(ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

NBTC

สํานักงาน กสทช.

- ร่าง แผนแม่บทกิ จการกระจายเสียง และกิ จการโทรทัศน์
ฉบับที่ ๑
(พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการอนุ ญ าตให้ใ ช้ค ลื่น ความถี่แ ละอนุ ญ าตให้ประกอบกิจการ รวมถึง การกํา กับดูแ ลการ
ประกอบกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ของคณะกรรมการกิจ การกระจายเสีย ง กิจการ
โทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เพื่อ ให้เ ป็ นไปตามบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมายว่าด้ว ยการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่แ ละกํ า กับ การประกอบกิจ การวิท ยุ ก ระจายเสีย ง วิท ยุ โ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ.๒๕๕๓ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ
จึงจัดให้มแี ผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกําหนดให้มกี ารบังคับใช้เป็ นเวลา ๕ ปี
นับตัง้ แต่วนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา
๑. หลักการพื้นฐานในการจัดทําแผนแม่บทกิ จการกระจายเสียง และกิ จการโทรทัศน์ อย่างน้ อย
ต้องคํานึ งถึงแนวทางที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
๑.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่ งเสริมแข่ง ขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรมระหว่ างผู้ประกอบ
กิจการ (ม.๔๙ พ.ร.บ. องค์กรฯ และมาตรา ๓๑-๓๒ พ.ร.บ. ประกอบฯ)
มุ่งเน้ นการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อป้องกัน
การผูกขาด หรือลด หรือจํากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มกี ารครอบงําในลักษณะที่เป็ นการจํากัด
โอกาสในการรับรูข้ ้อมูลข่าวสารโดยมีเป้าหมายมิให้มกี ารครองสิทธิขา้ มสื่อ รวมถึงมิให้มกี ารถือครอง
ธุรกิจในกิจการทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน และเพิม่ ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้อย่างเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง
๑.๒ แนวทางการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละการอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ม.๔๙)
มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลื่นความถี่ท่มี อี ยู่อย่างจํากัด ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปราศจากการรบกวน เพื่อให้มกี ารอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศ น์ ค รอบคลุมทุกประเภทกิจการ อย่างเสรีและเป็ นธรรม และให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ได้อ ย่างเหมาะสม อนุ ญาตให้
๑

ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ทัง้ ที่ใ ช้ค ลื่นและไม่ใช้คลื่นความถี่ ครอบคลุมทุ ก
ประเภทกิจการอย่างเสรีและเป็ นธรรม
๑.๓ มาตรการจัดให้ภาคประชาชนได้ใช้คลื่นความถีส่ าํ หรับกิจการบริการชุมชน
มุ่ง ให้มกี ารส่ง เสริมภาคประชาชนที่มคี วามพร้อมในการใช้ค ลื่นความถี่ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น์ ประเภทบริการชุ มชน ในสัดส่ ว นไม่น้อยกว่ าร้อ ยละ ๒๐ ของคลื่น
ความถีใ่ นแต่ละพืน้ ทีข่ องการอนุ ญาตประกอบกิจการ ทัง้ นี้ โดยสอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารคลื่น
ความถี่ รวมถึงรูปแบบการหารายได้ในกิจการบริการชุมชน ตลอดจนการสนับสนุ นผู้ประกอบกิจการ
บริการชุมชนทีม่ คี ุณภาพ (มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑)
๒. วิ สยั ทัศน์
ทรัพยากรได้รบั การจัดสรรและกํากับดูแลอย่างโปร่งใส เป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
การแข่งขันอย่างเสรีเป็ นธรรมเพื่อประโยชน์ สาธารณะ ผู้บริโภคได้รบั ความคุ้มครอง ประชาชนมีสทิ ธิ
เสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรู้เท่าทัน
เพื่อวางรากฐานไปสู่สงั คมทีม่ เี อกภาพบนความหลากหลาย
๓. พันธกิ จ
๑. จัดสรรทรัพยากรในการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
๒. กํากับดูแลมีประสิทธิภาพบนพืน้ ฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
๓. คุม้ ครองผูบ้ ริโภคให้ได้รบั บริการทีม่ คี ุณภาพ และไม่ถูกเอาเปรียบ
๔. ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทีห่ ลากหลายและ
มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและรูเ้ ท่าทัน
๔. เป้ าประสงค์
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้มเี ป้าประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุ ญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทถ่ี ูกต้อง ทัวถึ
่ ง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
๒. ผูบ้ ริโภคได้รบั บริการและคุม้ ครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์
๓. ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นมีส ิท ธิเ สรีภ าพในการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่ า วสารที่ห ลากหลายอย่ า ง
เท่าเทียม และสามารถใช้คลื่นความถีใ่ นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๒

