กทปส.

ภารกิจเพื่อสังคมและชุมชน

£
€
€
£ $ £
€ £ €
B

B
B

หนังสือขอมูลทั่วไปและหลักเกณฑ
การจัดสรรเงินของ กทปส.

กองทุน ิจัยและพัฒนากิจการกระจายเ ียง
กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์ าธารณะ
“กทป . กับภารกิจเพื่อ ังคมและชุมชน”
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เกริ่นน�ำ
กองทุน จิ ยั และพัฒนากิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะ (กทป .) จัดตั้งขึ้นตาม ัตถุประ งค์
ของกฎ มายในการ ่งเ ริมและ นับ นุนการด�าเนินงานด้านกิจการกระจาย
เ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคมที่เป็นประโยชน์ต่อ าธารณะ
เพือ่ ใ ป้ ระชาชนได้รบั บริการอย่างทั่ ถึง ร มถึง นับ นุนงาน จิ ยั และพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้านกิจการกระจายเ ยี ง
กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม และยังมี ่ นเป็นกลไกผลักดันใ ้
ประชาชน ามารถใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะได้อย่างทั่ ถึง เป็นธรรมและ
โปร่งใ ตลอดจน นับ นุนการด�าเนินการตามกฎ มาย า่ ด้ ยกองทุนพัฒนา
ื่ อ ปลอดภั ย และ ร้ า ง รรค์ แ ละ นั บ นุ น การใช้ ค ลื่ น ค ามถี่ ใ ้ เ กิ ด
ประ ิทธิภาพ ูง ุด
ตลอดระยะเ ลาที่ผ่านมา กทป . ได้มีการ ่งเ ริม
นับ นุนเงินตาม ตั ถุประ งค์ทกี่ า� นดไ ใ้ นกฎ มาย และ
แผนยุทธ า ตร์ตามแผนแม่บทกองทุน ิจัยและพัฒนา
กิ จ การกระจายเ ี ย ง กิ จ การโทรทั น์ และกิ จ การ
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โทรคมนาคม (พ. .2560-2564) ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยมี
การเปิดรับข้อเ นอจากผู้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการในอุต า กรรมที่
เกี่ย ข้อง น่ ยงานของรัฐ ถาบันการ ึก า มาคม มูลนิธิ และองค์กร
เอกชนที่ไม่แ ง าผลก�าไร ซึ่งในปัจจุบัน กทป . ได้มีการปรับปรุงประกา
ลักเกณฑ์ในการจัด รรเงินเพือ่ เปิดโอกา ใ ก้ ลุม่ Startup และ ิ า กิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ามารถเข้ามาขอรับการ นับ นุนเงินจาก กทป . เพื่อ
พัฒนาค ามรู้ท่ีเกี่ย ข้องในด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม อันจะน�าไป ู่ประโยชน์ ูง ุดของประชาชน ค ามมั่นคง
ของรัฐและประโยชน์ต่อ าธารณะ และเป็นการ ่งเ ริมใ ้เกิดน ัตกรรมใ ม่
อดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
กทป . ัง ่า นัง ือเล่มนี้ จะเป็น ื่อประชา ัมพันธ์เพื่อแนะน�า
กทป . ใ ้แก่ผู้อ่านได้เข้าใจถึงบทบาท น้าที่ ัตถุประ งค์การด�าเนินงาน
กระบ นการจัด รรเงินกองทุน ประเภทของทุน นับ นุน ผลการด�าเนินงาน
ร มถึงข้อมูล า� คัญต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่
ผูอ้ า่ นและผูท้ ปี่ ระ งค์จะขอรับการ นับ นุน
จาก กทป . ต่อไป
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กทปส. หรื อ กองทุ น วิ จั ย และพั ฒ นำกิ จ กำร
กระจำยเสี ย ง กิ จ กำรโทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคม เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใน �านักงาน
คณะกรรมการกิ จ การกระจายเ ี ย ง กิ จ การ
โทรทั น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแ ่ ง ชาติ
( า� นักงาน ก ทช.) ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัด รรคลืน่ ค ามถีแ่ ละก�ากับการประกอบกิจการ
ิ ท ยุ ก ระจายเ ี ย ง ิ ท ยุ โ ทรทั น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม พ. . 2553
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วัตถุประสงค์
กองทุน จิ ยั และพัฒนากิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะ มี ัตถุประ งค์ในการด�าเนินงาน ดังนี้

1

ด�าเนินการใ ้ประชาชนได้รับบริการด้าน
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม อย่างทั่ ถึง ตลอดจน
่ ง เ ริ ม ชุ ม ชนและ นั บ นุ น ผู ้ ป ระกอบ
กิจการบริการชุมชน

่งเ ริมและ นับ นุนการพัฒนา
ทรัพยากร อื่ าร การ จิ ยั และพัฒนา
ด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการ
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
ร มทัง้ ค าม ามารถในการรูเ้ ท่าทัน
ื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นค ามถี่
เทคโนโลยี าร นเท เทคโนโลยี งิ่ อ�าน ยค าม ะด ก า� รับผูพ้ กิ าร
ผู้ ูงอายุ รือผู้ด้อยโอกา ตลอดจนอุต า กรรมโทรคมนาคม และ
อุต า กรรมต่อเนื่อง

2
5

ง่ เ ริมและ นับ นุนการพัฒนาบุคลาการด้าน
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ กิจการ
โทรคมนาคม และเทคโนโลยี าร นเท ตลอด
จนการด�าเนินการขององค์กรซึง่ ท�า น้าทีจ่ ดั ท�า
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพ รือ
ิชาชีพตามกฎ มาย ่าด้ ยการประกอบกิจการกระจายเ ียงและ
กิจการโทรทั น์
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นับ นุน ่งเ ริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม
นับ นุนการด�าเนินการตามกฎ มาย า่ ด้ ย
กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ร้าง รรค์ โดย
จัด รรเงินใ ้แก่กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ
ร้าง รรค์
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3

5

นับ นุนการใช้คลื่นค ามถี่ใ ้เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด โดย นับ นุน
ใ ้มีการเรียกคลื่นค ามถี่คืนจากผู้ได้รับใบอนุญาตที่ไม่น�าไปประกอบ
กิจการใดๆ จะมีการเรียกคืนคลืน่ ค ามถีก่ ลับมา เพือ่ น�ามา
จัด รรใ ม่ใ ้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป โดย
กทป . นั บ นุ น ค่ า ชดใช้ แ ละค่ า ตอบแทนใ ้ กั บ
ผูป้ ระกอบการทีถ่ กู เรียกคลืน่ ค ามถีค่ นื เพือ่ ใ ก้ ารใช้
คลื่นค ามถี่เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด

วิสัยทัศน์
เป็นกลไก ง่ เ ริมและ นับ นุนเงินทุนใ เ้ กิดประโยชน์ตอ่ กิจการ
กระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ กิจการโทรคมนาคม และอุต า กรรม
ที่เกี่ย เนื่อง ใ ก้ ้า น้าและมีค ามพร้อมในการเข้า
ู่การปฏิ ัติอุต า กรรมยุค 4.0 ได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพและยั่งยืน

พันธกิจ

1
ง่ เ ริมใ ป้ ระชาชนเข้าถึงบริการกระจายเ ยี ง โทรทั น์ และ
โทรคมนาคมที่มีคุณภาพอย่างทั่ ถึง

2
่งเ ริมและ นับ นุนใ ้เกิดการ ิจัย
และพัฒนาน ตั กรรมด้านกระจายเ ยี ง
โทรทั น์ โทรคมนาคม และด้านอื่นที่
เกี่ย เนื่อง ที่มี ่ นในการ ร้างเ ริม
คุณภาพชี ิตของประชาชนในประเท
อย่างทั่ ถึง เ มาะ ม และปลอดภัย
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3
่งเ ริมและ นับ นุนการพัฒนาบุคลากรด้านกระจายเ ียง
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม ใ ้มีค ามรู้ มีมาตรฐาน
จริยธรรม ร มถึงมีทัก ะที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างเ มาะ ม

4
่ ง เ ริ ม และ นั บ นุ น การคุ ้ ม ครอง
ผู ้ บ ริ โ ภคทุ ก กลุ ่ ม เป้ า มายในกิ จ การ
กระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม

5
บริ ารจัดการกองทุนใ ้มีประ ิทธิภาพและมั่นคง
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กำรบริหำรงำน
กทป . มีการด�าเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการในการบริ ารจัดการกองทุน
คณะกรรมการบริ ารกองทุน ิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่ อ ประโยชน์ าธารณะ (คณะกรรมการบริ าร
กองทุน) มีอ�านาจ น้าที่ในการบริ าร กทป . และ
เ นอค ามเ ็นเกี่ย กับการจัด รรเงิน กทป . ตาม
ัตถุประ งค์ ต่อ ก ทช. เพื่อพิจารณาใ ้ค ามเ ็น
ชอบ
ขณะเดีย กัน คณะกรรมการบริ ารกองทุน
ยังท�า น้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ย กับการ
จัด รรเงินของกองทุน ใ ป้ ระชาชนทราบผ่านทาง อื่
อิเล็กทรอนิก ์ของ �านักงาน ก ทช. ตลอดจนการ
ก�า นดระเบียบเกี่ย กับการเก็บรัก า การใช้จ่าย การ
จัดท�าบัญชี และระบบบัญชีของ กทป . ร มถึงการ
ก�า นดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นแน ทางและกลไก
การบริ ารจัดการ กทป . ใ ้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎ มาย

99

คณะกรรมการบริ ารกองทุนฯ มีองค์ประกอบ
ได้แก่ ประธานกรรมการกิจการกระจายเ ียง กิจการ
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคมแ ่งชาติ (ประธาน
ก ทช.) เป็นประธานกรรมการบริ ารกองทุนฯ และ
กรรมการโดยต�าแ น่งจ�าน น 6 ท่าน ได้แก่ ปลัด �านัก
นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทร งกลาโ ม เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ
ผู้อ�าน ยการ �านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู ้ อ� า น ยการ ู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์ แ ละ
คอมพิ เตอร์ แ ่ ง ชาติ และกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ ุ ฒิ
จ�าน น 2 ท่าน เป็นกรรมการบริ ารกองทุน โดยมี
เลขาธิการ ก ทช. เป็นกรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมกำร กทปส.
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คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
นอกเ นือจากคณะกรรมการกองทุนแล้ ยังมีคณะอนุกรรมการ
จ� า น น 5 คณะท� า น้ า ที่ ต ่ า งๆ ในการ นั บ นุ น การด� า เนิ น งานของ
คณะกรรมการกองทุน ดังนี้

1

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ
และงบประมาณที่ ใ ช้ จ ่ า ยจากเงิ น
กองทุน จิ ยั และพัฒนา กิจการกระจาย
เ ี ย ง กิ จ การโทรทั น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะ
ท�า น้าที่ นับ นุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ารกองทุ น ในการ
พิ จ ารณากลั่ น กรองโครงการและงบ
ประมาณที่ ข อรั บ การ ่ ง เ ริ ม และ
นับ นุนเงินจากกองทุน

12

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมิน
ผลโครงการกองทุ น ิ จั ย และพั ฒ นา
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
าธารณะ
ท�า น้าที่ นับ นุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริ ารกองทุ น ในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับ
การ นั บ นุ น ใ ้ เ ป็ น ไปด้ ยค าม
เรียบร้อยและมีประ ิทธิภาพยิ่งขึ้น

2

คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นนโยบายและ
แผนยุ ท ธ า ตร์ ก องทุ น ิ จั ย และพั ฒ นา
กิ จ การกระจายเ ี ย งกิ จ การโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะ
ท�า น้าที่ นับ นุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริ ารกองทุ น ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและแผนยุ ท ธ า ตร์ ข องกองทุ น ใ ้
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระ ิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปตาม
ัตถุประ งค์ของกองทุน

3

4
5
คณะอนุกรรมการค ามเ ย่ี งและเงิน
กองทุ น ิ จั ย และพั ฒ นากิ จ การ
กระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
าธารณะ
ท�า น้าที่ นับ นุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริ ารกองทุนใน
การจัดท�ากรอบนโยบาย ลักเกณฑ์
และแน ทางปฏิบตั เิ กีย่ กับการลงทุน
ของกองทุน จิ ยั และพัฒนา โดยค�านึง
ถึงระดับค ามเ ยี่ งและผลตอบแทนที่
เ มาะ ม

คณะอนุกรรมการทรัพย์ ินทาง
ปั ญ ญาของกองทุ น ิ จั ย และ
พัฒนากิจการกระจายเ ยี งกิจการ
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์ าธารณะ
ท�า น้าที่ นับ นุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริ ารกองทุน
ในการบริ ารทรัพย์ ินทางปัญญา
ในการจัดทาแผนบริ ารทรัพย์ ิน
ท า ง ป ั ญ ญ า ป ร ะ เ มิ น มู ล ค ่ า
เทคโนโลยี และบริ ารจั ด การ
ทรั พ ย์ ิ น ทางปั ญ ญาที่ ไ ด้ รั บ การ
ง่ เ ริมและ นับ นุนจากกองทุนฯ
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แหล่งที่มำของเงินทุน
กองทุน จิ ยั และพัฒนากิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ าธารณะได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีแ ล่งที่มาของเงินทุน
ดังนี้

เงิน
กำรจัดสที่ได้รับจำก
ร
ส�ำนกั งำ รจำกรำยได้
น กสทช
.

เงินที่ส่งเข้ำกองทุน
ตำมก หมำย
ว่ำด้วยก หมำย
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม
ร้อยละ 2.5 ของรำยได้
ผู้รับใบอนุญำตโทรคมนำคม
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ได้
ดอกผลจำกรำย
น
ุ
ท
ง
ของกอ
ชน์
ม
รว ทั้งผลประโยัฒนำ
ะพ
จำกกำรวิจัยแล ำยเสียง
ด้ำนกิจกำรกระจทัศน์
กิจกำรโทร
นำคม
และกิจกำรโทรคม

ย์สินอื่น
เงินและทรัพ องทุน
ที่ตกเป็นก

ัดสรร
เงินรำยได้จำกกำรจับคืน
คลื่นควำมถี่ที่ได้ร ่ำย
ภำยหลังหักค่ำใช้จ มถี่
วำ
ในกำรจัดสรรคลื่นค

ทุน
ที่รัฐบำลประเดิม
จัดสรร

ให้

องทุน
เงินที่ส่งเข้ำกมำย
ตำมก ห ิจกำร
อบก
ว่ำด้วยประก ะกิจกำรโทรทัศน์
แล
กระจำยเสียงินร้อยละ 2
ก
เ
่
ไม
ุ ำต
ู้รับใบอนญ
ของรำยได้ผ

เงินหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้มอบให้
เพื่อสมทบกองทุน

เงินที่ได้รับโอน
มำจ
ำกกองทุนเดิม
ั
บ
เงินค่ำปร อง
ตำ
มมำตรำ 91
คร
ทำงกำรปก ว่ำด้วย
ย
ำ
ตำมก หม รกระจำยเสียง
กำ
กำรประกิจ กำรโทรทัศน์
จ
ิ
ะก
แล
ว่ำด้วย
และก หมำย รโทรคมนำคม
บกิจกำ
กำรประกอ

ประเภทกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำก
กทปส.
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

ประกา คณะกรรมการบริ ารกองทุน จิ ยั และพัฒนา
กิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม
เพือ่ ประโยชน์ าธารณะ เรือ่ ง ลักเกณฑ์ ธิ กี าร และเงือ่ นไข
การใช้จ่ายเงินกองทุน ิจัยและพัฒนากิจการกระจายเ ียง
กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
าธารณะ ได้จา� แนกประเภทการใช้จา่ ยเงินของ กทป . เพือ่
นับ นุนโครงการ กิจกรรม รือการด�าเนินการออกเป็น 4
ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1

โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับ
การ ่งเ ริมและ นับ นุนจากเงิน กทป .
เป็นทุน นับ นุนประเภททั่ ไป (ทุนเปิดก ้าง) ที่เปิดโอกา ใ ้
ผูป้ ระ งค์จะขอรับการ ง่ เ ริมและ นับ นุน ามารถยืน่ ข้อเ นอโครงการ
เพือ่ ขอรับการ นับ นุนได้ ากโครงการดังกล่า อดคล้องกับ ตั ถุประ งค์
ของกองทุนฯ ตามทีก่ ฎ มายก�า นด ไม่ า่ จะเป็นด้านการด�าเนินการใ ้
ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคมอย่างทั่ ถึงและบริการเพือ่ งั คม (USO) ด้านการ
พัฒนาทรัพยากร อื่ าร การ จิ ยั และพัฒนา (R&D) ด้านการ ง่ เ ริม
และ นับ นุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการ
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี าร นเท (HRD)
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการ
โทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม (Consumer Protection)
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โครงกำรประเภท 1 ทุนเปดกว้ำง

คณะกรรมกำร
บริหำรกองทุน
ประกำศเปดรับ
ข้อเสนอโครงกำร

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
และกรอกแบบค�ำขอที่
http://btfp.nbtc.go.th

ผู้สนใจศกษำรำยละเอียด
ประกำศ แบบค�ำขอ
และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
NBTC

ผู้มีสิทธิยื่นแบบค�ำขอ
ตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยแนบเอกสำรและหลักฐำน
ส่งให้กองทุนวิจัยและพัฒนำ

ขั้นที่ 1

เอกสำรไม่ครบถ้วน
ขั้นที่ 1
ส�ำนักงำนกสทช.
ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำน
ไม่ส่งภำยใน
เวลำที่ก�ำหนด

NBTC
ขั้นที่ 2

ผู้มีสิทธิรับทรำบ
กำรตรวจสอบ

ขั้นที่ 2
ส�ำนักงำนกสทช.
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมประกำศ

ส่งภำยในเวลำที่ก�ำหนด

ควรปรับปรุง เพิ่มเติม

ขั้นที่ 3
คณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรอง พิจำรณำให้ควำมเห็น
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ผู้ขอรับทุนด�ำเนินกำร
ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูล

NBTC

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ และน�ำเสนอ กสทช.

