
 หนา   ๔๑ 
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ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ
เร่ือง  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที ่ ๒   

(พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  

ตามบทบัญญัติในมาตรา  ๕๑  (๑)  มาตรา  ๕๐  ประกอบกับมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติองคกร

จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  

ตอเนื่องจากแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐  ซ่ึงจะหมดวาระการบังคับใช 

ในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๑   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  จึงประกาศกําหนดแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม   

ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  ไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ วิสัยทัศน 

  กิจการโทรคมนาคมไทยเขมแข็ง  แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  ประชาชนมี 

สวนรวม  มีบริการโดยทั่วถึง  รองรับการหลอมรวมเทคโนโลยี  สูมาตรฐานสากลอยางย่ังยืน  ภายใต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 

ขอ ๒ หลักการสําคัญ   

  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  อยูบนพื้นฐาน

หลักการสําคัญคือ   

  ๒.๑ กํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเทาที่จําเปน   

  ๒.๒ มุงเนนการบังคับใชกฎ  กติกา  ใหเกดิการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและ

เทาเทียมกัน 

  ๒.๓ ยึดมั่นและคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนโดยรวมเปนหลัก 
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ขอ ๓ ความสอดคลอง 

  แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑  -  ๒๕๕๓)  ดําเนินการ

บนพื้นฐานความสอดคลองกับกฎหมาย  ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  

และกิจการโทรคมนาคม   พ .ศ .   ๒๕๔๓   พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม   

พ.ศ.  ๒๕๔๔  พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๘  และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติ

การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  นโยบายรัฐบาล  และแผนหลัก 

ของประเทศ  ไดแก  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕)  

และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  สังคม  

การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยีและธุรกิจโทรคมนาคม 

  โดยเฉพาะเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  

มีบทบัญญัติสําคัญที่ เกี่ยวของกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไวในมาตรา  ๔๗  ที่กําหนดให   

คลื่นความถี่ที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และโทรคมนาคม  เปนทรัพยากรส่ือสาร 

ของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ  การดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  จะตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิ่น  ทั้งในดานการศึกษา  วัฒนธรรม   ความมั่นคงของรัฐ  

ประโยชนสาธารณะอื่น  และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชน 

มีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสิทธิสวนบุคคลและเสรีภาพในการติดตอส่ือสารของ

ประชาชน  รวมทั้งในหมวด  ๕  แนวนโยบายแหงรัฐ  ในมาตรา  ๘๓  ที่กําหนดใหรัฐตองสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาตรา  ๘๔  (๕)  ที่กําหนดใหการ

กํากับการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม  ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาทางตรง

หรือทางออม  และคุมครองผูบริโภค  ซ่ึงแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  

ไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  เพื่อความสอดคลองกันในกรอบแนวทาง

การพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศอยางย่ังยืนตอไป   
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ขอ ๔ สาระสําคัญการพัฒนากิจการโทรคมนาคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การพัฒนากิจการโทรคมนาคมบนพื้นฐานการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใช  เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 
ที่สําคัญ  ๘  ดาน  ดังนี้   

  ๔.๑ ดานการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม   
    การกํากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใหมีการแขงขันโดยเสรี 

อยางเปนธรรมที่ เปนรูปธรรม  บนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน  และการเพิ่มโอกาสการเขาสูตลาดของ   
ผูประกอบกิจการโทรคมนาคม  การกําหนดหลักเกณฑ  และกฎ  กติกาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและการใหบริการโทรคมนาคมใหม ๆ  เชน  3G,  BWA  ,  WiMax,  NGN  เปนตน   
การกํากับดูแลและการบังคับใชหลักเกณฑและเง่ือนไขตาง ๆ  ที่ไดประกาศใชแลวใหบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ  เชน  มาตรการปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรม 
ในการแขงขัน  และการกําหนดหลักเกณฑ  กฎ  กติกาที่จําเปนใหครบถวน  อาทิ  หลักเกณฑการกํากับ
ดูแลดานราคา  สิทธิแหงทางในการใหบริการโทรคมนาคม  เปนตน  โดยมีจํานวนผูประกอบการ 
ที่พอเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและความสามารถของประเทศ  ดวยการลงทุนอยางเหมาะสม  พยายาม 
ใชศักยภาพของประเทศใหมากขึ้นตามลําดับ   นําไปสูการใหบริการโทรคมนาคมที่มี คุณภาพ   
ราคาเปนธรรม   และมีบริการที่หลากหลาย  เพื่อใหประชาชนไทยมีโอกาสได เลือกใชบริการ
โทรคมนาคมใหเหมาะสมกับสภาวการณครองชีพ  และรายไดของตนเอง   

  ๔.๒ ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
    มุงเนนการสรางองคความรูแกประชาชนผูใชบริการโทรคมนาคม  ในเรื่องที่

เกี่ยวของกับการใชบริการ  การคุมครองสิทธิสวนบุคคล  เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร  การดูแลรักษา
สิทธิประโยชนของตนเองในการใชบริการ  การเลือกใชบริการตามความเหมาะสม  การเสริมสราง 
ความเขมแข็งของเครือขายการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ใหครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่   
และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งระบบการคุมครองผูบริโภคพัฒนาไปสูการมีสวนรวมของผูใชบริการ
โทรคมนาคม  ในการกําหนดทิศทางและพัฒนาคุณภาพการใหบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนแก
ประชาชนอยางแทจริง  โดยประชาชนผูใชบริการไดใชบริการโทรคมนาคมอยางพอเพียง  เหมาะสมตอ
สถานภาพของตนเอง  ไมถูกเอารัดเอาเปรียบดานราคาและคุณภาพ  และรูเทาทันในขอมูลขาวสาร 
การโฆษณาของผูประกอบการ   
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  ๔.๓ ดานการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม 
    มุงเนนการเรงนําบริการโทรคมนาคมซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่มีความ

จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนในปจจุบัน  มาใชใหเกิดประโยชนในอันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและสังคมไทย  โดยเฉพาะในทองถิ่นชนบทหางไกล  อาทิ  การใชโทรคมนาคมเพื่อพัฒนา
การศึกษา  การสาธารณสุข  โดยการสรางโอกาสใหแกประชาชนในพื้นที่ชนบทหางไกล  และประชาชน
กลุมเปาหมายผูดอยโอกาสทางสังคมไดมีโอกาสในการเขาถึงบริการโทรคมนาคมตามความเหมาะสม  
การสงเสริมใหมีการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานใหครอบคลุมและทั่วถึง  การจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะมาใชใหเกิดประโยชน  รวมทั้งนําเทคโนโลยีใหม ๆ  
ที่เหมาะสม  มีตนทุนที่สามารถยอมรับได  มาปรับใชในการใหบริการโทรคมนาคม  ใหเกิดความ 
เทาเทียมในการใชบริการ  บนมาตรฐานคณุภาพและอัตราคาบริการที่เหมาะสม   

  ๔.๔ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
    ทรัพยากรโทรคมนาคม  ประกอบดวย  ทรัพยากรตามธรรมชาติ  ไดแก   

คลื่นความถี่และเลขหมายโทรคมนาคม  และทรัพยากรที่มนุษยสรางข้ึน  เชน  โครงขาย  เสา  ทอ  อาคาร  
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   เปนตน  ซ่ึงใชเพื่อการใหบริการโทรคมนาคม   โดยที่ทรัพยากร
โทรคมนาคมตามธรรมชาตินั้น  เปนทรัพยากรที่มีคาและมีอยูอยางจํากัด  เปนสมบัติของมนุษยชาติ 
ทั้งโลก  แตสามารถแบงปนการใชงานได  ทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการ  โดยการจัดทําแผน   
การจัดทําหลักเกณฑการจัดสรร  การกํากับดูแล  และการตรวจสอบการใชงาน  เพื่อการแบงปนและการ
ใชงานทรัพยากรโทรคมนาคมดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  คุมคา  และพอเพียงตอการใชงาน  
ฉะนั้น  แนวทางการบริหารจัดการการใชทรัพยากรคล่ืนความถี่และเลขหมายโทรคมนาคม  จึงมีความ
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชอยางเขมงวดและเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

    แผนแมบทกิจการโทรคมนาคมดานการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
จึงมุงเนนใหมีการใชงานทรัพยากรโทรคมนาคมอยางคุมคาและพอเพียงตอความตองการใชงาน   
โดยเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวมเปนสําคัญ   

  ๔.๕ ดานการบริหารเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม   
    มุงเนนใหมีการใชเทคโนโลยีใหมในการใหบริการโทรคมนาคมอยางมี

มาตรฐาน  เหมาะสม  เพิ่มทางเลือกและคุณภาพของการใหบริการตอผูบริโภค  รวมทั้งความสามารถ 
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ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมซึ่งเปนทรัพยากรโทรคมนาคมที่มนุษยสรางข้ึน  อันไดแก  
โครงขายโทรคมนาคม   ทอ  เสา  อาคาร  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ที่ใชเพื่อการใหบริการ
โทรคมนาคม   โดยมุงเนนใหมีการใชงานรวมกัน  หรือลงทุนรวมกันพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
โทรคมนาคมของประเทศใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี  ตามความ
เหมาะสมกับสภาวการณของประเทศ  และสอดคลองตอหลักการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม  
รวมถึงใหสามารถเชื่อมตอและใชงานรวมกันไดเสมือนเปนโครงขายเดียวกันทั่วประเทศ  สนับสนุนใหมี
การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม   เพื่อกาวไปสูสังคมที่มีการใชบริการ 
บรอดแบนดอยางกวางขวาง  อันจะสงผลใหประชาชนสามารถเรียนรูผานระบบโทรคมนาคมในทุกพื้นที่  
และสามารถนํามาใชงานในการสงเสริมการบริการสาธารณสุข  ความปลอดภัยในการดํารงชีวิต 
สูประชาชนไดอยางทั่วถึง  รวมทั้งการรักษาคุณคาของวัฒนธรรมที่ดีตอสังคมไวดวย 

  ๔.๖ ดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม  และบุคลากรโทรคมนาคม   
    มุ ง เนนการสง เส ริมให เกิดการลงทุนในประเทศดานอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมตามศักยภาพของประเทศ  อยางคอยเปนคอยไปตามขั้นตอน  จนเกิดความคุมทุน  และ
สามารถแขงขันไดในอนาคต   โดยการประสานกับหนวยงานตาง  ๆ   อย างกว างขวาง   ทั้ ง
สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ผูประกอบการผลิต  หนวยงานของรัฐและเอกชน  รวมทั้งหนวยงาน 
ในตางประเทศ  ใหสามารถทํางานรวมกันอยางใกลชิดเกี่ยวโยงเปนกระบวนการเดียวกันในการสงเสริม
การพัฒนาบุคลากรดานโทรคมนาคม   การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรคมนาคม   เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  การพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
และทรัพยสินทางปญญา   

  ๔.๗ ดานการสงเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ   
    มุงเนนการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจที่ไมแสวงหากําไร  โดย

สงเสริมใหมีการใชโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  อยางมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งการสงเสริมใหกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจภาคประชาชนมีความเขมแข็ง  สามารถดูแล
ชวยเหลือสังคมของตนเองและประเทศชาติ  นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหหนวยงานโทรคมนาคม 
เฉพาะกิจเพื่อประโยชนสาธารณะ  ไดมีการสื่อสารถึงกันไดดวยเทคโนโลยีที่ประหยัดแตมีประสิทธิภาพ   
เพื่อรวมประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ  คาใชจายเหมาะสม   
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แตเกิดประโยชนสูงสุด  โดยเฉพาะอยางย่ิงในการปองกันและแกไขความเสียหายจากภัยพิบัติของ
ธรรมชาติ  และสาธารณภัยตาง ๆ  ดวย 

  ๔.๘ ดานการพัฒนาองคกร 
    มุงเนนการพัฒนาบุคลากรดวยวัฒนธรรมของความซื่อสัตย  สุจริต  เพื่อเปน

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอยางสูง  โดย
ใชการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยองคความรูและระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยเหมาะสม  ในการ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  ดวยความประหยัด  รวมถึงการจัดหารายไดตามกฎหมายใหเหมาะสมกับรายจาย 
ตาง ๆ  ในการบริหารงาน  มุงประโยชนของประชาชนผูใชบริการโทรคมนาคม  โดยหลักของความ
พอประมาณ  สมเหตุสมผล  ทั้งปริมาณ  คุณภาพ  รวมทั้งคาใชจายในการกํากับดูแลที่อยูบนพื้นฐาน 
ของตนทุนในการบริหารจัดการที่ เหมาะสม   โดยคาดหวังใหเปนองคกรที่ ย่ังยืน  มีองคความรู   
และหลักธรรมาภิบาล   

ขอ ๕ ยุทธศาสตร  แนวทางและเปาหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในระยะ  ๓  ป
(พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓) 

  ๕.๑ ดานการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
    เพื่อผลักดันใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมให เปนรูปธรรม 

อยางแทจริง  บนพื้นฐานที่เทาเทียมกัน  และผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดไดโดยไมถูกกีดกัน 
หรือถูกเอาเปรียบจากผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาด  ในระยะ  ๓  ปขางหนา  จึงไดกําหนด 
ยุทธศาสตร เปาหมาย   และแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาดานการแขงขันโดยเสรีอยาง 
เปนธรรมไว  ดังนี้ 

    ๕.๑.๑ ยุทธศาสตร  ที่  ๑  การสงเสริมการเขาสูตลาด   
      มุงเนนผลักดันใหเกิดกลไกที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันแกไข

ปญหาและขอจํากัดเชิงโครงสราง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลดานการแขงขันใหมีความ
ครบถวนและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  ตลอดจนพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลดานการ
แขงขันที่มีอยูใหมีความเหมาะสมกับสภาพขอเท็จจริงมากยิ่งข้ึน 

      ๕.๑.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
       จํานวนผูประกอบการเพื่อใหบริการโทรคมนาคมเขาสู

ตลาดมากขึ้น  และสามารถแขงขันไดอยางแทจริงตามกลไกของตลาด  และความเหมาะสมกับศักยภาพ
และความสามารถของประเทศ 
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      ๕.๑.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน 

       ๑) สรางกลไกความรวมมือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในการแกไขปญหาการผูกขาด  ปญหาเชิงโครงสราง  โดยการดําเนินงานรวมกับรัฐบาล  หนวยงานรัฐ  
คูสัญญารวมการงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

       ๒) ส ง เ ส ริ ม ให มี ผู ป ร ะกอบก า ร เ พื่ อ ใ ห บ ริ ก า ร
โทรคมนาคมมากขึ้น  โดย 

        ๒.๑) กําหนดหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการออก
ใบอนุญาตเพิ่มเติม  โดยเฉพาะอยางย่ิงบริการโทรคมนาคมที่ใชเทคโนโลยีใหม  ที่มีความเหมาะสมกับ
สภาวการณของประเทศไทย 

        ๒.๒) กําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนสําหรับ
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่จําเปน  โดยเฉพาะอยางย่ิงบริการโทรศัพทประจําที่  และระบบโครงขาย
ทางสาย  ที่นับเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญสําหรับระบบโทรคมนาคมในภาพรวม  ทั้งนี้  อาจรวมถึง
การสนับสนุนการใหบริการโดยทั่วถึง  และการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรโทรคมนาคม
ที่สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนสําหรับบริการดังกลาว 

       ๓) กําหนดมาตรการสงเสริมการลงทุนสําหรับการ
ใหบริการโครงขายโทรคมนาคมยุคใหม  (NGN)  ที่สามารถรองรับบริการในอนาคต   

       ๔) ทบทวน   ปรับปรุง   กฎเกณฑใหสอดคลองกับ
สภาวการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป   

       ๕) สรางการตระหนักรูถึงแนวนโยบาย  หลักเกณฑ  
มาตรการที่เกี่ยวของกับการแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม   

      ๕.๑.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีกลไกความรวมมือกับทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของ   

ที่สามารถแกไขปญหาการผูกขาด  ปญหาเชิงโครงสรางไดอยางเปนรูปธรรม 
       ๒) มีห ลัก เกณฑการอนุญาตการประกอบกิ จการ

โทรคมนาคมที่ใชเทคโนโลยีใหม  เชน  3G,  VoIP,  WiMAX,  NGN  เปนตน  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
       ๓) มีหลักเกณฑและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม  และบริการอินเทอรเน็ตที่เหมาะสมกับลักษณะ  ประเภทบริการ
โทรคมนาคมและทันตอการเปลี่ยนแปลง   
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       ๔) มีมาตรการส ง เส ริมการลงทุ นการใหบ ริการ

โทรคมนาคมพื้นฐาน  อาทิ  บริการโทรศัพทประจําที่  และระบบโครงขายทางสาย  รวมทั้งการกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมการใชทรัพยากรโทรคมนาคมที่สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนสําหรับบริการ

ดังกลาว   

       ๕) มีมาตรการสงเสริมการลงทุนการใหบริการโครงขาย

ที่สามารถรองรับบริการในอนาคต  เชน  การใหบริการโครงขายโทรคมนาคมยุคใหม  (Next  Generation  

Network  :  NGN)  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

       ๖) มีอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีความเหมาะสม

กับลักษณะและประเภทบริการโทรคมนาคม  โดยไมเปนภาระตอผูรับใบอนุญาต   

       ๗) มีกลไกที่สรางความตระหนักรูในแนวนโยบาย  

หลักเกณฑ  มาตรการที่เกี่ยวของกับการแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ใหแกทุกภาคสวน 

ที่เกี่ยวของ   

    ๕.๑.๒ ยุทธศาสตร  ที่  ๒  การสงเสริมการแขงขันในตลาดบริการตาง ๆ   

      มุงเนนใหเกิดการแขงขันทั้งในระดับบริการและระดับโครงขาย   

โดยกําหนดหลักเกณฑที่สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการทั้งที่มีโครงขายเปนของตนเอง 

และที่ไมมีโครงขายเปนของตนเองสามารถแขงขันในการใหบริการไดอยางแทจริง  ตลอดจนบังคับใช

หลักเกณฑการกํากับดูแลดานแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

      ๕.๑.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       ระดับการแขงขันทั้ งในระดับบริการ   และระดับ

โครงขายเพิ่มข้ึนในระดับที่สามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม   

      ๕.๑.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน 

       ๑) กํากับดูแลเฉพาะตลาดที่ยังไมมีการแขงขันหรือมี

การกระทําที่กีดกันการแขงขันจากผูประกอบการที่มีอํานาจเหนือตลาดเพื่อลดอุปสรรคและสงเสริมให

เกิดการแขงขันอยางแทจริง 

       ๒) สรางมาตรฐานการใหบริการใชงานขามเครือขาย  

(Roaming)  ในระดับภูมิภาค   
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เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

       ๓) บังคับใชกฎ  ระเบียบอยางมีประสิทธิภาพและ 
ทันตอสถานการณ  เพื่อลดอุปสรรคและสงเสริมการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม   

       ๔) ผลักดันใหผูประกอบการที่มีโครงขาย  ใหบริการ

โครงขายในลักษณะแบบแยกสวน  (Unbundling)  เพื่อสนับสนุนใหมีผูประกอบการที่ไมมีโครงขาย 

เปนของตัวเองเขาสูตลาดไดมากขึ้น 

       ๕) กําหนดหลักเกณฑที่จําเปนเพิ่มเติม  เชน  มาตรการ

สงเสริมการแขงขันในลักษณะการกํากับดูแลลวงหนา  (Ex - ante)  เพื่อใหสามารถกํากับดูแล 

ผูประกอบการตามศักยภาพและอิทธิพลที่มีตอตลาดไดอยางแทจริง  หลักเกณฑการใหบริการใชงานขาม

เครือขาย  (Roaming)  หลักเกณฑสิทธิแหงทาง  (Rights  of  Way)  หลักเกณฑสิทธิการคงเลขหมาย  

(Number  Portability)  และหลักเกณฑการจัดทําบัญชีตนทุนและการแยกประเภทบัญชี  เปนตน 

       ๖) ทบทวน  ปรับปรุง  กฎเกณฑใหมีความเหมาะสม

กับสภาพขอเท็จจริง  ตลอดจน  สอดคลองกับโครงสรางของกฎหมายมากยิ่งข้ึน  โดยใหความสําคัญกับ

แนวทางการกํากับดูแลเทาที่ จําเปน   ซ่ึงอาจรวมถึงการกํากับดูแลรวมกันระหวางผู กํากับดูแล  

ผูประกอบการและภาคสวนที่เกี่ยวของ  (Co - regulation)  และการกํากับดูแลกันเองระหวางผูประกอบการ   

(Self - regulation)  ดวย   

       ๗) สงเสริมใหมีการแขงขันการใหบริการอินเทอรเน็ต

อยางเปนรูปธรรม 

      ๕.๑.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีมาตรการที่สงเสริมใหเกิดการแขงขันการใหบริการ

อินเทอรเน็ตอยางแทจริง  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๒) มีหลักเกณฑ  มาตรการ   และแนวทางสงเสริม 

การแขงขันการประกอบกิจการโทรคมนาคม  ที่เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน  และสภาพแวดลอม

การแขงขัน  เชน  หลักเกณฑการใหบริการใชงานขามเครือขาย  หลักเกณฑสิทธิแหงทาง  หลักเกณฑ

สิทธิการคงเลขหมาย  หลักเกณฑการจัดทําบัญชีตนทุนและการแยกประเภทบัญชี  เปนตน  รวมทั้ง 

การพัฒนาหลักเกณฑ  กฎ  กติกาที่จะนําไปสูการกํากับดูแลรวมกันระหวางผูกํากับดูแล  ผูประกอบการ

และภาคสวนที่เกี่ยวของ  และการกํากับดูแลกันเองระหวางผูประกอบการ   



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

       ๓) มีหลักเกณฑเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ใหบริการ
เสริมหรือบริการใหม  เชน  หลักเกณฑเกี่ยวกับ  Local  Loop  Unbundling  (LLU),  Bit  Stream  Access  
(BSA)  และส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปน  เปนตน  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

