
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ 
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารอ านวยการ  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

๑.    พันเอก นที                            ศุกลรัตน์                 ประธานกรรมการ 

๒.    พลโท พีระพงษ์                      มานะกิจ                  กรรมการ 

๓.    พันต ารวจเอก ทวีศักด์ิ              งามสง่า                  กรรมการ 

๔.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย        จิตรภาษ์นันท์           กรรมการ 

๕.    นางสาวสุภิญญา                     กลางณรงค์             กรรมการ 

๖.    นางสาวมณีรัตน์                      ก าจรกิจการ             เลขานุการ 

ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานส านักเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ ส านักงาน กสทช. 

  
เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสทช.  
๑.    นางชุติมา                             ไตรโกมุท                ผู้บริหารระดับต้น 

๒.    นายทวิทย์                            ทองเล็ก                 พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

๓.    นางตรี                                  บุญเจือ                   พนักงานปฏิบัติการ
ระดับสูง 

๔.    นางสาวทิวาพร                       ทองเล็ก                 พนักงานปฏิบัติการ
ระดับกลาง 

๕.    นายธรรศ                              ธรรมฤทธ์ิ                พนักงานตามสัญญาจ้าง 



  

เริ่มประชุม             ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                             ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทัศน์ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เม่ือวันจันทร์ที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์    คร้ังท่ี ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีข้อ
แก้ไขในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง แนวทางการด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้าท่ี ๕ เป็นดังนี้ “๓.๑ ภายใน ๑ 
ปี เห็นควรให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ 
และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ เกี่ยวกับกรณีการใช้คลื่นความถี่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้แล้วเสร็จ” 

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้รับส่ือในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจ าเดือน กันยายน 
๒๕๕๔ (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

มติที่ประชุม           รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้จัดท าหนังสือเรียนประธาน กสทช. 
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับภารกิจในด้านการก ากับดูแล ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว

จ าเป็นต้องมีโครงสร้าง และมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้ข้อ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอให้เร่งพิจารณาโครงสร้าง กสทช. และโครงสร้าง
ชั่วคราวด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิดสูญญากาศในช่วงเปลี่ยนผ่าน และไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสาธารณะต่อไป  

  

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดท าแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผน
ยุทธศาสตร์ กสท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดท าแผนแม่บทกิจการ



กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ กสท. ได้จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี ๙ 
– ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กสท. ท่ีปรึกษา เลขานุการ และผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า กสท. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จากหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน กสทช.  

๒. เนื้อหาการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้  
    (๑) สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ตามมาตรา ๗๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในด้านผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ท่ีด าเนินการอยู่ก่อนท่ีพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ ผู้
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน และผู้ประกอบกิจการท่ีไม่
ใช้คลื่นความถี่ชั่วคราว 

    (๒) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่จัดท าโดยคณะอนุกรรมการยก
ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ กทช. 
ปฏิบัติหน้าท่ี กสทช. แต่งต้ัง 

    (๓) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านสู่
โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Switchover) 

    (๔) การแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือระดมสมองจัดท าเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) และตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ส าหรับแผนแม่บทกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

                       มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานของ กสท.  

มติที่ประชุม           รับทราบข้อท้วงติงเกี่ยวกับการด าเนินการจัดหาสถานท่ีและการ
เช่าอาคารส าหรับหน่วยภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดย
มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ทบทวนและตรวจสอบกระบวนการจัดหาสถานท่ีและการ
เช่าอาคารให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบและข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
รอบคอบและโปร่งใส 

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๒  แนวทางการด าเนินการต่อผู้แจ้งความประสงค์ประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชน ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๑๘ 
ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการ
ชุมชนช่ัวคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)  



มติที่ประชุม           มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมรายละเอียด แนวคิด 
กระบวนการและรูปแบบในการด าเนินการของกลุ่มผู้แจ้งความประสงค์ประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน ตามบทเฉพาะกาลข้อ ๑๘ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน
ชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) โดยละเอียดและครบถ้วน ก่อนน าเสนอให้ท่ีประชุม 
กสท. พิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป  

  

  

ระเบียบวาระที่ ๔.๓  รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเชิง
ประเด็น (ส านักกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์)  

มติที่ประชุม           รับทราบผลการด าเนินการเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงเชิงประเด็น 
พร้อมทั้งมีความเห็นว่าควรมีกระบวนการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางให้สอดรับกับบริบท
ของสังคมไทยต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ 

                            แผนการประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางและแนวนโยบายการ
ด าเนินงานของ กสท. ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

มติที่ประชุม           เห็นชอบแผนการประชุม กลุ่มเป้าหมาย สถานท่ี ก าหนดการ และ
ประเด็นส าหรับการประชุมสร้างความเข้าใจทิศทางและแนวนโยบายการด าเนินงานของ 
กสท. ต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการฯ ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของส านักงาน กสทช. และจัดท าสรุป
ประเด็นและแนวนโยบายส าหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอ กสท. พิจารณาในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 

  

  

เลิกประชุมเวลา     ๑๓.๐๐ น. 
 


