
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
วันจันทร�ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

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

 
_______________________________ 

 
ผู,เข,าประชุม 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 
๑. พลเอก สุกิจ  ขมะสุนทร กรรมการ ทําหน�าท่ีประธานกรรมการ 
๒. พันเอก ดร. นที  ศุกลรัตน! กรรมการ 
๓. พลโท ดร. พีระพงษ!  มานะกิจ กรรมการ 
๔. ผศ. ดร. ธวัชชัย  จิตรภาษ!นันท! กรรมการ 
๕. นายประวิทย!  ลี่สถาพรวงศา กรรมการ 
๖. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ทําหน�าท่ีเลขานุการ 
 
ผู,ไม�เข,าประชุม 
๑. รศ. ประเสริฐ  ศีลพิพัฒน! ติดภารกิจ 
 
ผู,เข,าร�วมประชุม  
๑. พลตํารวจตรี เลิศศักด์ิ  วิทยาพันธุ! เลขานุการ กรรมการ กสทช. 
 
เจ,าหน,าท่ีการประชุม 
๑. นายเฉลิมชัย  ก5กเกียรติกุล ผู�อํานวยการสํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๒. นายวรพงษ!  นิภากรพันธ! ผู�อํานวยการส8วน รักษาการในตําแหน8งผู�อํานวยการสํานัก

สื่อสารองค!กร 
๓. นายบุญยิ่ง  โหมดเทศน! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๔. นางอรุณ  วงศ!ศิวะวิลาส ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๕. นายขจรศักด์ิ  ทานานนท! ผู�อํานวยการส8วน สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๖. นางนภาพร  เก8งสาร นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๗. นางสาวสุชญา  สดศรี นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง  

สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
๘. นางสาวอรนิตย!  เนติธรรมกุล นักวิชาการสื่อสารมวลชนปฏิบัติการระดับกลาง 

สํานักสื่อสารองค!กร 



 ๒ 
 

๙. นางสาวพรวิไล  แจ8มมณี ลูกจ�าง สํานักประธานกรรมการและการประชุม 
  
ผู,ช้ีแจง 
๑. นายไตรรัตน!  วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. 
๒. นางยุพา  ทรัพย!ยิ่ง ผู�อํานวยการสํานักยุทธศาสตร!และการงบประมาณ 
๓. นางสาวลักษมี  นุตตะโร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง สํานักยุทธศาสตร!และ

การงบประมาณ 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 
ประธาน    กล8าวเปCดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องท่ีประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ  
 

วันนี้เปEนการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ สืบเนื่องจากการประชุม 
กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติ
มอบหมายให�สํานักงาน กสทช. รับข�อคิดเห็นของท่ีประชุมไปปรับปรุงเรื่องการ
จัดสรรเงินเข�ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงฯ ให�มีความเหมาะสม
และสอดคล�องกับภารกิจของสํานักงาน กสทช. และนําเสนอท่ีประชุมพิจารณา
ต8อไป สํานักงาน กสทช. จึงได�เสนอเรื่องการพิจารณาเห็นชอบงบประมาณ
รายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. จึงขอขอบคุณกรรมการ กสทช. 
ทุกท8านท่ีได�เสียสละเวลามาเข�าร8วมการประชุม 

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

- ไม8มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ : รายงานผลการดําเนินงานตามมติ กสทช.  
  

- ไม8มี -  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ : เรื่องเพ่ือทราบ 
  

- ไม8มี -  
 



 ๓ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ : เรื่องค,างการพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๑ : การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ�าย ประจําป; ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 

: คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณฯ ยย.  
 
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. ตามผล

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ก8อนจัดส8งให�คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห8งชาติพิจารณาให�
ความเห็น ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑.๑ เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๓ โดยปรับเพ่ิม

จากงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๒ (รวมปรับเพ่ิมงบประมาณ
รายจ8ายกลางปJ เปEนจํานวนเงิน ๕,๕๖๙.๘๓๗ ล�านบาท) ในอัตราร�อยละ ๕ 
เปEนจํานวนกรอบวงเงิน ๕,๘๔๘.๓๒๙ ล�านบาท 

๑.๒ เห็นชอบงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๓ ของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. จํานวนท้ังสิ้น ๕,๕๙๘.๓๖๗ ล�านบาท ประกอบด�วย  
๑) รายจ8ายสําหรับการดําเนินงานท่ีจําเปEน จํานวน ๒,๔๐๕.๑๑๔ ล�านบาท 
๒) รายจ8ายท่ีผูกพันงบประมาณจากปJก8อน จํานวน ๑,๓๒๗.๙๑๒ ล�านบาท 
๓) รายจ8ายแผนงานและโครงการใหม8 จํานวน ๑,๗๖๕.๓๔๑ ล�านบาท 
๔) งบกลางของสํานักงาน กสทช. จํานวน ๑๐๐.๐๐๐ ล�านบาท 

