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ค าน า 

 

 บริษัท  ทีโอที  จ ากัด  (มหาชน ) โดยคณะกร รมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและควา ม

รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CG & CSR) และคณะอนุกรรมการด้านความ

รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CSR) ได้พิจารณานโยบายในเร่ืองการก ากั บ

ดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม  ส่งเสริมการปฏิบัติตนท่ี

สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่ อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน  และมุ่งสนองนโยบายดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  (Digital Economy) ท่ีจะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย  4.0 ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) จึงก าหนดกรอบการด าเนินงาน ตามแผนวิสาหกิจและ

แผนธุรกิจ โดย ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีท่ีมี ศักยภาพในการต่อยอดรองรับการให้บริการ

ดิจิทัลซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ในระบบเศรษฐกิจและ

สังคมให้ครอบคลุมและรองรับความต้องการของทุกภาคส่วนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยการจัดท าแผนแม่บทความรับผิดชอบของอ งค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2563 - 

2567 

 ทีโอที  ในฐานะผู้น าการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ท่ีมุ่งตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังค มท่ีดีในรัฐวิสาหกิจตามพันธกิจ โดยใช้

ความสามารถหลักขององค์กรในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรวมถึง

สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคมผ่านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย ด้านการบริการ

โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคมในพื้นท่ีห่างไกล   ด้านการศึกษา และเศรษฐกิจ  ด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความยั่งยืน 

 

 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 6.4 แผนงานโครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 37  

7. แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 38 

 ประจ าปี 2563 

 

 

ภาคผนวก 

1. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

2. โครงการสุขศาลาพระราชทาน 

3. โครงการเน็ตประชารัฐ 

4. โครงการ TOT Young Club 

5. โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล/โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
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บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้น าการให้บริการ โทรคมนาคมและบริการดิจิทัล ท่ี

มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีมีหน้าท่ีและพันธกิจในการเป็นรัฐวิสาหกิจส าคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ

ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  

มายกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ด้วยควา มมุ่งมั่นให้บริการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว 

สรรค์สร้างนวัตกรรม ท างานมุ่งความเป็นเลิศ ซื่อสัตย์และโปร่งใส 

จากเจตนารมณ์ข้างต้น ทีโอที มุ่งสร้างโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุม

สามารถรองรับการใช้งานแก่ประชาชนทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย่าง

รวดเร็ว และเพื่อให้สังคม /ประเทศชาติขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องน า ไปสู่

การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

นอกจากภารกิจท่ี ทีโอที มุ่งมั่นตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติแล้วยังจะต้องมีอีกบทบาท

ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ขับเคล่ือนพร้อม ๆ กันไปสู่ความยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ความเป็นมา 
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 การ ขับเคล่ือน สังคมให้มีการพัฒนาก้าวทัน ทุกมิติของ การเปลี่ยนแปลงนอกจาก
หลักการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผ ลการด าเนินงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก  
ธรรมาภิบาล หลักการก ากับดูแลของรัฐวิสาหกิจแล้ว ทีโอที ตระหนัก ถึงปัจจัยหลักในการ
ขับเคล่ือนคือการด าเนินธุรกิจ (Strategic Framework) และวิธีการสื่อสารท่ีดีในการถ่ายท อด
วิสัยทัศน์และขั้นตอนปฏิบัติงานกับบุคลากรทุกระดับเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนสู ่

1. องค์กรแห่งความเป็นเลิศ  โดยการเตรียมแผนรองรับกับสภาวะต่าง  ๆ อย่างชัดเจน  
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ี ส่งผลกระทบต่อการท างานจากรอบด้าน  ท าให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และผลงานมีคุณภาพ  

2. การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ตามโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นกลไกส าคัญในการก าหนดวัตถุประสงค์ โครงสร้าง
การปฏิบัติงานและผลลัพธ์ 

3. ความรับผิดชอบขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ด าเนินการภายใต้ แนวปฏิบัติ
ของจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

2. เหตุผลและความจ าเป็น  

 

High Performance Organization (HPO) 
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 

 

Corporate Governance (CG) 
การก ากับดูเลกิจการที่ดี 

 

Corporate Social Responsibility 
(CSR) 

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
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โดยคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม และ

สิ่งแวดล้อม  ตามค าส่ังคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ท่ี 22/2562  เมื่อวันท่ี 24 

มิถุนายน 2562 ได้ก ากับดูแลองค์กรตาม หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   และพระราชบัญญัติ

การพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2562 ซึ่งได้มอบหมายนโยบายให้ ทีโอที 

จัดท า 

1. แผนแม่บทการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563 - 2565 

2. แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมแ ละสิ่งแวดล้อม บมจ .ทีโอที  

พ.ศ. 2563 - 2567  

เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางการสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้

ความสามารถหลัก ทีโอที ในฐานะผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ให้ความส าคัญต่อการใช้

ความสามารถ (Core Competency) ความมีทักษะความช านาญในการออกแบบ ติดตั้ ง 

บ ารุงรักษาโครงข่าย และพัฒนาบริการดิจิทัลอย่างมีคุณภาพ  เพื่อสร้างโครงข่าย /ระบบ

โทรคมนาคมให้ครอบคลุมท่ัวประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ  อาทิ โครงการการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม โครงการสุขศาลาพระราชทาน โครงการเน็ตประชารัฐ และเพื่อให้เกิดการใช้งาน

อย่างมีคุณภาพ มั่งคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติ ได้แก่ระบบ Cyber Security และ Anti-Fake 

News เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ ชุมชน และสังคม ด้ วยการให้ความรู้และส่งเสริมทั กษะเพิ่มมูลค่า

การใช้งาน บริการ ของ ทีโอที เกิดเศรษฐกิจท่ีดี สุขอนามัย ความปลอดภัยที่ถูกต้องผ่าน

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563 - 2567 
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การจัดท าแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ  ทีโอที 

พ.ศ. 2563 – 2567 ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ  

1. นโยบายของรัฐ 

 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 1.3 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 

   โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

2. หลักเกณฑ์ท่ีก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 2.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

 2.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 2.3 ISO 26000 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.4 หลักการ Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การ

สหประชาชาติ การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. สถานภาพ ทีโอที  

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ บมจ. ทีโอที 

3.2 แผนวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563 – 2567 

4. การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) 

5. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 

3.1 นโยบายของรัฐ  

3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้

มียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืน

ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน 

ซึ่งเป็นท่ีมาของการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ของรัฐบาล ซึ่งมีวิสัยทัศน์ คือ“ประเทศมี

3. ปัจจัยในการก าหนดแผนแม่บท 



9 

ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  และเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลายมิติ ประกอบด้วย  6 ยุทธศาสตร์  โดย

ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ทีโอที ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

 เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี  กินดี และมีความสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุก

ระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นท่ีชื่น ชม

และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ี

เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

ยั่งยืน รวมถึงมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์เพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21 และใน

สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม  

 เพื่อสร้างความเป็นธรรม  และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  กระจายศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ

ในทุกระดับ  เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น   การพึ่งพาตนเองและการจัดการตนเอง

เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ  
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 เพื่อให้ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม  

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  รวดเร็วโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

 3.1.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 ตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ .ศ. 2563 – 

2567 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ทีโอที ได้ก าหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สอดรับในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

ด้วยการเพิ่มความสามารถในการแข่ งขัน อาทิ ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าท่ีรองรับการ

เปลี่ยนเลขหมายจาก 9 หลักเป็น 10 หลัก และการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมใน

