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รายงานการด าเนินงานตามแผนงานส าคญั  เพือ่เสรมิสรา้งความผูกพนั ปี 2561 

(ตอ่เน่ืองถงึ กุมภาพนัธ ์2562)  

 

1. โครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

 

2. คณุธรรมและความโปรง่ใสใน 

การด าเนินงาน 2561 

  

  

 

 

 

 
3. โครงการ Service Quality Excellence Awards 2019  
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1. การด าเนินงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร  

ปี 2560 – 2561  

 แผนการด าเนินงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร     ปี 2560 – 2561  
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ผลการด าเนินงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ปี 2560 (ปี 2560 ตอ้งด าเนินการขัน้ตอนที ่1-2 ใหแ้ลว้เสรจ็ สว่นขัน้ตอนที ่3-7 

ด าเนินการในปี 2561 แตม่บีางสว่นของขัน้ตอนที ่3-7 ทีด่ าเนินการไดเ้ลย) สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

1. Vision Translation 

    (ยย. สก. กก. ปล.) 

ต.ค. – พย. 60 วฒันธรรม

องคก์ร 

25 – สก. จดัสมัมนาเพือ่ใหผู้บ้รหิารและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัก าหนด

รปูแบบวฒันธรรมองคก์ร โดยม ีอาจารยเ์ทพฤทธิ ์ สนี า้เงนิ เป็น

ผูน้ าการสมัมนา รวม 3 หลกัสตูร ไดแ้ก ่

– TOT and NBN Strategic Assessment & Alignment 

and VMV Creation ระหวา่งวนัที ่19-21 ตลุาคม 2560 

จ านวน 48 คน 

– Effective Management and Communication for 

Cultural Change ระหวา่งวนัที ่9–11 พฤศจกิายน 2560 

จ านวน 54 คน 

– แนวปฏบิตัติอ่การตดัสนิใจ (Consensus) เกีย่วกบัการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร (Building Organizational Culture) วนัที ่

16 พฤศจกิายน 2560 จ านวน 131 คน 

– ไดข้อ้สรปุวฒันธรรมองคก์รภายใตช้ ือ่ TOT 4Ds : Dare to 

Dream & Do & Drive Sustainability (กลา้คดิ กลา้ท า กลา้

ผลกัดนัสูธ่รุกจิทีย่ ัง่ยนื) 

25 

2.  Building 

Awareness and 

Understanding/    

Road Show 

    (สก. กก. ยย.) 

ธ.ค. 60 Kick Off  

โครงการ 

เพือ่สือ่สาร 

ไปยงัพนักงาน 

20 – กจญ. สือ่สารวฒันธรรมองคก์ร TOT 4Ds ดงันี ้

– Soft Launch TOT 4Ds ทีฝ่่ายขายและบรกิารภูมภิาคที ่3.1    

จงัหวดัล าปาง วนัที ่23 พฤศจกิายน 2560   

– การประชมุ CEO Focus : 4Ds วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 

– มกีารสือ่สารผ่านการอบรมหลกัสตูร "New Gen เพือ่สรา้งพลงั

ขบัเคลือ่นองคก์ร"  วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 ใหพ้นักงานรุน่ใหม่ 

(รหสั 2) จ านวน  190 คน 

20 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

3.  Building 

Awareness and 

Understanding/    

Change Agent 

    (กก. สก.) 

ธ.ค. 60  

และ 

ม.ค. – ม.ีค. 61 

เครอืขา่ย  

Change 

Agent 

20 – กก. ประสานงานกบัสว่นงานระดบัฝ่าย ส านัก สายงาน เพือ่

คดัเลอืก Change Agent ประจ าสว่นงาน ได ้Change Agent 

1,267 คน 

– สก. ด าเนินการอบรมหลกัสตูร “Change Agent” ระหวา่ง 14 - 

23 ธนัวาคม 2560 รวม 2 รุน่ ม ีChange Agent ผ่านการอบรม

แลว้ 157 คน คดิเป็น 12.39% 

– สก. จดัอบรม Train the Trainer ระหวา่งวนัที ่24-27 

กุมภาพนัธ ์2561 ส าหรบักลุม่วทิยากรสอนหลกัสตูร Change 

Agent จ านวน 22 คน 

20 

4. Create   

   Communication  

   Plan 

    (ปล. กก.) 