โครงกำรไม่ผ่ำน
กำรตรวจสอบ
เอกสำร

กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

ประเภทที่ 2
โครงการที่คณะกรรมการบริ ารกองทุนประกา ก�า นด
โครงการประเภทที่ 2 นีเ้ ป็นโครงการตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ารกองทุนฯ ที่ประกา ก�า นดเพื่อใ ้บรรลุ ัตถุประ งค์กองทุน
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งภายใต้โครงการประเภท 2 นี้ ามารถแบ่งการ นับ นุน
ออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
2.1 ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ารกองทุน คือทุนที่
คณะกรรมการบริ ารกองทุนออกประกา ขอบเขตของงาน (Term of
Reference :TOR) ในโครงการต่าง ๆ เพื่อใ ้ผู้ที่คุณ มบัติตามที่ก�า นด
ไ ้ในขอบเขตของงานของแต่ละโครงการ ามารถยื่นข้อเ นอในการ
ด�าเนินการใ ้ตรงกับขอบเขตของงานที่ประกา ก�า นดไ ้
2.2 ทุนตามแน นโยบายแ ่งรัฐ เป็นทุนที่มุ่งเน้นค าม �าเร็จ
ตามแน นโยบายแ ง่ รัฐ ทีเ่ ปิดโอกา ใ ้ น่ ยงานราชการในระดับกรม
ขึ้นไป รือเทียบเท่า ามารถขอรับการ ่งเ ริมและ นับ นุนเงินจาก
กทป . ได้ โดยการขอรับการ นับ นุนนัน้ จะต้อง อดคล้องกับอ�านาจ
น้าที่และเป็นภารกิจของ ่ นราชการที่ยื่นขอรับ
การ นับ นุนโดยตรง และจะต้องไม่ซ�้าซ้อนกับ
โครงการตามที่ขอรับการจัด รรงบประมาณ
แผ่นดิน โดยผู้มีอ�านาจลงนามในการยื่นขอรับ
การ นับ นุนจะต้องเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทร ง
และ าก งเงินที่ขอรับการ นับ นุนเกินก ่า
1,000 ล้ า นบาท จะต้ อ งน� า เรื่ อ งเ นอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รือเพื่อทราบ
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2.3 ทุนที่มีลัก ณะเป็นการต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการ
นับ นุนเงินจากกองทุน (ทุนต่อเนือ่ ง) ซึง่ ทุนประเภทนีเ้ ป็นทุนทีใ่ เ้ ฉพาะ
ด้านการ ิจัยและพััฒนาที่ผขู้ อรับการ นับ นุนนัน้ เคยได้รบั การ นับ นุน
ในโครงการนัน้ ๆ จาก กทป . มาก่อนแล้ และประ งค์ที่จะขยายผล รือ
พั ฒ นาต่ อ ยอดโครงการดังกล่า เพิ่มขึ้น ามารถขอรับการ ่งเ ริม
นับ นุนต่อเนือ่ งจากโครงการที่เคยได้รับได้ โดยผู้ขอ ามารถยื่นค าม
ประ งค์ทจี่ ะขอรับทุนต่อเนือ่ งได้ในระ า่ งการด�าเนินโครงการทีม่ ผี ล า� เร็จ
ไม่น้อยก ่าร้อยละ 80 รือภาย ลังจากโครงการเ ร็จ นิ้ ไม่เกิน 3 ปี
โดยจะต้องแ ดงเป้า มายไป กู่ ารต่อยอดที่ งู ขึน้ รือขยายผลเพิม่ เติม
อันเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเ ร ฐกิจ งั คม และต่อ าธารณะของ
ประเท

ประเภทที่ 3

โครงการที่ ก ทช. ประกา ก�า นด
เป็นการใ ้ทุนตามนโยบายของ ก ทช.
เป็นโครงการตามที่กฎ มายประกา ก�า นดไ ้ ่าเป็นอ�านาจ
น้าทีข่ อง ก ทช. เช่น การใ ท้ นุ เพือ่ นับ นุนใ ม้ บี ริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่ ถึงและบริการเพื่อ ังคม (USO) การ ่งเ ริมชุมชน
และ นับ นุนผู้ประกอบการบริการชุมชน การ ่งเ ริมองค์กรที่มี
การจัดท�ามาตรฐานทางจริยธรรมตามกฎ มาย เป็นต้น

ประเภทที่ 4
นับ นุนการด�าเนินการตามกฎ มาย
่าด้ ยกองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ร้าง รรค์
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เป็นการใ ท้ นุ นับ นุนกองทุนพัฒนา อื่ ปลอดภัยและ ร้าง รรค์
โดยเป็นไปตามตามพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัด รรคลืน่ ค ามถีแ่ ละก�ากับ
การประกอบกิจการ ิทยุกระจายเ ียง ิทยุโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ. . 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 52(5)

ผู้มีสิทธิ์ขอรับ
กำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำก กทปส.
เพือ่ ใ ก้ าร ง่ เ ริมและ นับ นุนเงินจาก กทป . ครอบคลุมกับทุกกลุม่
เป้า มายมากขึ้น คณะกรรมการบริการกองทุน จึงได้ก�า นดกลุ่มผู้มี ิทธิ
ขอรับการ ่งเ ริมและ นับ นุนเงินจาก กทป . ใ ้ครอบคลุมกลุ่มเป้า มาย
มากขึ้น รายละเอียดแ ดงตามตารางดังต่อไปนี้

ผู้ได้รับ
ใบอนุญำต

ผู้ประกอบกำร
อุตสำหกรรม

หน่วยงำน
ของรัฐ

สถำนศกษำ

สมำคม
มูลนิธิ
ไม่แสวงก�ำไร

องค์กรเอกชน องค์กรเอกชน
รวมกลุ่ม
ไม่แสวงก�ำไร

กลุ่ม
Start Up

วิสำหกิจ
ขนำดกลำง
และขนำดย่อม

USO

52(1)
วิทยุ
ชุมชน

52(2)

R&D
พัฒนำ
บุคลำกร

52(3)
มำตรฐำน
จริยธรรม

52(4)

คุ้มครอง
ผู้บริโภค
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โครงกำรประเภทที่ 2 ทุนตำมนโยบำย กทปส.

ส�ำนักงำนกองทุน

ส�ำนักงำน กสทช.
จัดท�ำ

ร่วมกัน (3 เดือน)

เพื่อก�ำหนดเป็น
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน

เสนอคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
ให้ควำมเห็นชอบ

กสทช. พิจำรณำเห็นชอบ

20
ประกำศ

ในเว็บไ ต์ของกองทุน

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน
และกรอกแบบค�ำขอที่
http://btfp.nbtc.go.th

ผู้มีสิทธิยื่นแบบค�ำขอ
ตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้
โดยแนบเอกสำรและหลักฐำน
ส่งให้กองทุนวิจัยและพัฒนำ

NBTC
ขั้นที่ 1

เอกสำรไม่ครบถ้วน
ขั้นที่ 1 ส�ำนักงำนกสทช.
ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำน
ไม่ส่งภำยใน
เวลำที่ก�ำหนด

NBTC
ขั้นที่ 2

ผู้มีสิทธิรับทรำบ
กำรตรวจสอบ

ขั้นที่ 2 ส�ำนักงำนกสทช.
ตรวจสอบคุณสมบัติตำมประกำศ

โครงกำรไม่ผ่ำน
กำรตรวจสอบ
เอกสำร

ส่งภำยในเวลำที่ก�ำหนด

ควรปรับปรุง เพิ่มเติม

ขั้นที่ 3 คณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรอง พิจำรณำให้ควำมเห็น

ผู้ขอรับทุนด�ำเนินกำร
ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูล

NBTC
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คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ และน�ำเสนอ กสทช.

กสทช. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

โครงกำรประเภทที่ 2 ทุนตำมแนวนโยบำยแห่งรัฐ

หน่วยงำนรัฐยื่นข้อเสนอโครงกำร

คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนตรวจสอบว่ำตรงตำมวัตถุประสงค์ขิงกองทุนหรือไม่

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน

คณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองโครงกำรและงบประมำณ
วิเครำะห์งบประมำณ
NBTC
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คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
พิจำรณำ และน�ำเสนอ กสทช.

กสทช. พิจำรณำเห็นชอบ

โครงกำรประเภทที่ 2 ทุนต่อเนื่อง

ผูร้ บั ทุนยืน่ เสนอโครงกำรต่อเนอื่ ง

คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมนิ ผลโครงกำร
พิจำรณำโครงกำรทีส่ มควรให้รบั ทุนต่อเนอื่ ง

เหน็ ชอบ

คณะอนุกรรมกำรกลัน่ กรองโครงกำรและงบประมำณ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของงบประมำณ

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน พิจำรณำให้ควำมเหน็
NBTC

กสทช. พิจำรณำให้ควำมเหน็ ชอบ
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ลงนำมในสัญญำให้ทนุ
เ เ

ะ

ทีเ่

รท

เร ะ

เ

ท

กรอบนโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงินจำก กทปส.
ภายใต้กรอบนโยบายการ ่งเ ริมและ นับ นุนเงินจาก กทป . ที่
ก ทช. และคณะกรรมการบริ ารกองทุนประกา ก�า นด ระบุใ ้โครงการที่
ามารถยืน่ ขอรับการ ง่ เ ริมและ นับ นุนเงินจาก กทป . ต้องเป็นโครงการ
รือกิจกรรมที่มีเป้า มายการด�าเนินงานตรงกับ ัตถุประ งค์ของกองทุน
ข้อใดข้อ นึ่ง ร มถึงต้องมีค าม อดคล้องกับกรอบนโยบายการจัด รรที่
ก ทช. และคณะกรรมการบริ ารกองทุนก�า นด และต้อง อดรับกับแน
นโยบายของทางภาครัฐได้แก่

ำนแห่งรัฐ
นโยบำยพื้นฐ ้ใน
ที่ได้ก�ำหนดไว
ู
รัฐธรรมนญ
ที่รัฐบำล
บ
โย
น
หรือ ำยสภำ
ฐ
ั
ร
แถลงต่อ

แผนแม่บ
แผนแม่บททกำรบริหำรคลื่นค
และกิจกำร กิจกำรกระจำยเส วำมถี่
ียง
แผนแม่บท โทรทัศน์
ก
จ
ิ
ก
ำ
ร
โทรคมนำ
หรือแผน
โทรคมนำ กำรจัดให้มีบริกำรคม
และบริกำรคมพื้นฐำนโดยทั่ว
ถง
เพื่อสังคม

วัตถุประสงค์ของกองทุน
ต้องมีควำมสอดคล้องกับ
กรอบนโยบำยกำรจัดสรรที่ กสทช.
และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนก�ำหนด
โดยต้องสอดรับกับแนวนโยบำยของทำงภำครัฐ
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แผนยุท
ธศ
20 ปี แ ำสตร์ชำติ
ละสอดค
ล
กับกรอ
บนโยบำ ้อง
ย
4.0

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ

ะ
นโยบำยแล ตร์
ำส
ศ
แผนยุทธ
กทปส.

