
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐  น. 

ณ  ห.องประชุม  ช้ัน ๑๒ อาคารอํานวยการ 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 
_______________________________ 

 
ผู.เข.าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลอากาศเอก ธเรศ  ปุณศรี ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน� รองประธานกรรมการ 
๓. พันเอก ดร. เศรษฐพงค�  มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
๔. พลโท ดร. พีระพงษ�  มานะกิจ กรรมการ 
๕. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน� กรรมการ 
๖. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ�นันท� กรรมการ 
๗. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค� กรรมการ 
๘. นายประวิทย�  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๙. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ 
๑๐. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.  เลขานุการ 
 
เจ.าหน.าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก8กเกียรติกุล ผู:อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน� ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๓. นางอรุณ  วงศ�ศิวะวิลาส ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท� ผู:อํานวยการส?วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายวรพงษ�  นิภากรพันธ� ผู:อํานวยการส?วน สํานักสื่อสารองค�กร 
๖. นางนภาพร  เก?งสาร พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี พนักงานปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  คําบํารุง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
 
 



 ๒ 
 

๙. นางสาวพยุงทรัพย�  เรืองสม พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักประธานกรรมการและการประชุม 

๑๐. นางสาวอรนิตย�  เนติธรรมกุล พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
สํานักสื่อสารองค�กร 

๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ?มมณี ลูกจ:าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
 
ผู.ช้ีแจง 
๑. นายไตรรัตน�  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. พลอากาศตรี ดร. ธนพันธุ�  หร?ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 
๓. นางยุพา  จันทร�กระจ?าง ผู:อํานวยการสํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๔. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ?าย ผู:อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและ

โทรทัศน� 
๕. นายจาตุรนต�  โชคสวัสด์ิ ผู:อํานวยการสํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๖. พันเอก วีรชาติ  ศรีกังวาล ผู:อํานวยการส?วน รักษาการผู:อํานวยการสํานักอํานวยการ  

สายงานกิจการโทรคมนาคม 
๗. นางสาวใจทิพย�  ศรีโนนชัย ผู:อํานวยการส?วน สํานักยุทธศาสตร�และการงบประมาณ 
๘. นายศันสนะ  อัศวช?วง ผู:อํานวยการส?วน สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒ 
๙. นางสาวชุลีกร  สังข�รุ?ง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู:อํานวยการส?วนงาน 

สํานักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑ 
๑๐. นางสาวศิริรักษ�  เสมาเงิน ผู:อํานวยการส?วน สํานักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม 
๑๑. นางปุณณภา  ลออศรี ผู:อํานวยการส?วน ผู:อํานวยการสํานักอํานวยการสายงานกิจการ

โทรคมนาคม 
๑๒. พันตรีหญิง ปนัดดา  อินทราวุธ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
๑๓. นายธนิษฐ�นันท� กิตติชนะเจริญ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สํานักอํานวยการสายงานกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน� 
๑๔. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร�และ

การงบประมาณ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
ประธาน     กล?าวเปDดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑    : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ  
 

ในวันนี้เปFนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เนื่องจากมีวาระสําคัญ 
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ?ายกลางปH ประจําปH ๒๕๕๙ และ
เห็นชอบประมาณการรายรับและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปH 
๒๕๖๐ พร:อมมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ?ายประจําปH ๒๕๖๐ 
ขอขอบคุณกรรมการ กสทช. ทุกท?านท่ีได:กรุณาเสียสละเวลาเข:าร?วมประชุมอย?าง
พร:อมเพรียงกัน  
 

มติท่ีประชุม             รับทราบเรื่องตามท่ีประธานแจ:งให:ท่ีประชุมทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม กสทช.  
 

– ไม?มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงาน 
 

– ไม?มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
 

– ไม?มี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ�ายกลางป8 ประจําป8 ๒๕๕๙ และเห็นชอบ

ประมาณการรายรับและกรอบวงเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป8 ๒๕๖๐ 
พร.อมมอบนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป8  ๒๕๖๐ :  
เลขาธิการ กสทช.  รองเลขาธิการ กสทช. (สายงานยุทธศาสตร�และกิจการ
องค�กร) ยย. 