๑.๓ เห็นชอบงบประมาณรายจ8ายการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๑๑๔.๙๖๒ ล�านบาท  

๒. เห็นชอบให�จัดสรรงบประมาณรายจ8ายเข�ากองทุนตามกฎหมาย จํานวน 
๑๓๕.๐๐๐ ล�านบาท ดังนี้ 
๒.๑ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการ  
       โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน!สาธารณะ  จํานวน ๑๒๕.๐๐๐ ล�านบาท 
๒.๒ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จํานวน ๑๐.๐๐๐ ล�านบาท 

 ๓. เห็นชอบปรับเพ่ิมโครงการจํานวน ๒ โครงการ ประจําปJ ๒๕๖๓  โดยปรับปรุง
จากงบประมาณรายจ8ายอ่ืน ประกอบด�วย 

 ๓.๑ โครงการศึกษาผลกระทบของกิจการกระจายสียงและกิจการโทรทัศน!ต8อ
สังคมและเศรษฐกิจไทย ภายหลังการเปลี่ยนผ8านไปสู8ระบบดิจิตอล 
จํานวน ๔.๖๒๐ ล�านบาท  

 ๓.๒ โครงการประชุมเสวนาประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน! 
Over The Top จํานวน ๔.๙๔๕ ล�านบาท  



 ๔ 
 

 ๔. มอบหมายให�คณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
ปรับปรุงงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ ๒๕๖๓ ให�สอดคล�องกับโครงสร�าง
สํานักงาน กสทช. ท่ีปรับปรุงใหม8ตามมติ กสทช. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๒  

 
หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 

กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๑ เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ8าย ประจําปJ 
๒๕๖๓ ของสํานักงาน กสทช. 

๒. อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู8ร8วมลงมติระเบียบวาระนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๔.๒ : การแต�งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการด,าน

การเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ : มท.  
 

มติท่ีประชุม อนุมัติการแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการดําเนินการด�านการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! 
และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ โดยมีองค!ประกอบ อํานาจหน�าท่ี และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ๒ ปJ นับแต8วันท่ีมีคําสั่งแต8งต้ัง ซ่ึงเปEนการใช�อํานาจของ กสทช. 
ตามมาตรา ๓๓ แห8งพระราชบัญญัติองค!กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ โดยให�ได�รับค8าตอบแทน ค8าเบ้ียประชุม ตามข�อ ๑๖ (๒) 
ของระเบียบ กสทช. ว8าด�วย การแต8งต้ัง การปฏิบัติหน�าท่ี และการจ8ายค8าตอบแทน
ของคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามเอกสารท่ีสํานักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ 
๑. ดร. รวีพร  คูหิรัญ ประธานอนุกรรมการ 
๒. พลตํารวจเอก พัชรวาท  วงษ!สุวรรณ อนุกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย! ดร. สมชาย  สุภัทรกุล อนุกรรมการ 
๔. นายเดชา  เมฆวิลัย อนุกรรมการ 
๕. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ8าย อนุกรรมการ 
๖. นายสมภพ  รัตนาธรรมวัฒน! อนุกรรมการและเลขานุการ 
๗. นายชาญวุฒิ  อํานวยสิน ผู�ช8วยเลขานุการ 
๘. นายณัฐชนน  ศิริพงษ!สุรภา ผู�ช8วยเลขานุการ  
ท้ังนี้ ในการจัดทําคําสั่งแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะการ
ดําเนินการด�านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ ให�สํานักงาน กสทช. 
ดําเนินการตามมติหลักการของท่ีประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วาระท่ี ๕.๓  
 
 



 ๕ 
 

หมายเหตุ ๑. ในการประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ ท่ีประชุมได�มีมติรับรองมติท่ีประชุม 
กสทช. วาระท่ี ๕.๔.๒ เรื่อง การแต8งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาและเสนอแนะ
การดําเนินการด�านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน! และกิจการโทรคมนาคมแห8งชาติ  

๒. อนึ่ง กสทช. ประวิทย!ฯ มิได�อยู8ร8วมพิจารณาระเบียบวาระนี้ 
 
ประธาน ได�แจ�งกําหนดการประชุม กสทช. ครั้งท่ี ๑๗/๒๕๖๒ ในวันศุกร!ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

พร�อมกล8าวขอบคุณคณะกรรมการฯ และกล8าวปCดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๐๙.๕๐ น.  


