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แผนแมบทฯ เปนแผนที่แปลง
แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
รวมทั้งภารกิจและนโยบายของ
สำนักงานมาสูแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนขึ้น โดยดำเนินการภายใน
ระยะเวลาของแผน 5 ป

ทำไมตองมีแผนแมบทฯ?
แผนแม่่บท
หััวใจสำำ�คััญ

กำำ�หันดทิศท�งกิำจกำ�รกำระจ�ยเสีำยง
และกิำจกำ�รโทรทัศน์ไทย 

แผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์
เป็็นแผนที�กิำาหนดทิศทางและแนวทางกิารดำาเนินงานของ
กิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ให้สีอดคล้องกัิบ
นโยบายและแผนระดับชาติิ กิฎหม่ายที�เกีิ�ยวข้องรวม่ทั�ง 
ภารกิิจและนโยบายของสีำานักิงาน กิสีทช. โดยมี่กิารกิำาหนด 
เป้็าหม่ายเชิงยุทธศาสีติร์เพ่ื่�อชี�วัดผลกิารดำาเนินงานที�ชัดเจน 
และเป็็นรูป็ธรรม่ สีาม่ารถนำาม่าป็ฏิิบัติิ ติิดติาม่ผล และวัดผล
ได้ ภายในระยะเวลาของแผน 5 ปี็ 

ในช่วงปี็ 2555-2559 สีำานักิงาน กิสีทช. ได้ดำาเนินงาน
ด้านกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ติาม่กิรอบของ 
แผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ฉบับที� 1  
(พื่.ศ. 2555 – 2559) ที�ให้ความ่สีำาคัญในเร่�องกิารแก้ิไขปั็ญหา
เร่งด่วนของกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์จากิ
ปั็ญหาในอดีติ ด้วยกิารจัดระเบียบทั�งอุติสีาหกิรรม่ จัดทำา 
รูป็แบบ ป็ระเภทของใบอนุญาติป็ระกิอบกิิจกิารทั�งวิทยุ
กิระจายเสีียงและวิทยุโทรทัศน์ เปิ็ดโอกิาสีให้ผู้ที�เกีิ�ยวข้อง
เข้าสู่ีระบบกิารอนุญาติติาม่ป็ระเภทกิิจกิารให้ถูกิต้ิองติาม่
กิฎหม่าย และวางรากิฐานในกิารกิำากัิบดูแลกิิจกิารกิระจาย
เสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ตัิ�งแต่ิกิารวางกิฏิเกิณฑ์์ และ
กิลไกิกิารกิำากัิบดูแล กิารคุ้ม่ครองผู้บริโภคและส่ีงเสีริม่สิีทธิ
เสีรีภาพื่ในกิารส่ี�อสีาร ติลอดจนกิารบริกิารจัดกิารทรัพื่ยากิร 
คล่�นความ่ถี�ที�มี่อยู่จำากัิดอย่างมี่ป็ระสิีทธิภาพื่
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การมีแผนแมบทฯ ทำใหสามารถกำหนด
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน เนื่องจาก
มีการกำหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
ชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจนและเปน
รูปธรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติ ติดตามผล 
และวัดผลได

แผนแมบทฯ 
สำคัญอยางไร?

สีำานักิงาน กิสีทช. ได้มี่กิารป็ระกิาศหลักิเกิณฑ์์และออกิ
ใบอนุญาติให้ใช้คล่�นความ่ถี�และกิารป็ระกิอบกิิจกิารโทรทัศน์
และใบอนุญาติทดลองป็ระกิอบกิิจกิารวิทยุกิระจายเสีียงเพ่ื่�อ
เติรียม่ความ่พื่ร้อม่ของผู้ป็ระกิอบกิิจกิารให้เข้าสู่ีระบบใบ
อนุญาติ กิารจัดทำาแผนความ่ถี�วิทยุสีำาหรับกิิจกิารโทรทัศน์ภาค
พ่ื่�นดินในระบบดิจิทัล ที�นำาไป็สู่ีกิารจัดกิารป็ระมู่ลใบอนุญาติ
กิิจกิารดิจิทัลทีวีในปี็ 2556 กิารให้ใบอนุญาติป็ระกิอบกิิจกิาร
ที�ครอบคลุม่ระบบนิเวศของอุติสีาหกิรรม่โทรทัศน์ในช่วงเวลา
ดังกิล่าว และกิารให้ใบอนุญาติป็ระกิอบกิารกิิจกิารวิทยกุิระจาย
เสีียงแบบชั�วคราวให้กัิบผู้ป็ระกิอบกิารวิทยุกิระจายเสีียง

