
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

เรื่อง  แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  ฉบับที่  ๒  
(พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)  ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   ๒๐  ปี  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนการปฏิรูปประเทศ  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
ระยะห้าปี  อันประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   แนวทาง 
การพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ   แนวทาง 
การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    
การคุ้มครองผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนการก ากับดูแลการประกอบกิจการ
ดังกล่าว   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  (๑)  และมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร  
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   จึงก าหนดแผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์   ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)  รายละเอียดปรากฏ 
ตามแผนท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก สุกิจ  ขมะสนุทร 

กรรมการกิจการกระจายเสยีง  กิจการโทรทศัน์   
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ

ท าหนา้ที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์  และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๓



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนแม่บทกจิการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์  

ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า  
 

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง    
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๔๙ ก าหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินการระยะ ๕ ปี ซึ่งแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดระยะเวลาบังคับใช้ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ใกล้เคียง
กับการเปลี่ยนผ่านกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กสทช.   
จึงได้มีการประกาศให้น าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ มาใช้บังคับเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าการจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ         
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ นี้ ได้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และสนองตอบแผนระดับชาติ
ต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง           
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนการ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการก ากับดูแลกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ในระยะต่อไป 

ทั้งนี้ ทิศทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ นี้ ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการ
รับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนากิจการ
โทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับ
บริการอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร      
ที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม โดยพัฒนาการให้บริการและการก ากับดูแลให้มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือน าไปสู่เป้าประสงค์ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของ กสทช. เป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 



 

 

สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนที่ ๑  ภาพรวมแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.๑ สรุปการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

๑.๒ สภาพแวดล้อมและผลกระทบในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

๑.๓ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ  

๑.๔ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 
 

๑ 

๑ 

 
๓ 

๕ 

๕ 

ส่วนที่ ๒  หลักการพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)      

 

๖ 

ส่วนที่ ๓  ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค  

                    และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

 

๘ 

 

๘ 

๑๐ 

๑๒ 

 

๑๔ 

ส่วนที่ ๔ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ 

            กิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘)      

 

๑๗ 

 

 

  



๑ 
 

 
 

ส่วนที่ ๑  
ภาพรวมแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

 
๑.๑ สรุปการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑  

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)        
 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหา
เร่งด่วนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีผลสืบเนื่องมาแต่อดีต โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างกลไกที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบการอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ต้อง
เริ่มจากการพัฒนากฎเกณฑ์และกลไกการก ากับดูแล การวางรากฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพในการสื่อสาร ตลอดจนการบริการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ที่มีอยู่จ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ในช่วงระยะเวลาการด าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ ดังกล่าว  
ได้มีการด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการด าเนินงานหลักได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

มีการจัดท าก าหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงก าหนด
หลักเกณฑ์และออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการโทรทัศน์ และการออกหลักเกณฑ์และ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการให้เข้าสู่ระบบ
ใบอนุญาต การจัดท าแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอฟ.เอ็ม.  และ เอ.เอ็ม. และระบบ
ดิจิทัล รวมถึงการจัดท าแผนความถี่วิทยุส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ตลอดจนการ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ การจัดท าฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่และ
ความจ าเป็นในการถือครองคลื่นความถี่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  แบ่งออกได้ เป็น            
๑) การก ากับดูแลด้านผังรายการและเนื้อหาให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนทั่วประเทศเพ่ือเฝ้าระวัง และมีมาตรการลงโทษส าหรับรายการที่มีเนื้อหาเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
รวมทั้งมีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และ
เครื่องวิทยุคมนาคม และด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ๓) การก ากับดูแลโดยการบังคับใช้กฎหมายมิให้เกิดการ
รบกวนการใช้คลื่นความถี่ มีการตรวจค้นจับกุมการกระท าที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต       
๔) การส่งเสริมและก ากับดูแลการแข่งขันผ่านการออกหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ และแนวปฏิบัติ 



๒ 
 

 
 

(Guideline) รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการก ากับดูแลกันเองของสื่อ และ ๕) การด าเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ โดยเฉพาะการกระท าที่
เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เช่น เครือข่ายกลุ่ม
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพ้ืนเมือง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  เป็นต้น ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา 
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ผิดกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมเสรีภาพในการสื่อสาร 