 
มติท่ีประชุม ๑. อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ?าย กลางปH ประจําปH ๒๕๕๙ ภายใน

กรอบวงเงินงบประมาณเดิม จํานวนท้ังสิ้น ๕,๖๗๓.๘๔๙ ล:านบาท ตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. ดังนี้ 

 
 



 ๔ 
 

๑.๑ รายจ?ายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 
(ภารกิจร?วม) จํานวนเงิน ๓,๕๓๐.๔๒๓ ล:านบาท 

๑.๒ รายจ?ายดําเนินงานของสายงานกํากับดูแลประธาน กสทช. จํานวนเงิน 
๖๐๑.๔๔๓ ล:านบาท ได:แก?  
๑) สายงานบริหารองค�กร จํานวนเงิน ๒๙๓.๑๕๑ ล:านบาท 
๒) สายงานยุทธศาสตร�และกิจการองค�กร จํานวนเงิน ๑๔๒.๒๘๓ ล:านบาท 
๓) สายงานบริหารคลื่นความถ่ีและภูมิภาค จํานวนเงิน ๑๖๖.๐๐๙ ล:านบาท 

๑.๓ รายจ?ายดําเนินงานของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวนเงิน 
๕๕๐.๑๘๙ ล:านบาท 

๑.๔ รายจ?ายดําเนินงานของสายงานกิจการโทรคมนาคม จํานวนเงิน 
๕๙๗.๔๔๐ ล:านบาท 

๑.๕ เงินจัดสรรเข:ากองทุน จํานวนเงิน ๒๗๘.๔๐๐ ล:านบาท 
๑.๖ เงินงบกลางกรณีฉุกเฉินและจําเปFน จํานวนเงิน ๑๑๕.๙๕๕ ล:านบาท 

๒. มอบหมายให:สํานักงาน กสทช. จัดส?งรายละเอียดข:อมูลโครงการใหม?ท่ีขอ
เพ่ิมเติมของสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน� จํานวน ๓ โครงการ 
จํานวนเงิน ๑๘.๐๐๐ ล:านบาท ให:คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินงบประมาณ และ
นําเสนอท่ีประชุม กสทช. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ประกอบด:วย   
๒.๑ โครงการสนับสนุนการเข:าร?วมงาน DVB Asia 2016 ให:กับผู:ประกอบ

กิจการ โทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล จํานวนเงิน ๑.๐๐๐ ล:านบาท  
๒.๒ โครงการพัฒนารูปแบบและบริหารกระบวนการติดต?อสื่อสารกับ          

ผู:ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน� จํานวนเงิน ๑๐.๐๐๐ 
ล:านบาท ตามท่ีรองประธาน กสทช. (พันเอก ดร. นทีฯ) เสนอ 

๒.๓ โครงการติดต้ังเสารับสัญญาณโทรทัศน�ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล     
บนอาคารสูง จํานวนเงิน ๗.๐๐๐ ล:านบาท  

๓. รับทราบประมาณการรายรับ ประจําปH ๒๕๖๐ จํานวนเงิน ๑๐,๑๓๓.๕๖๙ 
ล:านบาท ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ
สํานักงาน กสทช.  

๔. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการตามท่ีเลขาธิการ กสทช. นําเสนอในการจะ
กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปH ๒๕๖๐ โดยให:หลักเกณฑ�  
ท่ีสําคัญๆ ดังต?อไปนี้  
๔.๑ งบประมาณประจําข้ันตํ่าในการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 

กสทช.  
๔.๒ งบประมาณผูกพันตามสัญญา และตามมติท่ีประชุม กสทช. 
๔.๓ งบประมาณลงทุนใหม? โดยพิจารณาจากความจําเปFนในคําขอจัดต้ัง

งบประมาณ  



 ๕ 
 

๔.๔ งบประมาณท่ีจะจัดสรรเข:ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือประโยชน�สาธารณะ (กทปส.) 
เพ่ือท่ีกองทุน กทปส. จะได:จัดสรรต?อให:กองทุนอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายกําหนดให:
จัดสรรต?อไป 

โดยให:คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. พิจารณา
เปFนกรอบวงเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปH ๒๕๖๐ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุม 
กสทช. พิจารณาต?อไป  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ท่ีประชุมได:มีมติรับรอง        

มติท่ีประชุม กสทช. วาระท่ี ๕.๑ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ?าย
กลางปH ประจําปH ๒๕๕๙ และเห็นชอบประมาณการรายรับและกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจ?าย ประจําปH  ๒๕๖๐ พร:อมมอบนโยบายการจัดทํา
งบประมาณรายจ?ายประจําปH ๒๕๖๐ 

