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ยทุธศาสตรข์องรฐัวิสาหกิจสาขาส่ือสาร

สร้างความมัน่คงด้านโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม และธรุกิจส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ

- ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานในดา้นการสื่อสาร
โทรคมนาคมให้ครอบคลุมทัว่ประเทศ
ในราคาที่เหมาะสมและเปน็ธรรม เพ่ือ
เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทลั 
(ยุทธศาสตร์ที ่2, 3, 7, 9) 

- ปรับปรุงมาตรฐานบริการให้สอดคล้องกบั
ตลาด ทิศทางตามยุทธศาสตร์ประเทศและ
เป็นมาตรฐานสากล (ยุทธศาสตร์ที ่3)

- พัฒนาบริการทีเ่กีย่วเนือ่ง เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บริการมีการสร้าง
รายได้ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(ยุทธศาสตร์ที ่1, 2, 3, 8, 9)

- บูรณาการแผนการลงทุนระหว่าง
หน่วยงานสาขาสื่อสารไมใ่ห้เกดิ
ความซ้้าซอ้นในการลงทุนของรัฐ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3, 7)

- จัดล้าดับความส้าคัญของการลงทุน
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ รวมถึงพิจารณา
แหล่งเงินทุนและรูปแบบ
การระดมทุนทีเ่หมาะสมมาปรับใช้
(ยุทธศาสตร์ที่ 3, 7)

- บริหารจัดการทรัพย์สินวางแผน
ด้านการเงิน และบริหารตน้ทุน
การด้าเนนิงานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับตลาด เพ่ือสร้าง
ความเข้มแขง็และมั่นคงให้กบัฐานะ
ทางการเงินองค์กร (ยุทธศาสตร์ที ่3)

- รัฐวิสาหกิจที่ตอ้งแกไ้ขปญัหา
การเงินหรือการดา้เนินธุรกจิ จะต้อง
เร่งด้าเนินการให้แล้วเสรจ็โดยเร็ว 
(ยุทธศาสตร์ที ่3)

- ด้าเนินการตามแนวทางพ้ืนฐาน
ส้าหรับทุกรัฐวิสาหกจิทีก่า้หนด
ในยุทธศาสตร์ภาพรวม 

- น้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บริหาร
จัดการองค์กรและตอบสนองพฤติกรรม
ความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
(ยุทธศาสตร์ที่ 3, 7, 8)

- เน้นพัฒนาบริการผ่านระบบอินเทอร์เนต็ 
รวมถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ให้สอดรับกับการค้าออนไลน์ที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว (ยุทธศาสตร์ที่ 7, 8)

- มีการปรับปรุงกระบวนการ
การให้บริการใหม้ีประสิทธภิาพ 
(ยุทธศาสตร์ที่ 3)

- มีการบริการจัดการที่เปน็
มาตรฐานสากลและตรวจสอบได ้
(ยุทธศาสตร์ที่ 3, 6)

- พัฒนาศัยภาพของบุคลากรให้
ทัดเทียมกับผู้ให้บรกิารเอกชน 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1, 3)

- ยกระดับองคฺกรให้เปน็องค์กร
คุณธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 6)

บทบาท/เป้าหมาย
การด าเนินงาน การลงทนุ ฐานะการเงินท่ีมัน่คง เทคโนโลยี

และนวตักรรม
ธรรมภิบาลและ

การบริหารจดัการท่ีดี

ยุทธศาสตร์ประเทศ Sector

สื่อสาร

Telecom

Broadcast

Post

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

หล
ัก

รอ
ง

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิ

และแข่งขันไดอ้ย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาเมืองภาค 

เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริต และธรรมาภิบาล
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นโยบายและแผนทีเ่ก ีย่วขอ้ง (สาขาสือ่สาร)

กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี

ความม ัน่คง

•พฒันาเศรษฐกจิดจิทลั

• เสรมิสรา้งความม ัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติ

• ปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่ก ีย่วขอ้งจากแนวดิง่สูแ่นวราบ

การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั

• ลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นระบบเทคโนโลยสีรสนเทศ

• การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิและเมอืง

• การวจิยัและพฒันา

การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทยีมกนัของสงัคม

• การสรา้งความม ัน่คงและการลดความเหลือ่มล า้ทางดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม

การสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั

• ปรบัปรงุการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจา่ยของภาครฐั

• ปรบัปรงุบทบาท ภารกจิ และโครงสรา้งใหเ้หมาะสม

•พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12

ยทุธศาสตรท์ ี ่7
เพิม่ประสทิธภิาพและขยายการใหบ้รกิารดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั
อยา่งทั่วถงึทัง้ประเทศ ในราคาทีเ่หมาะสมเป็นธรรม และสง่เสรมิธรุกจิ
ดจิทิัลใหม ่และนวัตกรรม รวมทัง้พัฒนาระบบความปลอดภยัทางไซ
เบอรใ์หม้คีวามมัน่คง และคุม้ครองสทิธสิว่นบคุคลแกผู่ใ้ชบ้รกิาร

ยทุธศาสตรท์ ี ่1
การเสรมิสรา้งและ
พัฒนาศักยภาพทนุ

มนุษย์

ยทุธศาสตรท์ี่ 3
- สรา้งความ
เขม้แข็งให ้
เศรษฐกจิขยายตัว
อยา่งมเีสถยีรภาพ
และยัง่ยนื
- สรา้งความ
เขม้แข็งใหก้บั
เศรษฐกจิรายสาขา

ห
ล
กั

รอ
ง

แผนประเทศไทย 4.0
พฒันา กลุม่ดจิทิลั เทคโนโลย ีและอนิเทอรเ์น็ตเชือ่มตอ่

แผนพฒันาดจิทิลัเพือ่สงัคม

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลั
ประสทิธภิาพสงูใหค้รอบคลมุท ัว่
ประเทศ

ยทุธศาสตรท์ี ่9
- กระจายความเจรญิ 
เตบิโตทางเศรษฐกจิ
ไปสูภ่มูภิาค
- พัฒนาพืน้ที่
เศรษฐกจิใหมใ่ห ้
สนับสนุนการเพิม่ขดี
ความสามารถในการ
แขง่ขนั

ยทุธศาสตรท์ี ่2
- ลดปัญหาความ
เหลือ่มล ้าดา้นรายได ้
ของกลุม่คนทีม่ฐีานะ
เศรษฐกจิทางสงัคมที่
แตกตา่งกนั และ
แกไ้ขปัญหาความ
ยากจน
- เพิม่โอกาสการ
เขา้ถงึบรกิารพืน้ฐาน
ทางสงัคมของภาครัฐ

ยทุธศาสตรท์ี ่8
- สรา้งความเขม้แข็ง
และยกระดับ
ความสามารถดา้น
วทิยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยกีา้วหนา้
ใหส้นับสนุนมลูคา่
ของสาขาการผลติ
และบรกิาร

• ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิดวัยเทคโนโลยดีจิทิลั
• ปรบัเปลีย่นภาครฐัสูก่ารเป็นรฐับาลดจิทิลั
• พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สูย่คุเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั 



โครงสรา้งอตุสาหกรรมในปจัจบุนั

Policy Maker

Regulator

Operator

DE OPM

NBTC

TOT

NBCNTC

CAT Private

Mobile Service

Internet Broadband

Wholesale Service

Infrastructure

MCOT

DE

DE

Private

Other 
Gov

Agency

Digital TV Broadcasting

Radio Broadcasting

Satellite 

Content

POST

Postal Services

Logistics Service

Retail Service 

Financial Services

Infrastructure



โครงสรา้งอตุสาหกรรมในอนาคต
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