ธ.ค. 60  

และ 

ม.ค. – ธ.ค. 61 

แผนสือ่สาร 

วฒันธรรม

องคก์ร 

 

15 กอ่นการประชมุจดัท าแผนสือ่สารวฒันธรรมองคก์รรว่มกบัสว่นงานที่

เกีย่วขอ้ง ไดส้ือ่สารผ่านชอ่งทางตา่งๆ ดงันี้ 

– ปี 2560 เผยแพรข่า่วเกีย่วกบั ความเช ือ่มโยง TOT 4Ds กบัแผน

ยุทธศาสตร ์2561-2565, ความเช ือ่มโยง  TOT 4Ds กบั คา่นิยม 

IOT, ขา่วการจดัอบรม Change Agent เป็นตน้ 

– จดันิทรรศการ ฐานการเรยีนรู ้TOT 4Ds และจดัการประกวด TOT 

4Ds Contest Ep.1 .ในงานวนัครบรอบการกอ่ตัง้องคก์ร (จดังาน

วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561)  

15 

5. Building Positive  

  Impact and Inspire  

   Other (Quick Win) 

   (พย. สก. กก.) 

ม.ค. - ธ.ค. 61 โครงการ 

เสรมิสรา้ง

วฒันธรรม

องคก์ร 

(Quick Win) 

 

- 

- เร ิม่ด าเนินการในปี 2561 - 

- 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2560 

% ผล 

การ

ด าเนินงาน 

6.  Evaluation 

Perception of 

Stakeholders 

     (กก. ยล.) 

ธ.ค. 60 

และ 

ม.ค. - ธ.ค. 61 

ผลส ารวจ 

การรบัรูแ้ละ

เขา้ใจวฒันธรรม

องคก์ร 

20 – จากการสือ่สารวฒันธรรมองคก์รชว่งปลายปี 2560 ไดท้ าการ

ส ารวจการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร ผ่านระบบ Intranet ระหวา่งวนัที ่

20 - 31 ธนัวาคม 2560 มผูีเ้ขา้ประเมนิ 2,446 คน คดิเป็น 

18.25% (จากพนักงานทัง้หมด 13,402 คน) ไดผ้ลสรปุระดบัการ

รบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร (ภาพรวมขององคก์ร)          = 3.4995  

20 

7. Ecosystem    

   Environment  

   for Built Culture 

   (บก . สก . ปย . ทก .  

ยย.) 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ตวัชีว้ดั 

และ 

แรงจงูใจ 

- 

- เร ิม่ด าเนินการในปี 2561 - 

- 

รวม % แผนการด าเนินงาน 100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 
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ผลการด าเนินงานโครงการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ปี 2561 (ขัน้ตอนที ่3-7 ด าเนินการแลว้เสรจ็ปี 2561 สว่นขัน้ตอนที ่1-2 ด าเนินการ

แลว้เสรจ็ในปี 2560) สิน้สุด ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562  

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

3. Building Awareness  

    and 

Understanding/  

   Change Agent 

    (กก. สก.) 

ธ.ค. 60 – ม.ีค. 61 เครอืขา่ย  

Change Agent 

20 - สก. ด าเนินการอบรมหลกัสตูร “Change Agent” ระหวา่ง 15 มกราคม  

- 29 มนีาคม 2561 ตอ่เน่ืองจากปี 2560 อกี 12 รุน่  

- การอบรม Change  Agent ในปี 2560 – 2561 รวม 14 รุน่ ม ี

Change Agent ผ่านการอบรมแลว้ 1,256 คน (จาก Change Agent 

ทัง้หมด 1,267 คน) คดิเป็น 99.13% 

- สก. จดัอบรม Train the Trainer ระหวา่งวนัที ่24-27 กมุภาพนัธ ์2561 

ส าหรบักลุม่วทิยากรสอนหลกัสตูร Change Agent จ านวน 22 คน 

- สก. จดัท าหลกัสตูร e-Leaning เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

วฒันธรรมองคก์ร ชือ่หลกัสตูร TOT  Transformation TOT 4Ds (e-

learning) จ านวน    3 บทเรยีน ซึง่มเีนือ้หาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

สอดแทรกอยูใ่นบทเรยีนดว้ย ขณะนีเ้ปิดใหพ้นักงานเขา้เรยีนไดแ้ลว้รวม 

7 รุน่ โดยรุน่แรกเร ิม่เรยีนตัง้แตว่นัที ่25 มถินุายน 2561 

- กก. สือ่สารวฒันธรรมองคก์รกบั Change Agent ผ่าน Group Line 

20 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

ปี 2561 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

4. Create   

   Communication Plan 

    (ปล. กก.) 

