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แผนแม่บท ICT แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556)
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เป้าหมายของแผนแม่บท ICT (ฉบับที่ 2)

• ประชาชนอย่างน้อย 50% สามารถเข้าถึงและใช้ ICT ได้อย่างมี
ิ ้ ่ ัวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

• ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ใน Networked Readiness Rankings 
ให้อยู่ในกลุ่ม Top 25%

• มีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า 15%

3

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ 3

ลําดับที่ เป้าหมาย ความเร็ว

1 ทกครัวเรือน สถานประกอบการในจังหวัดศนย์กลางความเจริญใน 4 Mbps1 ทุกครวเรอน สถานประกอบการในจงหวดศูนยกลางความเจรญใน
ภูมิภาค และทุกอําเภอเมืองของจังหวัดที่เหลือ

4 Mbps

2 สถาบันการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไปทุกแห่ง 10 Mbps

3 ห้องสมุดประชาชนและศูนย์การเรียนรู้ / ศูนยบ์ริการสารสนเทศ
ชุมชนในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล

4 Mbps

4 สถานพยาบาลและสถานีอนามัยในชนบททั่วประเทศทุกแห่ง 4 Mbps
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หนวย : ลานคน

โทรศัพทมือถือ34.83 (56.8%) 

จํานวนและร้อยละของประชากรอายุ จํานวนและร้อยละของประชากรอายุ 6 6 ปีขึ้นไป ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ปีขึ้นไป ท่ีใช้อินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ ปี พคอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ ปี พ..ศศ. . 25472547--25522552

คนใช้ คนใช้ ICT ICT แค่ไหน แค่ไหน 

    คอมพิวเตอร

โทรศพทมอถอ

ิ  ็

16.54 (28.2%) 

21.68 (36.7%) 
24.74 (41.6%) 

28.29 (47.3%) 

31.86 (52.8%) 

16.99 (28.2%) 16.04 (26.8%) 15.39 (25.9%) 14.45 (24.5%) 
12.54 (21.4%) 

17.93 (29.3%) 

6.97 (11.9%) 7.08 (12.0%) 8.47 (14.2%) 9.32 (15.5%) 
10.96 (18.2%) 12.33 (20.1%) 

5

ป พ.ศ.
2547 2548 2549 2550 2551

ท่ีมา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2552 
สํานักงานสถติิแหงชาติ

อินเทอรเน็ต

2552

( )
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จํานวน

24.8

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในครัวเรือน พในครัวเรือน พ..ศศ. . 2547 2547 --  25522552

แนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย แนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
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จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ตอ 100 ครัวเรือน

ครัวเรือนที่เช่ือมตออินเทอรเน็ต
ตอ 100 ครัวเรือน

ป พ.ศ. 0
2547 2548 2549 2550 2551

ท่ีมา : สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2547-2552 
สํานักงานสถติิแหงชาติ

2552
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ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 78 (3) ระบุหน้าที่ของรัฐอย่างชัดเจน
ในการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ในการกระจายโครงสรางพนฐานสารสนเทศในทองถนใหทวถง และเทาเทยมกนทวประเทศ 

• รัฐบาลได้แถลงนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีแผนงานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมพ้ืนฐานอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ และขยายโครงข่าย
บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต

• กระทรวง ICT ได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทและกรอบนโยบาย ICT ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552-2556) 
และฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2554 – 2563)  หรือ ICT 2020

7

ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ)

• คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 2 ก.พ. 2553 ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
โดยมอบหมายให้กระทรวง ICT พิจารณาข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาท่ีทําให้อัตราการเข้าถึงระบบโดยมอบหมายใหกระทรวง ICT พจารณาขอเทจจรง และสภาพปญหาททาใหอตราการเขาถงระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) ของประชาชนในสภาพปัจจุบันอยู่ในระดับต่ํา 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเรว็
สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

• บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง ICT และสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เม่ือวันที่ 21 ก.ค. 2553 เพ่ือร่วมกันจัดทําร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

• กระทรวง ICT ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํานโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวง กระทรวง ICT ไดแตงตงคณะกรรมการจดทานโยบายบรอดแบนดแหงชาต โดยมปลดกระทรวง 
ICT เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 
29 ก.ค. 2553 และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 4 คณะ (ด้านจัดทํานโยบายและกํากับดูแล ด้านความ
ต้องการของผู้บริโภค ด้านผู้ให้บริการโครงข่ายและบริการ และด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์) เมื่อ
วันที่ 30 ก.ค. 2553 เพ่ือจัดทํากรอบนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เสนอ กทสช.
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ความเป็นมาของนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ (ต่อ)