มีการส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านการจัดท าค าบรรยายแทนเสียง เสียงบรรยายภาพ และการจัดท าต้นแบบบริการ
โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ การจัดตั้งศูนย์มีเดียชุมชน (Media Community Center) เพ่ือการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล การส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อให้แก่กลุ่ม
ผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ -โทรทัศน์ ในระดับอุดมศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้
ประกอบวิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีทักษะของการเป็นผู้ประกาศที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใ จ และการ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เช่น 
การพัฒนาทักษะการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียง และการพัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ 
ตลอดจนการส่งเสริมองค์กรวิชาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างจริยธรรม 
ผู้ประกอบกิจการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิทัล 

มีการออกหลักเกณฑ์และแผนความถี่ส าหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลและการ
จัดท ามาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง ก ากับดูแลการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
ติดตามการขยายโครงข่ายและการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การออกตรวจวัดสัญญาณ และปรับปรุง
ฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายในระบบดิจิทัล ตลอดจนการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
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ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และประเภทบริการ
สาธารณะ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อไปสู่องค์กรก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร การติดตาม
ประเมินผลความคืบหน้าของแผนแม่บท การประเมินตนเอง (Self  Assessment) จัดท าระบบฐานข้อมูลส าหรับ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและการจัดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้มีการน าเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  

๑.๒ สภาพแวดล้อมและผลกระทบในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

ภาพรวมทิศทางกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยมีบริบทที่แตกต่างไปจาก
อดีตซึ่งผู้บริโภคเข้าถึงเนื้อหาผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแบบดั้งเดิม (Traditional 
Media) แต่ปัจจุบันการเกิดขึ้นของบริการอินเทอร์เน็ตท าให้พฤติกรรมและรูปแบบการรับสารของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปรับชมรับฟังโทรทัศน์และวิทยุผ่านโครงข่ายอ่ืนที่มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือที่
เรียกว่า Over the Top  (OTT) กันมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับองค์กรก ากับดูแลที่ต้องปรับแนวทาง  
การก ากับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค  

ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียง โดยการออกใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบกิจการวิทยุให้เข้าสู่ระบบใบอนุญาต 
ตลอดจนออกมาตรฐานทางเทคนิคส าหรับการทดลองประกอบกิจการ เพ่ือให้การออกอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมีจ านวนมากเกินความสามารถทาง
เทคนิคที่จะรองรับได้โดยไม่สร้างปัญหาคลื่นวิทยุทับซ้อนและรบกวนกัน ส่งผลกระทบต่อการรับฟังของ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนปัญหาคลื่นรบกวนที่กระทบต่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการบินซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจ
เกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบได้  

ส าหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญคือการน าผู้ประกอบกิจการ
โทรทัศน์เข้าสู่ระบบใบอนุญาต และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล 
(ทีวีดิจิทัล) ถือเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินจ านวน ๖ ช่อง
รายการ มาสู่ ๒๔ ช่องรายการทีวีดิจิทัลที่ให้บริการทางธุรกิจระดับชาติ และอีก ๔ ช่องรายการทีวีสาธารณะ 
รวมทั้งหมดเป็น ๒๘ ช่องรายการ ในระบบทีวีดิจิทัล เกิดสภาพการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ส่งผล
ให้มีช่องรายการที่ขอยกเลิกใบอนุญาตไปก่อนจ านวน ๒ ช่องรายการ ในขณะที่หลายช่องรายการมีการสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่เพ่ือช่วยเสริมสร้างเงินทุนในการแข่งขัน ตลอดจน
ขยายธุรกิจไปสู่ช่องทางออนไลน์ เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเพ่ิมฐานผู้ชม 
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จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลที่มีการ
แข่งขันกันอย่างรุนแรง กอปรกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มี
เครือข่ายครอบคลุมมากขึ้นในยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะสื่อด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับผลกระทบจากการหลอมรวมระหว่างกิจการ
โทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ก่อให้เกิดการขยายตัวของสื่อออนไลน์ซึ่งสะดวกใน
การรับชม ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนทั่วไป โดยแม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการออกมาตรการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบต่อกิจการทีวีดิจิทัล แต่ก็ยัง         
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของทีวีดิจิทัลทั้งระบบได ้จึงเป็นที่มาของค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๖๒ ซึ่งเปิดโอกาส
ให้ทีวีดิจิทัลสามารถขอคืนใบอนุญาตได้ โดยมีผู้ประกอบกิจการจ านวน ๗ ช่องรายการ ที่ได้ยื่นความประสงค์
ขอคืนใบอนุญาต ท าให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติเหลืออยู่จ านวน 
๑๕ ช่องรายการ  อย่างไรก็ดี แม้จะมีผู้ประกอบการออกจากตลาดไปบางส่วน ก็ยังกล่าวได้ว่าภูมิทัศน์ของ
อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการที่เหลืออยู่ยังคงต้องแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง ต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดภายใต้บริบทการเกิดขึ้นของสื่อใหม่  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงถือเป็นความท้าทายของหน่วยงานก ากับดูแลที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเกิดการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรม โดยค านึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายและเท่าเทียมยิ่งขึ้น  