๔. ผู้ป ระกอบกิจ การกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น์ มีก ารแข่ง ขัน ได้อ ย่า งเสรี ภายใต้
กฎกติกาทีเ่ ป็ นธรรม เนื้อหารายการมีคุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
๕. ผู้รบั ใบอนุ ญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ได้รบั การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรมในวิชาชีพ (Codes of
Conducts)
๖. กิจ การกระจายเสีย งและกิ จ การโทรทัศ น์ ไ ด้ร ับ การพัฒ นาไปสู่ ค วามทัน สมัย และใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
๕. ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มุ่งเน้นการให้ความสําคัญกับการแก้ปญั หา
เร่ ง ด่ ว นในกิจการกระจายเสีย งและกิจการโทรทัศ น์ ท่ีม ีผ ลสืบ เนื่ อ งมาแต่ อ ดีต โดยเฉพาะในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้อ งกับการสร้า งกลไกที่เ ปิ ด โอกาสให้ผู้เ กี่ย วข้อ งเข้าสู่ระบบการอนุ ญ าตการประกอบกิจการ
ประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้ นการวางรากฐานในการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ต้องเริม่ จากการพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการกํากับดูแลที่สําคัญ
การวางรากฐานในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร ตลอดถึงการพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีทจ่ี ะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรคลื่นความถีท่ ม่ี จี าํ กัดอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ แผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุญาตให้ ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิ จการกระจายเสียงและ
กิ จการโทรทัศน์
การอนุ ญ าตให้ใ ช้ค ลื่นความถี่แ ละการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจ การโทรทัศ น์ ใ ห้
ครอบคลุ ม ทุ ก ประเภทกิ จ การ โดยให้ ม ีก ารบริห ารจัด การการใช้ ท รัพ ยากรคลื่ น ความถี่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในแต่ละพืน้ ทีข่ องการอนุ ญาต
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อ ให้ก ารอนุ ญ าตให้ใ ช้ค ลื่นความถี่แ ละการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์เป็นไปอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นธรรม และก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของชาติ
๑.๒ เพื่อ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ท่กี ่อให้เกิดประโยชน์ ต่ อสาธารณะและไม่
แสวงหากําไรในทางธุรกิจ

๓

๒. แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และเหตุแห่งความ
จําเป็ นในการถือครองคลื่นความถี่ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่
ได้รบั จัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
อยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ.๒๕๕๓ ใช้บงั คับ (ม.๘๒)
ตัวชี้วดั : มีฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของคลื่นความถี่และความจําเป็ นในการ
ใช้คลื่นความถี่ของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รบั จัดสรรคลื่น
ความถี่ ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั ภายใน ๑ ปี
๒.๑.๒ กําหนดระยะเวลาที่แ น่ นอนในการให้ผู้ไ ด้รบั จัดสรรคลื่นความถี่หรือใช้ค ลื่น
ความถีเ่ พื่อการประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ตามข้อ ๑ ให้คนื คลื่นความถี่เพื่อนํ าไป
จัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถีต่ ามทีก่ ําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ (ม.๘๓)
ตัว ชี้ ว ดั : (๑) มีก ารกํ า หนดระยะเวลาที่แ น่ น อนในการให้ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใดที่ได้รบั จัดสรรคลื่นความถี่คนื คลื่นความถี่เพื่อดําเนินการ
ให้เป็นไปตามทีก่ ําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถีภ่ ายใน ๒ ปี
(๒) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลใด
ที่ได้รบั จัดสรรคลื่นความถี่ท่มี คี วามจําเป็ นในการใช้และถือครองคลื่นความถี่ ได้รบั การพิจารณาเพื่อ
อนุญาตภายใน ๓ ปี
๒.๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารแจ้งรายละเอียดและวิธกี ารตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของการอนุ ญาต สัมปทาน หรือสัญญา ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐ (ม.
๘๒)
ตัวชี้ วดั : การอนุ ญาต สัมปทาน หรือสัญญา ได้รบั การตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายภายใน ๓ ปี
๒.๑.๔ กําหนดมาตรการชัวคราวก่
่
อนการออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการ สืบเนื่องจาก
การปฏิบตั ติ ามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
ตัวชี้วดั : ผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ทีป่ ฏิบตั ติ ามบท
เฉพาะกาลแห่ง พระราชบัญ ญัติก ารประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศ น์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มากกว่าร้อยละ ๙๕ เข้าสู่ระบบภายใต้มาตรการชัวคราว
่
ภายใน ๓ ปี
๔

