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พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ 
การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 มาตรา 27 (1) 
และมาตรา 49 กำาหนดให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(กสทช.) จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินการ 
ระยะ 5 ปี ซึ่งแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุด 
ระยะเวลาบังคับใช้ไปแล้ว แต่เนื่องด้วยระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนผ่านกฎหมาย 
ว่าด้วยการจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
โทรคมนาคม รวมถึงมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง กสทช. จึงได้มีการประกาศให้นำา 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 มาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว จนกว่าการจัดทำา 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ ท้ังนี้ เพ่ือให้การพัฒนากิจการ 
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 นี้ ได้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย และสนองตอบแผนระดับชาติต่างๆ อาทิ 
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ตลอดจนการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
และแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ 
โทรทัศน์เพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระยะต่อไป

ทั้งนี้ ทิศทางของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นการพัฒนา 
กิจการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการและเพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการ 
รับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนากิจการ
โทรทศันข์องประเทศใหเ้หมาะสมกบับรบิทและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยคำานงึถงึการใชท้รพัยากรใหเ้ปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนการกำากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ
และไดร้บับรกิารอยา่งเปน็ธรรม สง่เสรมิสทิธเิสรีภาพของประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
ขา่วสารทีห่ลากหลายไดอ้ยา่งเท่าเทยีม โดยพฒันาการใหบ้รกิารและการกำากบัดแูลใหมุ่้งสูค่วามเปน็ดจิทิลัผ่านการ 
นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการกำาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนท่ีเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจเพ่ือนำาไปสู่เป้าประสงค์ เพื่อให้ 
การดำาเนนิงานของ กสทช. เป็นไปเพือ่ประโยชนส์งูสดุของประชาชน ความมัน่คงของรฐั และประโยชนส์าธารณะ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สามารถพัฒนา 
ได้อย่างยั่งยืน
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ภาพรวมแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่และการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

มีการจัดทำากำาหนดลักษณะและประเภทกิจการกระจายเสียงและ
กจิการโทรทศัน ์รวมถงึกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละออกใบอนญุาตใหใ้ช้ 
คล่ืนความถ่ีและการประกอบกิจการโทรทัศน์ และการออกหลักเกณฑ์ 
และใบอนญุาตทดลองประกอบกจิการวทิยกุระจายเสียงเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มของผูป้ระกอบกจิการให้เข้าสูร่ะบบใบอนญุาต การจดัทำา 
แผนความถีวิ่ทยสุำาหรบักจิการวทิยกุระจายเสยีงในระบบ เอฟ.เอม็. 
และ เอ.เอ็ม. และระบบดิจิทัล รวมถึงการจัดทำาแผนความถี่วิทยุ
สำาหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตลอดจนการ
สนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ 
การจัดทำาฐานข้อมูลการใช้คลื่นความถี่และความจำาเป็นในการ 
ถือครองคลืน่ความถีข่องสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หนว่ยงานภาครฐั  
และการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำาหรับกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตอีกด้วย

ส่ว
นที่

 1
 

ภาพรวมแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

1.1 สรุปการดำาเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1  
ให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ที่มีผลสืบเนื่องมาแต่อดีต โดยเฉพาะเรื่อง 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างกลไกที่ เปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องเข้าสู่  
ระบบการอนุญาตประกอบกิจการประเภทต่างๆ ให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการวางรากฐานในการกำากับดูแล
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ท่ีต้องเร่ิมจากการพัฒนา
กฎเกณฑ์และกลไกการกำากับดูแล การวางรากฐานในการคุ้มครอง 
ผูบ้รโิภคและสง่เสรมิสทิธเิสรภีาพในการสือ่สาร ตลอดจนการบรกิาร
จัดการทรัพยากรคล่ืนความถี่ที่มีอยู่จำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยในช่วงระยะเวลาการดำาเนินการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี 1 ดังกล่าว ได้มีการดำาเนินการเพ่ือให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดมาอย่างต่อเนื่องโดยสรุปการ 
ดำาเนินงานหลักได้ดังนี้

5
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ

.ศ. 2563 - 2568)



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การก�ากับดแูลการประกอบกจิการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

การกำากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์แบ่งออกได้เปน็ 1) การกำากบัดูแลด้านผังรายการและเนือ้หา 
ให้มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างเครือข่าย 
ภาคประชาชนทั่วประเทศเพื่อเฝ้าระวังและมีมาตรการลงโทษ
สำาหรับรายการที่มีเนื้อหาเข้าข่ายผิดกฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การกำากับ
ดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีและเคร่ืองวิทยุคมนาคม และด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวข้อง 3) การกำากับดูแลโดยการบังคับใช้กฎหมายมิให้เกิด
การรบกวนการใช้คล่ืนความถี่ มีการตรวจค้นจับกุมการกระทำา 
ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต 4) การส่งเสริม 
และกำากับดูแลการแข่งขันผ่านการออกหลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
และแนวปฏิบัติ (Guideline) รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อ 
ส่งเสริมการกำากับดูแลกันเองของสื่อ และ 5) การดำาเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การคุม้ครองผู้บรโิภคในกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์

มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ท่ี เ ก่ียวข้องกับการคุ้มครอง 
ผู้บริโภคต่างๆ โดยเฉพาะการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบ 
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีกลไก 
การรับเรื่องร้องเรียน การสนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้าง 
เครือขา่ยผูบ้รโิภคในภมูภิาคตา่งๆ ใหเ้ขม้แขง็อยา่งตอ่เนือ่ง เช่น 
เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง การสร้างความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคอยา่งตอ่เนือ่ง ตลอดจน 
การประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และสำานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นต้น ในการกำากับ
ดูแลเกี่ยวกับการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ผิดกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมเสรีภาพในการ 
สื่อสาร

มีการส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึง รับรู้  
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง 
และเท่าเทียม ผ่านการจัดทำาคำาบรรยายแทนเสียง 
เสียงบรรยายภาพ และการจัดทำาต้นแบบบริการ 
โทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือเต็มจอ การจัดตั้ง 
ศูนย์มีเดียชุมชน (Media Community Center) 
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในพ้ืนท่ี
ห่างไกล การส่งเสริมและสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อ 
ให้แก่กลุ่มผู้บริโภค รวมท้ังสนับสนุนให้มีการเรียน 
การสอนในเรือ่งการรูเ้ทา่ทนัสือ่วทิย ุ- โทรทศัน ์ในระดับ
อุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพการประกอบ
กิจการ

มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้ประกอบ
วิชาชีพอย่างมีความรับผิดชอบ มีทักษะของการเป็น 
ผู้ประกาศที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการผ่านการพัฒนาวิชาชีพ 
ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน ์เชน่ การพฒันา 
ทักษะการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียง และการ
พัฒนาทักษะด้านเทคนิคในกิจการโทรทัศน์ ตลอดจน 
การส่งเสริมองค์กรวิชาชีพผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการ
พฒันาศกัยภาพและเสรมิสรา้งจรยิธรรมผูป้ระกอบกจิการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพื่อไปสู่องค์กรก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปี (Action Plan) ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร การติดตามประเมินผล 
ความคืบหน้าของแผนแม่บท การประเมินตนเอง (Self 
Assessment) จัดทำาระบบฐานข้อมูลสำาหรับแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลและการจัดหลักสูตรการพัฒนา
บคุลากร การพัฒนาระบบการจัดเกบ็ขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์
รวมทั้งได้มีการนำาเคร่ืองมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การเปล่ียนผ่านไปสู่การรบัส่งสัญญาณ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