• วันที่ 17 ก.ย. 2553  คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแห่งชาติ (กทสช.) ได้
เห็นชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ พร้อมแต่งต้ังคณะอนกรรมการนโยบายบรอดแบนด์เหนชอบในกรอบนโยบายบรอดแบนดแหงชาต พรอมแตงตงคณะอนุกรรมการนโยบายบรอดแบนด
แห่งชาติ เพ่ือจัดทํานโยบายต่อไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT เป็นประธาน

• ร่าง นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ประธาน กทสช. (นรม.) เมื่อวันที่ 4 
พ.ย. 2553

• วันที่ 9 พ.ย. 2553 นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ

9

นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ

• นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติเป็นกรอบนโยบายสําหรับการส่งเสริมให้มีบริการบรอดแบนด์
เป็นสาธารณปโภคเปนสาธารณูปโภค

• เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง และทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ 
ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งบริการสาธารณะต่าง ๆ

• เป้าหมายเพ่ือทําให้คุณภาพชีวิตและสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยดีขึ้นทั่วทุกแห่งใน
ประเทศ
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เป้าหมาย

1. โครงข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากร ปี 2558 ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 และปี 2563 ร้อย
ละ 95 ที่ได้มาตรฐานและราคาเป็นธรรม โดยศนย์กลางทางเศรษฐกิจของภมิภาค มี Optical ละ 95 ทไดมาตรฐานและราคาเปนธรรม โดยศูนยกลางทางเศรษฐกจของภูมภาค ม Optical 
Fiber ไม่ต่ํากว่า 100Mbps

2. ประชาชนสามารถได้รับบริการบรอดแบนด์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

• ด้านการศึกษา ปี 2558 ในระดับตําบล และปี 2563 ทั่วประเทศ

• ด้านสาธารณสุข ปี 2558 ในระดับตําบล

• ด้านการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 ในระดับองค์การปกครองท้องถิ่น

• ด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่าง
ทันท่วงที
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เป้าหมาย (ต่อ)

3. ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์

• การแข่งขันของประเทศ เร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี ให้อย่ในกล่ม TOP 25%• การแขงขนของประเทศ เรองโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลย ใหอยูในกลุม TOP 25%
(World Competitiveness Ranking)

• เกิดการขยายตัวของธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

• มูลค่า E-commerce ต่อ GDP เป็นรอ้ยละ 10 ภายในปี 2558

4. ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร

5. ลดต้นทุนการให้บริการบรอดแบนด์โดยรวม

6. เกิดการพัฒนา Content และ Application ที่เป็นประโยชน์

7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าถึงคุณค่า และความเส่ียงของการใช้ ICT ที่เร่งตัวเร็วขึ้น

8. อุสาหกรรมการผลิต ICT มีการพัฒนา สู่ระดับสากล
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แนวทางดําเนินการ

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการบรอดแบนด์

2 การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากบรอดแบนด์2. การพฒนาการใชประโยชนจากบรอดแบนด

3. การประกันความม่ันคงปลอดภัยของโครงข่ายบรอดแบนด์และความปลอดภัยของสังคมโดยรวม

4. การบริหารจัดการขับเคล่ือนนโยบายและการประสานการกํากับดูแล
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บทบาทของรัฐบาล

1. รัฐบาลจึงได้กําหนดนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและใช้เป็นกรอบการ
ดําเนินการและขับเคลื่อนการพัฒนาบริการบรอดแบนด์ ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ดาเนนการและขบเคลอนการพฒนาบรการบรอดแบนด ทใชประโยชนจากเทคโนโลยท
หลากหลาย มีความก้าวหน้าทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและสภาพพ้ืนที่ของประเทศไทย
และตอบสนองความต้องการการใช้บริการของทุกภาคส่วน

2. โดยท่ีรัฐมีบทบาทเป็นผู้กําหนดนโยบายและสนับสนนุการให้มีและการใช้บริการบรอดแบนด์
อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมดําเนินการไปสู่
ความสําเร็จ โดยมีองค์กรกํากับดูแลที่เป็นอิสระตามกฎหมายทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบ
กิจการให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
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