นอกิจากินี� ยังมี่ป็ระกิาศเกีิ�ยวกัิบกิารกิำากัิบดูแลด้านผัง
รายกิารและเน่�อหาให้มี่คุณภาพื่และเป็็นป็ระโยชน์ต่ิอสีาธารณะ
กิารกิำากัิบดูแลกิารใช้คล่�นความ่ถี�และเคร่�องวิทยุคม่นาคม่โดย
กิารบังคับใช้กิฎหม่ายมิ่ให้เกิิดกิารรบกิวนกิารใช้คล่�นความ่ถี� 
อีกิทั�งมี่หลักิเกิณฑ์์และแนวป็ฏิิบัติิที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิารคุ้ม่ครอง 
ผู้บริโภค โดยเฉพื่าะกิารกิระทำาที�เป็็นกิารเอาเป็รียบผู้บริโภค 
ในกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ รวม่ถึงมี่กิลไกิกิาร
รับเร่�องร้องเรียน และส่ีงเสีริม่ให้ผู้พิื่กิารและผู้ด้อยโอกิาสีเข้าถึง 
รับรู้ และใช้ป็ระโยชน์จากิข้อมู่ลข่าวสีารได้อย่างทั�วถึงและเท่า
เทียม่ผา่นกิารจัดทำาคำาบรรยายแทนเสีียง เสีียงบรรยายภาพื่และ
ล่าม่ภาษาม่่อ กิารส่ีงเสีริม่สีนับสีนุนกิารพัื่ฒนาคุณภาพื่บุคลากิร
ในกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ให้ป็ระกิอบวิชาชีพื่
อย่างมี่ความ่รับผิดชอบ ผ่านกิารเสีริม่สีร้างความ่รู้ความ่เข้าใจ 
และกิารเติรียม่ความ่พื่ร้อม่ให้กัิบผู้ป็ระกิอบกิารผ่านกิารพัื่ฒนา
วิชาชีพื่ในกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ รวม่ทั�งกิาร
เป็ลี�ยนผ่านไป็สู่ีกิารรับส่ีงสัีญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ผลงานที�เป็็นรูป็ธรรม่จากิแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 1 แสีดง
ให้เห็นความ่สีำาคัญของแผนแม่่บทฯ ที�เป็็นเสีม่่อนหัวใจสีำาคัญ  
เป็็นกิรอบแนวทางในกิารนำาม่าป็ฏิิบัติิได้อย่างแท้จริง แติ่เม่่�อ
เวลาผ่านไป็ ภาพื่รวม่ของกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิาร
โทรทัศน์มี่กิารเป็ลี�ยนแป็ลงม่ากิขึ�นติาม่ทิศทางของเทคโนโลยี
ทำาให้สีำานักิงาน กิสีทช. ดำาเนินกิารจัดทำาแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2  
เพ่ื่�อเป็็นกิรอบแนวทางในกิารแกิ้ไข ป็รับป็รุงกิฎระเบียบ  
กิารกิำากัิบดูแล ให้สีอดคล้องระบบนิเวศใหม่่ม่ากิขึ�น
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เน่�องจากิในชว่งระยะเวลาของกิารจดัทำาแผนแม่่บทฯ ฉบบัที� 2 ได้มี่กิารเป็ลี�ยนแป็ลง และป็ระกิาศใช้กิฎหม่าย
และแผนระดับชาติิที�เกีิ�ยวข้อง ซึึ่�งมี่ศักิดิ�ทางกิฎหม่ายสูีงกิว่าแผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์เป็็น
ระยะ ซึ่ึ�งแผนแม่่บทฯ ถ่อเป็็นแผนระดบัที� 3 ที�ต้ิองมี่ความ่สีอดคลอ้งกัิบนโยบายและสีนองติอบแผนชาติิระดบัต่ิางๆ
ดังนั�นในปี็ 2562 สีำานักิงาน กิสีทช. จึงได้มี่กิารทบทวนและจัดทำาแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 ขึ�นม่าใหม่่ให้สีอดคล้อง
และเช่�อม่โยงกัิบแผนชาติิระดับต่ิางๆ อาทิ รัฐธรรม่นูญแห่งราชอาณาจักิรไทย พื่.ศ. 2560 พื่ระราชบัญญัติิองค์กิร
จัดสีรรคล่�นความ่ถี�ฯ พื่.ศ. 2553 และที�แก้ิไขเพิื่�ม่เติิม่ ยุทธศาสีติร์ชาติิ 20 ปี็ (พื่.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่่บท 
ภายใต้ิแผนยุทธศาสีติร์ชาติิ 23 ด้าน แผนป็ฏิิรูป็ป็ระเทศ 11 ด้าน รวม่ทั�งนโยบายและแผนระดับชาติิว่าด้วยกิาร
พัื่ฒนาดิจิทัลเพ่ื่�อเศรษฐกิิจและสัีงคม่ 