ทัง้ นี้ โครงการ รือกิจกรรมทีข่ อรับ
การจัด รรเงินจาก กทป . ต้องไม่มคี าม
ซ�้าซ้อนกับโครงการ รือกิจกรรมที่มีการ
ก�า นดไ ้ในแผนแม่บทของ ก ทช. ร ม
ทั้งโครงการ รือกิจกรรมที่ยื่นขอ ต้องมี
รายละเอียดครบถ้ น มบูรณ์ มีเป้า มาย
และผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อ
กิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม ร มทั้งผู้ขอรับทุน
ต้ อ งเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในการด� า เนิ น
โครงการ รือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และ
ต้องไม่เคยได้รับการ นับ นุนจากแ ล่ง
งบประมาณอื่นมาก่อน

กำรติดตำมประเมินผล
กทป . มีกลไกการติดตามการด�าเนิน
โครงการทีไ่ ด้รบั การจัด รรเงินจากกองทุนฯ เพือ่
ใ เ้ กิดค ามมัน่ ใจ า่ โครงการ ามารถด�าเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและได้รับการแก้ไข
ปัญ า รือเ ตุขัดข้องใดๆ อันอาจเป็นอุป รรค
ในการด�าเนินการ เพือ่ ใ โ้ ครงการ ามารถด�าเนิน
การแล้ เ ร็จ มบูรณ์ตาม ตั ถุประ งค์โครงการ
และมีการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม ัญญาอย่าง
เ มาะ ม โดยมีแน ทางการติดตามโครงการ
เพือ่ ติดตามค ามก้า น้าของโครงการ 2 ระดับ
ดังนี้
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เป็นการติดตามค ามก้า น้าในระ า่ งการด�าเนินงาน
โครงการของแต่ละโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการตร จ
รับงาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณ ุฒิทั้งภายในและภายนอก �านักงาน
ก ทช. เป็นผู้ตร จรับงาน โดยตร จ อบจากเอก ารการ
่งมอบงานในแต่ละง ด ประกอบกับรายงาน ค ามก้า น้า
รายไตรมา และรายปี ซึ่งก�า นดใ ้ผู้รับทุน มี น้าที่น�า ่ง
ตามข้อก�า นด ัญญาค บคู่ไปกับการออกพื้นที่ติดตามค าม
ก้า น้าภาค นาม ร มทั้งการเชิญผู้รับทุนมาร่ มประชุมเพื่อ
รายงานค ามคืบ น้าของโครงการ และมุ่งเน้นการติดตาม
การด�าเนินกิจกรรมใ ้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก�า นดไ ้
ใน ัญญารับทุน

26
26

มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามและประเมิน
ผลโครงการที่ได้รับการ นับ นุนเงินจากกองทุน ร มถึง
การใช้ จ ่ า ยเงิ น ใ ้ เ ป็ น ไปตาม ั ต ถุ ป ระ งค์ ข องกองทุ น และ
การพิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบต่อผลงานที่ผู้รับทุน ่งมอบ
เพื่อใ ้เกิดค ามคุ้มค่า และเป็นไปตามแผนงานที่ก�า นด ซึ่ง
คณะอนุกรรมการดังกล่า ประกอบไปด้ ย ผู้อ�าน ยการ ูนย์
เทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ์ แ ละคอมพิ เตอร์ แ ่ ง ชาติ รื อ
NECTEC ซึ่งเป็นกรรมการบริ ารกองทุนโดยต�าแ น่งเป็น
ประธานอนุกรรมการ และมีกรรมการโดยต�าแ น่งจ�าน น 4
ท่าน ร มทัง้ ผูท้ รงคุณ ฒ
ุ ทิ มี่ คี ามเชีย่ ชาญในด้านการติดตาม
ประเมินผลจาก น่ ยงานภาครัฐร่ มเป็นอนุกรรมการ

ระดับที่

1

ระดับที่

2

กทปส. มุ่งมั่นพัฒนำประเทศ
การจัด รรเงินและใช้จา่ ยเงินกองทุน กทป . ทีผ่ า่ นมา ถึงแม้ า่ จะเป็น
ช่ งระยะเ ลาที่ไม่นานนัก แต่ กทป .ได้มีจัด รรใ ้แก่โครงการต่างๆ ดังนี้
พ. .
2556

พ. .
2558

ได้มีการจัด รรเงินจาก กทป . แก่
โครงการต่างๆ จ�าน น 10 โครงการ
เป็นจ�าน นเงินทั้ง ิ้น 32,531,829
บาท และโครงการตามแผน USO
จ�าน น 6 โครงการ เป็นจ�าน นเงิน
ทั้ง ิ้น 1,028.70 ล้านบาท

ได้มีการจัด รรเงินจาก กทป . แก่
โครงการต่างๆ ไปแล้ ทัง้ นิ้ จ�าน น
41 โครงการ เป็นจ�าน นเงินทั้ง ิ้น
307,101,452.33 บาท

พ. .
2557

พ. .
2561

ได้มีการจัด รรเงินจาก กทป . แก่
โครงการต่างๆ จ�าน น 33 โครงการ
เป็นจ�าน นเงินทัง้ นิ้ 155,709,272
บาท และมี ก ารจั ด รรเงิ น ตาม
โครงการ นับ นุนประชาชนในการ
เปลี่ยนผ่านไป ู่การรับชมโทรทั น์
ภาคพื้ น ดิ น ในระบบดิ จิ ทั ล เพื่ อ
นั บ นุ น ใ ้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ถึ ง
บริการโทรทั น์ภาคพื้นดินในการ
แจกคูปองเพื่อน�าไปแลกรับเครื่อง
รับ ัญญานดิจิทัลที ี เป็นจ�าน น
เงินทั้ง ิ้น 15,801 ล้านบาท

กทป . ได้มกี ารจัด รรเงิน ในระยะ
แรก �า รับโครงการประเภทที่ 1
ซึง่ เป็นโครงการ รือกิจกรรมทีเ่ กิด
จากผู้มี ิทธิขอรับการ ่งเ ริมและ
นับ นุนเงินจากกองทุน ในกรอบ
งเงิน 300 ล้านบาท โดยเมื่อปิด
รับข้อเ นอ มีผู้ นใจยื่นข้อเ นอ
เพือ่ ขอรับทุนเป็นจ�าน นทัง้ นิ้ 157
โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระ ่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการ
บริ ารกองทุน ิจัยและพัฒนาฯ
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เป้ำหมำยในกำรจัดสรรเงิน ในปี 2561
กทป . จะด�าเนินการจัด รรเงินกองทุนประจ�าปี 2561 ตามกรอบ งเงิน
ที่ ก ทช. ได้อนุมัติไ ้จ�าน น 1,500 ล้านบาท เพื่อใ ้บรรลุ ิ ัยทั น์ ที่กา� นด
ใ ้ ง่ เ ริมและ นับ นุนเงินทุนใ เ้ กิดประโยชน์ตอ่ กิจการกระจายเ ยี ง กิจการ
โทรทั น์ กิจการโทรคมนาคมและอุต า กรรมที่เกี่ย เนื่อง ใ ้ก้า น้าและมี
ค ามพร้อมในการเข้า ู่การปฏิ ัติอุต า กรรมยุค 4.0 ดังนี้
โครงการประเภทที่ 1
ซึ่งเป็นโครงการ รือกิจกรรมที่เกิดจากผู้มี ิทธิขอรับการ ่งเ ริมและ
นับ นุนเงินจากกองทุน มีกรอบ งเงินจ�าน น 300 ล้านบาท
โครงการประเภทที่ 2
มีกรอบ งเงินจ�าน น 700 ล้านบาท แบ่งเป็น
• โครงการมุง่ เน้นการบรรลุค าม า� เร็จตามนโยบายของคณะกรรมการ
บริ ารกองทุน ด้ ย ิธีการประก ดแข่งขันและประก ดราคา กรอบ งเงิน
จ�าน น 670 ล้านบาท
• โครงการต่อเนื่อง ด้ ย ิธีตกลงกับ น่ ยงานที่เคยได้รับทุนจาก
กองทุน กรอบ งเงินจาน น 30 ล้านบาท
โครงการประเภทที่ 2 ซึง่ ลัก ณะโครงการมุง่ เน้นการบรรลุค าม า� เร็จ
ตามแน นโยบายแ ่งรัฐ โดย ิธีการทาค ามตกลงกับ น่ ยงานของรัฐ
โครงการประเภทที่ 3
ซึง่ มีลกั ณะโครงการ รือการด�าเนินการตามนโยบายที่ ก ทช. ก�า นด
โครงการประเภทที่ 4
28

กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ร้าง รรค์ มีกรอบ งเงินจาน น 500
ล้านบาท

กทปส. มีบทบำทต่อกำรพัฒนำประเทศในมิติตำ่ งๆ
ทิ ทางการท� า งานของ กทป .ที่ ผ ่ า นมา จะเ ็ น ได้ ่ า เป็ น การท� า
ประโยชน์เพือ่ าธารณะเป็น า� คัญ โดยมุง่ เน้นใ เ้ กิดประโยชน์ งู ดุ ต่อ งั คม
และประชาชน ่ นใ ญ่ของประเท ใ ไ้ ด้รบั บริการทีด่ ขี นึ้ ง่ ผลต่อการพัฒนา
ประเท ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในมิติด้านต่างๆ ดังนี้

ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กทป . ได้จัด รรเงินทุนเพื่อด�าเนินการใ ้ประชาชนได้รับบริการ
ด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์และกิจการโทรคมนาคมอย่าง
ทั่ ถึง (USO) เช่น การ นับ นุนประชาชนในการเปลีย่ นผ่านไป กู่ ารรับชม
โทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล และการ นับ นุนค่าใช้จ่ายในการ ่ง
ัญญาณโทรทั น์ที่ใ ้บริการเป็นการทั่ ไปผ่านดา เทียม การจัดใ ้มี
ัญญาณโทร ัพท์มือถือและบริการอินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูงในพื้นที่
ชายขอบ 3,920 มู่บ้าน (NET ชายขอบ)
การจัดตั้ง ูนย์การเรียนรู้ ICT จิตอา าแบ่งปันค ามรู้ ู่โรงเรียน
่างไกลในถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูง ซึ่งเป็น
การแก้ไขปัญ าการใ บ้ ริการ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตทีย่ งั ไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอต่อค ามต้องการใช้บริการของประชาชนและ นับ นุนนโยบาย
ของรัฐบาลในการพัฒนาเ ร ฐกิจดิจิทัล
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ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
กทป . ได้จดั รรเงินทุนในการ จิ ยั และพัฒนาในกิจการกระจายเ ยี ง
กิจการโทรทั น์ กิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยี ิ่งอ�าน ยค าม ะด ก
�า รับผู้พิการ ผู้ ูงอายุ รือ ผู้ด้อยโอกา ในด้านต่างๆ เช่น การ ิจัย
น ตั กรรมต้นแบบการใ บ้ ริการระบบพืน้ ฐาน า� รับอินเทอร์เน็ตประ าน
รรพ ิ่ง (Platform for Internet of Things) ร มถึงการ นับ นุน
การ ึก าเพื่อเ นอแนะการใช้คลื่นค ามถี่ �า รับการพัฒนาระบบไฟฟ้า
ใ ้มีค ามฉลาด รือระบบโครงข่าย มาร์ทกริด (Smart Grid) ของ
ประเท ไทย และการ จิ ยั อืน่ ๆ อีก ลายโครงการที่ กทป . ใ ก้ าร ง่ เ ริม
และ นับ นุน ซึ่งการด�าเนินโครงการเพื่อด�าเนินการใ ้ประชาชนได้รับ
บริการด้านกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์และกิจการโทรคมนาคม
อย่างทั่ ถึง ามารถกระตุน้ ใ เ้ กิดการลงทุนในอุต า กรรมกระจายเ ียง
กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม ร มถึงอุต า กรรมอื่นที่เกี่ย
เนื่องได้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเ ร ฐกิจของประเท
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นอกจากนี้ ผลการ ึก า ิจัยต่างๆดังกล่า ข้างต้นจะก่อใ ้เกิด
ประโยชน์ตอ่ ระบบเ ร ฐกิจและอุต า กรรมกระจายเ ยี ง โทรทั น์ และ
โทรคมนาคมโดยตรง ซึ่ ง ในระยะยา การ ่ ง เ ริ ม และ นั บ นุ น จะ
ามารถลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจากต่างประเท และลดต้นทุนการน�าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเท อีกทั้งประชาชนอีก 3.9 ล้านครั เรือนได้รับ
ชมโทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีคุณภาพดีท้ังด้านภาพที่คมชัด
รายการที่มี าระ ลาก ลายเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนารายการที่มีค าม
เ มาะกับประชาชนในแต่ช่ ง ัยซึ่งจะช่ ยเพิ่มค ามรู้ ค ามบันเทิง และ
การพัฒนาอาชีพ

ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนสังคม
กทป . ได้จัด รรเงินเพื่อด�าเนินการใ ้ประชาชนได้รับบริการด้าน
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่ ถึง
ช่ ยใ ้ประชาชนในพื้นที่ชนบท ่างไกล ามารถเข้าถึงบริการในกิจการ
กระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคมได้มากขึน้ ซึง่ จะช่ ย
ร้างค ามเท่าเทียมและลดปัญ าค ามเ ลื่อมล�้าในการเข้าถึงข้อมูล
ข่า ารของประชาชน ร มถึงเป็นการ ง่ เ ริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพ
ชี ิตของประชาชนได้อย่างทั่ ถึงและเป็นธรรม เช่น การ ่งเ ริมและ
นับ นุน การผลิตและออกอากา เนือ้ ารายการ โทรทั น์ทเี่ ป็นประโยชน์
าธารณะ การ ร้างค ามเข้าใจของคนพิการและบุคคลทั่ ไปเกีย่ กับการ
เปลีย่ นผ่านไป กู่ จิ การโทรทั น์ระบบดิจทิ ลั ร มถึงการ ร้างค ามตระ นัก
รู้ในเทคโนโลยี �า รับคนพิการในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จาก
รายการของกิจการกระจายเ ยี งและกิจการโทรทั น์ได้อย่างเ มอภาคกับ
บุคคลทั่ ไป การ ่งเ ริมการพัฒนาต้นแบบ ถานีโทรทั น์ในระบบดิจิทัล
ประเภทบริการชุมชน การพัฒนาคุณภาพการใ ้บริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินทางไกลในชนบทโดยผ่านเครือข่ายดิจทิ ลั ค ามเร็ งู เป็นต้น ซึง่ ผล
ของการด�าเนินงานต่างๆ จะเป็นตั ช่ ยผลักดันใ เ้ กิดการพัฒนาด้าน งั คม
และ ่งเ ริมใ ้ชุมชนเข้มแข็ง ามารถอยู่ได้ด้ ยตนเองอย่างยั่งยืน
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ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
การ นับ นุนการด�าเนินโครงการเพื่อ ่งเ ริมและ นับ นุน
การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการ กระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และ
กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี าร นเท ตลอดจนการด�าเนินการ
ขององค์กร ซึง่ ท�า น้าทีจ่ ดั ท�ามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบ
อาชีพ รือ ชิ าชีพตามกฎ มาย า่ ด้ ยการประกอบกิจการ กระจายเ ยี ง
และกิ จ การโทรทั น์ จ ะช่ ยพั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ค าม ามารถใ ้ กั บ
ทรัพยากรบุคคลในกิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม โดยการผลิตรายการที่มีเนื้อ า าระที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อ าธารณะ เช่น การพัฒนาองค์ค ามรู้ในกลุ่มนัก ิชาการ
นัก ิจัย นัก ึก า ร มถึงการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเ ียง
กิจการโทรทั น์ กิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยี าร นเท เพื่อ
เตรียมค ามพร้อมพัฒนาองค์ค ามรู้ และ ร้างโอกา ใ ้กับบุคลากร
ของประเท ไทย ามารถแข่งขันกับนานาประเท ได้อย่างเ มอภาค
และทัดเทียม ร มถึงการ ร้างแรงจูงใจในการพัฒนาขีดค าม ามารถ
ของผูผ้ ลิตรายการโดยการใ ร้ าง ลั กับรายการโทรทั น์ที่ ามารถผลิต
รายการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ าธารณะผ่านโครงการ NBTC Broadcasting
Award เป็นต้น
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ด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย
กทป . ได้ใ ก้ าร นับ นุนโครงการด้านการ จิ ยั และพัฒนาด้าน
กิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์และกิจการโทรคมนาคม ร มทั้ง
ค าม ามารถในการรู้เท่าทัน ื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นค ามถี่
เทคโนโลยี าร นเท อันจะช่ ยพัฒนาระบบการ ร้างค ามมั่นคง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์ การ จิ ยั และพัฒนาระบบการ ดั ญ
ั ญาณรบก น
อันมี าเ ตุมาจาก ถานี ิทยุกระจายเ ียง การ ิจัยและพัฒนาชุด
ทด อบคุณภาพ ัญญาณคลื่น ิทยุตามแน ชายแดน ร มถึงการ ิจัย
ด้านการใช้คลื่นค ามถี่ในการป้องกัน าธารณภัย เพื่อใ ้ประชาชนได้
รับค ามมั่นคงปลอดภัยในชี ิตและทรัพย์ ินเป็น �าคัญ

ด้ำนกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนแห่งรัฐ
กทป . ได้ นับ นุนนโยบายและแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เ ร ฐกิจ
และ ังคมของรัฐบาลในการยกระดับโครง ร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเ ร ฐกิจของประเท ที่มีเป้า มายเพื่อขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูงใ ้ครอบคลุมทุก มู่บ้านของประเท ไทยใ ้
ามารถเชื่อมโยงกับประเท ในภูมิภาค อีกทั้งยังได้ นับ นุนค่าใช้จ่าย
ในการ ง่ ญ
ั ญาณโทรทั น์ทใี่ บ้ ริการเป็นการทั่ ไปผ่านดา เทียม ตาม
มาตรการ ่งเ ริมการประกอบกิจการ ิทยุ กระจายเ ียง ิทยุโทรทั น์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ าธารณะ ร มระยะเ ลา 3 ปี
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ตัวอย่ำงผลงำนที่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนเงิน
จำก กทปส.
โครงการเข็มขัดน�าทางอัจฉริยะ า� รับคนพิการทาง ายตา
น่ ยงาน ม า ิทยาลัยราชภัฏบ้าน มเด็จเจ้าพระยา
จ�าน นเงิน 805,710 บาท
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� า รั บ คนพิ ก ารทาง ายตา ของม า ิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้าน มเด็จเจ้าพระยา จ�าน นเงิน 805,710 บาท เป็นอุปกรณ์ที่
ช่ ยเ ลือผู้พิการทาง ายตานับ ่าเป็นประโยชน์มาก เพราะ
จ� า น นผู ้ พิ ก ารในประเท ไทยมี ป ระมาณ
700,000 คนต่อจ�าน นประชากร 70 ล้าน
คน เท่ากับประชากร 1,000 คน มีผู้พิการ
ทาง ายตาถึง 10 คน
ลักการท�างานของอุปกรณ์นี้ ใช้
เลเซอร์เซ็นเซอร์จา� น น 1 ตั ติดไ ้บริเ ณกลางของเข็มขัด เพื่อท�า น้าที่ใน
การ แกน ิ่งกีดข างที่อยู่ด้าน น้าของผู้พิการ เมื่อเซ็นเซอร์พบ ิ่งกีดข างที่
อยู่ด้าน น้า รือเ ้นทางที่ผู้พิการก�าลังเดินผ่านในระยะ 8 เมตร เซ็นเซอร์จะ
่ง ัญญาณไปยัง น่ ยประม ลผล รือไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อ ั่งใ ้ล�าโพง
รือSpeaker ่งเ ียงแจ้งเตือนใ ้ผู้พิการทาง ายตา ลบ ลีก
รือเลี่ยงเ ้นทางดังกล่า
โครงการเข็มขัดน�าทางอัจฉริยะฯ ไม่เพียงแต่ช่ ยผูพ้ กิ ารใ ้
ได้รบั ค าม ะด กเท่านัน้ แต่ยงั ช่ ยลดอุบตั เิ ตุทอี่ าจจะเกิดขึน้
จากการชน รือ ะดุดของ ิ่งกีดข าง แต่ที่เ นือ ิ่งใด
ผู้พิการทาง ายตาได้รับรู้ถึงค ามเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ของ ังคมที่มีต่อคนพิการ