มีการออกหลักเกณฑ์และแผนความถี่สำาหรับกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลและการจัดทำา
มาตรฐานทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้ง กำากบัดแูลการให้บรกิาร
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ติดตาม 
การขยายโครงข่ายและการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 
การออกตรวจวัดสัญญาณ และปรับปรุงฐานข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายในระบบดิจิทัล ตลอดจน 
การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการ 
ทางธุรกิจระดับชาติและประเภทบริการสาธารณะ
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1.2 สภาพแวดล้อมและผลกระทบในกิจการ 
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 ภาพรวมทิศทางกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยมีบริบทที่แตกต่าง 
ไปจากอดีตซึ่งผู้บริโภคเข้าถึงเน้ือหาผ่านการ 
ออกอากาศทางโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
แบบดั้งเดิม (Traditional Media) แต่ปัจจุบัน 
การเกิดขึ้นของบริการอินเทอร์เน็ตทำาให้พฤตกิรรม 
และรปูแบบการรบัสารของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป 
รับชมรับฟังโทรทัศน์และวิทยุผ่านโครงข่ายอื่นที่ 
มิใช่โครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ หรือท่ีเรียกว่า 
Over the Top (OTT) กันมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ 
ทา้ทายสำาหรบัองคก์รกำากับดูแลท่ีตอ้งปรบัแนวทาง 
การกำากับดูแลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ 
ผู้บริโภค 

 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาด้านการกำากับดูแล
กจิการกระจายเสยีง โดยการออกใบอนุญาตทดลอง
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อเตรียม 

ความพร้อมของผูป้ระกอบกจิการวทิยใุห้เขา้สูร่ะบบ 

ใบอนุญาต ตลอดจนออกมาตรฐานทางเทคนิค 

สำาหรับการทดลองประกอบกิจการเพื่อให้การ 

ออกอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลด 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 

มีจำานวนมากเกินความสามารถทางเทคนิคที่จะ

รองรับได้โดยไม่สร้างปัญหาคลื่นวิทยุทับซ้อนและ 

รบกวนกนัสง่ผลกระทบตอ่การรับฟงัของประชาชน

ทั่วไป ตลอดจนปัญหาคลื่นรบกวนที่กระทบต่อ

ความปลอดภัยเกี่ยวกับการบินซึ่งถือเป็นเร่ืองที่ 

อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตของผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ 

 สำาหรับกิจการโทรทัศน์นั้น ที่ผ่านมาได้มี

การเปลี่ยนผ่านที่สำาคัญคือการนำาผู้ประกอบ

กิจการโทรทัศน์เข้าสู่ระบบใบอนุญาต และตั้งแต่ 

พ.ศ. 2557 มีการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 

ในระบบดจิิทลั (ทีวดีจิทิลั) ถอืเปน็การเปลีย่นภมูทิศัน ์

กิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากโทรทัศน์ 

ภาคพืน้ดินจำานวน 6 ชอ่งรายการ มาสู ่24 ชอ่งรายการ

ทีวีดิจิทัลที่ให้บริการทางธุรกิจระดับชาติ และอีก 

4 ช่องรายการทีวีสาธารณะ รวมท้ังหมดเป็น 28 

ชอ่งรายการ ในระบบทีวดิีจิทัล เกดิสภาพการแข่งขัน 

ทีส่งูในอตุสาหกรรมทวีดีจิิทลั สง่ผลใหม้ชีอ่งรายการ

ทีข่อยกเลกิใบอนญุาตไปกอ่นจำานวน 2 ชอ่งรายการ 

ในขณะทีห่ลายชอ่งรายการมกีารสรา้งความรว่มมอื 

ทางธุรกิจ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่ 

เพื่อช่วยเสริมสร้างเงินทุนในการแข่งขัน ตลอดจน 

ขยายธุรกิจไปสู่ช่องทางออนไลน์  เพื่อสร้าง 

ความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเพิ่มฐานผู้ชม
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 จากสภาพเศรษฐกิจ  สั งคม การเมือง 

และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล

ที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง กอปรกับการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและการ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีมีเครือข่ายครอบคลุมมากขึ้น

ในยุคดิจิทัล (Digital Disruption) ส่งผลกระทบ

ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสื่อ

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ 

ได้รับผลกระทบจากการหลอมรวมระหว่างกิจการ 

โทรคมนาคมกับกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ก่อให้เกิดการขยายตัวของส่ือออนไลน์ 

ซึ่งสะดวกในการรับชม ส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

รับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนทั่ วไป 

โดยแมท้ีผ่า่นมาคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) 
ได้มีการออกมาตรการส่งเสริมและบรรเทาผลกระทบ 
ต่อกิจการทีวีดิจิทัลแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ของทีวีดิจิทัลท้ังระบบได้ จึงเป็นท่ีมาของคำาสั่ง
หัวหน้า คสช. ท่ี 4/2562 ซึ่งเปิดโอกาสให้ทีวี
ดิจิทัลสามารถขอคืนใบอนุญาตได้ โดยมีผู้ประกอบ

กจิการจำานวน 7 ชอ่งรายการ ท่ีได้ยืน่ความประสงค ์
ขอคืนใบอนุญาตทำาให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการ 
ทีวี ดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
เหลืออยู่จำานวน 15 ช่องรายการ อย่างไรก็ดี 
แม้จะมีผู้ประกอบการออกจากตลาดไปบางส่วน 
ก็ยังกล่าวได้ว่าภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมทีวี  
ดิจิทัลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการที่ เหลืออยู่ยังคงต้องแข่งขันกัน 
อย่างรุนแรง ต้องปรับตัวเพ่ือใหอ้ยูร่อดภายใต้บริบท
การเกิดขึ้นของสื่อใหม่ 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงถือเป็นความท้าทาย
ของหน่วยงานกำากับดูแลที่ต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
สามารถดำ า เนินกิจการ ต่อไปไ ด้อย่ างยั่ งยืน 
และเกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างเป็นธรรม 
โดยคำานึงถึงการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการ
อย่างเป็นธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล 
ข่าวสารได้หลากหลายและเท่าเทียมยิ่งขึ้น 
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 กสทช. ไดจ้ดัทำาแผนแมบ่ทกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 เพื่อตอบสนอง 
ความทา้ทายดังกลา่ว โดยแนวทางในการดำาเนนิงาน 
ตามแผนแม่บทดงักลา่ว จะชว่ยพฒันาและยกระดับ 
มาตรฐานในการประกอบกิจการกระจายเสียง 
ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถี่  ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีจำาเป็นพื้นฐาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกิจการโทรทัศน์ 
จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถงึจะเปน็การ
ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ 
นอกจากน้ี ยงัจะชว่ยพฒันาและสง่เสรมิการแขง่ขนั
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบกิจการ 
อีกด้วย 