โดยภาพื่รวม่แล้ว กิารจัดทำาแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 นี� จะมี่ความ่สีอดคล้องและเช่�อม่โยงกัิบนโยบายและแผน
ระดับชาติิที�เกีิ�ยวข้อง โดยคำานึงถึงความ่สีอดคล้องกัิบยุทธศาสีติร์ชาติิ 20 ปี็ ซึึ่�งถ่อเป็็นแผนระดับที� 1 โดยเฉพื่าะ
อย่างยิ�งยุทธศาสีติร์กิารป็รับสีม่ดุลและพัื่ฒนาระบบกิารบริหารจัดกิารภาครัฐ ซึึ่�งให้ความ่สีำาคัญกัิบกิารให้บริกิาร
ป็ระชาชนอย่างรวดเร็ว โป็ร่งใสี ติอบสีนองความ่ติ้องกิารของป็ระชาชนอย่างมี่ป็ระสีิทธิภาพื่ และนำาเทคโนโลยี
ม่าป็ระยุกิต์ิใช้โดยป็รับเป็ลี�ยนเป็็นดิจิทัลเพิื่�ม่ขึ�นติาม่แผนแม่่บทภายใต้ิยุทธศาสีติร์ชาติิ นอกิจากินี� แผนแม่่บทฯ
ฉบับที� 2 นี� ยังสีนับสีนุนแผนกิารป็ฏิิรูป็ป็ระเทศ 11 ด้าน ซึึ่�งถ่อเป็็นแผนระดับที� 2 โดยเฉพื่าะด้านส่ี�อสีารม่วลชน 
เทคโนโลยสีีารสีนเทศ ในป็ระเดน็กิารป็ฏิิรูป็โครงสีรา้งอุติสีาหกิรรม่ส่ี�อสีารม่วลชนและเทคโนโลยสีีารสีนเทศ โดยได้
กิำาหนดทิศทางและเป้็าหม่ายของแผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ให้สีอดคล้องกัิบเทคโนโลยี
ที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็และเป็็นไป็ติาม่สีภาวะความ่ต้ิองกิารใช้คล่�นความ่ถี�ในอุติสีาหกิรรม่วิทยุโทรทัศน์ และคำานึงถึง
ม่าติรฐานกิารป็ระกิอบกิิจกิาร และกิารเพิื่�ม่ช่องทางให้กัิบผู้ป็ระกิอบกิารในกิารเล่อกิใช้เทคโนโลยตีิาม่ความ่เหม่าะสีม่ 

