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เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กจิการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)   
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙)  

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙) 
 

 

ตามที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙ 

บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

จัดทําแผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารคล่ืนความถี่  การอนุญาตให้ใช้ 

คล่ืนความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 

ตลอดจนการกํากับดูแลการประกอบกิจการดังกล่าว 

บัดนี้  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ได้มีมติ เห็นชอบให้ประกาศใช้แผนแม่บทการบริหารคล่ืนความถี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๕)  แผนแม่บท 

กิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  และแผนแม่บท 

กิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตามความในมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๔๘  

และมาตรา  ๔๙  พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ตั้งแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดยมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

พลอากาศเอก  ธเรศ  ปุณศร ี

ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกจิการโทรทัศน์ 

ฉบับท่ี ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและอนุญาตให้ประกอบกิจการ รวมถึงการกํากับดูแล 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม                 
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                    
จึงจัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกําหนดให้มีการบังคับใช้เป็นเวลา                  
๕ ปี นับต้ังแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ๑. หลักการพ้ืนฐานในการจัดทําแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์     
อย่างน้อยต้องคํานึงถึงแนวทางท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี 
  ๑.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่าง                    
ผู้ประกอบกิจการ   
   มุ่งเน้นการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
เพื่อป้องกันการผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มีการครอบงําในลักษณะ 
ที่เป็นการจํากัดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยมีเป้าหมายมิให้มีการครองสิทธิข้ามสื่อ รวมถึงมิให้มีการ
ถือครองธุรกิจในกิจการที่เกี่ยวเน่ืองกัน และเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
  ๑.๒  แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
   มุ่ ง เ น้นการบริหารจัดการคลื่นความ ถ่ีที่ มีอ ยู่อ ย่างจํ ากั ด  ให้ เป็ นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวน เพื่อให้มีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ อย่างเสรีและเป็นธรรม และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้อย่างเหมาะสม อนุญาต 
ให้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ทั้งที่ใช้คลื่นและไม่ใช้คลื่นความถ่ี ครอบคลุม 
ทุกประเภทกิจการอย่างเสรีและเป็นธรรม 
  ๑.๓ มาตรการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับกิจการบริการชุมชน 
   มุ่งส่งเสริมภาคประชาชนที่มีความพร้อมให้เป็นผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตใน
การใช้คลื่นความถ่ีประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการชุมชน ในสัดส่วนไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถ่ีในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาตประกอบกิจการ ทั้งน้ี โดยสอดคล้องตาม 
 



 

๒ 
แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี และไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชน 
ตลอดจนการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนให้มีคุณภาพ  

 ๒. วิสัยทัศน์ 
  ทรัพยากรสื่อสารของชาติได้รับการจัดสรรอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  
การกํากับดูแลคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ผู้บริโภคได้รับความคุ้มครอง ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน  เพื่อวางรากฐานไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่มีเอกภาพบนความ
หลากหลาย 

 ๓. พันธกิจ 
  ๓.๑ จัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และครอบคลุมในทุกมิติ 
  ๓.๒ กํากับดูแลมีประสทิธิภาพบนพ้ืนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
และคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน 
  ๓.๓ คุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการท่ีมีคุณภาพ และไม่ถูกเอาเปรียบ  
  ๓.๔ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน 

 ๔. เป้าประสงค์ 
  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับน้ีมีเป้าประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ถูกต้อง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  
  ๔.๒ ผู้บริ โภคได้รับบริการและคุ้มครองมิให้ ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
  ๔.๓ ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
อย่างเท่าเทียม และสามารถใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
  ๔.๔ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มีการแข่งขันได้อย่างเสรี ภายใต้
กฎกติกาที่เป็นธรรม เน้ือหารายการมีคุณภาพ หลากหลาย เช่ือถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  
  ๔.๕ ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ 
(Codes of Conducts) 
  ๔.๖ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย  
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ๕. ยุทธศาสตร์ 
  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับ 
การแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีผลสืบเน่ืองมาแต่อดีต โดยเฉพาะ 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการอนุญาตการประกอบกิจการ
ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ต้องเริ่มจากการพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการกํากับดูแล 



 