 ทั้งนี้ สำาหรับผู้บริโภคนั้น ผู้บริโภคจะได้รับ
ความคุ้มครองมิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการ 
อย่างเป็นธรรม โดยมีการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพ
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
ทีห่ลากหลายได้อยา่งเทา่เทยีมยิง่ขึน้ และผูป้ระกอบ 
วิชาชีพส่ือมวลชนก็จะสามารถทำาหน้าท่ีตาม 
จริยธรรมแหง่วชิาชพีของตนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ทา้ยทีส่ดุ 
ในสว่นของหนว่ยงานกำากบัดแูลนัน้ การพฒันาการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสู่ระบบดิจิทัล 
จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใชบ้ริการ
ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการกำากับ
ดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้งาน
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1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายและแผน 
 ระดับชาติ 

 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2563 - 2568) ในภาพรวม 
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งถือเป็นแผนระดับที่ 1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งให้ความสำาคัญกับการ 
ใหบ้รกิารประชาชนอยา่งรวดเรว็ โปร่งใส ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และนำาเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชโ้ดยปรบัเปล่ียนเปน็
ดจิทิลัเพิม่ขึน้ตามแผนแมบ่ทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 

 นอกจากนี้ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 นี้ ยังสนับสนุน
แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะด้านส่ือสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นการ 
ปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้กำาหนดทิศทาง 
และเป้าหมายของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามสภาวะความ
ต้องการในการใช้คล่ืนความถ่ีในอุตสาหกรรมวิทยุ
โทรทศัน ์และคำานงึถงึมาตรฐานการประกอบกจิการ
และการเพ่ิมช่องทางให้กับผู้ประกอบการในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสม นอกจากนี้ 
ยังให้ความสำาคัญกับการปฏิรูป การรู้เท่าทันสื่อ 
ของประชาชน ซึง่ถอืเปน็วตัถปุระสงคห์ลกัของการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้สามารถเลือกใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีคุณภาพ 

1.4 ความสัมพันธ์กับรัฐบาล 

 ในการดำาเนินการตามแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้ มีทิศทาง
การดำาเนนิการทีส่อดคลอ้งและเชือ่มโยงกบันโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
แถลงไว้ต่อรัฐสภา
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หลักการพื้นฐาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของแผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2563 - 2568)

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 27 (1) และมาตรา 49 
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงแกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติัองคก์รจัดสรรคล่ืนความถี่
และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กจิการโทรคมนาคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2562 กสทช. จงึจดัใหม้แีผนแมบ่ท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) 
โดยกำาหนดให้มีการบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หลักการพ้ืนฐานในการจัดทำาแผนแม่บท 
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่อย่างน้อยต้องคำานึง
ถึงแนวทางที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

 1) แนวทางการอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถีแ่ละการ
อนุญาตประกอบกิจการ

  มุ่งเน้นการบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการอนุญาตใช้คลื่น
ความถี่สำาหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ครอบคลุมทุกประเภทกิจการอย่างเสรี
และเป็นธรรม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้
คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการอนุญาตประกอบกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งที่ใช้คลื่นความถี่
และไมใ่ชค้ลืน่ความถี ่ครอบคลุมทกุประเภทกจิการอยา่ง
เสรแีละเปน็ธรรม โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่สขุภาพของ
ประชาชนและมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการใช้คลื่นความถี่

 2) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขัน 
โดยเสรีอย่างเป็นธรรมในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์

  มุ่งเน้นการกำากับดูแลการประกอบกิจการ
กระจายเสยีงและกิจการโทรทศันเ์พือ่ปอ้งกนัการผกูขาด 
หรือลด หรือจำากัดการแข่งขัน รวมถึงป้องกันมิให้มีการ
ครอบงำาในลักษณะที่เป็นการจำากัดโอกาสในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง

 3) มาตรการจัดให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องได้ ใช้
คลื่นความถี่ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือส�าหรับ 
ภาคประชาชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ์

  มุ่งส่งเสริมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีความพร้อม
ให้สามารถขอรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีและ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือสำาหรับภาคประชาชน 
รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบกิจการในการให้บริการ 
ได้อย่างมีคุณภาพ
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ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
สื่อสารและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย
และมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

คุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการ
ที่มีคุณภาพ

จัดสรรทรัพยากรการสื่อสารอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม	ครอบคลุมในทุกมิติ

กำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
การแข่งขันที่เสรี	เป็นธรรม	เพื่อความมั่นคง
และประโยชน์สาธารณะ	

พันธกิจ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พัฒนาก้าวไกล สร้างสรรค์สังคม
เอื้อประโยชน์ทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์
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1

2

3

4
5

6

ผู้รับใบอนุญาต	ผู้ผลิตรายการ	
และผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพ	มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม

ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์สามารถ
แข่งขันอย่างเสรี	เป็นธรรม	
เนื้อหามีคุณภาพ	หลากหลาย	
เชื่อถือได้	และเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย

กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์
ได้รับการพัฒนา
ไปสู่ความทันสมัย
ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการอนญุาตให้ใชค้ลืน่ความถ่ี
และประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ทั่วถึง	เป็นธรรม

ประชาชนมีสิทธิ
เสรีภาพในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียม	

ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
มิให้ถูกเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

เป้าประสงค์
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ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2563 - 2568)

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับนี้ 
มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญกับการพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง 
เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียงและเพิ่มทางเลือก 
ให้กับประชาชนในการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่  
จำาเป็นพืน้ฐานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี ้ยงัมุง่เนน้ใหเ้กดิการพฒันา 
กจิการโทรทศันข์องประเทศให้เหมาะสมกับบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป 
เพ่ือให้สามารถกำากับดูแลได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน ์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งให้ความสำาคัญ 
กับการกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและเทคโนโลยี มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและสร้างกลไก 
ในการกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการ 
ส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย 
และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น การคุ้มครองผู้บริโภค
มิให้ถูกเอาเปรียบและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสิทธิ
เสรภีาพของประชาชนใหส้ามารถเขา้ถงึและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
ข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนการให้บริการ 
และการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลโดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการให้บริการและการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก�รให้บริก�ร
และก�รกำ�กับดูแล

ที่มุ่งสู่คว�มเป็นดิจิทัล

ก�รกำ�กับดูแล
ด้�นเนื้อห� ก�รคุ้มครอง
ผู้บริโภค และก�รส่งเสริม

สิทธิเสรีภ�พของ
ประช�ชน

ก�รพัฒน�กิจก�ร
โทรทัศน์ของประเทศ

ให้เหม�ะสมกับ
บริบทใหม่

ก�รพัฒน�กิจก�ร
วิทยุกระจ�ยเสียง

ในประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง
ในประเทศไทย

การพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียง	 เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการกระจายเสียงให้เป็นที่ยอมรับ 
ลดการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี	 เพ่ิมทางเลือกให้กับประชาชนในการรับบริการ	 รวมถึงให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความส�าเร็จ

1) ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ และระบบงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง

2) ความร่วมมือท่ีดีจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
 จากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ 
 บังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคม 
 ในการให้ข้อมูลผู้ท่ีอาจเข้าข่ายกระทำาการ 
 ท่ีผิดกฎหมาย เป็นต้น