๒.๑.๕ กําหนดลักษณะประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ม.๒๗ (๓))
ตัว ชี้ ว ดั : มีห ลัก เกณฑ์ก ารแบ่ งประเภทกิจ การกระจายเสียงและกิจ การ
โทรทัศน์ ภายใน ๑ ปี
๒.๑.๖ กําหนดหลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการอนุ ญาตคลื่นความถี่และการประกอบกิจการ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ม.๒๗(๔)(๖))
ตัวชี้ วดั : สามารถออกใบอนุ ญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
สําหรับกิจการทีไ่ ม่ใช้คลื่นความถีภ่ ายใน ๑ ปี และสําหรับกิจการทีใ่ ช้คลื่นความถี่ ภายใน ๓ ปี
๒.๑.๗ กําหนดแผนความถี่วทิ ยุ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ด้านเทคนิคใน
การประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ม.๒๗(๑๐))
ตัวชี้วดั : มีแผนความถี่วทิ ยุ มาตรฐานและลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นเทคนิค
สําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะ และไม่แสวงหา
กําไรในทางธุรกิจในการประกอบกิจการบริการชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของคลื่นความถี่ในแต่ละ
พืน้ ทีข่ องการอนุ ญาตประกอบกิจการ (ม.๔๙)
ตัวชี้วดั : (๑) มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ และการส่งเสริมการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการบริการชุมชนด้านกิจการกระจายเสียง ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละ
พืน้ ทีข่ องการอนุ ญาตประกอบกิจการ ภายใน ๒ ปี
(๒) มีหลักเกณฑ์การให้ใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และการส่งเสริมการ
เข้าใช้คลื่นความถีใ่ นกิจการบริการชุมชนด้านกิจการโทรทัศน์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ในแต่ละ
พืน้ ทีข่ องการอนุ ญาตประกอบกิจการ ภายใน ๓ ปี
๒.๒.๒ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการส่งเสริมชุมชนที่มคี วามพร้อมให้เป็ นผู้ม ี
คุณสมบัตใิ นการขอรับใบอนุ ญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (มาตรา ๕๑)
ตัวชี้ ว ดั : มีห ลักเกณฑ์ก ารส่ งเสริมชุมชนที่มคี วามพร้อมให้ได้รบั อนุ ญ าต
ประกอบกิจการบริการชุมชน
๒.๒.๓ จัด ทํ า แผนสนั บ สนุ น ผู้ป ระกอบกิจ การบริก ารชุ ม ชน ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง
กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (ม.๕๑ และ ม.๕๒ (๑))
๕

ตัวชี้ ว ดั : มีแ ผนสนับสนุ นด้านกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะสําหรับผูป้ ระกอบกิจการบริการชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การกํากับดูแลการประกอบกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์
การกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็ นประโยชน์ ในมิตเิ ชิง
เศรษฐกิจ สัง คม และความมันคง
่ มีก ารใช้ค ลื่น ความถี่แ ละเครื่อ งวิท ยุค มนาคมอย่ า งถู ก ต้อ งและ
ปราศจากการรบกวน รวมถึงมีการแข่งขันเสรีภายใต้กติกาทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อ กํ า กับ ดู แ ลการประกอบกิจ การในด้า นเนื้ อ หาให้ม ีคุ ณ ภาพ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
สาธารณะ และมีความหลากหลาย
๑.๒ เพื่อกํากับดูแลโฆษณามิให้กระทบสิทธิผบู้ ริโภค
๑.๓ เพื่อกํากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
มิให้เกิดการรบกวนซึง่ กันและกัน
๑.๔ เพื่อ กํ า กับ ดูแ ลให้ม ีก ารแข่งขัน อย่า งเสรี ตลาดมีป ระสิท ธิภาพ ภายใต้ก ฎกติก าที่
โปร่งใส และเป็ นธรรม
๑.๕ เพื่อให้มมี าตรการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพกรณีทม่ี ภี ยั พิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน
แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ์และกติกาในการกํากับดูแลการประกอบกิจการด้านเนื้อหา
ตัวชี้วดั : (๑) มีหลักเกณฑ์กํากับการประกอบกิจการด้านเนื้อหาภายใน ๑. ปี
(๒) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกํากับดูแล
ด้านเนื้อหาภายใน ๒ ปี
๒.๑.๒ กําหนดหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขการอนุ ญ าตให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตต้องจัดเวลาให้แ ก่
รายการทีม่ เี นื้อหาสร้างสรรค์สงั คม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน (มาตรา ๔๑ วรรค ๕)
ตัวชี้วดั : มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุ ญาตให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตต้องจัดเวลาให้แก่
รายการทีม่ เี นื้อหาสร้างสรรค์สงั คม หรือรายการสําหรับเด็กและเยาวชน
๒.๑.๓ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนินรายการ
สําหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต (มาตรา ๔๓ พ.ร.บ.องค์กรฯ) (มาตรา ๙ วรรคสอง พ.ร.บ. ประกอบฯ)
ตัวชี้ วดั : มีหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการให้บุคคลอื่นเช่าเวลาดําเนิน
รายการสําหรับผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
๖