๓ 
 
ที่สําคัญ  การวางรากฐานในการคุ้มครองผูบ้ริโภคและสง่เสรมิสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร  ตลอดถึง 
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่จะนําไปสู่การใช้ทรพัยากรคลืน่ความถ่ีที่มีจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ทั้งน้ี แผนแม่บทฉบับน้ีประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑ ยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์   
   การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ให้ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ โดยให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีอย่าง 
มีประสิทธิภาพในแต่ละพื้นที่ของการอนุญาต 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อให้การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของชาติ  
   ๒) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรคลื่นความถ่ีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและ
ไม่แสวงหากําไรในทางธุรกิจ 
   แนวทาง 
   ๑) กําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และเหตุแห่งความ
จําเป็นในการถือครองคลื่นความถ่ี ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับ
จัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่นความถ่ีเพือ่การประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ อยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้บังคับ  
   ๒) กําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีหรือใช้คลื่น
ความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๑) ให้คืนคลื่นความถ่ีเพื่อนําไป
จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถ่ีตามที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี  
   ๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งรายละเอียดและวิธีการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  
   ๔) กําหนดมาตรการช่ัวคราวก่อนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สืบเน่ืองจากการ
ปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ๕) กําหนดลักษณะประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๖) กาํหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการอนุญาตคลื่นความถ่ีและการประกอบกิจการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๗) กําหนดแผนความถ่ีวิทยุ  มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคใน
การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
   ๘) กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหากําไร
ในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถ่ีในแต่ละพื้นที่ของการ
อนุญาตประกอบกิจการ  
   ๙) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้เป็น 
ผู้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน  
 
 



 

๔ 
   ๑๐) จัดทําแผนสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ  
 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถ่ีและความจําเป็นในการใช้คลื่น
ความถ่ีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ี  
ที่ใช้ในปัจจุบันภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีการกําหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถ่ีคืนคลื่นความถ่ีเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ีภายใน ๒ ปี 
   ๓) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใด  ที่ได้รับจัดสรรคลืน่
ความถ่ีที่มีความจําเป็นในการใช้และถือครองคลื่นความถ่ี ได้รับการพิจารณาเพื่ออนุญาตภายใน ๓ ปี 
   ๔) การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ได้รับการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ภายใน ๓ ปี 
   ๕) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ที่ปฏิบัติตามบทเฉพาะกาล 
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มากกว่าร้อยละ ๙๕   
เข้าสู่ระบบภายใต้มาตรการช่ัวคราวภายใน ๓ ปี 
   ๖) มีหลักเกณฑ์การแบ่งประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ภายใน ๑ ปี 
   ๗) สามารถออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สําหรับกิจการ
ที่ไม่ใช้คลื่นความถ่ีภายใน ๑ ปี และสําหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถ่ีภายใน ๓ ปี 
   ๘) มีแผนความถ่ีวิทยุ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคสําหรับ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๙) มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ี และการส่งเสริมการใช้คลื่นความถ่ีใน
กิจการบริการชุมชนด้านกิจการกระจายเสียง ในสัดส่วนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละพื้นที่ 
ของการอนุญาตประกอบกิจการภายใน ๒ ปี 
   ๑๐) มีหลักเกณฑ์การให้ใช้ประโยชน์คลื่นความถ่ีและการส่งเสริมการเข้าใช้ 
คลื่นความถ่ีในกิจการบริการชุมชนด้านกิจการโทรทัศน์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละพื้นที่ของ
การอนุญาตประกอบกิจการภายใน ๓ ปี 
   ๑๑) มีหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมให้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
บริการชุมชน 
   ๑๒) มีแผนสนับสนุนด้านกองทนุวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะสําหรับผู้ประกอบกิจการบริการชุมชน 
 
 
 



 