พื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

 3.1.3 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

 ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช .) ได้ก าหนดแผนแม่บทท่ีมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี  ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นธรรม

ระหว่างผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค  และการก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ท่ีมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมให้เพียงพอต่อความ

ต้องการใช้งาน สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโ ทรคมนาคมท่ีครอบคลุม ด้วยการก ากับ

ดูแลแบบประสานความร่วมมือในหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและหน่วยงานก าหนดนโยบายท างาน

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2562 – 2566) 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนและรองรับกับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปประ เทศในด้าน  

ต่าง ๆ รวมท้ังนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

3.2 หลักเกณฑ์ที่ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 

 3.2.1 พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ การพัฒนาการก ากับ

ดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562  เพื่อก าหนดเป้าหมาย  นโยบาย และทิศทางก ากับดูแล

กิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ  เพื่อ เป็นกลไกของรัฐในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและการลงทุนของ
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ประเทศ รวมถึงเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ช่วย ให้ยกระดับประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย แผนการ

บริหารและพัฒนากิจการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลท่ี

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  การก าหนดหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่

รัฐวิสาหกิจถือหุ้น และการด าเนินการตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจและภารกิจของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง

น าไปสู่การจัดท าบริก ารสาธารณะท่ีมีคุณภาพให้แก่ประชาชน และขับเคล่ือนเศรษฐกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 3.2.2 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.) มีหน้าท่ีหลักในการก ากับดูแล

และสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  มีความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อ

เป็นเครื่องมือของรัฐ  ในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการท่ีจะบริหารรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จ าเป็นต้องพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลง

ของบริบทแวดล้อมต่าง  ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รัฐวิสาหกิจยุคใหม่ไม่

สามารถใช้วิธีบริหารจัดการแบบเดิมได้อีกต่อไป  ส านักงานคณะกรรมก ารนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

(สคร.) จึงมีหน้าท่ีในการน าแนวปฏิบัตหิลัก  Apply of Explain มาใช้สร้างแรงจูงใจการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจโดยแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีส าคัญ ทีโอที 

ได้น าแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญมาใช้ในการด าเนินงาน การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate  

Governance : CG)  เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยงให้

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  ช่วยยับย้ังการบริหารจัดการท่ีผิดแนวทางพร้อมท้ังก่อให้เกิดวินัยใน

กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

ตามมาตรฐาน  8 ด้าน ดังนี้ 

1. รู้จักหน้าท่ี (Accountability) คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท า

ของตนเอง และความสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ 

2. ความรับผิดชอบ  (Responsibility) คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและ

ภาระงานตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรู้ ความสามารถ 
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3. ความเป็นธรรมเท่าเทียม (Equitability) คือ การปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

เท่าเทียมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีค าอธิบายได้ 

4. ความโปร่งใส (Transparency) คือ ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบได้

และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

5. การมองไกลสร้างคุณค่า (Vision to Create Long Term Value) คือ การมี

วิสัยทัศนใ์นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 

6. การรักษาจริยธรรม (Ethics) คือ การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการประกอบ

ธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ รวมท้ังผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 

7. การเป็นผู้น าความดีและมีส่วนร่วม  (Good Citizenship and Participation) คือ 

การปฏิบัติตนเป็นประชากรท่ีดีขององค์กรและสังคมและการมีส่วนร่วม 

8. การผดุงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) คือ การเคารพในคุณค่าความ

เป็นมนุษย ์

 3.2.3 หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

 ส านักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ได้ก าหนด

หลักการและแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  

ISO 26000 ดังนี้  

 1. หมวดท่ี 4 บทบาทผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท 

ผู้ถือหุ้นกระทรวงการคลัง ตอบสนองนโยบายของรัฐและถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและ 

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  
พนักงาน สังคมและชุมชน 

ผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน : กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ตอบสนองนโยบายกระทรวงฯ และแผนแม่บทการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผู้ก ากับดูแลอุตสาหกรรม : กสทช. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้บริการและกฎระเบียบตามที่ได้รับ
อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาท 

ลูกค้า มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพบริการ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการด้วยคุณภาพท่ีดี ปลอดภัย 
ราคาเหมาะสม 

ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับ 
  คุณภาพชีวิต และสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็น 
  ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 

- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

  ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

พนักงาน - มุ่งพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน 

  มีประสิทธิภาพและมีความสุข  
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน 
  และลูกจ้างทุกระดับมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานอย่างมี 
  คุณธรรมและจริยธรรมโดยค านึงถึงหน้าที่ และมีส่วนร่วม 
  รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

คู่ค้า  ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ 

  

 2. หมวด ท่ี 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม ทีโอที มีการด าเนินงานโดยน านวัตกรรมมา
ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สังคม ชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักการ Sustainable Development Goals : SDGs 
ขององค์การสหประชาชาติ การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน UN SDGs  
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 ท้ังนี้กรอบเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลก  ท่ีองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) 
ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ท่ีสิ้นสุดลงเมื่อเดือนสงิหาคม 2558 ทีโอที ได้ศึกษาและน าแนวคิด UN 
SDGs ผนวกเข้ากับ Core Competency  หลักท่ีมีโครงข่ายและบริการครอบคลุมท่ัวประเทศ
สามารถน ามาใช้เพื่อความยั่งยืนจากการให้การศึกษาและต่อเศรษฐกิจชุมชนจึงน า ข้อ 4 ด้าน
การศึกษา (Quality Education)  รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ทุกคน และ ข้อ 8 ด้านเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) ส่งเสริมการ
เติบโต ทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง  ครอบคลุม  และยั่งยืน  และ ก าหนดให้สอดคล้องกับ การ
ด าเนินงาน 3 ด้านหลัก คือ ด้านการบริการโทรคมนาคม ในพื้นท่ีห่างไกล  ด้านการศึกษาและ
เศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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3.3 สถานภาพ ทีโอที 

 3.3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของ บมจ.ทีโอที 

ทีโอที ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

องค์กรให้สอดรับกับแผนและนโยบายของประเทศ  

 วิสัยทัศน์ (Vision)  เป็นผู้น าการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลท่ีมุ่ง

ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  

 พันธกิจ (Mission) 1. เป็นรัฐวิสาหกิจส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม 
    ไทยสู่ยุคดิจิทัล 

   2. ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอย่างมี 
    คุณภาพเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของรัฐ 

  3. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิต 
                                        ท่ีดีของคนไทย 

ค่านิยม (Values) A = Acceleration & Agility รวดเร็วและคล่องตัว 
  I = Innovation สรรค์สร้างนวัตกรรม  
  T   = Transparency & Integrity ซื่อสัตยแ์ละโปร่งใส 

  O = Operation Excellence ท างานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  T   = Transformation ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 

  
 3.3.2 แผนวิสาหกิจของ บมจ.ทีโอที พ.ศ.2563 – 2567  

ทีโอที วางต าแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) และก าหนดเป้าหมายซึ่ง
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป็นกรอบก าหนดทิศทางการด าเนินงานและ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แผนวิสาหกิจ ทีโอที พ.ศ. 2563 – 
2567 ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็น 5 วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ มีเป้าประสงค์และแผนงาน/
โครงการส าคัญรองรับ ดังนี้  

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 1 ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 มุ่งปฏิรูปองค์กรด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Transformation) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานรองรับการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้ม Digital Disruption 
โดยยกระดับกระบวนการท างานโดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
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ด้านดิจิทัลของพนักงาน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ท่ีจะเป็นแหล่ง
รายได้เพิ่มทดแทนรายได้จากบริการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีแนวโน้มการเติบโตที่ลดลง 
 เป้าประสงค์ : เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการ และสัดส่วนพนักงานด้านดิจิทัลต่อพนักงานรวม 