โครงการระบบติดตามและอุปกรณ์ช่ ยเ ลือ
ผู้พิการและผู้ป่ ยในการท�ากายภาพบ�าบัด
ผ่านเครือข่าย ื่อ าร
น่ ยงาน ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
จ�าน นเงิน 6,658,610 บาท

แน คิดของระบบติดตามและอุปกรณ์ช่ ยเ ลือผู้ป่ ยถูกพัฒนาโดย
การน�าระบบติดตามผลและประม ลผลภาพและอุปกรณ์ช่ ยออกก�าลังกาย
�า รับช่ ยเ ลือผู้พิการและผู้ป่ ยในการท�ากายภาพบ�าบัดมาพัฒนาเพื่อ
ท�างานร่ มกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อเครือข่าย ื่อ ารของ ูนย์
่งเ ริม ุขภาพและฐานข้อมูล รือเซิร์ฟเ อร์ของโรงพยาบาล
ิธีการท�างานแบ่งออกเป็น 3 ่ น คือ
1. อุปกรณ์ของผู้ป่ ยที่ น้าที่เก็บและ ่งข้อมูล
2. เซิร์ฟเ อร์ท�า น้าที่เก็บข้อมูล
3. ่ นของแพทย์ รือนักกายภาพบ�าบัด โดย ามารถ ื่อ ารและ
โต้ตอบกับคนไข้ผ่านคอมพิ เตอร์ รือ มาร์ทโฟนได้
โดยระบบนี้ช่ ยแก้ปัญ า 2 เรื่อง คือ
1. ผู้ป่ ยไม่ ะด กเดินทางไปโรงพยาบาล และ
2. การขาดแคลนนักกายภาพบ�าบัดทีก่ า� ลังเป็นปัญ าของประเท
ในตอนนี้
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โครงการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
แบบไร้ ายภายในบ้านอัจฉริยะ า� รับผู้ ูงอายุ
น่ ยงาน ม า ิทยาลัย งขลานครินทร์
จ�าน นเงิน 5,649,400 บาท

ประเท ไทยก�าลังก้า ู่ งั คมผู้ งู อายุ
โดย � า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เ ร ฐกิจและ ังคมแ ่งชาติ มีการคาดการณ์ ่าจะมีผู้ ูงอายุเป็น 1 ใน 4
ของประชากรทัง้ ประเท ในปี 2571 ดังนัน้ จึงมีการน�าแน คิดอินเทอร์เน็ตของ
รรพ งิ่ (Internet of Thing:IoT) มา ร้างบ้านต้นแบบอัจฉริยะเพือ่ ผู้ งู อายุ
การท�างานภายใต้ระบบ IoT มีเพียงอุปกรณ์ค บคุมเ มือนรีโมท ที่
ามารถใช้งานร่ มกับ มาร์ทโฟนที่มีอยู่แล้ เพื่อใ ้ผู้ ูงอายุที่มี
ปัญ าเรือ่ ง ขุ ภาพทีต่ อ้ งอยูล่ า� พัง ามารถขอค ามช่ ยเ ลือโดย
อัตโนมัตไิ ด้ทนั ที โดยระบบนีจ้ ะแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลทีอ่ ยู่
ใกล้ ามารถ ่งรถพยาบาลไปรับได้ทัน
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โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องแ ดงผลอัก รเบรลล์ราคาถูก
ด้ ยการใช้เทคนิค ิ กรรมย้อนรอยและ ั ดุน ัตกรรมใ ม่
�า รับเครื่องคอมพิ เตอร์ แท็บเล็ต และโทร ัพท์ มาร์ตโฟน
น่ ยงาน ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ
จ�าน นเงิน 8,960,920 บาท

โครงการพั ฒ นาต้ น แบบ
เครื่ อ งแ ดงผลอั ก รเบรลล์
ราคาถู ก ด้ ยการใช้ เ ทคนิ ค
ิ กรรมย้ อ นรอยและ ั ดุ
น ัตกรรมใ ม่ �า รับเครื่อง
คอมพิ เตอร์ แท็บเล็ต และโทร พั ท์ มาร์ตโฟน ด้ ยการใช้เทคนิค ิ กรรม
ย้อนรอยและ ั ดุน ัตกรรมใ ม่
การ ร้างเครือ่ งแ ดงผลอัก รเบรลล์และซอฟต์แ ร์ นับ นุนอุปกรณ์
เพือ่ ทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเท ทีม่ รี าคาแพง เพือ่ ใ ผ้ พู้ กิ ารทาง ายตา
คนไทย ามารถเข้าถึงได้และได้รบั การ กึ าขัน้ พืน้ ฐาน ลดค ามเ ลือ่ มล�า้ ทาง
ังคม โดยการน�าเอา ั ดุน ัตกรรมใ ม่มาใช้แทนแบบเดิมที่จะท�าใ ้เครื่อง
แ ดงผลมีราคาทีถ่ กู ลงมีขนาดเล็กลงใ ้ ามารถพกพาได้และ ามารถใช้ร่ มกับ
เครื่องคอมพิ เตอร์ รือโทร ัพท์ มาร์ตโฟนได้
ปัจจุบันประเท ไทยมีตั เลขผู้พิการท่าง ายตาด รือ ายตาเลือนราง
ก า่ 600,000 คน ถือเป็นร้อยละ1 ของจ�าน นประชากรทัง้ ประเท ในจ�าน น
นี้ที่ผู้ได้รับการ ึก าขั้นพื้นฐานเพียง 11,000 คนเท่านั้น กทป . คาด ัง ่า
โครงการนีจ้ ะเพิม่ โอกา ใ ผ้ พู้ กิ ารทาง ายตาได้มกี าร กึ าทัดเทียมกับบุคคล
ทั่ ไปใน ังคม
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โครงการเตือนภัยช้างผ่านระบบการ ื่อ ารเคลื่อนที่
และเครือข่ายคอมพิ เตอร์
น่ ยงาน ภาค ิชา ิ กรรมคอมพิ เตอร์ คณะ ิ กรรม า ตร์
ม า ิทยาลัยม ิดล
จ�าน นเงิน 3,245,020 บาท
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งาน ิจัยนี้เ นอแน ทางการเตือนภัยช้าง โดยแจ้งเตือนการบุกรุกของ
ช้างล่ ง น้าใ แ้ ก่ผคู้ นในชุมชน เพือ่ ลีกเลีย่ งการเผชิญ น้ากันระ า่ งมนุ ย์
กับช้าง ซึง่ ระบบการแจ้งเตือนประกอบด้ ยระบบ ดั คลืน่ การ นั่ ะเทือนด้ ย
เซนเซอร์ จี โ อโฟน ยื น ยั น ค ามถู ก ต้ อ งด้ ยภาพช้ า งที่ ถ ่ า ยได้ จ ากกล้ อ ง
อินฟราเรด
จากการทดลองลัก ณะของการเดินของเท้า ตั แ์ ละน�า้ นัก โดยระบบ
แจ้งเตือนการบุกรุกของช้างทางระบบ LAN โปรโตคอล TCP/IP ซึ่งจะ ่งผ่าน
จานดา เทียมไปยัง อื่ งั คมออนไลน์ และจด มายอิเล็กทรอนิก ์ โดย ามารถ
รับข่า ารทางคอมพิ เตอร์และโทร พั ท์เคลือ่ นที่ ตลอดจนแจ้งเตือนผ่าน ทิ ยุ
อื่ ารและไฟ ญ
ั ญาณแจ้งเตือนภัยในท้องถิน่ โดยค ามถูกต้องของ ญ
ั ญาณ
นั่ ะเทือนยืนยันด้ ยภาพอินฟราเรดในการทด อบมีค ามถูกต้องร้อยละ 96
�า รับการ ิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่า
ามารถช่ ยลดค าม
ขัดแย้งระ า่ งคนกับช้างใ ้ ามารถอยูร่ ่ มกันได้ ช่ ยรัก า มดุลของป่าและ
ัต ์ ใ ้อยู่ร่ มกับมนุ ย์ลดการเผชิญ น้าต่อกันได้

โครงการการเข้าถึงบริการ ื่อ าร ิทยุ-โทรทั น์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า ในประเท ไทย
น่ ยงาน มูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์
จ�าน นเงิน 1,870,500 บาท