๒.๑.๔ ส่ง เสริมการรวมกลุ่มของผู้รบั ใบอนุ ญาต ผู้ผ ลิต รายการ และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นองค์กรในรูปแบบต่ างๆ เพื่อทํา
หน้ าที่จดั ทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคุมการประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม (พ.ร.บ.การประกอบฯ ม.๓๙, ม.๒๗ (๑๘))
ตัวชี้วดั : (๑) มีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อทําหน้าทีก่ ํากับดูแล
ตนเอง
(๒) มีแนวทางปฏิบตั ิ (Guideline) และกลไกสนับสนุ นการกํากับดูแล
ตนเองของสื่อ
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทาง คือ
๒.๒.๑ กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ากําไรเกินควรหรือ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ (พ.ร.บ.องค์กรฯ ม.๓๑ วรรค ๒)
ตัวชี้วดั : มีหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลกั ษณะเป็ นการค้ากําไรเกินควร
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
๒.๓ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๓ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ สร้างกลไกการป้องกันโดยจัดการให้ความรู้ ทําความเข้าใจแก่ผสู้ นใจ เกีย่ วกับการ
ใช้คลื่นและเครือ่ งวิทยุคมนาคมสําหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างถูกต้องและ
ปราศจากการรบกวน (มาตรา ๒๗ (๔))
ตัวชี้วดั : ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูเ้ กี่ยวกับการใช้คลื่นและเครื่องวิทยุคมนาคม
เพิม่ ขึน้
๒.๓.๒ ประสานงานคลื่นความถีเ่ พื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาการรบกวนการใช้คลื่นความถี่
ตัวชี้วดั : มีการประสานงานคลื่นความถี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หาการรบกวน
การใช้คลื่นความถี่
๒.๓.๓ ดําเนินการให้มกี ลไกการบังคับใช้กฎหมายทีร่ วดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้ วดั : มีกลไกในการแก้ไขปญั หาที่เกิดจากการร้องเรียน การกระทําทีล่ ะเมิด
ต่อกฎหมาย ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๒.๔ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๔ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๔.๑ กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระทําอันเป็ นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดการไม่
เป็ นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ม. ๒๗(๑๑) พ.ร.บ.องค์กรฯ/ ม.๓๑,
๓๒ พ.ร.บ.ประกอบฯ) (ส่วนหนึง่ ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม)
๗

ตัวชี้วดั : มีมาตรการเพื่อป้องกันการกระทําอันเป็ นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดการ
ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายใน ๒ปี
๒.๔.๒ จัดทําหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้เป็ นธรรมต่อผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็ น
สําคัญ (ม.๒๗ (๙))
ตัวชี้ วดั : มีหลักเกณฑ์การกํากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการ
กระจายเสีย งและกิจการโทรทัศ น์ ใ ห้เ ป็ น ธรรมต่ อ ผู้ใ ห้บริก ารและผู้ใ ช้บริก ารโดยคํานึ ง ถึง ประโยชน์
สาธารณะภายใน ๒ ปี
๒.๔.๓ จัดทําแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรมระหว่าง
ผูป้ ระกอบกิจการ (ม.๔๙ พ.ร.บ.องค์กรฯ) (ส่วนหนึง่ ของแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรม)
ตัวชี้วดั : มีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็ นธรรมภายใน
๒ ปี
๒.๕ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๕ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๕.๑ กําหนดหลักเกณฑ์สําหรับการดําเนินกิจการในกรณีท่มี ภี ยั พิบตั ิหรือเหตุฉุกเฉิน
(ม. ๓๕ พ.ร.บ ประกอบกิจการ)
ตัวชี้วดั : มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสําหรับรองรับการประกอบกิจการในกรณี
ทีม่ ภี ยั พิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน ทีเ่ ป็ นระบบและชัดเจน
๒.๕.๒ กําหนดเงื่อนไขการอนุ ญาตสําหรับผู้ประกอบกิจการให้จดั ให้มรี ะบบรองรับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีทม่ี ภี ยั พิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน
(ม. ๓๕ พ.ร.บ ประกอบกิจการ)
ตัวชี้วดั : มีเงือ่ นไขการอนุญาตสําหรับผูป้ ระกอบกิจการให้จดั ให้มรี ะบบรองรับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีทม่ี ภี ยั พิบตั หิ รือเหตุฉุกเฉิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภคในกิ จการกระจายเสียงและกิ จการโทรทัศน์
การคุ้มครองผูบ้ ริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผูป้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มุ่ ง เน้ น การสร้ า งหลัก เกณฑ์ ใ นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภค มีก ลไกในการรับ เรื่อ งร้ อ งเรีย นที่ส ะดวก
มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขเยียวยาปญั หาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมี
ความเข้มแข็ง รูจ้ กั ปกป้องตนเอง สามารถเข้าถึง เข้าใจและใช้ส่อื อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
แก่ตนเอง
๘