 แผนงาน/โครงการ  

 1. แผนงานเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปี (Early Retirement) 
 2. แผนปฏิรูปด้วยระบบดิจิทัล Digital Transformation 

 3. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับธุรกิจดิจิทัล 

 4. แผนพัฒนาการลงทุนในบริษัทย่อย เช่น บริษัท TOTOS 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 2 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

 เน้นให้บริการท่อร้อยสายพัฒนา Core Network โครงการ  EEC รวมถึงดูแลรักษา
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศตามนโยบายภาครัฐ 

 เป้าประสงค ์ : รายได้จากการให้บริการ Hard Infrastructure และ 5G Infrastructure 
Sharing  3,500 ล้านบาท และภายในป ี2563 ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน พระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยว่าด้วยการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์  พ.ศ. 2562 ตามการจัดกลุ่มของหน่วยงาน
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure : CII) อย่างครบถ้วน 

 แผนงาน/โครงการ : 
 1. แผนพัฒนา Core Network 
 2. โครงการ USO/เน็ตประชารัฐ 

 3. โครงการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 4. แผนงานติดตั้งโครงข่าย 5G Infrastructure Structure & Network Sharing 
 5. แผน PSTN Replacement 
 6. แผนพัฒนา Digital City 

 7. แผนงาน Telecom Data Center 
 8. แผน Network Security 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 3 ขยายการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสายและไร้สาย 

 มุ่งเน้นให้บริการบรอดแบนด์ประจ าท่ีด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางสายผ่านเคเบิลใยแก้ว
น าแสงและเทคโนโลยีสื่อสาร ไร้สายผ่านคลื่นความถี่  2100 MHz และ 2300 MHz ท่ีถือครอง
เพื่อขยายการเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ของประชาชน 
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 เป้าประสงค์  : เป้าหมายเพิ่มลูกค้าบรอดแบนด์ทางสายและบรอดแบนด์ไร้สาย 3 
ล้านราย 

 แผนงาน/โครงการ   

 1. แผนการให้บริการบรอดแบนด์ทางสาย 

 2. แผนการให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย เช่น แผน Fixed Wireless Broadband 
Technology (WITH) แผนงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมวง
โคจรต่ า 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 4 สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นให้บริการ จาก
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลท่ีมีอยู่ ด้วยบริการดิจิทัลท่ีทันสมัยและบริการแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่าง ๆ  เช่น Local Community ให้บริการภาครัฐโดยใช้เป็นเครื่องมือสร้างการมี
ส่วนร่วมระหว่างเจ้ าหน้าท่ีและประชาชน Platform National ซึ่งรองรับการให้บริการภาครัฐ
ต่าง ๆ  และ Platform Commercial Platform เพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ในชีวิตประจ าวัน  
  เป้าประสงค ์: สัดส่วนรายได้ของธุรกิจดิจิทัลเทียบกับรายได้จากการด าเนินงาน (ไม่รวม
พันธมิตร 30 เปอร์เซนต์) 
 แผนงาน/โครงการ  

 1. แผนงาน Digital Service & Infrastructure 

 2. แผนงาน National Healthcare Platform 

 3. แผนงานพัฒนา Digital Local Platform เช่น แผนงาน Hello SMART Intrasturcture 
แผนงาน Hello SMART Farming และแผนงาน Hello SMART City 

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี 5 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีบนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 
MHz ซึ่ง ทีโอที ด าเนินการให้มีคุณภาพเทียบเท่าคู่แข่งรายอื่น  รวมท้ังการน าท่ีดินและอาคาร
ของ ทีโอที ในพื้นท่ีเศรษฐกิจ เส้นทางรถไฟฟ้ามาพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใน
รูปแบบ Co- Working Space 

 เป้าประสงค ์ : ได้รับสิทธิครอบครองคลื่นความถี่ภายหลังปี 2568 และมีรายได้จาก     
การใช้ประโยชน์ท่ีดินและอาคารมากกว่า 500 ล้านบาท 

 แผนงาน/โครงการ  
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 1. แผนให้บริการ TOT Mobile  
            2. แผนพัฒนาท่ีดินและอาคาร/Co-Working Space 
3.4 การรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI) 

ทีโอที  ได้ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ ขององค์กร ต่อสังคมในเชิงปฏิบัติแล้ว
ประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินควบคู่กันไปก็คือการเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถอธิบายถึงเป้าประสงค์
การวางแผนขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานวิธีการติดตามเกณฑ์การวัดผลตลอดจนผล  
อันเนื่องจากการด าเนินงานท้ังในทางบวกและลบท่ีพร้อม รองรับต่อการตรวจสอบจากผูม้ีส่วนได้ 
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ในรูปของการรายงานสาธารณะ (Public Reporting) ซึ่งกรอบการจัดท า
รายงานสาธารณะเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางนั้นจัดท าขึ้นโดยองค์กรแห่งความริ เริ่มว่าด้วย
การรายงานสากล  (Global Reporting Initiative : GRI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีส านักงานใหญ่อยู่ท่ี
เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะช่วยให้องค์กรต่าง  ๆ มีแนวทาง
แสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการจัดท ารายงานการ
ด าเนินงานขององค์กรใน 3 มิติ คือ 

1. ด้านเศรษฐกิจผลผลิตและบริการ  (Economic) ได้แก่รายได้ก าไรสุทธิสัดส่วนการ
ส่งออก EBITDA อัตราส่วนรายได้ต่อพนักงาน 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment) ได้แก่การใช้พลังงานการใช้น้ าของเสียมลพิษ
ทางอากาศ 

3. ด้านสังคม (Social) ได้แก่ สัดส่วนพนักงานชายและหญิงแรงงานภายในประเทศ
จ านวนพนักงานอัตราการลาออกจ านวนผู้เข้าชมกิจการ 

โดยรายงานสากลมีหลักการรายงาน (Reporting Principles) ประกอบด้วย 

1. การเปิดเผยข้อมูลบริษัท (Profile Disclosure) 
2. ด้านเศรษฐกิจ (Economical) 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) 

 4. การปฏิบัติด้านแรงงานและงานท่ีมีคุณค่า (Labor Practices and Decent Work) 
5. สังคม (Society) 
6. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) 
7. ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (Product Responsibility)   

3.5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 
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 การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดกิจกรรม 

การสัมมนาผู้ด าเนินโครงการ โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบของ

องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม และการสัมมนากลุ่ม

ท างานย่อย ร่วมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ 

บมจ.ทีโอที โดยมีปัจจัยส าคัญท่ีกระทบ ต่อผลส าเร็จของทิศทางและเป้าหมายความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บมจ .ทีโอที โดยมีปัจจัยท้ังจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ของการด าเนินงานด้าน CSR เพื่อก าหนดทิศทาง เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ด้าน CSR ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารระดับสูง  ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน  CSR  โดยเข้า ร่วมเป็น

กรรมการด้าน CG & CSR 

2. การด าเนินงานโครงการ CSR  เป็นรูปธรรม เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น  มีพนักงานเข้ามามี

ส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมในแต่ละชุมชน   และมีเป้าหมายขยายชุมชน ในโครงการ ให้

ครบทุกจังหวัดในปี 2563  

3. ทีโอที มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการด้านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

และบริการดิจิทัล 

4. ทีโอที เป็นหน่วยงานของรัฐสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐ  