       ๔) มีหลักเกณฑเพื่อสงเสริมผูประกอบการที่ใหบริการ
ทางเลือก  เชน  บริการสื่อสารดาวเทียม,  International  Gateway,  Mobile  Virtual  Network  Operators  
(MVNOs),  Power  Line  Communication  (PLC)  เปนตน  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

       ๕) มีมาตรฐานการใหบริการใชงานขามเครือขาย  
(Roaming)  ในระดับภูมิภาค  ภายใน  ป  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ๕.๒ ดานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
    เพื่อพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมใหมีความ

เขมแข็ง  ครอบคลุมทั่วถึง  และเปนธรรมแกผูบริโภค  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  เปาหมาย  และแนวทาง
การดําเนินงานการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมไว  ดังนี้ 

    ๕.๒.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  
และการสรางองคความรูที่เอื้อตอการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   

      ๕.๒.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร    
       มีกฎ  ระเบียบ  และองคความรูที่เอื้อตอการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
      ๕.๒.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) ประสานความรวมมือกับองคกรอิสระเพื่อการ

คุมครองผูบริโภคตามรัฐธรรมนูญ  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งกลไกการคุมครองผูบริโภคโดยรวม   
       ๒) พัฒนาและปรับปรุงกฎ   ระ เบี ยบที่ เกี่ ยวข อง   

ใหเอื้อตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   
       ๓) กําหนดทิศทางการศึกษา  วิจัยและพัฒนาระบบ 

การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมทุกป 
       ๔) สนับสนุนการศึกษาวิ จัยที่ เกี่ยวกับการคุมครอง

ผูบริโภค  เพื่อพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ใหสามารถอํานวยความยุติธรรม 
และคุมครองสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เสมอภาคและเปนธรรม 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

       ๕) เผยแพรและประชาสัมพันธประกาศ  หลักเกณฑ  
และวิธีการของ  กทช.  ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 

      ๕.๒.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีผลงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการคุมครอง

ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  กทช.  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
       ๒) มีกฎ  ระเบียบตาง  ๆ  ที่ เอื้อตอการสงเสริมและ

คุมครองสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมอยางเหมาะสม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
    ๕.๒.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาและสนับสนุนกลไกการคุมครองผูบริโภค

ในกิจการโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
      ๕.๒.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร    
       มีกลไกการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม

อยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล   
      ๕.๒.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) รณรงคและเผยแพรความรูใหประชาชนเขาใจและ

ตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของผูบริโภค  และกฎ  ระเบียบตาง ๆ  รวมทั้งสรางโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยทัดเทียมกัน   

       ๒) พัฒนาชองทางการรองเรียน  และระบบการแกไข
ปญหาขอรองเรียน  การตรวจสอบขอเท็จจริง  ไกลเกลี่ย  ประสานงาน  หรือหาขอยุติในกรณีมีขอ
รองเรียนอันเกี่ยวกับผูบริโภคภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  และไมเปนภาระคาใชจายแกผูบริโภค   
รวมถึงการแกไขเยียวยาความเสียหายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   

       ๓) สรางความตระหนักรู ถึงสิทธิของผูบริโภคของ
บุคลากรภายใน  และกําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหสามารถ
เรียนรูถึงกระบวนการคุมครองสิทธิของผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมอยางเสมอภาค  และมี
ประสิทธิภาพ   

       ๔) สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการในการ
กําหนดนโยบาย  การเสนอกฎหมาย  การออกกฎ  ระเบียบ  หรือมาตรการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

      ๕.๒.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีแผนพัฒนาบุคลากรดานการคุมครองผูบริโภค 

ในกิจการโทรคมนาคมทั้งระยะสั้น  และระยะยาว  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
       ๒) มีคูมือสิทธิพื้นฐานของผูบริโภค  (Consumer  Code)  

และคูมือฉบับประชาชนเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบตาง ๆ  ในกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งจัดทําส่ือรูปแบบ 
ตาง ๆ  เพื่อเผยแพรขอมูลการคุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

       ๓) มีระบบการติดตอทางโทรศัพทสายดวน  หรือแบบ
หมายเลขเดียวทั่วประเทศ  การติดตอส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ต  เพื่อความรวดเร็วและลดข้ันตอน 
ในการดําเนินการรองทุกขและแกไขปญหา  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

       ๔) มีระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  และการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินการ  ภายในป  
พ.ศ.  ๒๕๕๒   

       ๕) มีระบบการรับเร่ืองและแกไขขอรองเรียน  รวมทั้ง
การระงับขอพิพาทแบบบริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว  (One  Stop  Service)  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

       ๖) มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

    ๕.๒.๓ ยุทธศาสตรที่  ๓  พัฒนาและสนับสนุนใหเครือขายองคกรผูบริโภค 
มีความเขมแข็งและสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม   

      ๕.๒.๓.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   
       มีเครือขายองคกรผูบริโภคที่เขมแข็ง  และมีสวนรวม 

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
      ๕.๒.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) พัฒนาศักยภาพของเครือข ายองคกรผูบ ริโภค 

ในกิจการโทรคมนาคมใหมีความเขมแข็ง   
       ๒) สงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายองคกรผูบริโภค

มีบทบาทในการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

       ๓) สรางการมีสวนรวมขององคกรผูบริโภค   หรือ
ผูบริโภคในการกําหนดนโยบาย  การเสนอกฎหมาย  การออกกฎ   ระเบียบ  หรือมาตรการตาง ๆ   
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   

      ๕.๒.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีตัวแทนผูบริโภคในกระบวนการกําหนดนโยบาย  

การเสนอกฎหมาย  การออกกฎ  ระเบียบ  หรือมาตรการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภค 
ในกิจการโทรคมนาคม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

       ๒) มีการสนับสนุนการจัด ต้ั งศูนย คุ มครองสิทธิ
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมภาคประชาชนเพิ่มข้ึนในแตละป  และอยางนอย  ๒๖  จังหวัด  ภายในป  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

    ๕.๒.๔ ยุทธศาสตรที่  ๔  สงเสริม  สนับสนุน  และติดตามใหผูประกอบการ
มีความรับผิดชอบในการใหบริการตอผูบริโภค  โดยใชจรรยาบรรณของการใหบริการ  คํานึงถึงสังคม  
และสภาพแวดลอม  ที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล   

      ๕.๒.๔.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   
       ผูประกอบการทุกรายมีความรับผิดชอบในการใหบริการ

ตอผูบริโภค  และมีจรรยาบรรณของการใหบริการ  คํานึงถึงสังคมและสภาพแวดลอม  ที่สอดคลองตาม
มาตรฐานสากล   

      ๕.๒.๔.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) พัฒนาความรวมมือในระดับไตรภาคี  ระหวาง  

กทช.  ผูประกอบการ  และองคกรคุมครองผูบริโภค  เพื่อเปนกลไกประสานการทํางานระหวางกัน   
       ๒) สงเสริมใหผูประกอบการเขาใจและปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎ  ระเบียบไดอยางถูกตอง  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  
       ๓) สงเสริมใหผูประกอบการมีการกํากับดูแล  และ
ตรวจสอบกันเอง  เพื่อคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม  รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอสังคม 

      ๕.๒.๔.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีรูปแบบความรวมมือ  และการดําเนินงานของ

องคกรในระดับไตรภาคี  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   



 หนา   ๕๔ 
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       ๒) ผู ประกอบการมี การจัดทํ าจ รรย าบรรณการ  
ใหบริการที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล  คํานึงถึงสังคมและสภาพแวดลอม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

       ๓) มีระบบวัดผลการปฏิบั ติตามกฎ   ระเบียบของ
ผูประกอบการ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   

    ๕.๒.๕ ยุทธศาสตรที่  ๕  พัฒนาความรวมมือระหวางเครือขายองคกร
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศ  และระหวางประเทศ 

      ๕.๒.๕.๑ เปาหมายยุทธศาสตร   
       มีความรวมมือกับทุกเครือขายองคกรผูบริโภคในกิจการ

โทรคมนาคม  ทั้งภายในประเทศ  และระหวางประเทศ   
      ๕.๒.๕.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) เสริมสรางความรวมมือระหวางภาควิชาการ  องคกร

เอกชนและองคกรภาครัฐดานการคุมครองผูบริโภค  ผูประกอบการ  และผูบริโภค  เพื่อขยายเครือขาย
ความรวมมือ  และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม   

       ๒) สงเสริมบทบาทสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม  ใหเปนศูนยเชื่อมโยงเครือขายการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  เสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกการคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม 

      ๕.๒.๕.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       มี เ ค รื อ ข า ยค ว าม ร ว มมื อ ขอ งองค ก ร ผู บ ริ โ ภค 

ทั้งภายในประเทศ  และระดับระหวางประเทศ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
  ๕.๓ ดานการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม 
    เพื่อเรงผลักดันใหชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชนบทไดรับโอกาสในการ

เขาถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม  ในอัตราคาบริการที่เหมาะสม  และมีการ
ขยายโอกาสไปสูครัวเรือนที่มีความตองการบริการโทรคมนาคม  จึงไดกําหนดเปนยุทธศาสตร  เปาหมาย
และแนวทางการดําเนินงานการกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมไว  ดังนี้ 

    ๕.๓.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสริมการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึง   



 หนา   ๕๕ 
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      ๕.๓.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       ประชาชนในพื้นที่ ชนบท   พื้นที่ที่มี ผลตอบแทน 

การลงทุนตํ่า  และพื้นที่ที่ยังไมมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเขาถึง  จะไดรับโอกาสในการเขาถึงบริการ

โทรคมนาคมพื้นฐานในระดับใกลเคียงกับประชาชนในเขตเมือง   

      ๕.๓.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) จัดลําดับความสําคัญของเปาหมายและมีการกําหนด

นิยามขอบเขตการใหบริการในมิติพื้นที่ที่ชัดเจน 

       ๒) จัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชนสาธารณะ  เพื่อสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน

โดยทั่วถึง  โดยมีรูปแบบและวิธีการคัดเลือกผูประกอบการ  ที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส  และสามารถ

ตรวจสอบได   

       ๓) ส ง เ ส ริ ม   สนั บสนุ น   แล ะสร า ง แ ร ง จู ง ใ จ   

ใหผูประกอบการขยายการลงทุนดานโครงขายโทรคมนาคมสูพื้นที่ชนบทหางไกลและพื้นที่ที่มี

ผลตอบแทนตํ่า   

       ๔) สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

โทรคมนาคมทางเลือก  เพื่อนําไปสูการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ   

       ๕) สร า งคว ามร วมมื อ ใ นกา รกํ า หนดขอบ เขต   

และกลไกความรับผิดชอบที่ชัดเจน  ระหวางหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ  เพื่อผลักดันใหการพัฒนา

นโยบาย  กฎ  ระเบียบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการกระจายบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง  มีความเชื่อมโยง