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อ คุ้ม ครองสิทธิเ สรีภ าพของผู้บริโ ภคมิใ ห้ถูก เอาเปรียบจากผู้ป ระกอบกิจ การ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑.๒ เพื่อให้มชี ่องทางการร้องเรียนทีส่ ามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้รบั การเยียวยาทีร่ วดเร็วและ
เป็นธรรม
๑.๓ เพื่อให้มกี ารรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้มแข็ง
๒. แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
ตัวชี้ วดั : มีคณะอนุ กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ภายใน ๓ เดือน
๒.๒.๒ กําหนดหลักเกณฑ์ กลไก และแนวทางในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ตัวชี้ วดั : มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบ
กิจการและผูป้ ระกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ส่ง เสริมให้สมาคมวิชาชีพและผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์มชี ่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนและมีกลไกแก้ไขปญั หาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผูบ้ ริโภค
ตัวชี้วดั : มีกลไกการรับเรือ่ งร้องเรียนโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๒.๒.๒ จัดให้มชี ่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและกลไกการระงับข้อพิพาทโดย กสทช.
ในลักษณะไตรภาคีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ เข้าถึงได้งา่ ย และเป็นระบบ
๒.๒.๓ จัดให้มชี ่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธกี าร เกี่ยวกับการ
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ของ กสทช. ให้ประชาชนได้รบั รูแ้ ละเข้าถึงได้งา่ ย
๒.๒.๔ สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมขององค์กร หน่ วยงานด้านคุม้ ครองผู้บริโภคและ
ประชาชนในการพัฒนามาตรการทางสังคม
ตัวชี้วดั : (๑) มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปญั หาเรื่องร้องเรียนแบบ
เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-stop-service) ภายใน ๑ ปี
(๒) เรื่อ งร้อ งเรีย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ ๘๐ ได้ร ับ การแก้ ไ ขตาม
กระบวนการ
๙

๒.๓ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๓ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ จัด ทํ าแผนงานและโครงการการสนับ สนุ น ส่ง เสริม และคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภค
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนาฯ
๒.๓.๒ ส่งเสริมให้มกี ารรวมกลุ่มสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็น รณรงค์ทางสังคม และ
กิจกรรมอื่นๆ ในการปกป้องตนเอง
ตัวชี้ ว ดั : (๑) มีการรวมกลุ่มและจัดกิจกรรมเพื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
น้อยปีละ ๒ ครัง้
(๒) มีเครือข่ายผูบ้ ริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ขึน้ ในทุกภูมภิ าค
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริ มสิ ทธิ เสรีภาพในการสื่อสาร
การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารมุง่ เน้นให้เกิดการเข้าถึงหรือรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง
และเสมอภาค เพื่อไม่ให้ผปู้ ระกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กระทําการใด ๆ อันเป็ นการ
ขัดขวาง หรือแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็น หรือเป็ นการขัดขวางสิทธิเสรีภาพใน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร หรือปิดกัน้ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีห่ ลากหลายของประชาชน
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพในการเข้าถึงและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีห่ ลากหลาย
(รัฐธรรมนูญ’๕๐ มาตรา ๕๖)
๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผพู้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส สามารถเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทัวไป
่
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นภายใต้ขอบเขตที่
กฎหมายกําหนด (รัฐธรรมนูญ’ ๕๐ มาตรา ๔๕)
๑.๔ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาเพิม่ ความสามารถของประชาชนในการรูเ้ ท่าทันสื่อ
๒. แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ จัด ทําแผนสนับสนุ นให้ประชาชนได้รบั บริก ารด้านกิจการกระจายเสียง และ
กิจการโทรทัศน์ อย่างทัวถึ
่ ง ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ม.๕๒ (๑))