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. งานกิจกรรม/โครงการด้าน CSR ของ ทีโอที เป็นลักษณะมอบหมายความรับผิดชอบ 

ให้พนักงานในพื้นท่ีรับไปด าเนินการ 

2. บุคลากรในนครหลวงและภูมิภาคขาดความต่อเนื่องในการร่วมท ากิจกรรม /

โครงการ CSR ร่วมกับชุมชนในโครงการ 

3. ในพื้นท่ีท่ีด าเนินการ แต่ละชุมชนมีสินค้าหลากหลายท าให้โครงการขาดความโดดเด่น 

โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท าใหค้วามต้องการใช้บริการบรอดแบนด์ความเร็ว

สูงท้ังทางสายและไร้สาย รวมถึงบริการดิจิทัลมีการพัฒนาและเติบโตมากขึ้น 

2. การพัฒนาเทคโนโลยี  5G สนับสนุนบริการ  IoT และบริการบรอดแบนด์ไร้สาย  

รวมถึงระบบการควบคุมทางไกลอัตโนมัติให้เติบโตอย่างรวดเร็ว 
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3. มีความพร้อมในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมได้ครอบคลุมท่ัวประเทศ  

รองรับนโยบายการพัฒนาประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในโครงการยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ  และ

โครงการคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)   

4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขยายโอกาสให้ทุกชุมชนได้มีระบบ

โทรคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

5. สร้างเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็งท าให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมอื่นใน

อนาคต 

อุปสรรค (Threats) 

1. กลุ่มเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม CSR มีการปรับเปลี่ยน  ท าให้การด าเนิน

โครงการต้องเพิ่มระยะเวลาในการสร้างการรับรู้ ต้องใช้ระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการ 

2. การด าเนินงานกิจกรรม CSR ต้องด าเนินการภายใต้ระเบียบ ค าส่ัง การด าเนินงาน

ของพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  และระเบียบบริษัท ทีโอที 

จ ากัด (มหาชน ) ว่าด้วยการพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ขาดความรวดเร็วในการ

ด าเนินงาน 

3. ชุมชนขาดทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้าของชุมชน 
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4.1 การด าเนินงานด้านความรับผิดขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บมจ.ทีโอท ี

บมจ.ทีโอที ได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ ขององค์กร ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางและนโยบายขององค์กรตามแผนวิสาหกิจ 
บมจ.ทีโอที และมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ดังนี้ 
 1. พัฒนาความย่ังยืนผ่านการด าเนินภารกิจหลักภายใต้การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร 
พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 2. มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการให้บริการโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ตามพันธกิจ
ขององค์กร เพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและการเติบโตให้กับลูกค้าไป
พร้อมกับการยั่งยืนขององค์กร 

 3. บริหารงานภายใต้ความเป็นธรรมโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบได้ และ
เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

 4. มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีจะช่วยให้การ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดต้นทุนและรักษา
สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร 

 5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกช น เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีน าไปสู่ความย่ังยืน 

 6. พัฒนาความรู้ด้าน CSR เพื่อน าไปสู่ความยั่งยืนในระดับองค์กรและระดับบุคคล 

 7. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าจ้างทุกระดับ
มีจิตส านึกในการปฏิ บัติงานโดยค านึงถึงหน้าท่ี และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 8. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน /ส่งเสริมความร่วมมือ โดยใช้ความสามารถพิเศษด้าน
ความเชี่ยวชาญโทรคมนาคมและด้านดิจิทัลขององค์กร ตามนโยบายของรัฐ เพื่อการอยู่ ร่วมกัน
อย่างเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันน าไปสู่ความยั่งยืน 

 9. ยกระดับภาพลักษณ์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน าในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. นโยบายการด าเนินงานด้านการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของ บมจ.ทีโอท ี
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4.2 โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

 เพื่อให้การด าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน การบริหารจัดการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมจะเสริมสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บมจ .ทีโอที มีโครงสร้างการบริการจัดการเพื่อการพัฒนาความย่ังยืน 
โดยในปี 2562 ได้มีการปรับโครงสร้างแต่งตั้ งคณะท างาน TOT CSR เพื่อรับนโยบาย/ส่งเสริม
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์ 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความย่ังยืน 

 

                                                   คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

                                                     และความรับผิดชอบขององค์กร 

                                                        ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
  

                 คณะอนุกรรมการก ากับ                                      คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ 

                      ดูแลกิจการที่ดี                                              ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
                                                                                                    
                                                                                               คณะท างาน TOT CSR 
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ทีโอที ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
มุ่งเน้นการใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และการสร้าง
พลังร่วมของบุคลากรในองค์ กร อาทิ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร พนักงาน ในการร่วม
ตอบแทนสังคมและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการและการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยจิตส านึก    เสมอว่า 
ธุรกิจกับสังคมควรอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

การด าเนินงานตาม วัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ ท่ี 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่

การปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์ประจ าท่ีรองรับเลขหมาย 10 หลัก และการให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคมในพื้นท่ี EEC ตอบสนองนโยบายภาครัฐ   และเป็นกลไกส าคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์และแผนงานส าคัญ ดังนี้   

 

เป้าประสงค์ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

แผนงาน/โครงการ

รองรับ 

 

1. แผนงานให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในเขตพัฒนาพิเศษ 

   ภาคตะวันออก (EEC) 

2. แผนพัฒนาต่อยอดโครงการเน็ตประชารัฐด้วยบริการต่าง ๆ  

3. แผนให้บริการ IDC Cloud and Digital Infrastructure 

4. แผนให้บริการ Digital Service 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานของ  ทีโอที สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์และค านึงถึงความ

สอดคล้องกับลักษณะพันธกิจในการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย   

และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล  จึงได้จัดท าแผนแม่บท

ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563 – 2567   

5. ประเด็นยุทธศาสตร์   
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เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ  

ทีโอที  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้ังองค์กร  และสร้างการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังทางด้านโทรคมนาคมควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม  เสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันในสังคม  กรอบการพิจารณาท่ีเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทด้าน

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2563 - 2567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนแม่บทด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมของ บมจ.ทีโอที 
พ.ศ. 2563 - 2567 

มาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ISO 26000 

  แผนวิสาหกิจ บมจ.ทีโอที  
      พ.ศ. 2563 - 2567 

การพัฒนาที่ย่ังยืน Sustainable 
Development Goals : SDGs)  

ขององค์การสหประชาชาติ 

นโยบายการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ บมจ.ทีโอท ี

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก
การสัมมนากลุ่ม 

      กรอบแนวทางการด าเนินงาน 
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 

 นโยบายรัฐบาล Digital Thailand  
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลฯ 

 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

การรายงานสากล 
Global Reporting Initiative 

(GRI) 
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ทีโอที เป็นองค์กรโทรคมนาคมท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจในการให้บริการโทรคมนาคมควบคู่

ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate Social Responsibility : 

CSR) ซึ่งสาระส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือ

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ   ได้ด าเนินงาน จนประสบผลส าเร็จร่วมกับภาครัฐ  และการ

สนับสนุนชุมชนท่ีสร้างความสมบูรณ์เกี่ยวเนื่องไปสู่ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ น าไปสู่การ

ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  

เชื่อมโยงสู่แนวทางการก าหนดแผนงานโครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมภายใต้เอกลักษณ์ Signature CSR ของ ทีโอที โดย บริการโทรคมนาคมเพ่ือ

เสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เศรษฐกิจสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นท่ีห่างไกล  

 เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม  รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการใหบ้ริการโทรคมนาคมในพื้ นท่ีห่างไกลได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้พัฒนาด้วยการขยายโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่

เยาวชนและโรงเรียนท่ีขาดแ คลนท่ัวประเทศ  เพื่อสร้างเศรษฐกิจ  การศึกษา  การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมวิชาชีพให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน  อาทิ โครงการการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม โครงการสุขศาลาพระราชทาน โครงการเน็ตประชารัฐ   

2. ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ 

 สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  (Knowledge Based Society) อย่าง

ยั่งยืนด้านการศึกษาและการใช้  Social Media เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวช น

และชุมชนในท้องถิ่น  อาทิ โครงการ  TOT Young โครงการ  ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพ

เยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล/โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform 

 

 

6. บริการโทรคมนาคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เศรษฐกิจสู่สังคมไทย 
    อย่างย่ังยืน   
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3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม พัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้แก่เยาวชน ชุมชน สามารถน าความรู้และ

เทคโนโลยี ICT และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน  สร้างการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ  โครงการ Green ICT โครงการนวัตกรรม

เพื่อสิ่งแวดล้อม  

6.1 ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล 

 ทีโอที ตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมให้ทุกคน

ได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพสูงโดยท่ัวถึง  ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสาระส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (ICT) มาใช้

เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม  

โดยก าหนดให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและให้บริการ

แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย และผู้พิการได้แก่  

 1. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

  2. โครงการสุขศาลาพระราชทาน 

  3.  โครงการเน็ตประชารัฐ 

6.1.1 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
 ทีโอที ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ในโครงการการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมมานับตั้งแต่  พ.ศ.2538 โดยทูลเกล้าถวายเงิน
จ านวน 50 ล้านบาท เพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  สนับสนุนโครงข่ายโทรคมนาคมและสื่อสัญญาณในการถ่ายทอดความรู้ผ่านเคเบิล  
ใยแก้วน าแสง ความเร็วสูงเป็นเส้นทางหลักโดยมีโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าเป็นโครงข่ายส ารอ งไปยัง
สถานีดาวเทียม  อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี   เพื่อออกอากาศการเรียนการสอนไปท่ัวประเทศ
ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ในลักษณะสื่อผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนรู้ในรูปแบบ 
e-Learning ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมด้วยสนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server) 
และอุปกรณ์บริการระบบ  DLF e-Learning ในการถ่ายทอดสด  (Live Broadcast) ท าให้
ประเทศชาติมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาเกิดประโยชน์ในการศึกษาแก่เยาวชนและ
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พัฒนาการเรียนการสอนของครูในวิชาขาดแคลนด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์   (Video 
conference) 
เป้าหมายด าเนินงานโครงการ  
 เพื่อสนับสนุนการขยายโอกาสการเรียนการสอนให้กับโครงการของมูลนิธิ การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในทุกพื้นท่ี 4 ภาคของ
ประเทศตามท่ีมูลนิธิก าหนดและมีโรงเรียนสาขาตามต่างจังหวัดเข้าร่วมโครงการในแต่ละภาค
ตามท่ีมูลนิธิฯ ขอรบัการสนับสนุน ดังนี ้

1. สนับสนุนระบบ  MCU เพื่อถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากโรงเรียนท้ัง  4 ภาค
ไปยังโรงเรียนสาขาในแต่ละภาค 

2. จัดวงจรเพื่อเชื่อมโยงถ่ายทอดการเรียนการสอน 
3. สนับสนุนอุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมติดตั้งให้ระบบสามารถใช้งานได้ 
4. ประสานงานกับโรงเรียนต้นทาง - ปลายทางเพื่อทดสอบการใช้งานให้มีความพร้อม

ท้ังระบบภาพและเสียง 
5. ควบคุมการเรียนการสอนพร้อมบันทึกภาพและเสียง 

6.1.2 โครงการสุขศาลาพระราชทาน 

ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
 โครงการสุขศาลาพระราชทานเริ่มด าเนินงานตั้งแต่  พ.ศ.2552 เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ท่ีทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการสาธารณสุขโดย
การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทางการแพทย์พื้นฐานของประชาชนและชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในถิ่น
ทุรกันดารหรือในพื้นท่ีตามแนวชายแดนของประเทศ 

 นับเนื่องจากส านักงานโครงการ  สมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนกระทรวง
สาธารณสุขและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 46 ได้เชิญ ทีโอที เข้าร่วม
ประชุมโครงการสุขศาลาพระราชทานและมีค าสั่งแต่งตั้งให้ ทีโอที ร่วมเป็นกรรมการอ านวยการ
โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ตามค าส่ังกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ท่ี 24/2556 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ประกอบด้วย 
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1. ส านักงานโครงการ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม 
   ราชกุมารี 

 2. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 
 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 5. คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 46 
 6. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการยกระดับ
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง 
(Telemedicine) โดยใช้ระบบ Web Conference ของทีโอที 

2. เพื่อให้ประชาชนในถิ่นทุรกันดารหรือในพื้นท่ีห่างไกลได้รับบริการสาธารณสุขทั้ง
ในยามปกติและฉุกเฉิน ไดม้ีความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพท่ีถูกต้อง 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่  ครู พยาบาล  อสม . และเจ้าหน้าท่ีประจ าสุขศาลา
พระราชทานท้ัง  17 แห่ง ให้เข้าใจเข้าถึงระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน
การดูแลบ ารุงรักษาและใช้งานระบบและอุปกรณ์เพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนขององค์กร 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารในสุขศาลาพระราชทานให้ใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่องส าหรับการให้ค าปรึกษาการรักษาพยาบาลทางก ารแพทย์ทางไกลโดยผ่าน
เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet  Smart Phone หรือ Application LINE ให้ครบท้ัง17 แห่ง 

5. จัดหาอุปกรณ์ส่ือสารส ารองเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์หลักในกรณีมีเหตุเสียเร่งด่วน

เฉพาะโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนท่ีการเดินทางเข้าไปล าบากมีระยะทางไกลหรือเดิน

ทางเข้าไม่ได้ในหน้าฝน 

ทีโอที ให้การสนับสนุนระบบโทรคมนาคมแก่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตั้งแต่

เริ่มด าเนินการในปี 2552 จนถึงปัจจุบันสรุปดังนี้ 

ปี 2552 - 2553 ปี 2558 - 2559 ปี 2559 - 2560 ปี 2560 - 2561 ปี 2562 - 2563 

1. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านแสนค าลือ 
   อ.ปางมะผ้า    

1. โรงเรียน ตชด. 
 บ้านปิล๊อกค่ี 
 อ.ทองผาภูมิ    

1. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านแพรกตะคร้อ 
   อ.หัวหิน 

1.โรงเรียน ตชด.  
เฉลิมฉลองครบรอบ 
100 ปีฯ (บ้านสะไล) 

1. โรงเรียน ตชด. 
ท่อ.สังขละบุรี 

  อ.สังขละบุรี  
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ปี 2552 - 2553 ปี 2558 - 2559 ปี 2559 - 2560 ปี 2560 - 2561 ปี 2562 - 2563 

    จ.แม่ฮ่องสอน    จ.กาญจนบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์    อ.บ่อเกลือ 
   จ.น่าน 

   จ.กาญจนบุรี 

2. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านเลตองคุ 
   อ.อุ้มผาง 
    จ.ตาก 

2. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านป่าหมาก 
   อ.สามร้อยยอด 
   จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

2. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านไบก์ 
   อ.เมือง 
   จ.ยะลา 