๒. กสทช. สุภิญญาฯ มีบันทึกท่ี สทช ๑๐๐๓.๙/๑๔๙ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๙ ขอให:แนบบันทึกความเห็นไว:ท:ายรายงานการประชุม จํานวน ๒ หน:า 
ท้ังนี้ ตามมติท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๕ วาระท่ี ๒.๑ และเพ่ือให:เปFนไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห?งพระราชบัญญัติ
องค�กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  

๓. กสทช.ประวิทย�ฯ มีบันทึกท่ี สทช.๑๐๐๓.๑๐/๘๐๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙ ขอให:บันทึกความเห็นไว:ในหมายเหตุวาระท่ี ๕.๑ ดังนี้ 
“๑.  ในการปรับงบประมาณกลางปH ๒๕๕๙ มีการปรับลดส?วนของงบโครงการ

จากกว?า ๑,๕๘๒ ล:านบาท เหลือ ๑,๓๐๔ ล:านบาทเศษ หรือลดลงเกือบ 
๓๐๐ ล:านบาท ดังนั้นควรต:องมีการประเมินว?าจะมีผลกระทบต?อแผน
หรือตัวชี้วัดอะไรหรือไม? ในทางตรงกันข:าม มีการปรับเพ่ิมรายจ?าย    
ด:านการบริหารจัดการเกือบ ๒๐๐ ล:านบาท จาก ๓,๗๙๒ ล:านบาท  
เปFน ๓,๙๗๕ ล:านบาท จึงควรต:องพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานด:วย ส?วนกรณีการเพ่ิมงบฉุกเฉินอีกเกือบ ๑๐๐ ล:านบาท 
จาก ๒๐ ล:านบาท นั้น ก็มีข:อสังเกตว?ามีความสอดคล:องกับภาระ
ค?าใช:จ?ายหรือไม? อย?างไร เนื่องจากระยะเวลาใช:งบประมาณก็คงเหลือ  
ไม?มากแล:ว 

ส?วนโครงการปรับเ พ่ิมใหม? ท่ีผ? านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ท้ังสิ้น ๑๒ โครงการ ซ่ึงเปFน
ของสายงานกระจายเสียงฯ และโทรคมนาคมฝ`ายละครึ่ง พบว?า          
มี ๓ โครงการท่ีเปFนโครงการขนาดใหญ? งบประมาณมากกว?า ๒๐ ล:านบาท 
และโครงการส?วนใหญ?มีการผูกพันงบประมาณข:ามปH โดยเฉพาะโครงการ
ของสายงานโทรคมนาคมนั้นมีการผูกพันงบประมาณปH  ๒๕๖๐         
ทุกโครงการ และมีถึง ๕ โครงการท่ีผูกพันงบข:ามปHในสัดส?วนท่ีสูงกว?า   
ปHท่ีขอ ซ่ึงลักษณะเหล?านี้ขัดต?อแนวนโยบายตามท่ีท่ีประชุม กสทช. ได:
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เคยอภิปรายมาแล:วหลายครั้งว?า ในการจัดทํางบประมาณกลางปH 
โครงการใหม?ท่ีจะเกิดข้ึนควรเปFนเรื่องเร?งด?วนฉุกเฉินและไม?ควรมี     
การผูกพันงบประมาณข:ามปH เนื่องจากจะก?อให:เกิดภาระในอนาคตและ
เปFนการจํากัดโอกาสการนําเสนอโครงการใหม?ของปHงบประมาณถัดไป 
อีกปaญหาสําคัญท่ีพบคือ เอกสารประกอบการขอต้ังงบประมาณโครงการ
ใหม?นั้น แม:มี ToR ครบทุกโครงการ แต?ส?วนใหญ?มีรายละเอียดไม?สมบูรณ� 
เช?น บางโครงการไม?มีการประเมินความพร:อม บางโครงการมีการแจกแจง
รายละเอียดไม?ตรงกับเอกสารปะหน:า หรือมีเนื้อหาท่ีขัดกันเองในเอกสาร
เดียวกัน ดังนั้นจึงเปFนสิ่งท่ีสํานักงาน กสทช. ควรตรวจสอบและสะสาง 
ให:ถูกต:อง ไม?เช?นนั้นมติ กสทช. ท่ีอนุมัติไปก็จะสร:างความสับสนได:ว?า  
สิ่งท่ีเห็นชอบนั้นต:องเปFนไปตามเอกสารส?วนใด 