กสทช. ได้จัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ เพ่ือตอบสนอง
ความท้าท้ายดังกล่าว โดยแนวทางในการด าเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว จะช่วยพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานในการประกอบกิจการกระจายเสียง ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ
บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
กิจการโทรทัศน์จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจะเป็น
การยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ ยังจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดย
เสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการอีกด้วย  

ทั้งนี้ ส าหรับผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่าง
เป็นธรรม โดยมีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น และผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนก็จะสามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ ท้ายที่สุด ในส่วนของหน่วยงาน
ก ากับดูแลนั้น การพัฒนาการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสู่ระบบดิจิทัลจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่าน
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 

 



๕ 
 

 
 

๑.๓ ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ  

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) ในภาพ 
รวมมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ ๑ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่ งใส ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้โดยปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้นตามแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

นอกจากนี้ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ นี้ ยังสนับสนุน
แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นการปฏิรูป
โครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผน
แม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตาม
สภาวะความต้องการในการใช้คลื่นความถี่ในอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์ และค านึงถึงมาตรฐานการประกอบ
กิจการและการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการในการเลือกใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีคุณภาพ  

๑.๔ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล  
ในการด าเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้ มีทิศทางการ

ด าเนินการที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 

 

 

 



๖ 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

หลักการพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
ของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น

ความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ กสทช. จึงจัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง              
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘) โดยก าหนดให้มีการบังคับใช้เป็นเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่  
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๒.๑ หลักการพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่อย่างน้อยต้องค านึงถึงแนวทางที่
ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๑) แนวทางการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการอนุญาตประกอบกิจการ 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มีการอนุญาต

ใช้คลื่นความถี่ส าหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการ อย่าง
เสรีและเป็นธรรม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งที่ใช้คลื่น
ความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่ ครอบคลุมทุกประเภทกิจการอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้คลื่นความถี่ 

๒) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ 

มุ่งเน้นการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือป้องกัน
การผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มีการครอบง าในลักษณะที่เป็นการจ ากัดโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเพ่ิมความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง   
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

๓) มาตรการจัดให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือ
ส าหรับภาคประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  

มุ่งส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อมให้สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือส าหรับภาค
ประชาชน รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบกิจการในการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ 
 



๗ 
 

 
 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พัฒนาก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม เอ้ือประโยชน์  
ทุกภาคส่วน 

๒.๓ พันธกิจ 

๑) จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุมในทุกมิต ิ
๒) ก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรม เพ่ือความมั่นคงและ

ประโยชน์สาธารณะ  
๓) คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 
๔) ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

และมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม 

๒.๔ เป้าประสงค์ 

๑) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม 

๒) ประชาชนได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

๓) ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม  
๔) ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สามารถแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม 

เนื้อหามีคุณภาพ หลากหลาย เชื่อถือได้ และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๕) ผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
๖) กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า  
 

 
 
 



๘ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓  
ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 
 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ
พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียงและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชน
ในการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เกิดการ
พัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลได้
สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและสร้างกลไกในการก ากับดูแลด้านเนื้อหา 
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และ          
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่าง      
เป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร              
ที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม  ตลอดจนการให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่ งสู่ความเป็นดิจิทัลโดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย 

การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียงให้เป็นที่ยอมรับ 
ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ เพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการรับบริการ รวมถึงให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง  

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง  
๒) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นพ้ืนฐานได้อย่างต่อเนื่อง 
๓) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนในการรับบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

๑) กิจการวิทยุกระจายเสียงมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
๒) เพ่ือลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ท่ีสร้างผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง  
๓) สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กร

จัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีความจ าเป็น 

๔) มีการทดลองโครงการน าร่องวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล 



๙ 
 

 
 

ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors) 

๑) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
๒) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลผู้ที่อาจเข้าข่ายกระท าการที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น 
๓) ความเข้าใจและการยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

ตัวช้ีวัด 

๑) การลดลงของการกระท าความผิดด้านกิจการกระจายเสียง  
๒) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน 
๓) การลดลงของจ านวนการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ที่เข้าข่ายมีผลกระทบต่อความปลอดภัย