3) ความเข้าใจและการยอมรับของภาคส่วน 
 ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) กิจการวิทยุกระจายเสียงมีมาตรฐานเป็นท่ี 
 ยอมรับ 

2) เพ่ือลดการรบกวนการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีสร้าง 
 ผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง 

3) สร้างกระบวนการเปล่ียนผ่านให้ผู้ประกอบ 
 กิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ 
 องค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับการ 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่ี 
 แก้ไขเพิ่มเติมที่มีความจำาเป็น

4) มีการทดลองโครงการนำาร่องวิทยุกระจายเสียง 
 ในระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง 

2) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 ท่ีจำาเป็นพ้ืนฐานได้อย่างต่อเน่ือง

3) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่ประชาชนในการ 
 รับบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง

สำ�นักง�นคณ
ะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง  กิจก�รโทรทัศน์  และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
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ตัวชี้วัด

1) การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการ 
 กระจายเสียง 

2) การเพ่ิมข้ึนของจำานวนผู้ประกอบการวิทยุ 
 กระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน

3) การลดลงของจำานวนการรบกวนการใช้คล่ืน 
 ความถ่ีท่ีเข้าข่ายมีผลกระทบต่อความปลอดภัย 
 ของชีวิตและทรัพย์สิน

4) ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราช- 
 บัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกำากับ 
 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีมีความจำาเป็น ได้รับ 
 การพิจารณาให้ใบอนุญาต   

5) มีผลการทดลองจากโครงการนำาร่องวิทยุ 
 กระจายเสียงในระบบดิจิทัลที่ชัดเจน

กลยุทธ์

1) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

2) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุ 
 กระจายเสียงท่ีได้มาตรฐาน 

3) การกำากับดูแลการใช้คล่ืนความถ่ีและอุปกรณ์ 
 ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามข้อกำาหนดท่ีเป็น 
 มาตรฐาน อย่างท่ัวถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

4) การเตรียมความพร้อมในการพิจารณา 
 ให้ใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงแก่ผู้ประกอบ 
 กิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ 
 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการ 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่ 
 แก้ไขเพิ่มเติมที่มีความจำาเป็น

5) การอนุญาตทดลองวิทยุกระจายเสียงระบบ 
 ดิจิทัล 

6) การสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ
.ศ. 2563 - 2568)
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6) พิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไข 
 ความจำาเป็นในการให้ใบอนุญาต

7) ผูร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านคลืน่ความถีเ่พือ่ประกอบ 
 กิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ 
 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการ 
 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ  
 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมท่ีมีความจำาเป็น และ 
 ประสงค์จะให้บริการต่อ ย่ืนแผนประกอบ 
 กิจการกระจายเสียงภายในเวลาที่กำาหนด

8) อนุญาตให้มีการทดลองทดสอบวิทยุกระจาย 
 เสียงในระบบดิจิทัลเพื่อนำาผลที่ได้ไปสื่อสาร  
 ทำาความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ 
 สาธารณะ

แนวทางการด�าเนินงาน

1) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนท่ีเ ก่ียวข้อง 
 ถึงความจำาเป็นในการดำาเนินมาตรการที่ 
 จะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานกิจการ 
 วิทยุกระจายเสียง

2) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมาย 
 กับผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด

3) พฒันามาตรการเพือ่สง่เสริมผูป้ระกอบกจิการ 
 วิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน  

4) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเคร่ืองวิทยุ 
 คมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือลด 
 การรบกวนการใช้คลื่นความถี่ 

5) สร้างความชัดเจนร่วมกันในขอบเขตและ 
 กระบวนการทำางานร่วมกัน ระหว่างภาคส่วน 
 ที่เกี่ยวข้อง

สำ�นักง�นคณ
ะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง  กิจก�รโทรทัศน์  และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
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5.	มีผลการทดลองจากโครงการนำาร่อง
	 วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล
	 ที่ชัดเจน

4.	ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา	83
	 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
	 คลื่นความถี่และกำากับการ
	 ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
	 วิทยุโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม
	 พ.ศ.	2553	และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
	 ที่มีความจำาเป็น	ได้รับการพิจารณา
	 ให้ใบอนุญาต

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

การพัฒนา
กิจการวิทยุกระจายเสียง

ในประเทศไทย

1.	การลดลงของการกระทำาความผิด
	 ด้านกิจการกระจายเสียง

2.	การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบการ
	 วิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน

3.	การลดลงของจำานวนการรบกวน
	 การใช้คลื่นความถี่ที่เข้าข่าย
	 มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
	 ของชีวิตและทรัพย์สิน

	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
	 กิจการวิทยุกระจายเสียง	

1

	 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่
	 ประชาชนในการรับบริการ
	 กิจการวิทยุกระจายเสียง

3

	 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
	 เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
	 ที่จำาเป็นพื้นฐาน
	 ได้อย่างต่อเนื่อง

2



ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนากิจการโทรทัศน์
ของประเทศให้เหมาะสมกับบริบทใหม่

การพฒันากจิการโทรทศันข์องประเทศใหเ้หมาะสมกบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงไป	เพือ่ให้สามารถกำากบัดูแล
ได้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม	 โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด	และยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์ให้เป็นที่ยอมรับ

สำ�นักง�นคณ
ะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง  กิจก�รโทรทัศน์  และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
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วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรในกิจการโทรทัศน์ 
 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) เพ่ือปรับกระบวนการกำากับดูแลให้สอดคล้อง 
 กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

3) เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนในส่วน 
 ภูมิภาค

2) เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ 
 ในกิจการโทรทัศน์

3) มรีะบบการกำากบัดแูลทีส่อดรบักบัระบบนเิวศ 
 ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

4) กิจการโทรทัศน์มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 
 มากขึ้น 

ปัจจัยความส�าเร็จ

1) การสร้างความเข้าใจและได้รับการสนับสนุน 
 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ความพร้อมของบคุลากร เคร่ืองมอื และระบบงาน 
 ที่เกี่ยวข้อง

3) ความร่วมมือที่ดีจากภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
 จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ 
 บังคับใช้กฎหมาย จากภาคประชาสังคมในการ 
 ใหข้อ้มลูผูท้ีอ่าจเข้าขา่ยกระทำาการทีผ่ดิกฎหมาย 
 ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 เพื่อกำาหนดแนวทางหรือมาตรการกำากับดูแล 
 ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 
 และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ 
 การให้บริการกระจายเ สียงหรือโทรทัศน์  
 ผ่านโครงข่ายอื่นท่ีมิใช่โครงข่ายกระจายเสียง 
 หรือโทรทัศน์ 
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ตัวชี้วัด

1) มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่มีภารกิจสามารถ 
 มีบริการโทรทัศน์สาธารณะสำาหรับภูมิภาค

2) มีการส่ือสารให้สาธารณะรับทราบถึงความพร้อม 
 ในการอนุญาตการทดลองเทคโนโลยีใหม่ 
 ในกิจการโทรทัศน์

3) มีกฎระเบียบในการกำากับดูแลท่ีเหมาะสม 
 และสอดคลอ้งกบัระบบนเิวศของอตุสาหกรรม 
 และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

4) มกีารเสนอรายงานการปรับปรงุแกไ้ขกฎหมาย 
 ท่ีเ อ้ือต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมท่ี 
 เปล่ียนแปลงไป

5) การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการ 
 โทรทัศน์ 

6) การเพ่ิมขึ้นของจำานวนผู้ประกอบกิจการ 
 โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์

1) การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะ 
 สำาหรับภูมิภาค

2) การสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่เก่ียวกับ 
 เทคโนโลยีในกิจการโทรทัศน์ 

3) การปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับ 
 ระบบนิเวศของอตุสาหกรรมท่ีเปลีย่นแปลงไป

4) การเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ให้เหมาะสมกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรม 
 ที่เปลี่ยนแปลงไป

5) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

6) การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการ 
 โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน
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แนวทางการด�าเนินงาน

1) สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคส่วน 
 ที่เกี่ยวข้อง

2) พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ลดขั้นตอน ง่าย 
 ต่อการปฏิบัติ และมีความยืดหยุ่น

3) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กร 
 วิชาชีพ  

4) ศกึษาขอ้กฎหมายทีส่มควรปรบัเปลีย่นใหเ้อือ้ตอ่ 
 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

5) สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความ 
 จำาเป็นในการดำาเนินมาตรการที่จะนำาไปสู่การ 
 ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์

6) ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับ 
 ผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด  

7) พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการ 
 โทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน



การพัฒนา
กิจการโทรทัศน์ของประเทศ 

ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด

1.	มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่มี 
	 ภารกิจสามารถมีบริการโทรทัศน์ 
	 สาธารณะสำาหรับภูมิภาค

	 เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร 
	 ในกิจการโทรทัศน์อย่างมี
	 ประสิทธิภาพมากขึ้น

1

	 เพื่อปรับกระบวนการกำากับดูแล
	 ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ
	 อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

2

	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน
	 กิจการโทรทัศน์

3

ON AIR

BROADCAST

LIVE

3.	มีกฎระเบียบในการกำากับดูแลที ่
	 เหมาะสมและสอดคล้องกับ
	 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรม
	 และการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

5.	การลดลงของการกระทำา
	 ความผิดด้านกิจการโทรทัศน์

2.	มีการสื่อสารให้สาธารณะ	รับทราบ 
	 ถึงความพร้อมในการอนุญาต
	 การทดลองเทคโนโลยีใหม่ใน
	 กิจการโทรทัศน์

4.	มีการเสนอรายงานการปรับปรุง
	 แก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อระบบนิเวศ
	 ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

6.	การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบ
	 กิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน



ยุทธศาสตร์ที่ 3
การกำากับดูแลด้านเนื้อหา การคุ้มครองผู้บริโภค
และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี	 มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาและ 
สร้างกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ	 ตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่มีคุณภาพ	
สร้างสรรค์	 หลากหลาย	 และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น	 มีการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ 
และได้รับบริการอย่างเป็นธรรม	มีการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ	ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของ 
ประชาชนใหส้ามารถเข้าถึงและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูขา่วสารทีห่ลากหลายไดอ้ย่างเทา่เทยีม		รวมทัง้ผูป้ระกอบวิชาชพี 
สื่อมวลชนสามารถทำาหน้าที่ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่	

วัตถุประสงค์

1) เพ่ือพัฒนาแนวทางในการกำากับดูแลด้านเน้ือหา 
 ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
2) เพื่อส่งเสริมให้มีเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย  
 และสร้างสรรค์ 
3) เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบจาก 
 ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
4) เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ 
 รับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร 
 อย่างเท่าเทียม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) มีระบบในการกำากับดูแลด้านเน้ือหาท่ีมีประสิทธิภาพ
2) มีเนือ้หาทีม่คีณุภาพ หลากหลาย และสรา้งสรรค ์
3) ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
4) มีการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ยิ่งขึ้น
5) ประชาชนสามารถเขา้ถงึ ใชป้ระโยชนแ์ละรูเ้ท่าทนั 
 ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายในกิจการกระจายเสียง 
 และโทรทศันต์ามสทิธเิสรภีาพภายใตร้ฐัธรรมนญู 
 แห่งราชอาณาจักรไทย
6) ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึง 
 และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม 
 กับประชาชนทั่วไป
7) ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถทำาหน้าที่ 
 ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนได้อย่างเต็มที่

ปัจจัยความส�าเร็จ

1) มีความร่วมมืออย่างเป็นระบบกับภาคส่วน 
 ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐานเนื้อหาและ 
 โฆษณาที่เผยแพร่สู่สาธารณะ
2) การพัฒนากลไกการจัดการปัญหาการกระทำา 
 ท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง 
 รวดเร็ว และมีการบูรณาการหน่วยงานที่ 
 เกี่ยวข้อง
3) มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น มิติพื้นที่ มิติกลุ่ม 
 ผู้รับสาร และอื่นๆ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน  
 ชัดเจน

สำ�นักง�นคณ
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ตัวชี้วัด

1) ระบบและกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหา
2) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มี 
 อำานาจตามกฎหมายซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการนำา 
 เนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
3) การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการ 
 มีจำานวนลดลง  
4) ระยะเวลาแก้ปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียน 
 รวดเร็วขึ้นเป็นไปตามกำาหนดเวลา 
5) มชีอ่งทางการรอ้งเรยีนและตดิตามความคบืหนา้ 
 ของเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น 
6) มีผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของ 
 บริการอย่างทั่วถึงทั้งในมิติพื้นที่และในมิติของ 
 เนือ้หาทีห่ลากหลาย เขา้ถงึงา่ย สำาหรบัประชาชน 
 ทุกกลุ่ม ที่เป็นที่น่าพอใจ
7) มบีรกิารการเข้าถึงสำาหรบัผูพิ้การตามหลกัเกณฑ์ 
 ที่ กสทช. ประกาศกำาหนด
8) มีเงื่อนไขการอนุญาตท่ีมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัด 
 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบ 
 วิชาชีพ

กลยุทธ์

1) จัดทำาแนวทางกำากับดูแลเนื้อหาที่รองรับต่อ 
 สภาวการณ์ของสังคมและเทคโนโลยี
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กร 
 ท่ีมีอำานาจตามกฎหมายซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการ 
 นำาเนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
3) การกำาหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการกำากับ 
 ดูแลสัญญาการให้บริการ
4) การส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครอง 
 ผู้บริโภคที่มีความเข้มแข็ง
5) การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่อง 
 ร้องเรียนใหม้ปีระสิทธภิาพด้วยการนำาเทคโนโลย ี
 ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
6) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงในมิติ 
 พ้ืนท่ีและในมิติของเน้ือหาท่ีหลากหลาย เข้าถึงง่าย 
 สำาหรบัประชาชนทกุกลุม่ รวมถงึผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุ 
 ผู้ด้อยโอกาส 
7) การกำาหนดมาตรการมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัด 
 เสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกอบ 
 วิชาชีพ

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ
.ศ. 2563 - 2568)
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แนวทางการด�าเนินงาน 

1) มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกำากับ 
 ดูแลเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์
2) การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิต 
 เนื้อหาที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ หลากหลาย และเป็นประโยชน์ 
 ต่อสาธารณะ
3) มกีารออกแบบมาตรการเพือ่ใหก้ารกำากบัดูแลสญัญาการใหบ้ริการ 
 เป็นไปตามมาตรฐาน
4) สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและ 
 ลักษณะของเรื่องร้องเรียนที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว
5) มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการ 
 ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กระชับยิ่งขึ้น
6) มแีผนหรอืแนวทางทีช่ดัเจนในการมีเครือขา่ยเฝา้ระวงัและคุม้ครอง 
 ผู้บริโภคที่เข้มแข็ง 
7) จดัทำาแผนสนบัสนนุการเขา้ถงึบรกิารด้านกจิการกระจายเสียงและ 
 กิจการโทรทัศน์ที่กำาหนดประเภทบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
8) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ และ 
 เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ
9) สนับสนุนการให้ทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงและ 
 ใช้ประโยชน์สื่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผ่านกองทุนวิจัย 
 และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
 โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
10) กำาหนดเงื่อนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพ 
 ในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
11) สนับสนุนการดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่ 
 รายการโทรทัศน์สำาคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ 
 ที่เป็นการทั่วไป
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เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
กำากับดูแลด้านเนื้อหาให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
ต่อสภาวการณ์

1

เพื่อส่งเสริมให้มีเนื้อหา
ที่มีคุณภาพ	หลากหลาย
และสร้างสรรค์	

2

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
มิให้ถูกเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์

3

เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการรับรู้
เข้าถึง	และใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร
อย่างเท่าเทียม

4

1.	ระบบและกลไกในการกำากับดูแล
	 ด้านเนื้อหา

2.	มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
	 องค์กรที่มีอำานาจตามกฎหมาย
	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการนำาเนื้อหา
	 รายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

3.	การผิดสัญญาการให้บริการของ
	 ผู้ประกอบการมีจำานวนลดลง		

4.	ระยะเวลาแก้ปัญหาและจัดการ
	 เรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้นเป็นไปตาม
	 กำาหนดเวลา

5.	มีช่องทางการร้องเรียนและติดตาม
	 ความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียน
	 เพิ่มขึ้น

6.	มีผลการประเมินประสิทธิภาพ
	 และคุณภาพของบริการอย่างทั่วถึง
	 ทั้งในมิติพื้นที่และในมิติของเนื้อหา
	 ที่หลากหลายเข้าถึงง่าย	สำาหรับ
	 ประชาชนทุกกลุ่ม	ที่เป็นที่น่าพอใจ

7.	มีบริการการเข้าถึงสำาหรับผู้พิการ
	 ตามหลักเกณฑ์ที่	กสทช.	ประกาศ
	 กำาหนด

8.	มีเงื่อนไขการอนุญาตที่มิให้ผู้รับ
	 ใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพ	ในการ
	 แสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบ
	 วิชาชีพ

การกำากับดูแลด้านเนื้อหา
การคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพของประชาชน

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร์ที่ 4
การให้บริการและการกำากับดูแล
ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

การให้บริการและการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล	 มีการใช้ระบบการอนุญาตบนพื้นฐาน 
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกำากับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 
 อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ 
 กิจการโทรทัศน์ 

2) เพือ่นำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการกำากับดูแล 
 กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้รองรับ 
 การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

เป้าหมายของยุทธศาสตร์

1) มรีะบบการอนุญาตกระจายเสียงและโทรทศัน ์
 ที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

2) มีฐานข้อมูลกลางด้านกิจการกระจายเสียง 
 และโทรทศันใ์นรปูแบบดจิทิลัทีถ่กูตอ้ง ทนัสมยั  
 เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอนุญาตประกอบกิจการ 
 และการกำากับดูแล

3) บคุลากรมคีวามสามารถในการปรบัตัวสู่ระบบ 
 การให้บริการและการกำากับดูแลท่ีมุ่งสู่ความ 
 เป็นดิจิทัล

ปัจจัยความส�าเร็จ

1) บุคลากรมีความ เข้ า ใจและสามารถใช้  
 เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับระบบการอนุญาต 
 ในรูปแบบดิจิทัล

2) สร้างความเข้าใจและได้รับความร่วมมือจาก 
 ผูเ้กีย่วขอ้งในการบรูณาการขอ้มลูการอนญุาต

3) ระบบท่ีเปิดให้มีการทำางานร่วมกันระหว่าง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการกำากับ 
 ดูแลที่จำาเป็นอย่างครบถ้วน

4) การมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการ 
 เข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

สำ�นักง�นคณ
ะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง  กิจก�รโทรทัศน์  และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
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กลยุทธ์

1) การพัฒนาการให้บริการสู่ ระบบดิจิทัล 
 ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ได้สะดวก รวดเร็ว

2) การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูล 
 ด้านการอนญุาตและสามารถตรวจสอบสถานะ 
 ของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ในรูปแบบดิจิทัล

3) การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่อง 
 ร้องเรียนสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

4) การผลกัดันใหม้กีารบรูณาการระบบฐานข้อมลู 
 ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นระบบเดียว

5) การผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน 
 ภายใต้ระบบการให้บริการและระบบการกำากับ 
 ดูแลท่ีมุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย  
 โดยไม่มีข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่องาน

ตัวชี้วัด

1) ความสำาเร็จในการพัฒนาระบบการอนุญาต 
 ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2) มีฐานข้อมูลกลางที่พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึง 
 ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
 กำากับดูแลร่วมกัน

3) ระบบฐานข้อมูลกลางต้องมีองค์ประกอบ 
 ตามมาตรฐานความถูกต้อง ความปลอดภัย  
 ง่ายต่อการใช้งาน 

4) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบ 
 การให้บริการและระบบการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ 
 ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ
.ศ. 2563 - 2568)
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แนวทางการด�าเนินงาน

1) สำารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการ 
 เพื่อนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการอนุญาต

2) จัดหาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานท่ีเหมาะสมในการ 
 ขับเคลื่อนระบบการอนุญาตไปสู่ความเป็นดิจิทัล

3) มผีูร้บัผดิชอบทีเ่หมาะสมในการจัดทำาฐานขอ้มลูกลาง

4) มีแผนการพัฒนาระบบอนุญาตและฐานข้อมูลกลาง 
 ที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างชัดเจน

5) มีระเบียบสำานักงาน กสทช. เพื่อรองรับการใช้งาน 
 ระบบฐานข้อมูลกลาง และมาตรการรักษาความ 
 ปลอดภัย

6) ศกึษา วเิคราะห ์กำาหนดแนวทาง เพือ่พฒันาศกัยภาพ 
 บุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางที่มุ่งสู่ 
 ความเป็นดิจิทัล

7) ส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน ์
 จากระบบอนุญาตและฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล
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การให้บริการ
และการกำากับดูแล

ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

1.	ความสำาเร็จในการพัฒนา
	 ระบบการอนุญาตด้วยการ
	 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2.	มีฐานข้อมูลกลางที่พร้อมให้
	 ผู้เกี่ยวข้องเข้าถึงในรูปแบบ
	 ออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์
	 ในการกำากับดูแลร่วมกัน

3.	ระบบฐานข้อมูลกลางต้องมี
	 องค์ประกอบตามมาตรฐาน
	 ความถูกต้อง	ความปลอดภัย	
	 ง่ายต่อการใช้งาน	

4.	บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
	 ภายใต้ระบบการให้บริการ
	 และระบบการกำากับดูแล
	 ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล
	 ได้ตามเป้าหมาย