๕ 
  ๕.๒ ยุทธศาสตร์การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นประโยชน์ 
ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมอย่างถูกต้องและ
ปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อกํากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเน้ือหาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย  
   ๒) เพื่อกํากับดูแลโฆษณามิให้ละเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
   ๓) เพื่ อกํากับ ดูแลการใช้คลื่นความถ่ีและเครื่อง วิท ยุคมนาคมให้ ถูก ต้อง 
ตามกฎหมาย และมิให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน  
   ๔) เพื่อกํากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎกติกาที่
โปร่งใส และเป็นธรรม  
   ๕) เพื่อให้มีมาตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
    แนวทาง 
   ๑) กําหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกํากับดูแลการประกอบกิจการด้านเน้ือหา 
   ๒) กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่
รายการที่มีเน้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรบัเด็กและเยาวชน และคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อเด็ก
และหลักสิทธิมนุษยชน 
   ๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนิน
รายการสําหรับผู้ได้รับใบอนุญาต  
   ๔) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อทําหน้าที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบอาชีพ 
หรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม  
   ๕) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควร 
หลอกลวงผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ  
   ๖) สร้างกลไกการป้องกันโดยจัดการให้ความรู้ ทําความเข้าใจแก่ผู้สนใจ เกี่ยวกับ
การใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้องและ
ปราศจากการรบกวน  
   ๗) ประสานงานคลื่นความถ่ีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ี 
   ๘) ดําเนินการให้มีกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
   ๙) กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด 
การไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๑๐) จัดทําหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น
สําคัญ  



 

๖ 
   ๑๑) จัดทําแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่าง
ผู้ประกอบกิจการ    
   ๑๒) กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการดําเนินกิจการในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน    
   ๑๓) กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการให้จัดให้มีระบบรองรับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีหลักเกณฑ์กํากับการประกอบกิจการด้านเน้ือหาภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกํากับดูแลด้านเน้ือหา
ภายใน ๒ ปี 
   ๓) มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตใหผู้้รบัใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่รายการ
ที่มีเ น้ือหาสร้างสรรค์สังคม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน และคํานึงถึงความรับผิดชอบ 
ต่อเด็กและหลักสิทธิมนุษยชน 
   ๔) มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนินรายการ
สําหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 
   ๕) มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลกันเอง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ 
   ๖) มีแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และกลไกสนับสนุนการกํากับดูแลกันเอง 
ของสื่อ 
   ๗) มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากําไรเกินควรหรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ 
   ๘) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคมเพิ่มข้ึน 
   ๙) มีการประสานงานคลืน่ความถ่ีเพื่อปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการรบกวนการใช้คลื่น
ความถ่ี 
   ๑๐) มีกลไกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียน การกระทําที่ละเมิดต่อ
กฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๑๑) มีมาตรการเพื่ อป้องกันการกระทําอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้ เกิด 
การไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี 
   ๑๒) มีหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะภายใน ๒ ปี 
   ๑๓) มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมภายใน ๒ ปี 
   ๑๔) มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสําหรับรองรับการประกอบกิจการในกรณีที่มีภัย
พิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่เป็นระบบ และชัดเจน 
   ๑๕) มีเงื่อนไขการอนุญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการให้จัดให้มีระบบรองรับ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือ 
เหตุฉุกเฉิน 
  ๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มิให้ถูกละเมิดจาก 
ผู้ประกอบกจิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงํา 



 

๗ 
หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ  
มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขเยียวยาปัญหาอย่างรวดเร็วและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความต่ืนตัว เข้มแข็ง รู้จักปกป้องตนเอง สามารถ
เข้าถึง เข้าใจ และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผ่านกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและ 
การรณรงค์ทางสังคม 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่ อ คุ้มครองสิท ธิเสรีภาพของผู้บริ โภคมิ ให้ ถูกละเมิดเอาเปรียบจาก 
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  
   ๒) เพื่อให้มีช่องทางการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้รับการเยียวยา 
ที่รวดเร็วและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๓) เพื่อให้มีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้มแข็ง 
   แนวทาง 
   ๑) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 
   ๒) กําหนดหลักเกณฑ์ กลไก และแนวทางในการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
   ๓) ส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและมีกลไกแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้บริโภค 
   ๔) จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกการระงับข้อพิพาทโดย กสทช.    
ในลักษณะไตรภาคีที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย และเป็นระบบ 
   ๕) จัดให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บริโภคของ กสทช. ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงได้ง่าย 
   ๖) สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่วยงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนในการพัฒนามาตรการทางสังคม 
   ๗) จัดทําแผนงานและโครงการการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
กิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
   ๘) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็น รณรงค์ทางสังคม และ
กิจกรรมอื่นๆ ในการปกป้องตนเอง 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ภายใน ๓ เดือน 
   ๒) มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและ                       
ผู้ประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี 
   ๓) มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบการ  
ที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔) มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ 
ในจุดเดียว (One-stop-service) ภายใน ๑ ปี 
   ๕) เรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ได้รบัการแกไ้ขตามกระบวนการ 