๑๐

ตัวชี้วดั : (๑) มีแผนสนับสนุ นให้ประชาชนได้รบั บริการด้านกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างทัวถึ
่ ง ภายใน ๑ ปี
(๒) การครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่ส่อื สามารถเข้าถึงได้ม ี
จํานวนเพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ ๙๙ ภายใน ๕ ปี
๒.๑.๒ กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือ การครอบงํากิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทใ่ี ช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น ซึง่ จะ
มีผลเป็ นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือปิ ดกัน้ การได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
ของประชาชน (พ.ร.บ. องค์กร’ ๕๓ ม.๒๗ (๑๗))
ตัวชี้วดั : มีหลักเกณฑ์กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิขา้ มสื่อ หรือ
การครอบงํากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทใ่ี ช้คลื่นความถี่ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือ
โดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเป็ นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารหรือปิ ดกัน้ การได้รบั ข้อมูล
ข่าวสารทีห่ ลากหลายของประชาชน
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จดั ให้มบี ริการที่
เหมาะสมเพื่อประโยชน์ ของผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ และผู้ดอ้ ยโอกาส ในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์ ได้
อย่างเสมอภาคเช่นเดียวกับบุคคลทัวไป
่ (พ.ร.บ. ประกอบกิจการฯ’ ๕๑ มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ )
ตัวชี้วดั : มีจาํ นวนผูป้ ระกอบกิจการทีไ่ ด้จดั ให้มบี ริการทีเ่ หมาะสมเพื่อประโยชน์
ของผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ของผูร้ บั ใบอนุ ญาตทีป่ ระกอบ
กิจการ
๒.๒.๒ จัดทําแผนงานส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ อํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (พ.ร.บ. องค์กร’ ๕๓ มาตรา ๕๒ (๒))
ตัวชี้ วดั : มีแผนงานส่งเสริมและสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
สิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
๒.๓ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๓ มีแนวทาง คือ
๒.๓.๑ กําหนดเงื่อนไขการอนุ ญาตมิให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตจํากัดเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูร้ ว่ มรายการ ภายใต้ขอบเขตทีก่ ฎหมายกําหนด (รัฐธรรมนูญ’ ๕๐ มาตรา
๔๕)
๑๑

ตัวชี้วดั : มีเงื่อนไขการอนุ ญาตทีก่ ําหนดมิให้ผู้รบั ใบอนุ ญาตจํากัดเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูร้ ว่ มรายการ
๒.๔ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๔ มีแนวทาง คือ
๒.๔.๑ จัดทําแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิม่ ความสามารถของประชาชนในการ
รูเ้ ท่าทันสื่อตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (พ.ร.บ. องค์กร’ ๕๓ มาตรา ๕๒ (๒))
ตัวชี้วดั : มีแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและเพิม่ ความสามารถของประชาชนใน
การรูเ้ ท่าทันสื่อภายในระยะเวลา ๑ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ
มุง่ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อันประกอบ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รายการ และผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อ พัฒนาคุณภาพบุ คลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใ ห้ประกอบ
วิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบและคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
๑.๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๑.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๒. แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทางคือ
จัดทําแผนส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (พ.ร.บ.องค์กร ๕๓ ม.๕๒ (๓))
ตัวชี้วดั : มีแผนส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ภายใน ๑ ปี
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ จัดให้มกี ารประเมินคุณภาพรายการ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ ต่อสังคมและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (พ.ร.บ.ประกอบ ๕๑ ม.๕๑ (๒))
๑๒