2 .โรงเรียน ตชด. 
   บ้านป่าก่ า 
   อ.บ่อเกลือ  
   จ.น่าน 

2. โรงเรียน ตชด.
บ้านทิไล่ป้า 

   อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี 

3. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านแม่จันทะ  
   อ.อุ้มผาง 
   จ.ตาก 

3. โรงเรียน ตชด. 
   ท่านผู้หญิงประไพ 
   ศิวะโกเศศ 
   อ.อมก๋อย 
   จ.เชียงใหม่ 

3. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านปอหมื้อ 
   อ.แม่สะเรียง 
   จ.แม่ฮ่องสอน 

3. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านห้วยปูด 
   อ.เฉลิมพระเกียรติ 
   จ.น่าน 

3. โรงเรียน ตชด.  
   บ้านปอหมื้อ 
   อ.แม่สะเรียง  
   จ.แม่ฮ่องสอน 

4. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านทิไล่ป้า 
   อ.สังขละบุรี 
   จ.กาญจนบุรี 

4. โรงเรียน ตชด. 
   รางวัลอินทิราคานธี 
   อ.อมก๋อย 
   จ.เชียงใหม ่

  

 

5. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านโป่งลึก 
   อ.แก่งกระจาน 
   จ.เพชรบุรี 

5. โรงเรียน ตชด. 
ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ 

   จันทรเสน 
   อ.แม่ระมาด  
   จ.ตาก 

  

 

6. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านไอร์บือแต 
   อ.จะแนะ 
   จ.นราธิวาส 

6. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านลีนานนท์ 
   อ.สุศิริน 
   จ.นราธิวาส 

  

 

7. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านละโอ  
   อ.ศรีสาคร 
   จ.นราธิวาส 

7. โรงเรียน ตชด. 
   บ้านห้วยกุ๊ก  
   อ.เวียงแก่น 
   จ.เชียงราย 
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ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
1. ติดตั้งระบบและอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม  IP Star (KU-Band) เพื่อให้บริการ

ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  2/2 Mbps หรือระบบส่ือสารอื่น  ๆ ท่ีสามารถใช้งานในพื้นท่ีได้
เช่น ระบบ Wi-Net ท่ีมีความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ 10/512 Mbps. 

 2. โทรศัพท์จ านวน 1 เลขหมาย 
3. อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย  (Wi-Fi Access Point) เพื่อช่วยให้การ

ติดต่อสื่อสารและประสานงานในการรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วยจากสุขศาลาพระราชทาน  ไปยัง
โรงพยาบาลท่ีดีขึ้น  ระบบการให้ค าปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพ
และเสียง Telemedicine (Web Conference) ผ่าน Multi Conference Unit (MCU)  
 6.1.3 โครงการเน็ตประชารัฐ 

ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 

1. จัดให้มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสง  (Optical Distribution Network : ODN) 

ไปยังหมู่บ้านในพื้นท่ีท่ีไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  

(ZONE C) จ านวน 24,700 หมู่บ้าน  ออกแบบและติดตั้งเป็นโครงข่ายแบบเปิด  (Open Access 

Network)  

2. ด าเนินการส ารวจและจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและไม่คิ ด

ค่าใช้จ่าย กับผู้ใช้บริการท่ีระดับความเร็วไม่ต่ ากว่า  30/10 Mbps. (Download/Upload) 

หมู่บ้านละ 1 จุดให้บริการท่ีระดับความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps./10 Mbps. (Download/Upload) 

สามารถใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 

3. จัดท าแผนบริหารโครงการฯ  (Project Management Plan) เช่น แผนบริหาร

จัดการโครงข่าย  แผนบริหารจัดการทรัพย์สิน  แผนการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์  

ท้ังในระหว่างการด าเนินโครงการและภายหลังการด าเนินโครงการ  แผนบริหารความเสี่ยง  

รายงานผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ 

 แผนงานบริหารโครงการเน็ตประชารัฐตามท่ีมีการติดตั้งโครงข่า ยอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วน าแสง  (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย  

จ านวน 24,700 หมู่บ้าน พัฒนาโครงข่ายเน็ตประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 1. สร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน  จัดอบรมพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา ครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนน าการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 

 2. สร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่

ประชาชน จัดอบรมวิทยากรแกนน าหลักสูตร และกิจกรรมพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

ระดับชุมชน 

 3. พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐให้แก่

เจ้าหน้าท่ีภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนจากหมู่บ้านท่ีได้รับการ

ติดตั้งเน็ตประชารัฐเข้ารับการอบรมโดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน 

“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” 

6.2  ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ 

 ทีโอที ให้ความส าคัญกับการศึกษาของเยาวชนในโรงเรียนในชนบท  ให้สามารถน า

ความรู้มาต่อยอดและพัฒนา  โดยใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ ทางการศึกษา  

ประกอบด้วยโครงการ TOT Young Club  โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทย

สู่ยุคดิจิทัล /โครงการห้องสมุดมีชีวิต  ส่งเสริมโดยการแนะน าการใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

จะน าให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่ 

 1. โครงการ TOT Young Club 

 2. โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล /โครงการห้องสมุด 

                 มีชีวิต  

 3. โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform 

 6.2.1 โครงการ TOT Young Club 

ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 

 ทีโอที ด าเนินการโครงการ TOT Young Club ภายใต้แนวคิด“เด็กไทย 4.0 ต้นกล้า
ประชารัฐ ” ได้เป็นหนึ่งในโครงการท่ีร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยมีเป้าหมายท่ีส าคัญคือชุมชนมีความรู้สามารถประยุกต์ใช้  ICT ในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองและชุมชน  โดยมีทักษะในการประกอบอาชีพการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์  
e-Commerce รู้จักน า Digital มาท าส่ือและเนื้อหา  (Content) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว
สินค้าชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อมุ่งพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น“เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” 
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โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเท่ียวและการเรียนรู้ของชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การด าเนินงานของชุมชนในโครงการ TOT Young Club รูปแบบการด าเนินงาน
โครงการแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักประกอบด้วย 
 1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทีโอที  ท่ีดูแลโครงการ  TOT Young Club ใน
แต่ละพื้นที ่
 1.1 จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานก่อนเร่ิมด าเนิน
โครงการ 
 1.2 จัดกิจกรรมเพื่อสรุปผลและสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
โครงการ 
 2. การจัดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club ส าหรับชุมชนเดิมและชุมชนใหม่ 
 2.1 ชุมชนเดิมจ านวน ด าเนินงานส าหรับชุมชนเดิมโดยมีรูปแบบการด าเนินงานคือ 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าคลิปแนะน าชุมชน 

 กิจกรรมท่ี 2 เข้าร่วมกิจกรรมงานประจ าจังหวัดหรือท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์  
                                       โครงการ TOT Young Club ให้เป็นท่ีรู้จักต่อสาธารณชน 

 กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาปรับปรุงงาน Social Media ของชุมชน/กิจกรรมนอกสถานท่ี 
 2.2 ชุมชนใหม่ ด าเนินงานส าหรับชุมชนใหม่โดยมีรูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้  
 2.2.1 คัดเลือกชุมชนและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ  
 2.2.2 ประสานงานขอความร่วมมืออบต./อบจ.เทศบาล/มหาวิทยาลัย/โรงเรียน 

                                 เพื่อน าเสนอโครงการและชี้แจงรายละเอียดความร่วมมือ 
 2.2.3 น าเสนอรายชื่อชุมชนท่ีคัดเลือกเป็นชุมชนใหม่จัดท าแผนงานก าหนดวัน 