กิำจกำ�รกำระจ�ยเสีำยงและกิำจกำ�รโทรทัศน์

กำ�รจัดทำ�แผนแม่่บท

ฉบับที� 2
กิารดำาเนินกิารจัดทำาแผนแม่่บทกิิจกิารกิระจาย

เสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ฉบับที� 2 (พื่.ศ. 25xx – 25xx) 
(แผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2) ยึดหลักิกิารจัดทำาแผนเช่น
เดียวกัิบกิารจัดทำาแผนที�ผ่านม่า โดยมี่กิารสีรุป็ผลกิาร 
ดำาเนินงานในอดีติ วิเคราะห์สีภาพื่แวดล้อม่และผล 
กิระทบในกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ทั�งนี�
องค์ป็ระกิอบที�สีำาคัญของกิารจัดทำาแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2  
ยังป็ระกิอบด้วยวิสัียทัศน์ พัื่นธกิิจ เป้็าป็ระสีงค์ และ
ยุทธศาสีติร์ โดยในสี่วนของยุทธศาสีติร์นอกิจากิจะ
กิำาหนดแนวทางกิารดำาเนินงานแล้ว ยังมี่กิารกิำาหนด 
เป้็าหม่ายของยุทธศาสีติร์และตัิวชี�วัด เพ่ื่�อชี�วัดผลกิาร
ดำาเนินงานที�ชัดเจนและเป็็นรูป็ธรรม่ให้หน่วยงานที�
เกีิ�ยวข้องสีาม่ารถนำาไป็ป็ฏิิบัติิและวัดผลได้จริง 
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นอกิจากินี� แผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 นี� ยงัให้ความ่สีำาคัญกัิบกิารกิำากัิบดูแลกิารป็ระกิอบกิิจกิารในด้านเน่�อหาให้

สีอดคล้องกัิบกิารเป็ลี�ยนแป็ลงของสีงัคม่และเทคโนโลย ีรวม่ทั�งกิารป็ฏิิรูป็กิารรู้เท่าทันส่ี�อของป็ระชาชน ซึ่ึ�งถ่อเป็็น
วัติถุป็ระสีงค์หลักิของกิารคุ้ม่ครองผู้บริโภคเพ่ื่�อให้สีาม่ารถเล่อกิใช้ป็ระโยชน์จากิข้อมู่ลข่าวสีารได้อย่างมี่คุณภาพื่ 

ทั�งนี� สีาระสีำาคัญของแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 ได้กิำาหนดแนวทางในกิารทำางานทั�งหม่ดเป็็น 4 ยทุธศาสีติร์ ดังนี� 

  ยุทธศ�สำตร์ที� 1   กำ�รพััฒน�กิำจกำ�รวิทยุกำระจ�ยเสีำยงในประเทศไทย

ยกิระดับม่าติรฐานกิิจกิารกิระจายเสีียงให้เป็็นที�ยอม่รับ ลดกิารรบกิวนกิารใช้คล่�นความ่ถี� เพิื่�ม่ทางเล่อกิให้
กัิบป็ระชาชนในกิารรับบริกิาร เช่นในรูป็แบบวิทยุดิจิทัล รวม่ถึงให้ป็ระชาชนสีาม่ารถเข้าถึงข้อมู่ลข่าวสีารที�จำาเป็็น
พ่ื่�นฐานได้อย่างต่ิอเน่�อง 

  ยุทธศ�สำตร์ที� 2   กำ�รพััฒน�กิำจกำ�รโทรทัศน์ของประเทศให้ัเหัม่�ะสำม่กัำบบริบทใหัม่่ 

พัื่ฒนากิิจกิารโทรทัศน์ของป็ระเทศให้เหม่าะสีม่กัิบบริบทที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ เพ่ื่�อให้สีาม่ารถกิำากัิบดูแลได้
สีอดคล้องกัิบระบบนิเวศของอุติสีาหกิรรม่ โดยคำานึงถึงกิารใช้ทรัพื่ยากิรในกิิจกิารโทรทัศน์อยา่งมี่ป็ระสิีทธิภาพื่ม่ากิ
ที�สุีด ยกิระดับม่าติรฐานกิิจกิารโทรทัศน์ให้เป็็นที�ยอม่รับ เช่น เทคโนโลยี 4K  ติลอดจนเปิ็ดทางให้มี่เน่�อหารายกิาร
จากิภูมิ่ภาคต่ิางๆ ของป็ระเทศ ออกิอากิาศในช่องทางโทรทัศน์ดิจิทัล ในรูป็แบบโทรทัศน์ภูมิ่ภาค