ของชีวิตและทรัพย์สิน 
๔) ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ที่มีความจ าเป็น ได้รับการพิจารณาให้ใบอนุญาต    

๕) มีผลการทดลองจากโครงการน าร่องวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลที่ชัดเจน 

กลยุทธ์ 
๑) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
๒) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน  
๓) การก ากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ เป็น

มาตรฐาน อย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๔) การเตรียมความพร้อมในการพิจารณาให้ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงแก่ผู้ประกอบกิจการ

ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีความจ าเป็น 

๕) การอนุญาตทดลองวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล  
๖) การสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง              

แนวทางการด าเนินงาน 

๑) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการที่จะน าไปสู่
การยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง 

๒) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิด โดยเคร่งครัด 
๓) พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน   
๔) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือลดการ

รบกวนการใช้คลื่นความถ่ี  



๑๐ 
 

 
 

๕) สร้างความชัดเจนร่วมกันในขอบเขตและกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่างภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

๖) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไขความจ าเป็นในการให้ใบอนุญาต 
๗) ผู้รับอนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่เพ่ือประกอบกิจการตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่มีความจ าเป็น และประสงค์จะให้บริการต่อ ยื่นแผนประกอบ
กิจการกระจายเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

๘) อนุญาตให้มีการทดลองทดสอบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเพ่ือน าผลที่ได้ไปสื่อสาร  
ท าความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 

การพัฒนากิจการโทรทัศน์ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้สามารถ
ก ากับดูแลได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด และยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ 

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒) เพื่อปรับกระบวนการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๓) เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

๑) เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค 
๒) เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์ 
๓) มีระบบการก ากับดูแลที่สอดรับกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๔) กิจการโทรทัศน์มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น  

ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors) 

๑) การสร้างความเข้าใจและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
๒) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น จากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการให้ข้อมูลผู้ที่อาจเข้าข่ายกระท าการที่ผิดกฎหมายในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๔) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางหรือมาตรการก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้บริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอื่นท่ีมิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์  



๑๑ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด 

๑) มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค 
๒) มีการสื่อสารให้สาธารณะรับทราบถึงความพร้อมในการอนุญาตการทดลองเทคโนโลยีใหม่ใน

กิจการโทรทัศน์ 
๓) มีกฎระเบียบในการก ากับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและ

การแข่งขันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
๔) มีการเสนอรายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอ้ือต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
๕) การลดลงของการกระท าความผิดด้านกิจการโทรทัศน์  
๖) การเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์ 

๑) การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะส าหรับภูมิภาค 
๒) การสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์  
๓) การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๔) การเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป 
๕) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
๖) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน  

แนวทางการด าเนินงาน 
๑) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒) พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ลดขั้นตอน ง่ายต่อการปฏิบัติและมีความยืดหยุ่น 
๓) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ   
๔) ศึกษาข้อกฎหมายที่สมควรปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๕) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความจ าเป็นในการด าเนินมาตรการที่จะน าไปสู่

การยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ 
๖) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระท าความผิด โดยเคร่งครัด   
๗) พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน   
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การก ากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

การก ากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่
การพัฒนาและสร้างกลไกในการก ากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุน
เนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่าง
เท่าเทียม รวมทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มท่ี  

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการก ากับดูแลด้านเนื้อหา ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อ
สภาวการณ์  

๒) เพ่ือส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์  
๓) เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ 
๔) เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร

อย่างเท่าเทียม  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

๑) มีระบบในการก ากับดูแลด้านเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ 
๒) มีเนื้อหาทีม่ีคุณภาพ หลากหลาย และสร้างสรรค์  
๓) ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 
๔) มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๕) ประชาชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในกิจการ

กระจายเสียงและโทรทัศน์ตามสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
๖) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม

กับประชาชนทั่วไป 
๗) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่ 

ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors) 

๑) มีความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนามาตรฐานเนื้อหาและโฆษณา
ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 

๒) การพัฒนากลไกการจัดการปัญหาการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง
รวดเร็ว และมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



๑๓ 
 

 
 

๓) มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มิติพ้ืนที่ มิติกลุ่มผู้รับสาร และอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน 
ชัดเจน 

ตัวช้ีวัด 

๑) ระบบและกลไกในการก ากับดูแลด้านเนื้อหา 

๒) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการน าเนื้อหา
รายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๓) การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการมีจ านวนลดลง   
๔) ระยะเวลาแก้ปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้นเป็นไปตามก าหนดเวลา  
๕) มีช่องทางการร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนเพ่ิมข้ึน  
๖) มีผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการอย่างทั่วถึงทั้งในมิติพ้ืนที่ และในมิติ

