา
ภารกิจของ กสท. ภายใต้ฐานอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเห็นควรให้น าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการในการประชุมคร้ังต่อไป 
  
ระเบียบวาระที่ ๔.๓       แผนการด าเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
                   ๑. แผนงานระยะเริ่มต้น เห็นควรเร่งจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนความถี่วิทยุ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน ถึง 
๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ กสทช. ได้รับการแต่งตั้ง 
                   ๒. แผนงานภายหลังจากแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ฯ หรือแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงฯ ประกาศใช้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังน้ี 
                       (๑) การออกใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์และกิจการวิทยุกระจายเสียง 
                       (๒) การคุ้มครองผู้บริโภค 
                       (๓) การก ากับดูแลการประกอบกิจการ 
                       (๔) การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ Digital 
                       (๕) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
                       (๖) การบังคับใช้กฎหมาย 
                       (๗) การพัฒนาระบบงาน ระบบการบริหาร และระบบสารสนเทศ 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นชอบแผนการด าเนินงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย
ในระยะเริ่มต้นเห็นควรเร่งจัดท าแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ และแผนความถี่วิทยุให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ 
กสทช. ได้รับการแต่งตั้ง ภายหลังจากที่แผนแม่บทดังกล่าวประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว เห็นควรก าหนด
กรอบกติกาและแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป 
ระเบียบวาระที่ ๕         เร่ืองอื่นๆ 
                                    การด าเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ (นางสาวสุภิญญาฯ (กรรมการ กสท.)) 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมเห็นควรแจ้งให้เลขาธิการ กสทช. ทราบกระบวนการในการด าเนินการว่า 
เน่ืองจากยังไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการออกอากาศเน้ือหารายการที่ไม่เหมาะสมของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประกอบกับอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ดังน้ัน จึงไม่เห็นควรให้เลขาธิการ 
กสทช. ด าเนินการแจ้งเตือนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จนกว่าจะปรากฏเอกสาร
หลักฐานการกระท าความผิดโดยชัดแจ้ง และจนกว่าคณะกรรมการจะมอบหมายให้ด าเนินการต่อไป 
  

  
เลิกประชุมเวลา           ๑๖.๐๐ น. 



 