  ยุทธศ�สำตร์ที� 3   กำ�รกำำ�กัำบดแูลกำ�รประกำอบกิำจกำ�รในด้�นเน้�อหั� กำ�รคุ้ัม่คัรองผูบ้ริโภคั 
                      และกำ�รส่ำงเสำริม่สิำทธิเสำรีภ�พัของประช�ชน

 
กิำากัิบดูแลกิารป็ระกิอบกิิจกิารในด้านเน่�อหา ให้สีอดคล้องกัิบกิารเป็ลี�ยนแป็ลงของสัีงคม่และเทคโนโลยี

มุ่่งเน้นไป็สู่ีกิารพัื่ฒนาและสีร้างกิลไกิในกิารกิำากัิบดูแลเน่�อหาให้มี่ป็ระสิีทธิภาพื่ ติลอดจนมี่กิารส่ีงเสีริม่สีนับสีนุน
เน่�อหาที�มี่คุณภาพื่ สีร้างสีรรค์ หลากิหลาย และเป็็นป็ระโยชน์ต่ิอสีาธารณะให้ม่ากิยิ�งขึ�น มี่กิารคุ้ม่ครองผู้บริโภค 
มิ่ให้ถูกิเอาเป็รียบและได้รับบริกิารอย่างเป็็นธรรม่ มี่กิารบริหารจัดกิารเร่�องร้องเรียนที�มี่ป็ระสิีทธิภาพื่ ส่ีงเสีริม่สิีทธิ
เสีรีภาพื่ของป็ระชาชนใหส้ีาม่ารถเข้าถึง และใช้ป็ระโยชน์จากิข้อมู่ลข่าวสีารที�หลากิหลายได้อย่างเท่าเทียม่ รวม่ทั�ง
ผู้ป็ระกิอบวิชาชีพื่ส่ี�อม่วลชนสีาม่ารถทำาหน้าที�ติาม่จริยธรรม่แห่งวิชาชีพื่ของตินได้อย่างเต็ิม่ที� 

  ยุทธศ�สำตร์ที� 4   กำ�รให้ับริกำ�รและกำ�รกำำ�กัำบดูแลที�มุ่่งสู่ำคัว�ม่เป็นดิจิทัล
 
กิารให้บริกิารและกิารกิำากัิบดูแลที�มุ่่งสู่ีความ่เป็็นดิจิทัล กิารออกิใบอนุญาติในรูป็แบบอิเล็กิทรอนิกิส์ี  

บนพ่ื่�นฐานของกิารนำาเทคโนโลยีดิจิทัลม่าใช้ในกิารกิำากัิบดูแลให้มี่ป็ระสิีทธิภาพื่ยิ�งขึ�น 
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(กิราฟฟิค ทำาไม่ต้ิองมี่แผนแม่่บท และแผนแม่่บทสีำาคัญอย่างไร)

- ป็ระกิาศเชิญชวนรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะฯ    27 พื่.ย. 62
- จัดป็ระชุม่รับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะฯ          23 ธ.ค. 62
- สิี�นสุีดกิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะฯ        16 ม่.ค. 63
- รวบรวม่และเผยแพื่ร่ผลกิารรับฟังความ่คิดเห็นฯ              ผ่านทาง Webs-

site                          30 ม่.ค. 63

เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียง
และเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชนในการรับ
บริการและเขาถึงขอมูลขาวสารที่จำเปน
พื้นฐานไดอยางตอเนื่อง

เพื่อใหการกำกับดูแลสอดคลอง
กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

เพื่อใหการกำกับดูแลการประกอบกิจการในดานเนื้อหามีความ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี มีกลไก
กำกับดูแลเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งคุมครองผูบริโภคมิให
ถูกเอาเปรียบและไดรับบริการอยางเปนธรรม และสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารไดอยางเทาเทียม

เพื่อใหการใหบริการและการกำกับดูแล
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชมากขึ้น

แผนแมบทฯ ฉบับที่ 2 
มียุทธศาสตรอะไรบาง ?