   จัดพิธีเปิดกิจกรรม พิธลีงนาม MOU และก าหนดวันอบรม 
 2.2.4  จัดพิธีลงนามMOU และเปิดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club ของ 

   แต่ละชุมชนตามวันท่ีก าหนด 
 2.2.5 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ ICT/Social Media เพื่อช่วยเหลือชุมชน 

 3. การจัดกิจกรรม Showcase โครงการ TOT Young Club จ านวน 3 ครั้ง 
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 เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 
 ด าเนินงานตามแผนงานผ่านกิจกรรม TOT Young Club โดยน าชุมชนท่ีมีพร้อมด้าน
สินค้าชุมชน  แหล่งท่องเท่ียว  ผู้ประกอบการร้านค้า  โรงเรียน  และเยาวชนท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาชุมชนร่วมกันและสร้างเยาวชน TOT Young Club 
 6.2.2 โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล /โครงการห้องสมุด 

   มีชีวิต 

ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
 ทีโอที ได้ร่วมด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษา
โดยให้องค์กรภาคประชาคม  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนท่ัวไปได้มี 
ส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและท่ัวถึง  ทีโอที ได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนท่ี
เหมาะสม  ให้นักเรียนมีหลักโภชนาการท่ีดีเสริมสร้างคุณภาพอนามัยให้แก่นักเรียน  และ
ยกระดับทางวชิาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ  เริ่มตั้งแต่ปี  2559 
โรงเรียนบ้านห้วยขม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ปี 2560 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร  อ.โพนสวรรค ์
จ.นครพนม ปี 2561 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และปี 2562 โรงเรียน
บ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  
เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 
 ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นท่ี ๆ เหมาะสม  และให้การสนับสนุน
งบประมาณและปรับปรุง/ตกแต่งห้องสมุดมีชีวิตให้กับโรงเรียนในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6.2.3 โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform 
ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
 ทีโอที น าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่ม ประสิท ธิภาพ  ยกระดับกระบวนการท างานมี

เป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลง  ทุนอุตสาหกรรมของประเทศ สร้างความรู้ด้านดิจิทัลท่ี

ทันสมัยและบริการแพลตฟอร์ม (Platform) เชื่อมโยงบริการเชิงพาณิชย์ในชีวิตประจ าวัน สร้าง

โอกาสและคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ชุมชนในพื้นท่ี ให้น าไปสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ในรูปแบบดิจิทัลในชุมชน  อาทิ ด้านการเงิน  ด้านการขนส่ง  Logistic ช่องทางการวางจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และพันธมิตร เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของชุมชน ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
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โครงการของ ทีโอที และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ ขยายตลาดซื้อขายออนไลน์ด้วยการ

ต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลท่ีทันสมัยสู่บริการ แพลตฟอร์ม บริการด้านการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้กับ

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 

1. ส่งเสริมการต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัลท่ีทันสมัยสู่บริการแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแหล่ง
รายได้และเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

2. สร้างเศรษฐกิจขยาย โอกาสทางการตลาด สร้างรายได้น าไปสู่การเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 
6.3  ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 ทีโอที มีการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการท างานและ
ด าเนินกิจกรรมในองค์กรด้วยความตระหนักในการรักษาส่ิงแวดล้อมการริเริ่มจัดกิจกรรมต่าง  ๆ 
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการรองรับ  อาทิ  โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital 
Platform โครงการ Green ICT และโครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเป็นองค์กรต้นแบบในการร่วมอนุรักษ์และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 2. สร้างพฤติกรรมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากรด้าน IT 
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร และเกิดความร่วมมือกันในชุมชน Green ICT ท่ีจะ
ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน 



35 

 3. มาตรการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเกิดขึ้นจากกิ จกรรมขององค์กรและ
การก าจัดอย่างถูกวิธีบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ศึกษาการลงทุนเพ่ือการวางแผนระบบไฟฟ้า ระบบบริหารจัดการน้ า และการใช้
กระดาษ 
 5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้ตระหนักถึง
ผลกระทบของ IT ต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. จัดท าแผนงานโครงการและองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า พลังงานน้ า การจัดการของเสียอย่างยั่งยืน 
 6.3.1 โครงการ GREEN ICT 
ลักษณะการด าเนินงานโครงการ 
 การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ  บมจ.ทีโอที มุ่งเน้นและสนับสนุนการน า  ICT มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตลอดวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์  ICT ด้วยจิตส านึกของผู้บริหารและพนักงานในเรื่องของการสร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดท าองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดเห็นบทความด้าน Green ICT ระหว่างสมาชิก การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายภายใน
อาคารส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ตลอดจนการบรรยายเรื่องผลกระทบด้าน  ICT ต่อสิ่งแวดล้อม
ให้กับผู้บริหารระดับต้นและพนักงาน 
เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 
 จัดกิจกรรม Green ICT และ นิทรรศการสนับสนุนด้าน  CSR โดยด าเนินงานผ่าน
แผนงาน ดังนี้ 

1. แผนงานสร้างความรู้และความตระหนักถึงผลกระทบของ  IT ต่อสิ่งแวดล้อม  อาทิ
การจัดท าองค์ความรู้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบทความด้าน Green ICT ระหว่าง
สมาชิกในองค์กร การประชาสัมพันธ์ภายใน ทีโอที ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ การจัดศึกษาดูงาน
องค์กรภายนอกด้านการอนุรักษ์การใช้พลังงาน  และการจัดบรรยายถึงผลกระทบด้าน  ICT ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. แผนงานบริหารจัดการพลังงานในศูนย์ข้อมูลมีการวัดค่าประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคารศูนย์ข้อมูลเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
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3. แผนงานประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยการ  
ตั้งค่าเวลาพักหน้าจอและเวลา Sleep Mode ในระบบปฏิบัติการ 
 6.3.2 โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะการด าเนินโครงการ 

 ทีโอที ได้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Eco Innovation) เพื่อ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐร่วมแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศก่อนขยายผลไปสู่หน่วยงานภายใน  ทีโอที โดย
ในปี 2561 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก   ได้จัดท าโครงการงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ
(Solar Energy) โดยติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบชนิด  Grid connect 
solar rooftop บนหลังคาอาคารส านักงานสถาบันนวัตกรรม  ทีโอที จ านวน 2 อาคารขนาด
ก าลังการผลิต100 กิโลวัตต์แผงโซลาร์เซลล์  จ านวน 340 แผง ให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้
ทดแทนภายในอาคารได้วันละ  500 หน่วย หรือ 182,500 หน่วยต่อปี   ส่งผลให้ประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ปีละ 1,003,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.59 
เป้าหมายด าเนินงานโครงการ 

1. สนับสนุนนโยบายของรัฐด้านพลังงานและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าขององค์กรจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ 
3. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Innovation) 
4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการใช้พลังงานโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าพลังงานทางเลือก

จากแสงอาทิตย์ 
การด าเนินงานกิจกรรมด้าน CSR 

1. จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานในวันสิ่งแวดล้อมไทย  
Green ICT จัดท าผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน อาทิ ถุงผ้า หน้ากากอนามัย  

2. จัดกิจกรรมลดโลกร้อน โดยการจัดท าถังขยะเพื่อแยกประเภทขยะพร้อมโลโก้ ณ ทีโอที 
ส านักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และหน่วยงาน ทีโอที ตามสถานท่ีใหม่ ๆ ในภูมิภาค 