ของเนื้อหาที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย ส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ที่เป็นที่น่าพอใจ 
๗) มีบริการการเข้าถึงส าหรับผู้พิการตามหลักเกณฑ์ท่ี กสทช. ประกาศก าหนด 
๘) มีเงื่อนไขการอนุญาตที่มิให้ผู้รับใบอนุญาตจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 

  ๑) จัดท าแนวทางก ากับดูแลเนื้อหาที่รองรับต่อสภาวการณ์ของสังคมและเทคโนโลยี 

๒) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอ านาจตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการน า
เนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ 

๓) การก าหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการก ากับดูแลสัญญาการให้บริการ 
๔) การส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีความเข้มแข็ง 
๕) การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยการน าเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
๖) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงในมิติพ้ืนที่ และในมิติของเนื้อหาที่หลากหลาย 

เข้าถึงง่ายส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส  
๗) การก าหนดมาตรการมิให้ผู้รับใบอนุญาตจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพ  

แนวทางการด าเนินงาน  
๑) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการก ากับดูแลเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ 
๒) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ 

หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
๓) มีการออกแบบมาตรการเพ่ือให้การก ากับดูแลสัญญาการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน 



๑๔ 
 

 
 

๔) สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและลักษณะของเรื่องร้องเรียนที่
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว 

๕) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนให้
กระชับยิ่งขึ้น 

๖) มีแผนหรือแนวทางท่ีชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเข้มแข็ง  
๗) จัดท าแผนสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ก าหนด

ประเภทบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
๘) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทัน

สื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ 
๙) สนับสนุนการให้ทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สื่อผู้ พิการ ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ 

๑๐) ก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

๑๑) สนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ส าคัญที่ให้
เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

การให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล มีการใช้ระบบการอนุญาตบนพ้ืนฐานของ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์  

๒) เพ่ือน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๓) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้รองรับการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

๑) มีระบบการอนุญาตกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
๒) มีฐานข้อมูลกลางด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิทัลที่ถูกต้อง ทันสมัย 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอนุญาตประกอบกิจการและการก ากับดูแล  
๓) บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวสู่ระบบการให้บริการและการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความ

เป็นดิจิทัล 



๑๕ 
 

 
 

ปัจจัยความส าเร็จ (Critical Success Factors) 

๑) บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับระบบการอนุญาตในรูปแบบ
ดิจิทัล 

๒) สร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลการอนุญาต 
๓) ระบบที่เปิดให้มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการ

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการก ากับดูแลที่จ าเป็นอย่างครบถ้วน 
๔) การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

๑) ความส าเร็จในการพัฒนาระบบการอนุญาตด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) มีฐานข้อมูลกลางที่พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการก ากับ

ดูแลร่วมกัน 
๓) ระบบฐานข้อมูลกลางต้องมีองค์ประกอบตามมาตรฐานความถูกต้อง ความปลอดภัย ง่ายต่อ

การใช้งาน  
๔) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการให้บริการและระบบการก ากับดูแลที่มุ่งสู่ความ

เป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย  

กลยุทธ์ 

๑) การพัฒนาการให้บริการสู่ระบบดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้สะดวก 
รวดเร็ว 

๒) การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการอนุญาตและสามารถตรวจสอบสถานะของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ในรูปแบบดิจิทัล 

๓) การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล   
๔) การผลักดันให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบเดียว 
๕) การผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการให้บริการและระบบการก ากับดูแล

ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย โดยไม่มีข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่องาน 

แนวทางการด าเนินงาน 

๑) ส ารวจความต้องการของผู้ เกี่ยวข้องและผู้ ใช้บริการเพ่ือน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
กระบวนการอนุญาต 

๒) จัดหาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนระบบการอนุญาตไปสู่ความเป็นดิจิทัล 
๓) มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการจัดท าฐานข้อมูลกลาง 
๔) มีแผนการพัฒนาระบบอนุญาตและฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างชัดเจน 
๕) มีระเบียบส านักงาน กสทช. เพ่ือรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรการรักษา

ความปลอดภัย 



๑๖ 
 

 
 

๖) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
แนวทางท่ีมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล 

๗) ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบอนุญาตและฐานข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัล 



๑๗ 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
การขับเคลื่อนและติดตามและประเมินผล 

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 
 

เพ่ือให้การน าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘) 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลความส าเร็จได้ จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติและการประเมินผลไว้ ดังนี้ 

๑. ให้ กสทช น าแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงาน กสทช. 

๒. ให้ กสทช. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