โครงการนี้มุ่งเน้นประชาชนทุกกลุ่มในประเท เข้าถึงบริการ ื่อ ิทยุ
กระจายเ ียงและกิจการโทรทั น์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชนเผ่า โดยที่ผ่านมา
การพัฒนาระบบ อื่ าร ทิ ยุและโทรทั น์ถกู พัฒนามากขึน้ แต่คนบางกลุม่ ยัง
ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม ชาติพันธุ์ ที่มีปัญ าในเรื่องของ
ภา าในการน�าเ นอ จึงไม่เข้าใจเนื้อ าของข้อมูล ดังนั้นโครงการนี้ จึงจัดท�า
โดยมี ตั ถุประ งค์ใ ป้ ระชาชนและผูบ้ ริโภคกลุม่ ชาติพนั ธุร์ บั รูก้ ารเปลีย่ นแปลง
ในด้านกิจการกระจายเ ียงและกิจการโทรทั น์
ทั้งนี้มีการร บร ม ภาพปัญ า ค ามต้องการและแน ทางแก้ไข
ในด้านที่เกี่ย ข้องกิจการกระจายเ ียงและกิจการโทรทั น์ของผู้บริโภคกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ร้างแน ทางการก�ากับดูแลกิจการกระจายเ ยี งและกิจการโทรทั น์
และการมี ่ นร่ มของกลุ่มชาติพันธุ์
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การจัด รรเงิน นับ นุนการด�าเนินโครงการจัดใ ้มีบริการอินเทอร์เน็ต
ค ามเร็ ูงและ ัญญาณโทร ัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+)
คณะกรรมการกองทุนฯ มีมติเ ็นชอบแผนงาน การจัดตั้งบริการ
อินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูงและ ัญญาณโทร ัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบของ
ประเท โดยเฉพาะในพื้นที่ ่างไกล ซึ่งไม่มีเอกชนรายใดจะเข้าไปลงทุนอย่าง
เร่งด่ น เพราะตระ นัก ่าการ ื่อ ารเป็นเรื่องจ�าเป็นของคนใน ังคมที่ต้องมี
การติดต่อ ื่อ ารกัน
เนือ่ งจากแผนยุทธ า ตร์ของ ก ทช. ทีต่ อ้ งการใ ม้ บี ริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่ ถึง เป็นงานบริการเพื่อ ังคมและใ ้บริการประชาชน เพื่อ
ลดช่อง ่างของคนที่อยู่ในชนบท า่ งไกลค ามเจริญ โดยใช้งบลงทุนประมาณ
13,819.64 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้แบ่งออกเป็น 1.โครงการ ลักที่ต้องติดตั้ง
ระบบโครงข่าย มีมูลค่า12,989.69 ล้านบาท และ 2.โครงการ นับ นุน
ด้านงานบริการมูลค่า 829.95 ล้านบาท ตามแน ทางที่ ก ทช. ได้เคยอนุมัติ
ไ ้ก่อน น้านี้
ปัจจุบัน การติดตั้งระบบโครงข่ายมีค ามคืบ น้าร้อยละ 15 และ
ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้า มายร้อยละ 60 คาด า่ โครงการจะแล้ เ ร็จ ามารถเปิด
ใ ้บริการได้ประมาณ ิ้นปี 2561

� า รั บ โครงการใ ้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ค ามเร็ ู ง และ ั ญ ญาณ
โทร ัพท์เคลื่อนที่อีก 7 โครงการ มูลค่า 829.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานบริการ
ลังจากที่มีการติดตั้งโครงข่าย มบูรณ์แล้ โดยงานบริการอินเทอร์เน็ตและ
โทร ัพท์เคลื่อนที่ เป็นโครงการต่อเนื่องอีก 5 ปี
อย่างไรก็ตาม กทป . ยังรับผิดชอบโครงการจัดใ ม้ บี ริการอินเทอร์เน็ต
ค ามเร็ ูงและ ัญญาณโทร ัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ มู่บ้านในพื้นที่
่างไกลชายขอบ( Zone C+) จ�าน น 10 ัญญา มูลค่า 12,989.69 ล้านบาท
เป็นโครงการที่ า� นักงาน ก ทช. ได้ลงนามใน ัญญาไปก่อน น้านี้
โครงการอินเทอร์เน็ตค ามเร็ ูงและ ัญญาณโทร ัพท์เคลื่อนที่ใน
พื้นที่ ่างไกลชายขอบในถิ่นทุรกันดาร เป็นงานที่ลดช่อง ่างใ ้กับประชาชน
ในพื้นที่ต่างๆ ไม่ ่าจะบนภูเขา รือแน ขอบชายแดงของประเท ท�าใ ้
ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงระบบ ื่อ ารและเทคโนโลยีเท่าเทียมกันทั้งประเท
กทป . มุง่ งั ใ ป้ ระชาชนทุก มูบ่ า้ นที่ า่ งไกล และตามชายขอบของ
ภูมปิ ระเท มีโอกา ใช้งานอินเทอร์เน็ตคุณภาพดีในราคาประ ยัด เพือ่ ยกระดับ
โครง ร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเ ร ฐกิจของประเท ร มถึง
พัฒนาคุณภาพชี ติ ของประชาชนใ ม้ คี ามรู้ พร้อมการรับรูข้ อ้ มูลข่า ารต่าง
ทั่ โลก และการค้นค ้าข้อมูล เพิ่มพูลค ามรู้จากระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใ ้
ประชาชนทุกภาค ่ นได้รับค ามเท่าเทียมกัน
ขณะเดีย กัน กทป . ยังมีเป้า มายเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ค ามเร็ ูงเชื่อมโยงกับประเท ต่างๆในภูมิภาคนี้ ท�าใ ้ประชาชน ามารถเข้า
ถึงบริการพื้นฐานของรัฐ เช่น บริการการ ึก า ุขภาพ ข้อมูล การเรียนรู้
ตลอดชี ิต และ นับ นุนการท�าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล ตามนโยบายและ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเ ร ฐกิจและ ังคมของรัฐบาล

การจัด รรเงินกองทุน นับ นุนโครงการ นับ นุนประชาชนในการเปลีย่ น
ผ่านไป ู่การรับชมโทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อ นับ นุนใ ้
ประชาชนได้เข้าถึงบริการโทรทั น์ภาคพื้นดินเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริ ารกองทุ น ฯมี ม ติ เ ็ น ชอบ นั บ นุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัด รรเงินกองทุน นับ นุนใ ้ประชาชน ามารถ
รับชมโทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งใน
ระยะที่ 2 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด รร ตามค�า ั่ง
ั น้าคณะรัก าค าม งบแ ่งชาติ โดยใช้ ิธีการใ ้ประชาชนใช้
บัตรประชาแบบเอนกประ งค์ (Smart card) ตร จ อบ ิทธิ ณ
จุดใ บ้ ริการทีก่ า� นดไ ้ เชือ่ มต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนรา ฎร
ของกรมการปกครอง ในการยืนยันรับ ิทธิ
โดยที่ผ่านมา ครั เรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีผู้อยู่อา ัยแต่
ไม่มีเจ้าบ้าน กับครั เรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่ ครา และมีเจ้าบ้าน
ไม่ได้รับคูปองในในระยะที่ 1 มีจ�าน นมาก ซึ่งคณะกรรมการ
กองทุนฯ จึงได้ท�าการอนุมัติ งเงิน 2,749.42 ล้านบาท เพื่อใ ้
ประชาชนมี ิทธิ์รับชมโทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลทั่ ถึง
ทุกครั เรือน
ทาง �านักงาน ก ทช. มีเป้า มายที่จะแจกคูปองแลกซื้อ
กล่องรับ ัญญาณโทรทั น์ระบบดิจิทัลประมาณ 3.985 ล้าน
ครั เรือน ตามนโยบายการเปลี่ยนผ่านไป ู่การรับชมโทรทั น์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อใ ้ประชาชน
ได้เข้าถึงบริการโทรทั น์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทัลได้ทั่ ทั้งประเท
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กำรแจกและกำรแลกคูปองภำยใต้โครงกำรสนับสนุนประชำชน
ในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่กำรรับชมโทรทัศน์ภำคพื้นดินในระบบดิจิทัล

กำรแจก
คูปอง

จ�ำนวนคูปอง
(ล้ำนฉบับ)

มีกำรน�ำคูปอง
คิดเป็น มำแลกคิ
ดเป็นมูลค่ำ
ร้อยละ
(ล้ำนบำท)