และเปนไปในทิศทางเดียวกัน   

    ๕.๓.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  สงเสริมและสรางบรรยากาศใหมีการแขงขัน 

ในระดับทองถิ่น  เพื่อใหมีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง 

      ๕.๓.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       ประชาชนในระดับทองถิ่นมีทางเลือกในการใชบริการ  

มีการแขงขันทั้งในดานราคาและคุณภาพที่เหมาะสม   



 หนา   ๕๖ 
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      ๕.๓.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) พัฒนาหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน   สงเสริมใหมี

ผูประกอบการในทองถิ่น   
       ๒) สงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใหมีการขยายโครงขายและบริการโทรคมนาคมสูชนบท  อาทิ  อํานวยความสะดวก 
ในการขอรับใบอนุญาต  และใหสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับผูประกอบการที่ใหบริการโทรคมนาคม 
ในพื้นที่ชนบท  เปนตน   

       ๓) เผยแพรและประชาสัมพันธ   ใหผูประกอบการ 
ในทองถิ่นไดทราบถึงนโยบาย  และหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการสงเสริมการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมในทองถิ่น   

    ๕.๓.๓ ยุทธศาสตรที่  ๓  สรางโอกาสและลดอุปสรรคในการเขาถึงบริการ
โทรคมนาคมของผูใชบริการกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม   

      ๕.๓.๓.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   
       กลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม  สามารถ

เขาถึงบริการโทรคมนาคมและขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง  และเสมอภาค  เชนเดียวกับประชาชนทั่วไป   
      ๕.๓.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) ศึกษาและวิ เคราะหความตองการใชบ ริการ

โทรคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ชนบท  หรือกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม  เชน   
คนพิการ  เด็ก  คนชรา  และผูมีรายไดนอย  เพื่อใหการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมสอดคลองกับความ
ตองการการใชงานของประชาชน 

       ๒) พัฒนาหลักเกณฑ   เ ง่ือนไข   และวิธีการการให 
ความชวยเหลือ  สนับสนุนกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม  เพื่อใหสามารถใชบริการ
โทรคมนาคมได  เชนเดียวกับประชาชนทั่วไป 

       ๓) สร า งคว ามร วมมื อและประสานหน ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวของ  เพื่อกําหนดมาตรการที่สามารถชวยใหกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม  สามารถ
เปนเจาของอุปกรณหรือส่ิงอํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดงายข้ึน  และมีการพัฒนา
เนื้อหา  ขอมูล  และบริการอินเทอรเน็ตเพื่อการใชงานของกลุมเปาหมายที่เปนผูดอยโอกาสทางสังคม 
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       ๔) สนับสนุน  สงเสริมการพัฒนาและเพิ่มทักษะแก  
กลุมเปาหมายในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชงาน   

       ๕) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณและบริการ

โทรคมนาคม  เพื่อพัฒนาอุปกรณหรือมีการทดลองบริการโทรคมนาคมสําหรับกลุมเปาหมายที่เปน

ผูดอยโอกาสทางสังคม  ในการใชงานบริการโทรคมนาคมของประเทศไทยอยางเปนระบบ 

      ๕.๓.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีประกาศหลักเกณฑที่ เกี่ยวของกับการจัดใหมี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคม  ใหแลวเสร็จภายในป  ๒๕๕๑  ดังนี้   

        ๑.๑) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการจัดให

มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการสังคมระยะที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)   

        ๑.๒) รายละเอียดสถานที่เปาหมายในการจัดใหมี

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง   

        ๑.๓) หลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขในการ

จัดสรรเงินกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะ  โดยใชเกณฑการคัดเลือก

ผูประกอบการดวยวิธีการประมูลแขงขัน 

        ๑.๔) ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ส ร า ง แ ร ง จู ง ใ จ ใ ห แ ก

ผูประกอบการขยายการลงทุนสูพื้นที่ชนบท   

       ๒) จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งในมิติพื้นที่  

และมิติทางสังคม  ที่สอดคลองกับความตองการและลําดับความสําคัญ  ดังนี้ 

        ๒.๑) ตัวชี้วัดและเปาหมายมิติทางพื้นที่   

         ๒.๑.๑) มี ก า รบํ า รุ ง รั กษาแ ละควบคุ ม

คุณภาพของบริการโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่หมูบานชนบทใหมีความใกลเคียงกับการใชงาน 

ในเขตเมือง 

         ๒.๑.๒) มีการติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 

ในพื้นที่ชนบท  พื้นที่ผลตอบแทนตํ่า  พื้นที่ที่ยังไมมีบริการหรือมีแตไมเพียงพอ  อยางนอยหมูบานละ  

๒  เลขหมาย  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 
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         ๒.๑.๓) มีการสํารวจความตองการ  และ 
จัดใหมีโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  (๑ - ๒  Mbps)  พรอมอุดหนุนคาบริการใหแกสถานศึกษา  
สถานีอนามัย  ศาสนสถาน   และหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทางสังคม  ตามความเหมาะสม   
ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด   

         ๒.๑.๔) มีการติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 
อยางนอย  ๑  เลขหมาย  ภายในชุมชนผูมีรายไดนอยที่ต้ังอยูในเขตโครงขายหรือขายสายที่มีผูใหบริการ  
ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด 

         ๒.๑.๕) มีโครงการจังหวัดนํารอง  เพื่อทดลอง
จัดใหมีบริการโทรศัพทประจําที่สําหรับครัวเรือนตามหลักเกณฑที่กําหนด  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  ครัวเรือน  
(เลขหมาย)   

         ๒.๑.๖) มีโครงการนํารองการทดสอบหรือ
การทดลองใชเทคโนโลยีเพื่อกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง   

        ๒.๒) ตัวชี้วัดและเปาหมายมิติทางสังคม 
         ๒.๒.๑) มี ก า ร ติ ด ต้ั ง บ ริ ก า ร โ ท รศั พ ท

สาธารณะและบริการอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการประเภทตาง ๆ  ตามความตองการจาก 
ผลการสํารวจ  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 

         ๒.๒.๒) มีการทดลองโครงการนํารองและ
อุปกรณตนแบบ  Telecommunication  Relay  Services  (TRS)  เพื่อใหบริการสําหรับผูพิการทางหู   
โดยมีการทดลองใหบริการ  TRS   

         ๒.๒.๓) กลุมเปาหมายทางสังคมที่ ยังขาด
โอกาสในการเรียนรูการใชงาน  ไดรับการฝกอบรมและเพิ่มทักษะในการใชงานคอมพิวเตอร  การใชงาน
อินเทอรเน็ต  และการซอมบาํรุงเบื้องตน  เปนอยางดี   

         ๒.๒.๔) มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย   
ที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในดานการใหบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง  อาทิ  
ใหบริการโทรคมนาคมทางไกล  โครงการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข  (Tele - health)  และ  ขยายการ
ใหบริการขอมูลขาวสารในระบบเดซี่ผานระบบอัตโนมัติอยางเปนระบบสําหรับผูพิการทางสายตา  
ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๕.๔ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 

    เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เหมาะสม   บนพื้นฐานความเปนธรรม  โปรงใส  สามารถปรับตัวตอสถานการณและเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  สนองตอบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย  และกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  เปาหมาย  และแนวทางการดําเนินงานในการ

บริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมไว  ดังนี้ 

    ๕.๔.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑  สงเสริมใหมีทรัพยากรโทรคมนาคมสําหรับการ

ใหบริการโทรคมนาคมเชิงพาณิชยอยางพอเพียงและเหมาะสม   

      ๕.๔.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   

       มีแผนการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม

เพื่อใหบริการโทรคมนาคมในเชิงพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพ   

      ๕.๔.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน 

       ๑) ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ก า ร อนุ ญ า ต ให ใ ช ท รั พ ย า ก ร

โทรคมนาคม  ที่สามารถสนองตอบตอการใชงานในกิจการโทรคมนาคมที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณและเทคโนโลยี  เพื่อใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  โดยคํานึงถึงความคุมคา  

ประหยัด  และมีประสิทธิภาพสูงสุด   

       ๒) ปรับปรุงแผนและหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่  สําหรับกิจการโทรคมนาคมที่สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่  และตาราง

กําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ 

       ๓) ปรับปรุงแผนเลขหมายโทรคมนาคมใหเหมาะสม

กับสภาวการณ 

       ๔) ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใช

ทรัพยากรโทรคมนาคมที่เหมาะสมตามประเภทลักษณะการใชงาน  และมูลคาทางเศรษฐกิจ 

       ๕) เพิ่มขีดความสามารถในการกํากับดูแลและการ

บังคับใชกฎหมาย  เพื่อใหการใชทรัพยากรโทรคมนาคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุด 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

       ๖) พัฒนาหลักเกณฑการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและกลไกตลาด   

      ๕.๔.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีแผนแมบทบริหารคลื่นความถี่ สําหรับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  

เหตุฉุกเฉิน   ภัยพิบั ติ  สาธารณะประโยชนและบริการสังคม  และในเชิงพาณิชยภายใน   ๑   ป   

นับต้ังแตมีคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

       ๒) มีตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ  ที่กําหนดคลื่น

ความถี่  ในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  สาธารณประโยชน 

และบริการสังคม  และในเชิงพาณิชย  ภายใน  ๑  ปนับต้ังแตมีคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมาย 

       ๓) มีแผนและมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสําหรับ 

การใชงานโทรคมนาคมเพื่อการพาณิชยภายในป  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

       ๔) มีแนวทางการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม 

ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมและกลไกตลาด  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๕) มีคูมือการกํากับดูแลการใชทรัพยากรโทรคมนาคม

ในเชิงพาณิชย  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๖) มีการจัดสรรความถี่วิทยุสําหรับเทคโนโลยี  3G  และ  

BWA  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

    ๕.๔.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  สงเสริมใหมีทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา  

วัฒนธรรม   ความมั่นคงของรัฐ   เหตุฉุกเ ฉิน   ภัยพิบั ติ   สาธารณประโยชนและบริการสังคม   

อยางพอเพียงและเหมาะสม 

      ๕.๔.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร    

       มีแผนการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  สาธารณประโยชนและบริการ

สังคมอยางพอเพียงในทุกภาคสวน  ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น   



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

      ๕.๔.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน    
       ๑) กําหนดใหมีการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคม 

เพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  ประโยชนสาธารณะและบริการ
สังคม  ที่เหมาะสมและพอเพียง 

       ๒) พัฒนากลไกในการจัดสรรหรือการอนุญาตใหใช
ทรัพยากรโทรคมนาคมอยางเปนธรรม  เพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน   
ภัยพิบัติ  ประโยชนสาธารณะและบริการสังคม  และสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรโทรคมนาคม   

       ๓) ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการอนุญาตใหใช
ทรัพยากรโทรคมนาคมที่เหมาะสมตามประเภทลักษณะการใชงานเพื่อประโยชนสาธารณะและบริการ
สังคม   

       ๔) กํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย   เพื่อใหการ 
ใชทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบั ติ  
สาธารณประโยชนและบริการสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