ตัวชี้ วดั : มีรายงานผลการประเมินคุณภาพรายการ เพื่อประโยชน์ ต่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรายการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๒.๒.๒ พิจารณาให้การสนับสนุ นรายการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมหรือสมควรส่งเสริม
ให้มกี ารผลิตรายการ โดยขอรับเงินอุ ดหนุ นจากกองทุ นวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (พ.ร.บ.ประกอบ ๕๑ ม.๕๒)
ตัวชี้ วดั : มีมาตรการสนับสนุ นรายการที่เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมหรือสมควร
ส่งเสริมให้มกี ารผลิตรายการ
๒.๓ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๓ มีแนวทาง ดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ จัด ให้มกี ารประเมิน ประสิทธิภาพ และผลสัม ฤทธิข์ องการประกอบกิจการ
(พ.ร.บ.ประกอบ ๕๑ ม.๕๑ (๑))
ตัวชี้ วดั : มีรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ ์ของการ
ประกอบกิจการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้
๒.๓.๒ พิจารณาให้การสนับสนุ นการประกอบกิจการที่ปฏิบตั ิตามมาตรการในการ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร และผู้ดอ้ ยโอกาส โดยขอรับเงินอุดหนุ นจากกองทุนวิจยั
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะ
(พ.ร.บ.ประกอบ ๕๑ ม.๕๒)
ตัวชี้วดั : มีมาตรการสนับสนุ นการประกอบกิจการทีป่ ฏิบตั ติ ามมาตรการใน
การส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส
๒.๓.๓ ส่งเสริมการดําเนินงานขององค์ก รวิชาชีพซึ่ง ทําหน้ าที่จดั ทํามาตรฐานทาง
จริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (พ.ร.บ. องค์กรฯ มาตรา ๕๒ (๓))
ตัวชี้ วดั : มีแผนงานส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรวิชาชีพซึ่งทําหน้ าที่
จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเปลีย่ นผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจติ อล
มุง่ เปลีย่ นการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบ
ดิจติ อล เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์มาตรา ๒๗(๕) และภาค
ประชาชนได้ ใ ช้ ค ลื่น ความถี่ใ นกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละยี่ส ิบ
ตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ โดยการอนุ ญาตให้ใช้
๑๓

คลื่นความถี่เพื่อ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น์ ในระบบดิจติ อล การส่งเสริมการใช้
โครงสร้า งพื้น ฐานและโครงข่ า ยร่ ว มกัน การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ให้ป ระชาชนสามารถรับ สัญ ญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจติ อลได้อย่างทัวถึ
่ ง และการส่งเสริมสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่ใ นกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถจัดให้ภาคประชาชนได้ใ ช้ค ลื่นความถี่ใ นกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด (ม.๔๙ และ ๘๕)
๑.๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจติ อล
ได้อย่างทัวถึ
่ ง
๒. แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๑ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ อนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในระบบดิจติ อล โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ เป็ นไปตามหลักกติกา
สากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มาตรา ๒๗(๔) และ (๖))
ตัวชี้วดั : (๑) มีนโยบายและแผนการเปลีย่ นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
เป็ นระบบดิจติ อล ภายใน ๑ ปี และแผนการเปลีย่ นระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเป็ นระบบ
ดิจติ อล ภายใน ๒ ปี
(๒) มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่สําหรับการประกอบ
กิจการวิทยุโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อล ภายใน ๒ ปี และหลักเกณฑ์และวิธกี ารอนุ ญาตให้ใช้คลื่นความถี่
สําหรับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจติ อล ภายใน ๓ ปี
(๓) มีก ารเริม่ รับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโ ทรทัศน์ ในระบบ
ดิจติ อล ภายใน ๔ ปี
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑.๒ มีแนวทางดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ ส่งเสริมการใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการประกอบกิจการ
เพื่อ ให้ ส ามารถขยายโครงข่ า ยวิท ยุ ก ระจายเสีย งและวิท ยุ โ ทรทัศ น์ ใ นระบบดิจ ิต อลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้ วดั : (๑) มีหลักเกณฑ์การใช้โครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายร่วมกันในการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๒ ปี
๑๔