ยุทธศาสตรที่

1

ยุทธศาสตรที่

2

ยุทธศาสตรที่

3

ยุทธศาสตรที่

4

การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

การพัฒนากิจการ
โทรทัศนของประเทศ
ใหเหมาะสมกับบริบทใหม

การกำกับดูแลการประกอบกิจการในดานเน้ือหา การคุมครอง
ผูบริโภค และการสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การใหบริการและการกำกับดูแล
ที่มุงสูความเปนดิจิทัล

4K

DOWNLOAD

ON AIR
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กิสีทช. ได้ดำาเนินกิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะติ่อ (ร่าง) ป็ระกิาศ กิสีทช. เร่�อง แผนแม่่บทกิิจกิาร

กิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ ฉบับที� 2 (พื่.ศ. 25xx – 25xx) ซึึ่�งเป็็นไป็ติาม่ม่าติรา 28 และม่าติรา 49 วรรคสีี�  
แห่งพื่ระราชบัญญัติิองค์กิรจัดสีรรคล่�นความ่ถี�และกิำากัิบกิารป็ระกิอบกิิจกิารวิทยุกิระจายเสีียง วิทยุโทรทัศน์และ
กิิจกิารโทรคม่นาคม่ พื่.ศ. 2553 และที�แก้ิไขเพิื่�ม่เติิม่ และระเบียบคณะกิรรม่กิารกิิจกิารโทรคม่นาคม่แห่งชาติิ  
ว่าด้วยกิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะ พื่.ศ. 2548 โดยได้ป็ระกิาศเชิญชวนผู้มี่ส่ีวนได้เสีียและป็ระชาชนทั�วไป็
ร่วม่แสีดงความ่คิดเห็นตัิ�งแต่ิวันที� 27 พื่ฤศจิกิายน 2562 และจัดให้มี่กิารป็ระชุม่รับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะ 
เม่่�อวันที� 23 ธันวาคม่ 2562 ณ สีำานักิงาน กิสีทช. กิรุงเทพื่ม่หานคร โดยมี่กิำาหนดสิี�นสุีดกิารรับฟังความ่คิดเห็น
สีาธารณะเม่่�อวันที� 16 ม่กิราคม่ 2563 ทั�งนี� ได้รวบรวม่ความ่คิดเห็นต่ิอ (ร่าง) ป็ระกิาศ ดังกิล่าว ที�ได้รับจากิบุคคล
ภายนอกิเผยแพื่ร่ผ่านทางระบบเคร่อข่ายสีารสีนเทศ (เว็บไซึ่ต์ิ) ของสีำานักิงาน กิสีทช. เม่่�อวันที� 30 ม่กิราคม่ 2563

ผลกำ�รรับฟัังคัว�ม่เห็ันสำ�ธ�รณะ 
ต่อแผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 เบ้�องต้น

อย่างไรก็ิดี ภายหลังสิี�นสุีดกิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะและนำาความ่คิดเห็นที�ได้รับจากิบุคคลภายนอกิ
เผยแพื่ร่ผ่านทางระบบเคร่อข่ายสีารสีนเทศ (เว็บไซึ่ต์ิ) ของสีำานักิงานแล้ว จึงได้นำาข้อมู่ลและข้อคิดเห็นที�ได้รับจากิ
กิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะม่าป็รับป็รุง (ร่าง) ป็ระกิาศ กิสีทช. เร่�อง แผนแม่่บทฯ ฉบับที� 2 โดยเฉพื่าะอย่าง
ยิ�งในยุทธศาสีติร์ที� 2 และ ยุทธศาสีติร์ที� 3 ซึึ่�งมี่สีาระสีำาคัญโดยสีรุป็ดังต่ิอไป็นี�
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•	ยุุทธศาสตร์์ท่�	2 กิารพัื่ฒนากิิจกิารโทรทัศน์ของป็ระเทศให้เหม่าะสีม่กัิบบริบทใหม่่ ให้มี่กิารเพิื่�ม่เติิม่ปั็จจัย 