      ๕.๔.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีคูมือการกํากับดูแลการใชทรัพยากรโทรคมนาคม

เพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  สาธารณะประโยชนและบริการ
สังคม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๒) มีแผนและมีการปรับปรุงแผนความถี่วิทยุสําหรับ 
การใชงานโทรคมนาคมเพื่อการศึกษา   วัฒนธรรม   ความมั่นคงของรัฐ  เหตุฉุกเฉิน   ภัยพิบั ติ  
สาธารณประโยชนและบริการสังคม  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

       ๓) มีขอตกลงรวมระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
บริหารทรัพยากรโทรคมนาคม 

    ๕.๔.๓ ยุทธศาสตรที่  ๓  สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม
เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

      ๕.๔.๓.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร    
       มี ก า รนํ า เ ท ค โน โล ยี ที่ ทั น สมั ย ม า ใ ช ใ น กิ จ ก า ร

โทรคมนาคมของประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด   



 หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

      ๕.๔.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน 
       ๑) สงเสริมใหมีการทดลองทดสอบการนําเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและเหมาะสม  มาประยุกตใชในประเทศ  โดยตองเปนเทคโนโลยีที่เปนกลาง  แพรหลาย  และมี
มาตรฐานสากล   

       ๒) จัดใหมีสิทธิการคงเลขหมายสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่  
(Mobile  Number  Portability)  และโทรศัพทประจําที่  (Fixed  Number  Portability)  โดยจํากัดสภาพ
ภูมิศาสตร 

       ๓) พัฒนาศักยภาพด านบุคลากรและ เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเพื่อใชในการตรวจสอบการใชทรัพยากรโทรคมนาคม 

      ๕.๔.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มี ห ลั ก เ กณฑ ว า ด ว ย สิ ท ธิ ก า ร ค ง เ ล ข หม า ย

โทรศัพทเคลื่อนที่  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
       ๒) มีรายงานผลการทดสอบทดลองการใชเลขหมาย

โทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส  (ENUM)  ในประเทศ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
       ๓) มีระบบฐานขอมูลการจัดสรรและการใชคลื่นความถี่  

แบบอิเล็กทรอนิกส  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
       ๔) มีระบบฐานขอมูลการจัดสรรและการใชเลขหมาย

โทรคมนาคมแบบอิเล็กทรอนิกส  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
       ๕) มีผลการทดสอบทดลองเทคโนโลยีที่เจาะจง  และ

เทคโนโลยีประยุกต 
       ๖) มี ระบบการตรวจสอบการใช ความถี่ วิท ยุที่ มี

ประสิทธิภาพ  และครอบคลุม 
  ๕.๕ ดานการบริหารเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม 
    เพื่อสงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่ เหมาะสมในการใหบริการ

โทรคมนาคมอยางมีมาตรฐาน  เพิ่มทางเลือกและเพิ่มคุณภาพของการใหบริการตอผูบริโภค  รวมทั้ง  
สนับสนุนใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม   ที่สงเสริมใหมีการใช
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมรวมกันหรือรวมลงทุนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคม  
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เพื่อการลดตนทุนและการใชงานโครงขายโทรคมนาคมอยางคุมคา  และมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง
ความเปนกลางทางเทคโนโลยี  เพื่อกาวไปสูสังคมที่มีการใชงาน  บริการบรอดแบนดอยางกวางขวาง   
จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  เปาหมาย  และแนวทางการดําเนินงานไว  ดังนี้ 

    ๕.๕.๑ ยุทธศาสตรที่   ๑   พัฒนามาตรการสงเสริมการวิ จัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่เปนพื้นฐานสําคัญของโครงขายและบริการในอนาคต 

      ๕.๕.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   

       มีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนา

เทคโนโลยีในกลุมเทคโนโลยีดาน  Broadband  Wireless  Access  (BWA),  Short  Range  Communication,  

Optical  Communication  และ  Next  Generation  Network  (NGN) 

      ๕.๕.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) สร างองคความรู ในด านการติดตามแนวโนม

เทคโนโลยีและวิเคราะหเทคโนโลยีทางเลือก  อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง 

       ๒) สงเสริมการลงทุน  และการใชงานโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมรวมกัน   

       ๓) เผยแพรการวิ เคราะหแนวโนมเทคโนโลยีและ

เทคโนโลยีทางเลือก   

      ๕.๕.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน 

       ๑) มีการจัดทํ าการวิ เคราะหแนวโนม เทคโนโลยี

โทรคมนาคม 

       ๒) มีมาตรการสงเสริมการลงทุนและการใชโครงสราง

พื้นฐานโทรคมนาคมรวมกัน 

    ๕.๕.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  พัฒนาหลักเกณฑการกํากับดูแลใหสอดคลองกับ

พัฒนาการของเทคโนโลยี   

      ๕.๕.๒.๑ เปาหมายยุทธศาสตร 

       มีแนวทางและมาตรฐานทางเทคนิคที่ จําเปนเพื่อให

อุปกรณและบริการโทรคมนาคมสามารถใชงานติดตอกันไดอยางมีคุณภาพ 
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      ๕.๕.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) กําหนดและปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแล 

ใหสอดคลองกับการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีใหม 
       ๒) จัดทํามาตรฐานทางเทคนิคและคุณภาพการใหบริการ

สําหรับเทคโนโลยีใหม ๆ 
       ๓) วางแผนทรัพยากรโทรคมนาคมใหพรอมรองรับการ

นําเทคโนโลยีใหมมาใช 
      ๕.๕.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีประกาศหลักเกณฑ  หรือ  มาตรฐานทางเทคนิค 

ที่จําเปนเพื่อใหอุปกรณและบริการโทรคมนาคมสามารถใชงานติดตอกันได   
       ๒) มีแผนการจัดสรรทรัพยากรโทรคมนาคมตาง  ๆ   

โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโอกาสในการนําเทคโนโลยีใหมมาใช 
    ๕.๕.๓ ยุทธศาสตรที่   ๓   สง เสริมใหมีการขยายโครงสร างพื้นฐาน

โทรคมนาคม  เพื่อการใหบริการบรอดแบนดและการใหบริการโดยทั่วถึง 
      ๕.๕.๓.๑ เปาหมายยุทธศาสตร 
       มีมาตรการสงเสริมใหเกิดการขยายโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมเพื่อการใหบริการบรอดแบนดและการใหบริการโดยทั่วถึง 
      ๕.๕.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน 
       ๑) สงเสริมใหมีการลงทุนขยายโครงขายเพื่อใหบริการ  

บรอดแบนดเขาถึงประชาชนเพิ่มข้ึน 
       ๒) สง เสริมใหมีการใช เทคโนโลยีและโครงสราง

พื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการใหบริการโดยทั่วถึง 
      ๕.๕.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน 
       มีมาตรการสง เสริมใหมีการลงทุนขยายโครงข าย 

เพื่อใหบริการบรอดแบนด  และบริการโดยทั่วถึง 
  ๕.๖ ดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรโทรคมนาคม   
    เพื่ อก าวทันโลกดวยการวิ จัย เทคโนโลยี   การพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม  เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงสูการพัฒนาประเทศไทยอยางย่ังยืน  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  
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เปาหมาย   และแนวทางการดําเนินงานสงเสริมการวิ จัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากร
โทรคมนาคมไวดังนี้ 

    ๕.๖.๑ ยุทธศาสตรที่   ๑   การพัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมของประเทศ   

      ๕.๖.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       บุคลากรดานโทรคมนาคมในทุกภาคสวน  มีศักยภาพ

และขีดความสามารถกาวทันพัฒนาการและความกาวหนาทางเทคโนโลยี  พอเพียงตอความตองการ 

ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย   

      ๕.๖.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับการพัฒนาบุคลากร 

ในเรื่องตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  ทั้งในระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว   

      ๕.๖.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรโทรคมนาคมผูมี

ความสามารถพิเศษไปศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมอยางพอเพียง 

       ๒) มีทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรโทรคมนาคมผูที่มี

ความสามารถพิเศษที่ศึกษาระดับปริญญาโท   และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาในประเทศ   

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยางพอเพียง 

       ๓) มีทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดาน

เทคโนโลยีโทรคมนาคมไปศึกษาและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของโลกอยางพอเพียง   

       ๔) จัดใหมีการอบรม  ประชุมสัมมนา  และกิจกรรม 

ที่เกี่ยวของ  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรโทรคมนาคมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง   

    ๕.๖.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  สงเสริมการวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคมของ

ประเทศ   
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      ๕.๖.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   

       มีการวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ที่สรางผลงานวิจัย

ดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นในประเทศไทย  สนับสนุนใหมีการถายทอดเทคโนโลยี  และมีการ 

จดสิทธิบัตรเพิ่มข้ึน   

      ๕.๖.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) พัฒนากลไกในการประสานความรวมมือดานการ

วิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคมกบัหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ  และระหวางประเทศ   

       ๒) สรางและสนับสนุนให เกิดความร วมมือระหว าง

ภาคส วนที่เกี่ยวข องเพื่อส งเสริมการวิจัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม  โดยใช กลไกกองทุนพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมเพื่อประโยชน สาธารณะ   

       ๓) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาระดับขีดความสามารถ

ของสถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัยของประเทศ   ดานการวิจัยดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมและ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ  ใหทันตอความกาวหนา   

       ๔) สรางแรงจูงใจใหภาคธุรกิจและผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีสวนรวมในการสนับสนุนใหเกิดการวิจัยในประเทศ  และสงเสริม 

ใหเกิดการผลิตและใชอุปกรณโทรคมนาคมภายใตการวิจัยของคนไทย  และการวิจัยตอยอดเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง  ในเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ประเทศไทยไดเปรียบ 

       ๕) สงเสริมใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทาง

สําหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยตางประเทศ   

       ๖) สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิบัตรในทรัพยสิน 

ทางปญญา   

      ๕.๖.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีผลการศึกษาแนวโนมของเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ในระยะยาว   

       ๒) มีขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ   
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       ๓) มีผลการวิจัยดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  และมีการ
วิจัยตอยอดเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล   

       ๔) มีการจดทะเบียนสิทธิบัตรในทรัพยสินทางปญญา

เพิ่มข้ึน 

    ๕.๖.๓ ยุทธศาสตรที่  ๓  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ของประเทศ 

      ๕.๖.๓.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       มีการพัฒนาและผลิตอุปกรณโทรคมนาคมขึ้นภายใน  

ประเทศไทย 

      ๕.๖.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) ส ง เ ส ริมก า รมี ส วนร ว มจ ากภาคส วนต า ง  ๆ   

ที่เกี่ยวของใหเห็นถึงประโยชนที่ประเทศจะไดรับจากการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม   

       ๒) พัฒนานโยบายและกฎ  กติกาที่เกี่ยวของสําหรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  และอุตสาหกรรมตอเนื่องของประเทศ  และปรับปรุงกฎ  ระเบียบ 