 

๘ 
   ๖) มีการรวมกลุม่และจัดกจิกรรมเพ่ือการคุ้มครองผูบ้ริโภค อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
   ๗) มีเครือข่ายผู้บริ โภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ข้ึน 
ในทุกภูมิภาค 
   ๘) มีหลกัเกณฑ์การรับเรือ่งรอ้งเรียนภายใน ๖ เดือน 
  ๕.๔ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร 
   การส่งเสรมิสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่ ว ถึ ง และ เสมอภาค  เพื่ อ ไม่ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จการกระจาย เสี ยงและกิจการ โทรทั ศ น์ 
กระทําการใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็น 
การขัดขวางสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
ของประชาชน 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลาย   
   ๒) เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง รับรู้ และ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป 
   ๓) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด  
   ๔) เพื่อส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อ 
 
   แนวทาง 
   ๑) จัดทําแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๒) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น  
ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ที่หลากหลายของประชาชน  
   ๓) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จัดให้มีบริการ 
ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนพกิาร คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป  
   ๔) จัดทํ าแผนงานส่ ง เสริมและสนับสนุนการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโล ยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ   
   ๕) กําหนดเงื่อนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจํากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ร่วมรายการ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกาํหนด 



 

๙ 
   ๖) จัดทําแผนงานโครงการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความสามารถของประชาชน 
ในการรู้เท่าทันสื่อตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีแผนสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทัศน์อย่างทั่วถึงภายใน ๑ ปี 
   ๒) การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สื่อสามารถเข้าถึงได้มีจํานวนเพิ่มข้ึน
เป็นร้อยละ ๙๙ ภายใน ๕ ปี 
   ๓) มีหลักเกณฑ์กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือ 
การครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถ่ี ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเอง 
หรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน 
   ๔) มีจํานวนผู้ประกอบกิจการที่ได้จัดให้มีบริการท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคน
พิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส เพิ่มข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผู้รับใบอนุญาตที่ประกอบ
กิจการ 
   ๕) มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
   ๖) มีเงื่อนไขการอนุญาตที่กําหนดมิให้ผู้รับใบอนุญาตจํากัดเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ร่วมรายการ 
   ๗) มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มความสามารถของประชาชนในการรู้  
เท่าทันสื่อภายในระยะเวลา ๑ ปี 
  ๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ 
   มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์                 
อันประกอบด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รายการ และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ตอบสนองต่อ
เจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
พระราชบัญญัติองค์กรจดัสรรคลื่นความถ่ี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ให้ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ 
   ๒) เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๓) เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   แนวทาง 
   ๑) จัดทําแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๒) จัดให้มีการประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ต่อสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 



 

๑๐ 
   ๓) พิจารณาให้การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรอืสมควรส่งเสริมให้
มีการผลิตรายการ โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๔) จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ  
   ๕) พิจารณาให้การสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ คนสูงอายุ หรือคนด้อยโอกาส โดยขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนวิจัย
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๖) ส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์  
    
   ตัวชี้วัด  
   ๑) มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ภายใน ๑ ปี 
   ๒) มีรายงานผลการประเมินคุณภาพรายการ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพรายการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๓) มีมาตรการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริมให้มี
การผลิตรายการ 
   ๔) มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิของการประกอบกิจการ 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๕) มีมาตรการสนับสนุนการประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรการในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของคนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาส 
   ๖) มีแผนงานส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่จัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
  ๕.๖ ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
   มุ่งเปลี่ยนการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่ง
สัญญาณในระบบดิจิตอล เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗ 
(๕) และภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละย่ีสิบ ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ โดย 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  
การส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ 
รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง และการส่งเสริมสนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 
 
 



 