เพื่อให้มีการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์	

1

เพื่อนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
กำากับดูแลกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ให้รองรับการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

3



1. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรในกิจการ 
 โทรทศันอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้
2. เพื่อปรับกระบวนการกำากับดูแล 
 ใ ห้สอดคล้องกับระบบนิเวศของ 
 อุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เพื่ อยกระดับมาตรฐานกิ จการ 
 โทรทัศน์

1. เพื่อพัฒนาแนวทางในการกำากับ 
 ดูแลด้านเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ 
 และเหมาะสมต่อสภาวการณ์ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ  
 หลากหลาย และสร้างสรรค์ 
3. เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ 
 จากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน์
4. เพ่ือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ในการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ 
 จากข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม 

1. เพื่อให้มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 มาใช้ในการอนุญาตประกอบกิจการ 
 กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
2. เพื่อนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 
 กำากับดูแลกิจการกระจายเสียง 
 และกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ 
 เพิ่มขึ้น
3. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
 ให้รองรับการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความ 
 เป็นดิจิทัล

1. มีระบบการอนุญาตกระจายเสียงและ 
 โทรทัศน์ที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
2. มฐีานขอ้มลูกลางด้านกจิการกระจายเสยีง 
 และโทรทัศน์ในรูปแบบดิจิทัลท่ีถูกต้อง 
 ทันสมัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการอนุญาต 
 ประกอบกิจการและการกำากับดูแล
3. บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัว 
 สู่ระบบการให้บริการและการกำากับดูแล 
 ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล

1. ความสำาเร็จในการพัฒนาระบบการอนุญาตด้วยการ 
 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. มฐีานขอ้มูลกลางทีพ่รอ้มใหผู้เ้กีย่วข้องเข้าถึงในรปูแบบ 
 ออนไลน์เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำากับดูแลร่วมกัน
3. ระบบฐานขอ้มลูกลางตอ้งมีองคป์ระกอบตามมาตรฐาน 
 ความถูกต้อง ความปลอดภัย ง่ายต่อการใช้งาน 
4. บุคลากรสามารถปฏบัิตงิานภายใตร้ะบบการให้บรกิาร 
 และระบบการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตาม 
 เป้าหมาย

1. เพิ่มช่องทางการส่ือสารให้ประชาชน 
 ในส่วนภูมิภาค
2. เปิดโอกาสให้มีการทดลองเทคโนโลยีใหม่ 
 ในกิจการโทรทัศน์
3. มีระบบการกำากับดูแลที่สอดรับกับ ระบบ 
 นิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กจิการโทรทศันม์มีาตรฐานทีเ่ปน็ทีย่อมรบั 
 มากขึ้น 

1. มีระบบในการกำากับดูแลด้านเนื้อหาที่มี 
 ประสิทธิภาพ
2. มีเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ หลากหลาย และ 
 สร้างสรรค์ 
3. ผู้ใช้บริการได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
4. มีการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มี  
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ประชาชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ 
 และรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
 ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
 ตามสิทธิ เสรีภาพภายใต้รั ฐธรรมนูญ 
 แห่งราชอาณาจักรไทย
6. ผู้พกิาร ผู้สูงอาย ุผูด้อ้ยโอกาส สามารถเขา้ถึง 
 และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียม 
 กับประชาชนทั่วไป
7. ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถ 
 ทำาหน้าท่ีตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตน 
 ได้อย่างเต็มที่

1. มีการอนุญาตให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจสามารถมีบริการ 
 โทรทัศน์สาธารณะสำาหรับภูมิภาค
2. มีการสื่อสารให้สาธารณะรับทราบถึงความพร้อมในการ 
 อนุญาตการทดลองเทคโนโลยีใหม่ในกิจการโทรทัศน์
3. มีกฎระเบียบในการกำากับดูแลท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันท่ีเปล่ียนแปลงไป
4. มีการเสนอรายงานการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เอื้อต่อ 
 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการโทรทัศน์ 
6. การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้ 
 มาตรฐาน

1. ระบบและกลไกในการกำากับดูแลด้านเนื้อหา
2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีอำานาจตาม 
 กฎหมายซึง่เก่ียวเน่ืองกับการนำาเนือ้หารายการไปเผยแพร่ 
 สู่สาธารณะ
3. การผิดสัญญาการให้บริการของผู้ประกอบการมีจำานวน 
 ลดลง  
4. ระยะเวลาแก้ปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียนรวดเร็วขึ้น 
 เป็นไปตามกำาหนดเวลา 
5. มีช่องทางการร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าของ 
 เรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น 
6. มีผลการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการ 
 อย่างท่ัวถึงท้ังในมิติพ้ืนท่ีและในมิติของเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
 เข้าถึงง่าย สำาหรับประชาชนทุกกลุ่ม ที่เป็นที่น่าพอใจ
7. มบีรกิารการเขา้ถึงสำาหรับผูพ้กิารตามหลกัเกณฑท์ี ่กสทช.  
 ประกาศกำาหนด
8. มีเงื่อนไขการอนุญาตที่มิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพ 
 ในการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

1. กิจการวิทยุกระจายเสียงมีมาตรฐาน 
 เป็นที่ยอมรับ 
2. เพื่อลดการรบกวนการใช้คลื่นความถ่ี 
 ที่สร้างผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง 
3. สรา้งกระบวนการเปลีย่นผา่นใหผู้ป้ระกอบ 
 กจิการตามมาตรา 83 แหง่พระราชบัญญัต ิ
 องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับ 
 การประกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีง วทิยุ 
 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความจำาเป็น
4. มีการทดลองโครงการนำาร่องวิทยุกระจายเสียง 
 ในระบบดิจิทัล

1. การลดลงของการกระทำาความผิดด้านกิจการกระจายเสียง 
2. การเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง 
 ที่ได้มาตรฐาน
3. การลดลงของจำานวนการรบกวนการใช้คล่ืนความถ่ีท่ีเข้าข่าย 
 มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4. ผู้ประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ 
 องคก์รจดัสรรคลืน่ความถี่และกำากบัการประกอบกจิการ 
 วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน ์และกจิการโทรคมนาคม  
 พ.ศ. 2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ทีม่คีวามจำาเปน็ ได้รบัการ 
 พิจารณาให้ใบอนุญาต   
5. มีผลการทดลองจากโครงการนำาร่องวิทยุกระจายเสียง 
 ในระบบดิจิทัลที่ชัดเจน

ยุทธศ�สตร์ ท่ี 4
การให้บริการ

และการกำากับดูแล
ท่ีมุ่งสู่ความเป็น

ดิจิทัล

ยุทธศ�สตร์ ท่ี 3
การกำากับดูแล
ด้านเนื้อหา
การคุ้มครอง
ผู้บริโภค

และการส่งเสริมสิทธิ	
เสรีภาพของประชาชน

ยุทธศ�สตร์ ท่ี 1
การพัฒนากิจการ
วิทยุกระจายเสียง
ในประเทศไทย

ยุทธศ�สตร์ ท่ี 2
การพัฒนากิจการ
โทรทัศน์ของประเทศ
ให้เหมาะสมกับ
บริบทใหม่

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุ 
 กระจายเสียง 
2. เพือ่ให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลู 
 ข่าวสารท่ีจำาเป็นพ้ืนฐานได้อย่าง 
 ต่อเน่ือง
3. เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน 
 ในการรับบริการกิจการวิทยุกระจายเสียง