ที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมตอเนื่องของประเทศ 

       ๓) สงเสริมใหหนวยงานตาง ๆ  ในภาคอุตสาหกรรม 

มีสวนรวมในการเสนอแนะตอการจัดทํามาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคของอุปกรณ

โทรคมนาคม  และกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางดานเทคนิคของอุปกรณโทรคมนาคม 

ที่ใชภายในประเทศ 

       ๔) สนับสนุนการผลิตอุปกรณสําหรับใชงานโครงขาย

โทรคมนาคมยุคใหม  (NGN)  ข้ึนภายในประเทศ 

      ๕.๖.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   

       ๑) มีแผนการสงเสริมตลาดภายในประเทศของอุปกรณ

โทรคมนาคมที่ผลิตข้ึนในประเทศไทย   

       ๒) มีขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณโทรคมนาคมทั้งในและตางประเทศ 
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       ๓) มีม าตรฐ านทาง เทคนิคกั บหน ว ย ง านต า ง  ๆ   

ดานกํากับดูแลและองคกรระหวางประเทศ  เพื่อจัดทําขอกําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค

ทางดานเทคนิคของอุปกรณโทรคมนาคม 

       ๔) มีหลักเกณฑและประกาศขอกําหนดมาตรฐาน 

ทางเทคนิคสําหรับอุปกรณโทรคมนาคมที่ใชในประเทศ 

       ๕) มีหนวยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุปกรณ

โทรคมนาคมของประเทศ 

  ๕.๗ ดานการสงเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 

    เพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจใหกวางไกล  โดยสงเสริมใหมีการใช

โครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ  และ

ประชาชน  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  เปาหมาย  และแนวทางการดําเนินงานการสงเสริมกิจการ

โทรคมนาคมเฉพาะกิจไว  ดังนี้ 

    ๕.๗.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑  สรางเครือขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  และพัฒนา

ความรวมมือกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ  ทั้งภาครัฐ   เอกชน   ประชาชน   และองคกรทางสังคม   

ของประเทศอยางกวางขวาง 

      ๕.๗.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   

       มีกลไกและแนวทางพัฒนาความรวมมือกับองคกร

เครือขายดานโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  เพื่อเสริมสรางใหเกิดการใชโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 

ที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุมคา   

      ๕.๗.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) จัดต้ังหนวยงานเพื่อเปนกลไกสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานดานกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ   

       ๒) สงเสริมการศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีและบุคลากร

ในกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 

       ๓) พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีดานโทรคมนาคม  

เฉพาะกิจใหมีศักยภาพ  และพอเพียง 



 หนา   ๖๙ 
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       ๔) จัดทํ าระบบฐานขอมูลโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  
เพื่อใหองคกรเครือขายดานโทรคมนาคมเฉพาะกิจใชประโยชนรวมกัน   

       ๕) เ ผ ย แพร ข อ มู ล ด า น โทรคมน าคม เ ฉพา ะกิ จ   
เพื่อสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขาใจถึงการใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมที่ทันสมัย  และเหมาะสม  
ในโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎ  ระเบียบไดอยางถูกตอง   

       ๖) สงเสริมการวิจัยโครงขายโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 
เพื่อประชาชนและปองกันภัยพิบัติที่รายแรงและสาธารณภัย 

      ๕.๗.๑.๓ เปาหมายการดําเนินการ 
       ๑) มีหนวยงานภายในสํานักงาน   กทช .   เพื่อ เปน

ศูนยกลางทําหนาที่รับผิดชอบประสานและบูรณาการการสงเสริมกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจของ
ประเทศโดยตรง  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๒) มี แผนมาตรกา รส ง เ ส ริมก าร ศึ กษาวิ จั ยด า น
เทคโนโลยีและบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

       ๓) มีระบบฐานขอมูลด านโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 
ที่ทันสมัย  และการเผยแพรขอมูลดานโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒   

    ๕.๗.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒   สงเสริมใหมีการสรางและการใชโครงขาย
โทรคมนาคมเฉพาะกิจที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และใหเกิดการเชื่อมโยงโครงขาย
กิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจของภาคสวนที่ เกี่ ยวของกับโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ   
อยางสอดคลองกัน  สามารถใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยและทันตอสถานการณ  ทั้งในยาม
ปกติและกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

      ๕.๗.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร   
       มีก า ร เชื่ อ มต อ โครงข า ยโทรคมนาคม เฉพาะกิ จ 

ทุกโครงขาย  รวมทั้งกิจการวิทยุสมัครเลน  และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว  
ปลอดภัย  ครอบคลุม  และทันตอสถานการณ  ทั้งในยามปกติและในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ   

      ๕.๗.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) ส ง เส ริมและสนับสนุนให มี การ ใช โครงข า ย

โทรคมนาคมเฉพาะกิจที่ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ของภาคสวนที่เกี่ยวของของประเทศ   



 หนา   ๗๐ 
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       ๒) สนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงทั้งโครงขายกิจการ
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ของภาคสวนที่เกี่ยวของของประเทศ  และโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะอยาง
สอดคลองกัน  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และทันตอสถานการณ  โดยใชทรัพยากรโทรคมนาคมอยาง
ประหยัด  คุมคา  และกําหนดมาตรการเชื่อมโยงโครงขายโทรคมนาคมสํารองในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
ภัยพิบัติ   

       ๓) พัฒนากฎระเบียบตาง ๆ  ที่จําเปนเหมาะสมในการใช
และการเชื่อมโยงโครงขายกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  และกํากับดูแลเทาที่จําเปน  ใหกระบวนการ
อนุญาตกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

       ๔) พัฒนาใหประชาชนมีสวนรวมในกิจการโทรคมนาคม
เฉพาะกิจ   

      ๕.๗.๒.๓ เปาหมายการดําเนินการ 
       ๑) มีผลการศึกษาวิ จัยพฤติกรรมความตองการของ

ผูบริโภค  และผูใชงานกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  เพื่อใชเปนขอมูลอางอิงในการจัดทําประกาศ
หลักเกณฑ  ฐานขอมูลและระบบบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

       ๒) มีประกาศหลักเกณฑ   วิธีการจัดสรรทรัพยากร
โทรคมนาคม  ดังนี้   

        ๒.๑) หลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับ
กิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

        ๒.๒) หลักเกณฑการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม
สําหรับกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

        ๒.๓) มีระบบบริหารจัดการการอนุญาตกิจการ
โทรคมนาคมเฉพาะกิจ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหการอนุญาตตาง ๆ  สะดวก  รวดเร็ว  ภายในป   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

        ๒.๔) มีระบบการออกใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม
เฉพาะกิจแบบเบ็ดเสร็จในจดุเดียว  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

        ๒.๕) มีหลักเกณฑการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม
เฉพาะกิจ  กับโครงขายโทรคมนาคมสาธารณะ  ภายในป  พ.ศ.  ๒๕๕๓   



 หนา   ๗๑ 
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  ๕.๘ ดานการพัฒนาองคกร 
    เพื่อเรงพัฒนาสูองคกรกํากับดูแลภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

ที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของอยางกวางขวาง  อีกทั้งบุคลากรมีความซื่อสัตย  สุจริต  
มีความภาคภูมิใจในฐานะที่เปนสวนหนึ่งขององคกร  จึงไดกําหนดยุทธศาสตร  เปาหมาย  และแนวทาง
การดําเนินงานไวดังนี้ 

    ๕.๘.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑  การสรางองคความรูและทักษะที่จําเปนใหแก
องคกรและบุคลากร   

      ๕.๘.๑.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
       บุคลากรในทุกระดับมีศักยภาพและขีดความสามารถ 

ในการตอบสนองตอภารกิจที่แตกตางหลากหลายไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  พรอมกับการสราง
องคความรูใหอยูคูกับองคกรเพื่อพัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

      ๕.๘.๑.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) สรางและพัฒนาองคความรูใหอยูกับองคกรเพื่อให

บุคลากรโดยรวมเขาถึงได  โดยการสรางระบบฐานขอมูลและภูมิสารสนเทศทางโทรคมนาคม  ระบบ
หองสมุดสารสนเทศโทรคมนาคม  ระบบสนับสนุนการถายทอดและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวาง
บุคลากรภายในสํานักงาน 

       ๒) จัดทําแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมสําหรับงานดาน
โทรคมนาคมในภาพรวมซึ่งตองสอดคลองกับความจําเปนตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด  รวมถึงการปรับ
สัดสวนของบุคลากรใหมีพื้นฐานความรูและทักษะในสัดสวนที่สมดุลกับภารกิจแตละดาน  ในมิติของ
พื้นฐานการศึกษาและในมิติของทักษะตามลักษณะงาน 

       ๓) จัดทําแผนอัตรากําลังทางเลือกรองรับการปรับเปลี่ยน
องคกรตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

       ๔) สรางกลไกสนับสนนุการแลกเปลี่ยนองคความรูและ
ทักษะที่จําเปนกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  อยางเปนระบบ   

      ๕.๘.๑.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) มีระบบฐานขอมูลและภูมิสารสนเทศทางโทรคมนาคม  

หองสมุดสารสนเทศโทรคมนาคม   



 หนา   ๗๒ 
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       ๒) มีการปรับพื้นฐานความรูและทักษะของบุคลากร 
ใหสอดคลองกับภารกิจมากขึ้น 

       ๓) มีเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยมี

ขอบเขตของความรวมมือที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

    ๕.๘.๒ ยุทธศาสตรที่  ๒  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและธรรมาภิบาล 

      ๕.๘.๒.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

       องคกรไดรับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากภาคธุรกิจ

และผูเกี่ยวของอยางกวางขวาง  รวมทั้งบุคลากรขององคกรมีความภาคภูมิใจ  มีขวัญและกําลังใจที่ดี 

ในการทํางาน  ทั้งนี้  โดยการดําเนินการผานการเสริมสรางธรรมาภิบาลและปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางาน

ที่ดีงาม  สรางสรรค  และมีความซื่อสัตย  สุจริต 

      ๕.๘.๒.๒ แนวทางการดําเนินงาน   

       ๑) สรางความเปนกลางอยางเขมแข็งใหผู เกี่ยวของ

ยอมรับในการปฏิบัติหนาที่ 

       ๒) การบริหารจัดการงบประมาณอยูบนหลักของความ

คุมคา  โปรงใส  และตรวจสอบได  มีการกําหนดวินัยทางการเงิน  (Financial  Discipline)  สําหรับ

องคกร 

       ๓) สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมอยางแทจริงและเปน

ระบบใหแกผูเกี่ยวของทุกภาคสวน  แตทั้งนี้การตัดสินใจตองอยูบนพื้นฐานของการรักษาประโยชน

สาธารณะเปนที่ต้ัง 

       ๔) สรางระบบการควบคุมภายในที่ดีโดยมีหนวยงาน 

ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน  รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ 

จากสํานักงานใหสามารถทํางานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

       ๕) การปลูกฝงค านิยมหรือวัฒนธรรมการทํางาน 

อยางมืออาชีพ  ซ่ือสัตย  สุจริต  และทําใหบุคลากรเชื่อมั่นในระบบ 
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       ๖) สรางขวัญและกําลังใจ  ความภาคภูมิใจของบุคลากร 