๑๑ 
   วัตถุประสงค์  
   ๑) เพื่อให้การใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถ่ีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามที่กฎหมายกําหนด  
   ๒) เพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของภาคประชาชนที่ได้รับการจัดสรรการใช้คลื่นความถ่ีอย่าง
สมดุล เป็นธรรม  
   แนวทาง 
   ๑) อนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและ 
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถ่ี  เป็นไปตามหลักกติกา
สากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  
   ๒) ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบกิจการ 
เพื่ อ ให้สามารถขยายโครง ข่ายวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
   ๓) กําหนดมาตรการส่ง เสริมและแผนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีนโยบายและแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบ
ดิจิตอลภายใน ๑ ปี และแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็นระบบดิจิตอล     
ภายใน ๒ ปี 
   ๒) มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับการประกอบกิจการ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๒ ปี และหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีสําหรับ    
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลภายใน ๓ ปี 
   ๓) มีการเริ่มรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน 
๔ ปี 
   ๔) มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี 
   ๕) มีฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง   
และกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ ปี เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกัน 
   ๖) มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รับสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภายใน ๓ ปี 
   ๗) มีแผนสื่ อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน  เพื่ อให้ ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 
 



 

๑๒ 
   ๘) มีมาตรการส่ ง เสริมสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสําหรับผู้มีรายได้น้อยภายใน ๓ ปี 
   ๙) มีจํานวนครัวเรือนในเมืองใหญ่ที่สามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี 
  ๕.๗ ยุทธศาสต ร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการเ พ่ือไปสู่ อง ค์กร กํา กับดูแล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  
   มุ่งเน้นกลไกการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
บุคลากร มีความเป็นมืออาชีพ และองค์กรเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรได้รับการวางรากฐานการ
พัฒนาในด้านที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล ย่ังยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   ๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
   ๓) เพื่อให้มีข้อมูลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนแม่บทและข้อมูลปัญหา
อุปสรรคที่เกิดข้ึน (ถ้ามี) เพื่อนําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาต่อไป 
   แนวทาง 
   ๑) นําเครื่องมือในการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธ์ิ เช่น หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
   ๒) นําแนวคิดการบริหารที่ ให้ความสํา คัญกับมิ ติที่ เ กี่ ยวข้องอย่างสมดุล 
มาประยุกต์ใช้ด้วย นอกเหนือจากการเน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน เช่น การใช้หลัก Balance Scorecard เป็นต้น 
   ๓) บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใช้หลักคุณธรรม ความรู้ความสามารถ  
เพื่อนําไปสู่ความเป็นเอกภาพในการทํางาน 
   ๔) จัดให้มีเครื่องมือหรืออปุกรณ์ที่จําเป็นสําหรับภารกิจในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ 
   ๕) จัดให้มีการประเมินความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร 
เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นฐานความถนัดหรือความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 
(Career path) ของตน 
   ๖) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและชุดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการตามภารกิจขององค์กร และศักยภาพในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากร  
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
   ๗) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ตัวชี้วัด 
   ๑) มีการนําเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการนําแนวคิดการบริหาร 
ที่ให้ความสําคัญกับมิติหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) มีการจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของบุคลากร โดยผลการประเมิน 
ไม่ตํ่ากว่าค่าเป้าหมาย 



 

๑๓ 
   ๓) มีเครื่ องมือหรืออุปกรณ์ที่ จํ าเป็นสําหรับการปฏิบั ติภารกิจ ในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างเพียงพอ 
   ๔) มีระบบฐานข้อมลูสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรโดยตําแหน่งภายใน ๑ ปี 
   ๕) มีระบบฐานข้อมูลสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (Individual 
development plan) ภายใน ๒ ปี 
   ๖) มีจํานวนหลักสูตรที่เข้าข่ายให้บุคลากรแต่ละคนสมควรเข้าร่วมตามแผนพัฒนา
ไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ต่อคนต่อปี 
   ๗) มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเ น้ือหาการฝึกอบรม  
และ/หรือการสัมมนา โดยเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕ 
   ๘) มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปีของบุคลากรโดยเฉลี่ยเป็นไป 
ในทิศทางที่ดีข้ึนตลอดอายุของแผน 
   ๙) มีรายงานการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
   ๑๐) มีรายงานสภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสื่อ ผลจากการปฏิบัติตาม 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 ๖. ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
  ในการดําเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับน้ี  
จะมีการดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงาน กสทช. ด้วย   
 

 ๗. แนวทางปฏิบัติและการประเมินผล 
  เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ
สามารถติดตามประเมินผลสําเร็จ ไ ด้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ  จึง ไ ด้กํ าหนดแนวทางปฏิบั ติและ 
การประเมินผลไว้ ดังน้ี 
  ๗.๑ ให้ กสท. นําแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ  
โดยใหม้ีการจัดทําแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กสทช.  
            ๗.๒ ให้ กสท. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์   
 
 