ความ่สีำาเร็จ (Critical Success Factors) ในส่ีวนที�เกีิ�ยวข้องกัิบกิารป็ระสีานความ่ร่วม่ม่่อกัิบหน่วยงานที�เกีิ�ยวข้อง
เพ่ื่�อกิำาหนดแนวทางหร่อม่าติรกิารกิำากัิบดูแลให้สีอดคล้องกัิบระบบนิเวศของอุติสีาหกิรรม่และกิารแข่งขันที�
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ โดยเฉพื่าะกิารให้บริกิารกิระจายเสีียงหร่อโทรทัศน์ผ่านโครงข่ายอ่�นที�มิ่ใช่โครงข่ายกิระจายเสีียง
หร่อโทรทัศน์ ซึึ่�งหม่ายรวม่ถึงบริกิาร Over The Top (OTT) และกิารให้บริกิารวีดีโอสีติรีม่มิ่�ง ที�กิำาลังได้รับความ่
นิยม่สูีงในปั็จจุบัน

 นอกิจากินี� ยังมี่กิารป็รับตัิวชี�วัด ในเร่�องกิฎระเบียบในกิารกิำากัิบดูแล โดยระบุเพิื่�ม่เติิม่ว่า ให้มี่กิฎระเบียบ
ในกิารกิำากัิบดูแลที�เหม่าะสีม่ และสีอดคล้องกัิบระบบนิเวศของอุติสีาหกิรรม่และกิารแข่งขันที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็

•	ยุุทธศาสตร์์ท่�	3 กิารกิำากัิบดูแลกิารป็ระกิอบกิิจกิารในด้านเน่�อหา กิารคุ้ม่ครองผู้บริโภค และกิารส่ีงเสีริม่
สิีทธิเสีรีภาพื่ของป็ระชาชน โดยมี่กิารเพิื่�ม่เติิม่ในป็ระเด็นต่ิางๆ ดังนี�

1) กิารเพิื่�ม่เติิม่เร่�องกิารกิำากัิบดูแลกิารป็ระกิอบกิิจกิารในด้านเน่�อหาไว้ในยุทธศาสีติร์ที� 3 ทั�งในส่ีวนของช่�อ
ยุทธศาสีติร์ กิารเกิริ�นนำา วัติถุป็ระสีงค์ เป้็าหม่ายของยุทธศาสีติร์ ปั็จจัยความ่สีำาเร็จ (Critical Success Factors) 
ตัิวชี�วัด กิลยุทธ์ และแนวทางกิารดำาเนินงาน รวม่ถึงได้ป็รับป็รุงรายละเอียดของ (ร่าง) ป็ระกิาศฯ ส่ีวนอ่�น ให้มี่
ความ่สีอดคล้อง อันป็ระกิอบด้วยคำานำา และอารัม่ภบทภายใต้ิส่ีวนที� 3 ยุทธศาสีติร์ภายใต้ิแผนแม่่บทฯ

2) เพิื่�ม่เติิม่แนวทางกิารดำาเนนิงาน เพ่ื่�อสีง่เสีริม่สิีทธิเสีรีภาพื่ของป็ระชาชนในกิารรบัรู้ เข้าถึง และใช้ป็ระโยชน์
จากิข้อมู่ลข่าวสีารอย่างเท่าเทียม่ ในเร่�องกิารสีนับสีนุนค่าใช้จ่ายเพ่ื่�อให้ป็ระชาชนสีาม่ารถเข้าถึงรายกิารโทรทัศน์
ติาม่ที�กิำาหนดในป็ระกิาศ กิสีทช. เร่�อง หลักิเกิณฑ์์รายกิารโทรทัศน์สีำาคัญที�ให้เผยแพื่ร่ได้เฉพื่าะในบริกิารโทรทัศน์
ที�เป็็นกิารทั�วไป็ พื่.ศ. 2555 หร่อป็ระกิาศ Must Have ผ่านกิองทุนวิจัยและพัื่ฒนากิิจกิารกิระจายเสีียง กิิจกิาร
โทรทัศน์ และกิิจกิารโทรคม่นาคม่ เพ่ื่�อป็ระโยชน์สีาธารณะ ไว้ในแนวทางกิารดำาเนินงานข้อ 11) ของยุทธศาสีติร์ที� 3

  ร่วม่ให้ัคัว�ม่เห็ัน อย�กำให้ั 5 ปีต่อไปจ�กำนี� กิำจกำ�รกำระจ�ยเสีำยงและกิำจกำ�รโทรทัศน์เป็นอย่�งไร 