3. การรณรงค์กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมใน Facebook TOT CSR 
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกับสถาบันนวัตกรรม  ทีโอที สร้างความมีส่วนร่วมอนุรักษ์

พลังงานไฟฟ้าให้กับพนักงาน 
5. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมให้ความรู้สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
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6.4 แผนงานโครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการโทรคมนาคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เศรษฐกิจสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

 ด้านการให้บริการโทรคมนาคมใน 
พื้นที่ห่างไกล 

 
 

 

 

ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ 
 

 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

1. โครงการการศึกษาทางไกล 
    ผ่านดาวเทียม 
2. โครงการสุขศาลาพระราขทาน 
3. โครงการเน็ตประชารัฐ 
 

 
 

 

1. โครงการ TOT Young Club 
2.  โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพ 
    เยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล/โครงการ 
    ห้องสมุดมีชีวิต  
3. โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital 
   Platform 
 

 
 

 
 

1. โครงการ Green ICT 
2. โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 
 

 

ผลลัพธ์ : 
1. สนับสนุนนโยบบายของประเทศและ 
    กระทรวงดิจิทัล 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 
   อาทิ ด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
   ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ 

 
 

 

ผลลัพธ์ :  
1. ส่งเสริมการต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัล 
    ที่ทันสมัยสู่บริการแพลตฟอร์ม 
    เพื่อเป็นแหล่งรายได้และเป็น 
    ประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม 
2. สร้างโอกาสและความเสมอภาพทางการ 
   ศึกษาและอนาคตที่ดีของชาต ิ
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ชุมชน 
   สังคมมีความรู้สามารถประยุกต์ใช้ 
   นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับ 
   คุณภาพชีวิต 
4. สนบัสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
   อย่างยั่งยืน และส่งเสริมเยาวชนไทยสู่ยุค 
   ดิจิทัล 
 
 

 
 

 

ผลลัพธ์ : 
    สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้าน 
    สิ่งแวดล้อมโดยการน าเทคโนโลย/ี 
    นวัตกรรมมาบริหารงานเพื่อลดผล 
    กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ทีโอที ได้จัดท าแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2563  เพื่อรองรับการด าเนินงานด้าน CSR ภายใต้กรอบการใช้เทคโนโลยี และบริการ
โทรคมนาคมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา เศรษฐกิจสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการ
ให้ความส าคัญ ทางด้านการ บริการโทรคมนาคมในพื้นท่ีห่างไกล  ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ  
และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นการส่งเสริมและ พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพได้รับความรู้
ความเข้าใจด้าน ICT เพื่อน าไปใช้ประโยชน์  ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
โครงการสุขศาลาพระราชทาน โครงการเน็ตประชารัฐ  โครงการ TOT Young  โครงการ ทีโอที 
ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล /โครงการห้องสมุดมีชีวิต โครงการต่อยอดการ
เรียนรู้ Digital Platform  โครงการ Green ICT โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ  
ด้านการบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล 

1. โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การศึกษา ให้กับโรงเรียนในโครงการ  กองทุน 
  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม     

 

 

2. โครงการสุขศาลาพระราชทาน  
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การศึกษา ให้กับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน/  
  ส่งเสริมสุขลักษณะในด้านสุขภาพให้กับนักเรียนในโรงเรียน     
 
  

 

 
 
 
 
 

7. แผนปฏิบัติการความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2563 
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3. โครงการเน็ตประชารัฐ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

- จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษ/อุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน 
   ในพื้นที่ท่ีมีบริการเน็ตประชารัฐเข้าถึง 
 
  

 

 
ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ 
4. โครงการ TOT Young Club 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

 1.จัดสัมมนาให้กับ STAFF ก่อน – หลัง โครงการฯ เพื่อน านโยบาย 
   ไปปฏับัติและน าแนวทางมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.จัดกิจกรรมกับชุมชนเดิม ท้ัง 71 แห่ง  
   - จัดอบรมชุมชน TYC ให้ความรู้การใช้ Social Media ร่วมงาน 
      ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 
   - ติดตามให้ค าแนะน าและท ากิจกรรมกับชุมชน ติตดามงานผ่าน Facebook 
     Fและระบบซื้อขายออนไลน์ e-commerce 
   - อบรมเรียนรู้เรื่อง  Packaging การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
   - การซื้อขายผ่าน Platform 
   - สร้างความร่วมมือในรูปแบบ Platform เพื่อเน้นจุดแข็ง/จุดเด่นของ 
     ผลิตภัณฑ ์
   - สร้างสังคมการค้า/ธุรกรรม online 
   - สร้างการเติบโตและยั่งยืนของชุมชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
3. จัดกิจกรรมสร้างชุมชน TYC ใหม่  รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย 
   - คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการ,จัดอบรมการใช้ ICT  ช่วยเหลือชุมชน 
   - จัดกิจกรรมสันทนาการ ปลุกจติส านึกให้รู้คุณค่าและรับผิดชอบต่อ 
      สิ่งแวดล้อม 
   - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน  
4. จัดกิจกรรม SHOWCASE  แนะน าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจ 
    ชุมชนให้ยั่งยืน   
5. การหาพันธมิตรในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาด้านการรับช าระด้าน Logistic 
    เพื่อกระจายสินค้าในชุมชนสู่ผู้บริโภคฯลฯ   
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5. โครงการ ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล/โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
     

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

 - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน สนับสนุนระบบการศึกษาให้เป็นใน 
   รูปแบบดิจิทัล และส่งเสริมด้านสุขอนามัย และด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการม ี
   โภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน 
- จัดกิจกรรมพิธีส่งมอบ 

 

 
6. โครงการต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

- ด าเนินการประสานงานเพื่อหาพันธมิตร อาทิ ด้านการเงิน  ด้านการขนส่ง 
  Logistic  ด้านช่องทางการวางผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเพิ่มรายได ้
  ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ CSR  กับ ทีโอที  และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับ 
  ชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างน้อย จ านวน 1 แห่ง 
- หาข้อมูล 
- คัดเลือกพันธมิตร 
- เจรจาหาข้อตกลง 
- จัดท า MOU ร่วมกับพันธมิตร 

 

 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
7. โครงการ GREEN ICT กิจกรรมสิ่งแวดล้อมไทย/โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

- จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน ในวันสิ่งแวดล้อมไทย Green ICT โดยการเชิญชวน 
  รณรงค์ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การรณรงค์การใช้ถุงผ้า  
  การสวมหน้ากากอนามัย การประหยัดพลังงาน การรณรงค์กิจกรรมด้าน 
  สิ่งแวดล้อมใน Facebook TOT CSR ฯลฯ  
- จัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันนวัตกรรม ทีโอที สร้างความมีส่วนร่วมอนุรักษ ์
  พลังงานไฟฟ้าให้กับพนักงาน 
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อื่น ๆ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

    Q1             Q2            Q3           Q4 

1. จัดท าหนังสือรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจ าปี หลักของการรายงาน 
    ประกอบด้วย การเปิดเผยข้อมูลบริษัท (Profile Disclosure) ด้านเศรษฐกิจ 
    (Economical) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) การจัดท ารายงานสากล 
    หลักการรายงาน (Reporting Principles) จะการปฏิบัติด้านแรงงาน และงานท่ีม ี
    คุณค่า  (Labor Practices and Decent Work) สังคม (Society) สิทธิมนุษยชน 
    (Human Rights) ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (Product Responsibility 

2. นิทรรศการความรู้ด้าน CSR  

3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 

4. งานกาชาด ประจ าปี 2563 
5. โครงการสาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้สูงอาย ุ
 

 

 
  
 

 

   


