
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
นัดพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอ านวยการ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
___________________________ 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
 

๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน์ กรรมการ  
๓. พลโท ดร. พีระพงษ์  มานะกิจ กรรมการ 
๔. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ 
๕. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ 
๖.  นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.    เลขานุการ 
๗. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. นายประวิทย์  ลี่สถาพรวงศา ติดภารกิจ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. พลต ารวจตรี เลิศศักดิ์  วิทยาพันธุ์ เลขานุการ กสทช. 
 
เจ้าหน้าที่การประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก๊กเกียรติกุล ผู้อ านวยการส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ์  นิภากรพันธ์ ผู้อ านวยการส่วน  
   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่่อสารอง์์กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน์    ผู้อ านวยการส่วน 
     ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ์ศิวะวิลาส   ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักดิ์  ทานานนท์ ผู้อ านวยการส่วน 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก่งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
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๒ 
 

๗.   นางสาวสชุญา  สดศรี       นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวจุฑาสินี  ์ าบ ารุง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๙. นางสาวพยุงทรัพย์ เร่องสม นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
  ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
๑๐. นางสาวอรนิตย์  เนติธรรมกุล นักวิชาการส่่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับสูง  
  ส านักส่่อสารอง์์กร 
๑๑. นางสาวพรวิไล  แจ่มมณี ลูกจ้าง ส านักประธานกรรมการและการประชุม 
 

ผู้ชี้แจง 
๑.   นางยุพา ทรัพย์ยิ่ง ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๒.   พันตรีหญิง ปนัดดา อินทราวุธ  นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง 
 ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
๓.   นางสาวลักษมี นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง 
 ส านักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.  
 
ประธาน      กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 

ในวันนี้เป็นการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ์รั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งมีเร่่องส า์ัญเร่งด่วน 
ที่ขอเชิญกรรมการ กสทช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพ่่อพิจารณารวม ๒ เร่่อง ได้แก่ ๑) การพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพ่่อด าเนินกิจกรรม ๓๐ ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา และสนับสนุนโ์รงการตาม
รอย์ลินิกเกษตรเ์ล่่อนที่  เพ่่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา NBTC Young Smart ของมูลนิธิ์รอบ์รัว
พอเพียง และ ๒) การพิจารณางบประมาณรายจ่าย เพ่่อจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาเท์โนโลยีเพ่่อการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม เน่่องจากจะมีประชุม์ณะกรรมการดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสัง์มแห่งชาติ         
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซึ่งส านักงาน กสทช. จะต้องจัดส่งเอกสารให้ทราบล่วงหน้า ๗ วัน  

 
มติที่ประชุม              รับทราบเร่่องตามท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มี- 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓    : รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสทช.  
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    : เรื่องเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕    : เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ : การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย เพื่อด าเนินกิจกรรม ๓๐ ปี ของ

มูลนิธิชัยพัฒนา และสนับสนุนโครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อ
เกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา NBTC Young Smart ของมูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
: คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของส านักงาน กสทช.  ยย. 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการพิจารณาของ์ณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของ

ส านักงาน กสทช. ตามเอกสารที่ส านักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
 ๑. เห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย แก่มูลนิธิชัยพัฒนา 

จ านวน ๔๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท เพ่่อด าเนินกิจกรรม ๓๐ ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา          
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาการปรับแผนงบประมาณกลางปี  ๒๕๖๒ ของ
์ณะกรรมการดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสัง์มแห่งชาติ  ทั้งนี้ ให้ส านักงาน 
กสทช. น าเร่่องนี้เสนอ์ณะกรรมการดิจิทัลเพ่่อเศรษฐกิจและสัง์มแห่งชาติ
เพ่่อพิจารณาเพ่ิมเติมต่อไป 

 ๒. อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย แก่มูลนิธิ์รอบ์รัวพอเพียง  
จ านวน ๕,๓๓๗,๕๐๐ บาท เพ่่อสนับสนุนการด าเนินงานของโ์รงการตาม
รอย์ลินิกเกษตรเ์ล่่อนที่  เพ่่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา NBTC Young 
Smart ของมูลนิธิ์รอบ์รัวพอเพียง  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายการเงิน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และส านักงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ์รั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ       

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๑ เร่่อง การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่่อด าเนินกิจกรรม ๓๐ ปี ของมูลนิธิชัยพัฒนา และสนับสนุนโ์รงการตามรอย
์ลินิกเกษตรเ์ล่่อนที่ เพ่่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา NBTC Young Smart ของ
มูลนิธิ์รอบ์รัวพอเพียง 

 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ :    การพิจารณางบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม : คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของส านักงาน กสทช. ยย. 

   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเน่่องจาก์ าขอจัดตั้งงบประมาณเพ่่อจัดสรรเข้ากองทุน

พัฒนาเท์โนโลยีเพ่่อการศึกษาที่ได้เสนอมาล่วงเลยระยะเวลาตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้แล้ว และ กสทช. ได้ส่งเร่่องนี้ให้์ณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
ของส านักงาน กสทช. พิจารณา์วามเหมาะสมของวงเงินที่จะจัดสรรให้  แต่ติด
เง่่อนไขเร่่องกรอบระยะเวลาในการเสนอ์ าของบประมาณ จึงให้ส านักงาน กสทช. 
จัดส่งผลการพิจารณางบประมาณเพ่่อจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาเท์โนโลยีเพ่่อ
การศึกษา จ านวน ๒๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ให้คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ พิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการได้หร่อไม่ 

   อนึ่ง ส านักงาน กสทช. ได้มีการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพ่่อ
สนับสนุนกองทุนพัฒนาเท์โนโลยีเพ่่อการศึกษา ในปี ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
วงเงินที่เสนอไป จ านวน ๑๐ ล้านบาทแล้ว     

 
หมายเหตุ ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ์รั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติ       

ที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๒ เร่่อง การพิจารณางบประมาณรายจ่าย เพ่่อจัดสรร
เข้ากองทุนพัฒนาเท์โนโลยีเพ่่อการศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ิมเติม 

 
 
ประธาน ได้แจ้งก าหนดการประชุม กสทช. ์รั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ ในวันอัง์ารที่ ๒๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒ พร้อมกล่าวขอบ์ุณ์ณะกรรมการฯ และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๕๐   น.  
 

 