      ๕.๘.๒.๓ เปาหมายการดําเนินงาน 
       ๑) มีการบริหารจัดการงบประมาณโดยยึดหลักการมี

วินัยทางการเงิน  และเปดเผยตอผูเกี่ยวของ  รวมทั้งมีรายงานทางการเงินที่สามารถเปดเผยตอสาธารณะ
ไดภายในกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนด 

       ๒) มีการสรางกระบวนการมีสวนรวมที่ชัดเจนและเปน
ที่ยอมรับของผูเกี่ยวของ   

       ๓) ขอสังเกตหรือขอทวงติงที่มีนัยสําคัญของรายงานการ
ตรวจสอบวาดวยกระบวนการควบคุมภายในของสํานักงาน  กทช.  จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ลดลงตลอดชวง  ๓  ปของการดําเนินงานตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมฉบับนี้   

       ๔) ผลการสํารวจประจําปเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางาน  
ทัศนคติที่มีตอองคกรและผูบริหาร  ปรากฏระดับความพอใจไมตํ่ากวาคาเปาหมาย   

    ๕.๘.๓ ยุทธศาสตรที่  ๓  การเสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการและการ
ใหบริการที่มีประสิทธิภาพ 

      ๕.๘.๓.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
       มีกระบวนการบริหารจัดการทั้งในสวนของการใหบริการ  

การติดตามกํากับดูแลผูประกอบการ  การจัดการโครงสรางองคกรและบุคลากร  ตลอดถึงระบบ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหองคกรทําหนาที่การเปนผูกํากับดูแลไดอยางดีและเปนประโยชน 
แกผูเกี่ยวของทุกฝายมากที่สุด 

      ๕.๘.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน   
       ๑) เสริมสรางระบบการใหบริการใหมีความสะดวก  

คลองตัว  และมีประสิทธิภาพ  มีกระบวนงานที่ชัดเจน  ถูกตองและรวดเร็ว  รวมทั้งมีการจัดทําคูมือการ
ทํางานแตละประเภท 

       ๒) สรางระบบกํากับดูแลและบังคับใชกฎเกณฑใหมี
ประสิทธิภาพ  มีการนําแนวคิดระบบการบริหารความเสี่ยง  มาปรับใชเพื่อประเมินผลกระทบของการ
ใหบริการของผูประกอบการทําใหสามารถจัดลําดับความสําคัญในการใชทรัพยากรเพื่อการกํากับดูแล
และตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงและผลกระทบ 
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       ๓) เสริมสรางระบบบริหารงานภายในองคกรและปรับ
โครงสรางองคกรใหเอื้อตอการทํางานที่คลองตัว  มีประสิทธิภาพ  มีการกระจายอํานาจทางการบริหาร
อยางเหมาะสม 

       ๔) สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อตอการสราง
ขวัญกําลังใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไวกับองคกร  มีการนําระบบประเมินผลที่อิงกับผลการ
ดําเนินงานมาใชอยางเต็มรูปแบบ 

       ๕) สรางระบบสนับสนุนการทํางานอื่นที่จําเปน  รวมถึง
การจัดหาอุปกรณในการทํางานตรวจสอบและอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการทํางาน  มีการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนใหมากที่สุด 

      ๕.๘.๓.๓ เปาหมายการดําเนินงาน   
       ๑) ผูประกอบการมีความพึงพอใจในการใหบริการของ

สํานักงาน  ไมตํ่ากวาคาเปาหมาย   
       ๒) มีการกํากับดูแลเทาที่ จําเปนกับผู รับใบอนุญาต 

อยางเต็มรูปแบบและเปนระบบ 
       ๓) โครงสรางองคกรไดรับการปรับเปลี่ยนในทิศทาง 

ที่สามารถตอบสนองตอภารกิจอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
       ๔) มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการ

บริหารงานสมัยใหมที่มุงผลสําเร็จของงานมาปรับใชอยางเต็มรูปแบบ 
       ๕) มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการดําเนินงาน

และใหบริการอยางพอเพียง 
ขอ ๖ การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย

เสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
กทช.  จะดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดในบทเฉพาะกาล  (มาตรา  ๗๘  ๗๙  และ  ๘๐)  

แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซ่ึงกําหนดให  
กทช.  ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้เปนการชั่วคราว  ในระหวางที่การจัดต้ังองคกร
ของรัฐที่เปนอิสระ  เพื่อทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
วิทยุโทรทัศน  และกิจการโทรคมนาคม  ตามมาตรา  ๔๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ยังไมแลวเสร็จ  ดังนี้ 
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  ๖.๑ ดําเนินการตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

  ๖.๒ ดําเนินการเพื่อใหผูประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนและกิจการที่ไมใช
คลื่นความถี่รับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการที่ไมใชคลื่นความถี่เปนการชั่วคราว
ไปพลางกอนตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนและกิจการ 
ที่ไมใชคลื่นความถี่  ใหมีอายุไมเกิน  ๑  ป 

  ๖.๓ ประกาศกําหนดสัดสวนรายการและใหความเห็นชอบผังรายการของผูรับ
ใบอนุญาต  ตามขอ  ๖.๒ 

  ๖.๔ ควบคุมดูแลใหการสงหรือแพรเสียงของผูไดรับใบอนุญาต  ตามขอ  ๖.๒
เปนไปตามขนาดกําลังสงที่กําหนดและครอบคลุมพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต 

  ๖.๕ แตงต้ังคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ตามมาตรา  ๗๙  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อเสนอ 
ความคิดเห็นและปฏิบัติการอื่นตามที่  กทช.  มอบหมาย  และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๕๓  
แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๗ ตัวชี้วัดและผลลัพธการพัฒนากิจการโทรคมนาคม 
  ในการดําเนินการตามแนวทางและเปาหมายในแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  

ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  ใหมีตัวชี้วัดและผลลัพธการพัฒนากิจการโทรคมนาคม  ดังนี้ 
  ๗.๑ ตัวชี้วัดหลัก 
    ๗.๑.๑ อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ตอประชากร  

๑๐๐  คน 
    ๗.๑.๒ อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูใชโทรศัพทประจําที่ตอประชากร  

๑๐๐  คน 
    ๗.๑.๓ อัตราการเพิ่ ม ข้ึนของจํ านวนการใชโทรศัพทประจํ าที่ และ

โทรศัพทเคลื่อนที่ 
    ๗.๑.๔ อัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ต 
    ๗.๑.๕ อัตราการเพิ่มข้ึนของจุดที่ใหบริการเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม  

(POI) 
    ๗.๑.๖ อัตราการเพิ่มข้ึนของประโยชนสวนเกินของผูบริโภค  (Consumer  

Surplus) 
    ๗.๑.๗ อัตราการการลดลงของคาธรรมเนียมและคาบริการโทรคมนาคม 
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    ๗.๑.๘ อัตราการ เพิ่ม ข้ึนของระดับการแขงขันการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

    ๗.๑.๙ อัตราการเพิ่มข้ึนของพื้นที่การใหบริการโทรคมนาคม 
    ๗.๑.๑๐ อัตราการเพิ่ม ข้ึนของผู ใชบ ริการโทรคมนาคมในกลุมตาง  ๆ   

ทางสังคม 
    ๗.๑.๑๑ อัตราการเพิ่มข้ึนของการใชผลิตภัณฑโทรคมนาคมที่ผลิตในประเทศ 
    ๗.๑.๑๒ อัตราการ เพิ่ ม ข้ึนของการลงทุนในด านการวิ จัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
  ๗.๒ ดานการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม   
    ๗.๒.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๒.๑.๑ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและผูประกอบกิจการ

อินเทอร เน็ตสามารถประกอบการโดยเสรีอยางเปนธรรม   ตามความเหมาะสม   ศักยภาพและ
ความสามารถของประเทศ   

      ๗.๒.๑.๒ ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมรายใหมและรายยอยมี
จํานวนเพิ่มข้ึนตามกลไกตลาด 

      ๗.๒.๑.๓ มีการใหบริการโทรคมนาคมที่ตองใชเทคโนโลยีใหม ๆ  
และบริการทางเลือก  อาทิ  3G,  VoIP,  WiMAX,  NGN,  Mobile  Virtual  Network  Operators  (MVNOs)   
เปนตน 

      ๗.๒.๑.๔ การลงทุนและการเติบโตในธุรกิจโทรคมนาคมเพิ่มข้ึน 
      ๗.๒.๑.๕ ประชาชนผูใชบริการได รับบริการที่มี คุณภาพดีข้ึน   

อัตราคาบริการถูกลง   
    ๗.๒.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๒.๒.๑ รอยละของความพึงพอใจของผูประกอบการในการแกไข

ปญหาขอรองเรียนของผูประกอบการในเรื่องความไมเปนธรรมในการแขงขันประกอบกิจการ
โทรคมนาคม 

      ๗.๒.๒.๒ รอยละของความพึงพอใจของผูใชบริการในกิจการ
โทรคมนาคมทั้งในดานคุณภาพการใหบริการและราคา 
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      ๗.๒.๒.๓ อัตราการเพิ่มข้ึนของประเภทบริการโทรคมนาคมที่ตอง
ใชเทคโนโลยีใหม  ๆ 

      ๗.๒.๒.๔ จํานวนผูประกอบการโทรคมนาคมที่เพิ่มข้ึน 
      ๗.๒.๒.๕ อัตราการลดลงของค าบ ริการโทรศั พท เคลื่ อนที่  

คาบริการโทรศัพทประจําที่และคาบริการอินเทอรเน็ต 
      ๗.๒.๒.๖ จํานวนผูใชบริการโทรศัพทและผูลงทะเบียนใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่เพิ่มข้ึน 
      ๗.๒.๒.๗ อัตราการลดลงของการตอไมติดและสายหลุดของบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่  บริการโทรศัพทประจําที่  และบริการอินเทอรเน็ต 
  ๗.๓ ดานการคุมครองผูบริโภค 
    ๗.๓.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๓.๑.๑ ผูบริโภคมีองคความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิในการใช

บริการโทรคมนาคม  สามารถดูแลรักษาประโยชนของตนเองในการใชบริการโทรคมนาคมไดอยางมี
ประสิทธิผล   

      ๗.๓.๑.๒  ผูบริโภคไดรับบริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในระดับ
สากล  และราคาคาบริการที่เปนธรรม   

      ๗.๓.๑.๓ มีเครือขายผูใชบริการโทรคมนาคมที่ เขมแข็ง  และมี 
สวนรวมในการกําหนดกฎเกณฑที่เกี่ยวของ 

    ๗.๓.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๓.๒.๑ รอยละของผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิทธิ

ประโยชนของตนเองจากการใชบริการโทรคมนาคม 
      ๗.๓.๒.๒ ร อ ยละของคว ามพึ งพอใจจ ากการแก ไขปญห า 

ขอรองเรียนขององคกรคุมครองผูบริโภค 
      ๗.๓.๒.๓ รอยละของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอจริยธรรม

ในการใหบริการของผูประกอบการ 
      ๗.๓.๒.๔ ระดับความสํา เ ร็จของการจัด ต้ัง เครือขายคุมครอง

ผูบริโภค 
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เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๗.๔ ดานการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการสังคม 
    ๗.๔.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๔.๑.๑ ประชาชนในพื้นที่ชนบทมีทางเลือกในการใชบริการ

โทรคมนาคมมากขึ้น 
      ๗.๔.๑.๒ ประชาชนในพื้นที่ชนบทไดรับบริการโทรคมนาคมอยาง

เพียงพอ  มีคุณภาพดี  และราคาที่เปนธรรมเชนเดียวกับประชาชนในเมือง 
      ๗.๔.๑.๓ ประชาชนมีคุณภาพชี วิตที่ ดี ข้ึน   จากการใชบริการ

โทรคมนาคมเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร  เชน  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข  ดานความมั่นคง
และความปลอดภัย  เปนตน 

    ๗.๔.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๔.๒.๑ จํานวนเลขหมายโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ชนบท 

ที่เพิ่มข้ึน 
      ๗.๔.๒.๒ จํานวนเลขหมายโทรศัพทในพื้นที่ชนบทที่เพิ่มข้ึน 
      ๗.๔.๒.๓ จํานวนกลุมเปาหมายทางสังคมไดรับการอบรมและ

พัฒนาทักษะในการใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 
  ๗.๕ ดานการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม 
    ๗.๕.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๕.๑.๑ ทรัพยากรโทรคมนาคมมีความพอเพียงตอการใหบริการ

โทรคมนาคมในเชิงพาณิชย   
      ๗.๕.๑.๒ ทรัพยากรโทรคมนาคมมีความพอเพี ยงตอการใช

ประโยชนเพื่อการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  สาธารณประโยชนและบริการสังคม   
    ๗.๕.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๕.๒.๑ ระดับการนําเทคโนโลยีใหมมาใชเพื่อสนองความตองการ

ใชบริการโทรคมนาคม 
      ๗.๕.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการใชงานสิทธิการคงเลขหมาย 
      ๗.๕.๒.๓ ระดับความพอเพียงในการใชงานคลื่นความถี่วิทยุ  และ  

เลขหมายโทรคมนาคมของทุกภาคสวน 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๗.๖ ดานการบริหารเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐาน   
    ๗.๖.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๖.๑.๑ มี ขีดความสามารถในการวิ จั ยและพัฒนาตอยอด

เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เหมาะสมตอการใชงานของประเทศ 
      ๗.๖.๑.๒ มีการปรับปรุงหลักเกณฑในการกํากับดูแลดานเทคนิค

และทรัพยากรโทรคมนาคมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
      ๗.๖.๑.๓ มีโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมที่ครอบคลุมผูใชบริการ

โดยทั่วถึง  สามารถเชื่อมตอถึงกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพบริการในระดับมาตรฐาน 
      ๗.๖.๑.๔ มีการพัฒนาและการใชโครงสรางพื้นฐานรวมกัน 
    ๗.๖.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๖.๒.๑ ระดับความสํ า เ ร็ จในการวิ จั ยและพัฒนาตอ ยอด

เทคโนโลยีโทรคมนาคมในสาขายุทธศาสตร 
      ๗.๖.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการกําหนดมาตรฐานทางเทคนิค  

เพื่อใหอุปกรณและบริการโทรคมนาคมติดตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพบริการที่ดี 
      ๗.๖.๒.๓ ระดับความสําเร็จในการขยายโครงสรางพื้นฐานในการ

ขยายบริการบรอดแบนด  และบริการโดยทั่วถึง 
      ๗.๕.๒.๔ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและการใชโครงสราง

พื้นฐานรวมกัน 
  ๗.๗ ดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
    ๗.๗.๑ ผลลัพธ 
      ๗.๗.๑.๑ บุ ค ล า ก ร ด า น โท ร คม น า คม มี ศั ก ยภ า พแ ละ ขี ด

ความสามารถเทาทันความกาวหนาของเทคโนโลยี  และสามารถตอบสนองตอความตองการของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 

      ๗.๗.๑.๒ มีการวิจัยดานเทคโนโลยีโทรคมนาคม  และเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวของ  สามารถสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  และการจดสิทธิบัตร   

      ๗.๗.๑.๓ มีการใชอุปกรณที่ผลิตจากการวิจัย   และการตอยอด
พัฒนาจากผลงานการวิจัยของคนไทยใหเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

    ๗.๗.๒ ตัวชี้วัด 

      ๗.๗.๒.๑ จํานวนของทุนการศึกษา  โครงการทุนวิจัย  หลักสูตรการ

ฝกอบรมระดับบัณฑิตศึกษาและระดับวิชาชีพในสาขายุทธศาสตรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมมีสวนสนับสนุน 

      ๗.๗.๒.๒ จํานวนนักวิจัย  ผลงานวิจัยดานโทรคมนาคม  ผลิตภัณฑ

นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยในสาขายุทธศาสตรที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม   

มีสวนสนับสนุนทั้งในภาคสถาบันการศึกษา  ภาคผูประกอบการและภาคผูผลิต 

      ๗.๗.๒.๓ จํานวนของทรัพยสินทางปญญาที่จดทะเบียนที่เกิดจาก

ความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม   

      ๗.๗.๒.๔ จํานวนองคกรความรวมมือที่ เข ารวมเครือข ายกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  ในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

รวมทั้งการจัดการประชุมสัมมนา  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อการระดมสมองและเผยแพรขอมูลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ 

      ๗.๗.๒.๕ จํานวนโครงการที่พัฒนาอุปกรณสําหรับการใหบริการ

อยางทั่วถึงแกกลุมผูดอยโอกาสในพื้นที่หางไกลที่ยังไมไดรับบริการ 

      ๗.๗.๒.๖ อัตราการเพิ่มข้ึนของอุปกรณโทรคมนาคมที่ผลิตโดย

บริษัทผูผลิตในประเทศตอตลาดรวมของประเทศตอป 

  ๗.๘ ดานกิจการโทรคมนาคมเฉพาะกิจ 

    ๗.๘.๑ ผลลัพธ 

      ๗.๘.๑.๑ ขายส่ือสารโทรคมนาคมเฉพาะกิจที่มีการเชื่อมโยง

โครงขายระหวางกัน  สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ 

      ๗.๘.๑.๒ ประชาชนไดรับประโยชนจากขายส่ือสารโทรคมนาคม

เฉพาะกิจ  ทั้งการแจงเตือนภัยพิบัติลวงหนา  และการชวยเหลือในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

    ๗.๘.๒ ตัวชี้วัด 

      ๗.๘.๒.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังหนวยบูรณาการกิจการ

โทรคมนาคมเฉพาะกิจของประเทศ 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

      ๗.๘.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังโครงขายโทรคมนาคม
เฉพาะกิจเปนโครงขายสํารองครอบคลุมทั่วประเทศ  และพรอมใชงานไดตลอดเวลา   

  ๗.๙ ดานการพัฒนาองคกร 
    ๗.๙.๑ ผลลัพธ   
      ๗.๙.๑.๑ การใหบ ริก ารแก ผู ประกอบการมีคว ามรวด เ ร็ ว   

มีระยะเวลาที่แนนอนมากขึ้น  ทําใหผูประกอบการสามารถวางแผนทางธุรกิจไดงายข้ึน  ลดการเสีย
โอกาสและชวยเพ่ิมศักยภาพการแขงขันโดยออม 

      ๗.๙.๑.๒ การบริหารงานภายในมีความคลองตัว  บุคลากรสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   สามารถผลักดันเปาหมายดานอื่น ๆ   ใหไปสูจุดหมาย 
รวดเร็วข้ึนดวย 

      ๗.๙.๑.๓ ลดผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎเกณฑที่ปฏิบัติไดยาก   
เปนภาระที่คอนขางสูงแกผูประกอบการและบุคลากรที่ทําหนาที่กํากับดูแล   

      ๗.๙.๑.๔ ชวยใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํ างาน   
มีวัฒนธรรมความซื่อสัตย  สุจริต  มีความภาคภูมิใจที่สามารถใชความรูความสามารถไดเต็มที่มากขึ้น 

      ๗.๙.๑.๕ ชวยลดความเสี่ยงขององคกร  ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน   

    ๗.๙.๒ ตัวชี้วัด 
      ๗.๙.๒.๑ ระยะเวลาที่ลดลงในการใหบริการแกผูประกอบการตาม

ข้ันตอนตาง ๆ   
      ๗.๙.๒.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของ

องคกร   
      ๗.๙.๒.๓ ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและการใชงานระบบการ

บริหารจัดการภายในองคกรที่ไดมาตรฐานทั่วทั้งองคกร 
      ๗.๙.๒.๔ ระดับความสํา เ ร็จในการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในองคกร 
      ๗.๙.๒.๕ รอยละของความพึ งพอใจของผู มี ส วน เกี่ ย วขอ ง 

ตอภาพลักษณและผลการดําเนินงานของสํานักงาน  กทช.   



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๑ 
 

 

      ๗.๙.๒.๖ รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรภายในสํานักงาน  
กทช.  ตอระบบการบริหารจัดการภายในองคกร 

      ๗.๙.๒.๗ อัตราการลดลงของความเสี่ยงภายในองคกร   
ขอ ๘ การติดตามและประเมินผล 
  ๘.๑ ให   กทช .   แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนแมบทกิจการ

โทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  คณะหนึ่ง  ประกอบดวย  บุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณในดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ทําหนาที่ตรวจสอบ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓)  อยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา
การดําเนินการของแผน ฯ  เพื่อทราบถึงสถานะการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดในแตละชวงเวลา   

  ๘.๒ ใหคณะกรรมการตามขอ   ๘.๑  ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครือขายและการมี 
สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  และเสนอแนะขอคิดเห็นตอ  กทช.   

  ๘.๓ ใหคณะกรรมการตามขอ  ๘.๑  ปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลตามหลัก
สากล  รวมทั้งนํารูปแบบแนวทางการประเมินผลหนวยกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมมาปรับใช   
โดยจัดทํารายงานการตรวจสอบ  ติดตาม  และประเมินผลเสนอตอ  กทช.  ทุก  ๖  เดือน   

  ๘.๔ ใหสํานักงาน   กทช.  จัดทําระบบฐานขอมูลโทรคมนาคม   รวมทั้งสราง
เครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อสะดวกตอการรวบรวม  บริการขอมูล  และ
แลกเปลี่ยนขอมูลดานโทรคมนาคม  ไดอยางถูกตอง  ครบถวนและเปนปจจุบัน   

  ๘.๕ กทช .   จะทบทวนแผนแมบทกิจการโทรคมนาคม   ตามสถานการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปเปนระยะตามความเหมาะสม  โดยนําผลการติดตามประเมินผล  และแนวทาง 
ที่คณะกรรมการตามขอ  ๘.๑  เสนอแนะ  มาใชประกอบในการดําเนินการตอไป 

ขอ ๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พลเอก  ชชูาติ  พรหมพระสิทธิ์ 

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 