จ�ำนวน
แจก

จ�ำนวน
ใช้สิทธิ์แลก

ระยะที่ 1

13.57

8.72

64

5,748.37

ระยะที่ 2

3.98

1.11
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707.01

รวม

17.55

9.83

6,455.38

การจัด รรเงินกองทุน นับ นุนค่าใช้จ่ายในการ ่ง ัญญาณโทรทั น์ที่ใ ้
บริการเป็นการทั่ ไปผ่านดา เทียม
การประชุมคณะกรรมการบริ ารกองทุนฯ มีมาตรการ ่งเ ริมการ
ประกอบกิจการ ิทยุกระจายเ ียง ิทยุโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์ าธารณะ โดยมีการ นับ นุนค่าใช้จ่าย �า รับบริการโทรทั น์
าธารณะทีน่ ามาออกอากา ผ่านดา เทียมซึง่ มี ตั ถุประ งค์เพือ่ ใ ป้ ระชาชน
ชา ไทยที่พ�านักในต่างประเท ได้รับข้อมูลข่า ารทั่ ถึง ถานี ิทยุโทรทั น์
กองทัพบก และช่องรายการ ถานีโทรทั น์ดา เทียมไทยที โี กลบอลเน็ตเ ริ ค์
(Thai TV Global Network: TGN) งเงิน 216 ล้านบาท เป็นระยะเ ลา 3 ปี
(ตั้งแต่ ันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง 9 มกราคม 2563)
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โดย นั บ นุ น เฉพาะค่ า เช่ า
ดา เทียม ซึ่งคณะกรรมการกองทุน
เ ็นชอบแน ทางการ นับ นุนค่าใช้
จ่ายการ ่ง ัญญาณโทรทั น์ ที่ใ ้
บริ ก ารเป็ น การผ่ า นดา เที ย ม การ
นับ นุนค่าใช้จ่าย ในการ ่ง ัญญาณ
โทรทั น์ ทีใ่ บ้ ริการเป็นการผ่านดา เทียม
ตามค ามคมชัดที่ได้รับใบอนุญาต
ทัง้ นีป้ ระชาชนจะต้อง ามารถรับชมบริการโทรทั น์ได้อย่างทั่ ถึง โดย
กทป . มีการ นับ นุนค่าใช้จา่ ย ในการ ง่ ญ
ั ญาณจ�าน น 32 ช่อง ญ
ั ญาณ
ดา เทียม ( รือ 16 ช่องโทรทั น์) และค ามคมชัด งู จ�าน น 20 ช่อง ญ
ั ญาณ
ดา เทียม ( รือ 10 ช่องโทรทั น์) มีการใช้งบประมาณประมาณ 616,464,000
บาท
โดยปีแรกมีการ นับ นุนไปแล้ ประมาณ 185,783,000 บาท ช่ ง
จ�าน น 26 ช่อง นอกจากนี้ ใน ่ นของ า� นักงาน ก ทช. เป็นผู้อนุมัติค่าใช้
จ่ายใ ้กับผู้รับใบอนุญาตไปแล้ ประมาณ 265,460,000 บาท
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ส�ำนักงำนกองทุนวิจัยและพัฒนำ
า� นักงานกองทุน จิ ยั และพัฒนา เป็น น่ ยงานภายใน า� นักงาน
ก ทช. มี น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย กั บ การ นั บ นุ น
การด�าเนินงานของคณะกรรมการ บริ ารกองทุน จิ ยั และพัฒนากิจการ
กระจายเ ียง กิจการโทรทั น์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
าธารณะ และงานทั่ ไป ใ เ้ ป็นไปตาม ตั ถุประ งค์ของกองทุน จิ ยั และ
พัฒนาฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ มาย โดยมีผู้จัดการ
กองทุน จิ ยั และพัฒนาเป็นผูบ้ ริ ารของ า� นักงานกองทุน จิ ยั และพัฒนา
ใน �านักงานกองทุน ิจัยและพัฒนา มีการแบ่ง ่ นงานภายใน
ออกเป็นเป็น 4 ่ นงาน ประกอบด้ ย
1. ่ นนโยบายและแผน รับผิดชอบในการทบท นปรับปรุง
กฎระเบียบ จัดท�าแผนการจัด รรเงินกองทุน แผนยุทธ า ตร์ การรู้
เท่าทัน อื่ ร มถึง นับ นุนการด�าเนินงานของกองทุนพัฒนา อื่ ปลอดภัย
และ ร้าง รรค์
2. ่ น เิ คราะ แ์ ละติดตามประเมินผล รับผิดชอบในการ เิ คราะ ์
โครงการ บริ ารจัดการทรัพย์ นิ ทางปัญญา ร มถึงการบริ ารโครงการ
และติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับการ นับ นุน
3. ่ นภาพลั ก ณ์ ก องทุ น ิ จั ย และพั ฒ นา รั บ ผิ ด ชอบการ
ประชา ัมพันธ์และเ ริม ร้างภาพลัก ณ์ของ กทป . ผ่าน ื่อต่างๆ ร ม
ถึงการผลิต ื่อและด�าเนินกิจกรรมค ามร่ มมือระ ่างประเท
4. ่ นการบัญชีและงบประมาณ รับผิดชอบงานธุรกรรมในบัญชี
เงินฝากของ กทป . จัดท�าบัญชี งบดุลการเงิน ร มถึงการจ่ายเงินและ
จัดท�ารายการ ถานะทางการเงิน
5. ่ นงานอ�าน ยการ รับผิดชอบในงาน ารบรรณ งานทรัพยากร
บุคคล งานครุภัณฑ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ มาย
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ผู้จัดกำรกองทุน

ส่วน
นโยบำยและแผน

ส่วน
วิเครำะห์ติดตำม
และประเมินผล

ส�ำนักงำน
กองทุนวิจัยและพัฒนำ

งำนอ�ำนวยกำร
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ส่วนกำรเงิน
กำรบัญชีและ
งบประมำณ

ส่วน
ภำพลักษณ์
กองทุนวิจัย
และพัฒนำ

บทส่งท้ำย
�านักงานกองทุน ิจัยและพัฒนา ได้ปฏิบัติ น้าที่ตามนโยบายและ
ยุทธ า ตร์ โดยได้มุ่งเน้นปรับปรุงประ ิทธิภาพของกระบ นการและระบบ
งานใ ม้ คี ามทัน มัยและเ มาะ มตามมาตรฐาน ากลและมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับการ ่งเ ริมและ นับ นุนจาก กทป . ร มทั้ง
พัฒนาระบบเทคโนโลยี าร นเท เพื่ออ�าน ยค าม ะด กในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลของการด�าเนินงานท�าใ ้ กทป . ามารถขับเคลื่อน
ยุทธ า ตร์ และจัด รรเงินทุนตามเป้า มายที่ก�า นดไ ้ และ ามารถ ร้าง
และขยายเครือข่ายทั้งในและต่างประเท ในการด�าเนินการใ ้ประชาชนได้รับ
บริการด้านกิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์และกิจการโทรคมนาคมอย่าง
ทั่ ถึง ง่ เ ริมชุมชนและ นับ นุนผูป้ ระกอบกิจการบริการชุมชน ง่ เ ริมและ
นับ นุนการพัฒนาทรัพยากร ื่อ ารการ ิจัยและพัฒนาฯ ร มทั้งการรู้เท่า
ทัน ื่อ
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมานี้ กทป . ได้ขบั เคลือ่ นนโยบายและแผนยุทธ า ตร์
ตามแผนแม่บทกองทุน ิจัยและพัฒนากิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์
และกิจการโทรคมนาคมระยะเ ลา 5 ปี (พ. . 2560-2564) โดยได้ก�า นด
Roadmap การ จิ ยั พัฒนาทีก่ อ่ ใ เ้ กิดน ตั กรรมด้านการกระจายเ ยี ง โทรทั น์
และโทรคมนาคม และทิ ทางการ ิจัยและพัฒนาที่ตอบ นองต่ออนาคตของ
ประเท ซึง่ มีค าม อดคล้องเพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาลบนพืน้ ฐาน Thailand
4.0 ร มทั้งได้จัด รรเงินเพื่อ นับ นุนการด�าเนินโครงการ �าคัญ ได้แก่
โครงการจัดใ ม้ บี ริการอินเทอร์เน็ตค ามเร็ งู และ ญ
ั ญาณโทร พั ท์เคลือ่ นที่
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ซึ่ ง โครงการจะมี ่ นช่ ยกระจายบริ ก าร
โทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่ ถึงใ ้ประชาชน มู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ ามารถ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตค ามเร็ งู ในทุก มูบ่ า้ น และยกระดับโครง ร้างพืน้ ฐาน
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โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเ ร ฐกิจของประเท การ นับ นุนค่าใช้จา่ ยในการ
่ง ัญญาณโทรทั น์ที่ใ ้บริการเป็นการทั่ ไปผ่านดา เทียม ใ ้ประชาชน
ามารถรับชมบริการโทรทั น์ที่เป็นการทั่ ไปได้อย่างทั่ ถึง ในระยะเ ลา 3 ปี
โครงการ นับ นุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไป ู่การรับชมโทรทั น์ภาค
พื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อใ ้ประชาชน 3.9 ล้านครั เรือน ได้เข้าถึงบริการ
โทรทั น์ภาคพืน้ ดินเพิม่ เติม การ นับ นุนการด�าเนินโครงการประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการกระจายเ ียง กิจการโทรทั น์และกิจการ
โทรคมนาคม ร มถึงการ จิ ยั และพัฒนาน ตั กรรมทีเ่ กีย่ ข้อง 13 โครงการ ได้
จัด รรเงินใ ้กองทุนพัฒนา ื่อปลอดภัยและ ร้าง รรค์ ประจ�าปี 2560 และ
ก�า นดปฏิทินการจัด รรเงินกองทุน ประจ�าปี 2561 และกรอบ งเงินการ
จัด รรเงินกองทุนประจ�าปี 2561 จ�าน น 1,500.00 ล้านบาท
นอกจากนี้ กทป . ยังได้จัด รรเงิน นับ นุนการด�าเนินโครงการตาม
มาตรา 52 ได้ตามเป้า มายทีก่ า� นดไ ้ ร มทัง้ ได้ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ลักเกณฑ์
ที่เกี่ย ข้องใ ้การบริ ารจัดการ กทป . ด้านต่างๆ เพื่อใ ้ ามารถปฏิบัติงาน
ด้ ยค ามร ดเร็ ามารถบริ ารโครงการและติ ด ตามประเมิ น ผลใ ้ มี
ประ ทิ ธิภาพยิง่ ขึน้ ก่อเกิดผลดีตอ่ พัฒนากิจการกระจายเ ยี ง กิจการโทรทั น์
และกิจการโทรคมนาคมใ ป้ ระชาชนได้รับคุณภาพและบริการที่ดี และ ามารถ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารดั ง กล่ า อย่ า งทั่ ถึ ง ร มทั้ ง ยั ง มี ่ น � า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเท ไทย ใน ลายมิติ ได้แก่ด้านเ ร ฐกิจ ังคม การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ย์ และด้านค ามมั่นคงปลอดภัย และด้านการ นับ นุนการด�าเนินงาน
แ ง่ รัฐ ท�าใ ป้ ระชาชนในประเท มีคณ
ุ ภาพชี ติ ทีด่ ขี นึ้ โดยตลอดระยะเ ลาใน
การท�างาน 8 ปีที่ผ่านมาภาย ลังก่อตั้ง นับ ่าเป็นระยะเ ลาเกือบท รร ที่
กทป . ได้อยู่ร่ มกับ ังคมไทยเพื่อ ร้าง รรค์ประโยชน์ต่อ าธารณะและ
ประเท ชาติ
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“กทปส.”
สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชนสาธารณะ
888 ชั้น 6-7 อาคารไอทาวเวอร ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 554 8116
โทรสาร : 02 554 8100
http://btfp.nbtc.go.th
Facebook : BTFPNEWS