ท้ังนี้ โดยภาพรวมจึงเปFนท่ีน?าสงสัยว?า หากเทียบระหว?าง
โครงการท่ีปรับลดกับท่ีปรับเพ่ิม ท้ังในแง?ของขนาดโครงการ วงเงิน
งบประมาณ และความจําเปFน ส?วนใดมีน้ําหนักมากกว?ากัน โดยเฉพาะ
โครงการขนาดใหญ?ท่ีเสนอมากลางปHนั้น มีความจําเปFนเร?งด?วนเพียงใด 
หากไม?ใช?ก็ควรเสนอในปHงบประมาณปกติต?อไป 

๒. สําหรับโครงการของสายงานกระจายเสียงฯ ท่ีขอปรับเพ่ิมเติมอีก       
ในภายหลังจํานวน ๓ โครงการ ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให:ส?งคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาก?อน มีข:อสังเกตสําคัญท่ีต:องฝากคณะอนุกรรมการฯ คือ     
การพิจารณาลักษณะของโครงการกับแหล?งงบประมาณท่ีเหมาะสม   
เช?น โครงการท่ี ๓ ท่ีมีเปeาประสงค�เพ่ือให:เกิดการเข:าถึงบริการนั้นเข:าข?าย
ควรใช:งบประมาณของกองทุน กทปส. ในการดําเนินการหรือไม? หรือ
โครงการท่ี ๑ ควรใช:งบสนับสนุนมากกว?างบประมาณปกติหรือไม? อีกท้ัง
มีประเด็นรายละเอียดของโครงการท่ี ๓ ท่ีต:องพิจารณาเก่ียวกับ
หลักเกณฑ�การดําเนินการว?าจะเปFนการนําร?องหรือทําตลอดไป      
เกณฑ�การคัดสรรกลุ?มเปeาหมาย ระบบการบริหารครุภัณฑ�และการดูแล
รักษา ฯลฯ 

๓. การเสนอเรื่องกรอบวงเงินงบประมาณรายจ?าย ประจําปH ๒๕๖๐ ให:ท่ีประชุม
พิจารณา โดยท่ียังไม?เคยมีการจัดทําปฏิทินงบประมาณ อาจเปFนข้ันตอน
ท่ีผิดจากปกติ แต?การกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณต้ังแต?ต:นก็เปFนเรื่อง
ท่ีควรดําเนินการ เพ่ือเปFนกรอบเชิงนโยบายสําหรับให:คณะอนุกรรมการฯ 
ใช:ในการพิจารณาคําขอต้ังงบประมาณจากสํานักและส?วนงานต?างๆ   
ของสํานักงาน กสทช. ซ่ึงโดยปกติธรรมดามักจะมียอดรวมค?อนข:างสูงมาก 
ดังนั้นตามวิธีการงบประมาณจึงไม?ใช:คําขอต้ังงบประมาณเปFนตัวต้ังต:น 
ในการดําเนินการ แต?ต:องมีการกําหนดกรอบไว:ก?อน ซ่ึงในส?วนของงบ
ด:านการบริหารจัดการหรืองบประจํา ย?อมสามารถกําหนดโดยยึดโยงกับ
งบประมาณปHท่ีผ?านๆ มาได:อยู?แล:ว ส?วนงบโครงการก็สามารถพิจารณา



 ๗ 
 

ตามเนื้องานท่ีมีความสําคัญและตอบสนองต?อแผน โดยเฉพาะอย?างยิ่ง
เม่ือปH ๒๕๖๐ เปFนปHสุดท:ายของคณะกรรมการชุดนี้ จึงควรต:องพิจารณา
ว?ามีภารกิจใดท่ียังไม?บรรลุผล ก็ต:องบรรจุโครงการให:สอดคล:อง        
ส?วนกรอบวงเงินสนับสนุนกองทุนต?างๆ ท่ีกําหนดไว:เพียง ๕๐ ล:านบาทนั้น 
เห็นว?าน?าจะไม?เพียงพอและไม?เหมาะสม จึงควรมีการเจรจาสอบถาม   
ให:ชัดเจน ท้ังนี้ เห็นควรท่ีสํานักงาน กสทช. จะได:สรุปและส?งความเห็น
ของ กสทช. ทุกท?านให:คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรับทราบแนวคิดและ
ทิศทางเชิงนโยบายสําหรับประกอบการพิจารณาต?อไปด:วย”  

 
ประธาน  ได:กล?าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล?าวปDดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๕ น.  
 