 เน่�องจากิมี่กิารป็รับป็รุง (ร่าง) ป็ระกิาศ กิสีทช. เร่�อง แผนแม่่บทกิิจกิารกิระจายเสีียงและกิิจกิารโทรทัศน์ 
ฉบับที� 2 ในยุทธศาสีติร์ที� 2 และยุทธศาสีติร์ที� 3 ในส่ีวนที�เป็็นสีาระสีำาคัญ สีำานักิงาน กิสีทช.จึงได้ขยายระยะเวลา
กิารรับฟังความ่คิดเห็นสีาธารณะในป็ระเด็นที�มี่กิารป็รับป็รุงติาม่ความ่เห็นของผู้มี่ส่ีวนได้เสีียและป็ระชาชนทั�วไป็ 
เพ่ื่�อให้ (ร่าง) ป็ระกิาศฯ ดังกิล่าวเป็็นไป็อย่างสีม่บูรณ์และเกิิดป็ระโยชน์สูีงสุีดต่ิอภาคส่ีวนที�เกีิ�ยวข้องต่ิอไป็

 
 ทั�งนี� ผู้ที�สีนใจสีาม่ารถร่วม่แสีดงความ่คิดเห็นได้ ผ่านทางระบบแสีดงความ่คิดเห็นสีาธารณะออนไลน์  

(bsroadcast.nbstc.go.th/planPH) หร่อผ่านทางจดหม่ายอิเล็กิทรอนิกิส์ี (E-mail) (bsc.research@nbstc.go.th) 
หร่อจัดส่ีงทางไป็รษณีย ์โดยขอให้วงเล็บมุ่ม่ซึ่องว่า	“แสดงความคิดเห็็นต่อ	(ร่์าง)	แผนแม่บทกิิจกิาร์กิร์ะจายุเส่ยุง
และกิิจกิาร์โทร์ทัศน์	ฉบับท่�	2	ท่�ปรั์บปรุ์ง” และส่ีงม่าที� สีำานักิงาน กิสีทช. (สีำานักินโยบายและวิชากิารกิระจาย
เสีียงและโทรทัศน์ (วสี.)) เลขที� 87 ถนนพื่หลโยธิน ซึ่อย 8 (สีายลม่) แขวงสีาม่เสีนใน เขติพื่ญาไท กิรุงเทพื่ฯ 10400  
หร่อสีาม่ารถสี่งด้วยตินเองที�สีำานักิงาน กิสีทช. (สีำานักินโยบายและวิชากิารกิระจายเสีียงและโทรทัศน์ (วสี.))  
เลขที� 1193 อาคารเอ็กิซิึ่ม่ ชั�น 20 ถนนพื่หลโยธิน แขวงพื่ญาไท เขติพื่ญาไท กิรุงเทพื่ฯ 10400 (ในวันและเวลา
ทำากิาร 08.30 น. – 16.30 น.)
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ระบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะออนไลน 
broadcast.nbtc.go.th/planPH

จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
bc.research@nbtc.go.th

จัดสงทางไปรษณีย วงเล็บมุมซองวา 

สงดวยตนเองที่สำนักงาน กสทช.

สำนักงาน กสทช. 
(สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.))
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สำนักงาน กสทช. 
(สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน (วส.))
เลขที่ 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รวมใหความเห็น 
อยากให 5 ปตอไปจากนี้ 

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
เปนอยางไร

“แสดงความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ฉบับที่ 2 ที่ปรับปรุง”

และสงมาที่

ชองทาง
การแสดงความคิดเห็น
ตอแผนแมบทฯ ฉบับที่ 2
ในยุทธศาสตรที่ 2 และ 3

(ในวันและเวลาทำการ 08.30 น.–16.30 น.)

จััดทำำ�โดย ส่่วนพััฒน�แผนและติิดติ�มประเมินผลด้�นกิิจักิ�รกิระจั�ยเสี่ยงและโทำรทัำศน์

              ส่ำ�นักินโยบ�ยและวิช�กิ�รกิระจั�ยเสี่ยงและโทำรทัำศน์ (วส่.) ส่ำ�นักิง�น กิส่ทำช.

ทำี่ม� : Nielsen