(๒) มีฐานข้อ มูลโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ภายใน ๒ ปี เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้โครงสร้างพื้นฐานและ
โครงข่ายร่วมกัน
๒.๒.๒ กําหนดมาตรการส่งเสริมและแผนสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระบบดิจติ อล ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ( มาตรา ๕๒ (๒))
ตัวชี้วดั : มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาการผลิตอุปกรณ์รบั
สัญญาณวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อล ภายใน ๓ ปี
๒.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้ประชาชนสามารถรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลได้อย่างทัวถึ
่ ง ตามวัตถุประสงค์กองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ม.๕๒ (๑))
ตัวชี้ วดั : (๑) มีแผนสื่อสารประชาสัมพันธ์และประสานงาน เพื่อให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
(๒ ) มี ม า ต ร ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น อุ ป ก ร ณ์ รั บ สั ญ ญ า ณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลสําหรับผูม้ รี ายได้น้อย ภายใน ๓ ปี
(๓)
มีจํ า นวนครัว เรือ นในเมือ งใหญ่ ท่ีส ามารถรับ สัญ ญาณ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจติ อลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใน ๕ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์กรกํากับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มุ่งเน้ นกลไกการบริหารจัดการที่เป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ และองค์กรเป็ นทีย่ อมรับของภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้มรี ะบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ องค์กรได้รบั การวางรากฐานการพัฒนาในด้าน
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสมดุล ยังยื
่ น ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อ พัฒนาบุค ลากรในองค์กรมุ่ง สู่ค วามเป็ นมือ อาชีพ มีค วามรู้ความสามารถ ก้าวทัน
การเปลีย่ นแปลง
๓. เพื่อให้มขี อ้ มูลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนแม่บทและข้อมูลปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
(ถ้ามี) เพื่อนําไปสู่แนวทางการแก้ปญั หาต่อไป
๒ แนวทาง
๒.๑ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๑ มีแนวทางคือ
๑๕

๒.๑.๑ นํ าเครื่องมือ ในการบริห ารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อ มุ่ง สู่ประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ ์ เช่น หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดการความรู้ การบริหารความเสีย่ ง เป็นต้น
๒.๑.๒ นํ าแนวคิด การบริห ารที่ใ ห้ค วามสํา คัญ กับ มิติท่ีเ กี่ย วข้อ งอย่า งสมดุ ล มา
ประยุกต์ใช้ดว้ ย นอกเหนือจากการเน้นผลสัมฤทธิ ์ของงาน เช่น การใช้หลัก Balance Scorecard
ตัวชี้วดั : มีการนํ าเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ รวมถึงการนํ าแนวคิด
การบริหารทีใ่ ห้ความสําคัญกับมิตหิ ลัก ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มาใช้ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๓ บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ใช้หลักคุณธรรม ความรูค้ วามสามารถ เพื่อ
นําไปสู่ความเป็ นเอกภาพในการทํางาน
ตัวชี้ วดั : มีการจัดให้มกี ารประเมินความคิดเห็นของบุคลากร โดยผลการ
ประเมินไม่ต่าํ กว่าค่าเป้าหมาย
๒.๑.๔ จัดให้มเี ครื่องมือหรืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็นสําหรับภารกิจในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน์
ตัวชี้วดั : มีเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ภิ ารกิจในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์อย่างเพียงพอ
๒.๒ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๒ มีแนวทางคือ
๒.๒.๑ จัดให้มกี ารประเมินความสามารถและสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร
เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นฐานความถนัดหรือความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
(Career path) ของตน
ตัวชี้วดั : (๑) มีระบบฐานข้อมูลสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรโดยตําแหน่ ง ภายใน
๑ ปี
(๒) มีระบบฐานข้อมูลสําหรับแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
development plan) ภายใน ๒ ปี
๒.๒.๒ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและชุดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการตามภารกิจขององค์กร และศักยภาพในสายอาชีพ (Career path) ของบุคลากร ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั : (๑) มีจาํ นวนหลักสูตรทีเ่ ข้าข่ายให้บุคลากรแต่ละคนสมควรเข้าร่วมตาม
แผนพัฒนาไม่น้อยกว่า ๓ รายการ ต่อคนต่อปี
(๒) มีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี ่อเนื้อหาการ
ฝึกอบรมและ/หรือการสัมมนา โดยเฉลีย่ แต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
๑๖

(๓) มีผลการประเมินการปฏิบตั ิงานประจําปี ของบุคลากรโดยเฉลี่ย
เป็นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ตลอดอายุของแผน
๒.๓ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ ๓ มีแนวทางคือ
จัดให้มกี ารติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตัวชี้วดั : มีรายงานการติดตามและประเมินผลความคืบหน้าการดําเนินการตามแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
๖. ความสัมพันธ์กบั รัฐบาล
ในการดํา เนิ น การตามแผนแม่บ ทกิจ การกระจายเสีย งและกิจ การโทรทัศ น์ ฉ บับ นี้ จะมีก าร
ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายทีค่ ณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารของ
สํานักงาน กสทช. ด้วย
๗. แนวทางปฏิ บตั ิ และการประเมิ นผล
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และสามารถ
ติดตามประเมินผลสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบตั แิ ละการประเมินผลไว้ ดังนี้
๑. ให้ กสท. นํ าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่การปฏิบตั ิ โดยให้มกี าร
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารของสํานักงาน กสทช.
๒. ให้ กสท. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์
-------------------------------

๑๗