ยุทธศ�สตร์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ยของ
ยุทธศ�สตร์ ตัวชี้วัด



1. การพัฒนาการให้บริการสู่ระบบดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการ 
 ของผู้ใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว
2. การสร้างระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านการอนุญาตและ 
 สามารถตรวจสอบสถานะของผู้ขอรับใบอนุญาตได้ในรูปแบบดิจิทัล
3. การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนสู่การใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัล
4. การผลักดันให้มีการบูรณาการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 ให้เป็นระบบเดียว
5. การผลักดันให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานภายใต้ระบบการให้บริการ 
 และระบบการกำากับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัลได้ตามเป้าหมาย 
 โดยไม่มีข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่องาน

1. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2. การสง่เสรมิสนบัสนนุผูป้ระกอบกจิการวทิยกุระจายเสยีงทีไ่ดม้าตรฐาน 
3. การกำากบัดแูลการใชค้ลืน่ความถ่ีและอุปกรณท์ีเ่กีย่วข้องให้เปน็ไปตาม 
 ข้อกำาหนดที่เป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
4. การเตรยีมความพรอ้มในการพจิารณาใหใ้บอนญุาตวทิยกุระจายเสยีง 
 แกผู่ป้ระกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญตัอิงคก์รจัดสรร 
 คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
 โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ที่มีความจำาเป็น
5. การอนุญาตทดลองวิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล 
6. การสร้างความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

1. การส่งเสริมให้เกิดบริการโทรทัศน์สาธารณะสำาหรับภูมิภาค
2. การสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกิจการ 
 โทรทัศน์ 
3. การปรบัปรงุกฎระเบยีบให้สอดคลอ้งกบัระบบนเิวศของอตุสาหกรรม 
 ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การเสนอปรับปรุงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ 
 ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
6. การส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน 

1. จัดทำาแนวทางกำากับดูแลเนื้อหาที่รองรับต่อสภาวการณ์ของสังคม 
 และเทคโนโลยี
2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีอำานาจตามกฎหมาย 
 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการนำาเนื้อหารายการไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การกำาหนดให้มีมาตรการเคร่งครัดในการกำากับดูแลสัญญาการ 
 ให้บริการ
4. การส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความ 
 เข้มแข็ง
5. การยกระดับกลไกการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 ด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
6. การสนับสนุนการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงในมิติพื้นที่และในมิติของ 
 เนือ้หาทีห่ลากหลาย เขา้ถงึงา่ยสำาหรับประชาชนทกุกลุม่ รวมถึงผูพ้กิาร  
 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
7. การกำาหนดมาตรการมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพในการแสดง 
 ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ

1. สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องถึงความจำาเป็นในการดำาเนินมาตรการที่จะนำาไปสู่การ 
 ยกระดับมาตรฐานกิจการวิทยุกระจายเสียง
2. ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด
3. พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้มาตรฐาน  
4. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดการรบกวน 
 การใช้คลื่นความถี่ 
5. สร้างความชัดเจนร่วมกันในขอบเขตและกระบวนการทำางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงื่อนไขความจำาเป็นในการให้ใบอนุญาต
7. ผู้รับอนุญาตให้ใช้งานคล่ืนความถี่เพื่อประกอบกิจการตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติองค์กร 
 จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
 โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีความจำาเป็น และประสงค์จะให้บริการต่อ 
 ยื่นแผนประกอบกิจการกระจายเสียงภายในเวลาที่กำาหนด
8. อนุญาตให้มีการทดลองทดสอบวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลเพื่อนำาผลที่ได้ไปสื่อสาร 
 ทำาความเข้าใจต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ

1. สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนากฎระเบียบให้ทันสมัย ลดขั้นตอน ง่ายต่อการปฏิบัติ และมีความยืดหยุ่น
3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ
4. ศึกษาข้อกฎหมายที่สมควรปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. สร้างความเข้าใจกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องถึงความจำาเป็นในการดำาเนินมาตรการที่จะนำาไปสู่การ 
 ยกระดับมาตรฐานกิจการโทรทัศน์
6. ติดตาม ตรวจสอบ บังคับใช้ทางกฎหมายกับผู้กระทำาความผิดโดยเคร่งครัด
7. พัฒนามาตรการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ได้มาตรฐาน

1. สำารวจความต้องการของผู้เกี่ยวข้องและผู้ใช้บริการเพ่ือนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการ 
 อนุญาต
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนระบบการอนุญาตไปสู่ความเป็นดิจิทัล
3. มีผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการจัดทำาฐานข้อมูลกลาง
4. มีแผนการพัฒนาระบบอนุญาตและฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลอย่างชัดเจน
5. มีระเบียบสำานักงาน กสทช. เพื่อรองรับการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรการรักษา 
 ความปลอดภัย
6. ศึกษา วิเคราะห์ กำาหนดแนวทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับแนวทาง 
 ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล
7. ส่งเสริมผู้เก่ียวข้องให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบอนุญาตและฐานข้อมูลในรูปแบบ 
 ดิจิทัล

1. มีกลไก อุปกรณ์ หรือเครื่องมือการติดตามประเมินผลการกำากับดูแลเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับ 
 สภาวการณ์
2. การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาท่ีมีคุณภาพ สร้างสรรค์ 
 หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
3. มีการออกแบบมาตรการเพื่อให้การกำากับดูแลสัญญาการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน
4. สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนและลักษณะของเรื่องร้องเรียน 
 ที่เอื้อต่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว
5. มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากลไกและกระบวนการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กระชับ 
 ยิ่งขึ้น
6. มีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจนในการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็ง 
7. จัดทำาแผนสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่กำาหนด 
 ประเภทบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
8. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
 ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ
9. สนับสนุนการให้ทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ส่ือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย 
 โอกาส ผ่านกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
 เพื่อประโยชน์สาธารณะ
10 กำาหนดเง่ือนไขการอนุญาตมิให้ผู้รับใบอนุญาตจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ 
 ผู้ประกอบวิชาชีพ
11. สนับสนุนการดำาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเผยแพร่รายการโทรทัศน์สำาคัญที่ให้ 
 เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป

ภาพรวมแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568)

แนวท�งก�ร
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การขับเคลื่อนและติดตามและประเมินผล
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2563 - 2568)



การขับเคลื่อนและติดตามและประเมินผล
แผนแม่บทกิจการกระจายเสยีงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568)

เพื่อให้การนำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 -2568) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผล 
ความสำาเรจ็ได ้จึงกำาหนดแนวทางปฏบิตัแิละการประเมนิผลไวด้งันี้

1. ให้ กสทช. นำาแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการของ
สำานักงาน กสทช.

2. ให้ กสทช. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน 
ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ส่ว
นที่

 4
 

39
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ

.ศ. 2563 - 2568)





สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ
(สำ�นักง�น กสทช.)

เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงส�มเสนใน เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

โทรศัพท์ 0 2670 8888   เว็บไซต์  www.nbtc.go.th 

Call Center : 1200