ธ.ค. 60 – ธ.ค. 61 แผนสือ่สาร 

วฒันธรรมองคก์ร 

 

20 – จากการประชมุหารอืกบัสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561 

เพือ่ก าหนดแผนสือ่สารวฒันธรรมองคก์ร ไดข้อ้สรปุแผนโดยแบ่งการ

สือ่สารออกเป็น  (1) สือ่สารภายในกบัผูบ้รหิาร พนักงาน และ Change 

Agent             (2) สือ่สารประชาสมัพนัธภ์ายนอก    

– ทัง้นีไ้ดร้บัอนุมตัแิผนสือ่สารวฒันธรรมองคก์รเมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2561 

(ทา้ยบนัทกึเลขที ่ทโีอท ีชก./85 ลว. 27 ม.ีค. 2561) 

– สาระส าคญัในการด าเนินการตามแผนสือ่สารวฒันธรรมองคก์ร ไดแ้ก ่

กก. จดัท า Content เดอืนละ 2 Content สง่ตอ่ให ้ปล. น าเสนอผ่าน

กจิกรรมและสือ่ในรปูแบบตา่งๆ ผ่านชอ่งทางของ ปล. และ กก. ชว่ย

สือ่สารผ่านชอ่งทาง HR NEWS และ Group Line ตา่ง  ๆไปพรอ้มกนั

ดว้ย นอกจากนี ้ส านัก ล. สือ่สารผ่าน www.tot.co.th และ Facebook 

: TOT Public Company Limited และ Facebook : TOT CSR ไปยงั

บุคคลภายนอกดว้ย 

– ส านัก ก. โดย กก. ไดร้วบรวมไฟลต์า่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 

(TOT 4Ds) ใหส้ว่นงานตา่งๆ น าไปใชส้ือ่สารกบัพนักงาน สามารถ 

download ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักทรพัยากรบุคคล  

– ส านัก ก. มอบหมายสถาบนัวชิาการ ทโีอท ี(สก.) ใหเ้ผยแพรแ่ละจดั

สมัมนาเร ือ่งวฒันธรรมองคก์ร TOT 4Ds ควบคูไ่ปกบัหลกัสตูร “องคก์ร

โปรง่ใส (Integrity and Transparency) ดว้ยการเสรมิสรา้ง

กระบวนการท างานจดัซือ้จดัจา้งใหถ้กูต ้อง” ทัว่ประเทศ ระหวง่วนัที ่23 

พฤษภาคม – 22 กนัยายน 2561 จ านวน 11 รุน่ ผูเ้ขา้รบัการอบรม 

1,807 คน  

– สกก. ท า X-stand เพือ่ใชส้ือ่สาร TOT 4Ds หนา้งานอบรม/สมัมนา

ตา่งๆ รวมทัง้ ท าขา่ว HR NEWS รวม 34 แผ่นขา่ว สือ่สารฝ่าน 

Intranet (totnews/CMSS) และ Group Line ตอ่เน่ืองทกุเดอืน และ

สือ่สารผ่านหนา้ Log in ของ Intranet ในชว่งทีท่ าการส ารวจ 

20 

 

 

http://www.tot.co.th/
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

5. Building Positive  

   Impact and Inspire  

   Other (Quick Win) 

   (พย. สก. กก.) 

ธ.ค. 60 – ธ.ค. 61 โครงการ 

เสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร 

(Quick Win) 

 

25 - จากการประชมุหารอืกบัสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561        

ทีป่ระชมุมคีวามเห็นวา่เน่ืองจากโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

(Quick Win) เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์ร       

จงึเห็นควรสรา้งแรงจงูใจใหก้บัสว่นงานดว้ยการประกวดโครงการ โดยให ้

สว่นงานระดบัสว่นจดัท าโครงการน าเสนอตามล าดบัช ัน้จนถงึผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของสายงาน/หน่วยธรุกจิ ตน้สงักดั ซ ึง่จะเป็นผูต้ดัสนิใจสง่

โครงการใดเขา้ประกวดตามเกณฑท์ีค่ณะกรรมการฯก าหนด  

- ส านัก ก. ไดส้ือ่สารกบัผูจ้ดัการสว่นและผูจ้ดัการฝ่ายทัว่ประเทศผ่าน 

Video Conference เกีย่วกบัโครงการปรบัปรงุซ ึง่เป็นตวัชีว้ดัของ

พนักงาน และความเชือ่มโยงไปสูโ่ครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร เมือ่

วนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

- รจญ.อ. แตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาตดัสนิรางวลัโครงการเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร ตามค าสัง่ ทโีอท ีที ่ต.233/2561 ลว. 26 ม.ิย. 2561 

เพือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาก าหนดรางวลั เกณฑก์ารใหร้างวลั ตดัสนิรางวลั 

ก ากบัดแูลและสนับสนุนสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกวดโครงการ

สามารถด าเนินการไดบ้รรลผุลส าเร็จ 

- คณะกรรมการฯ ประชมุหารอืเกีย่วกบัประเภทรางวลัและเกณฑต์ดัสนิรางว ัล

เมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2561 และเมือ่วนัที ่4 กรกฎาคม 2561 ทมีเลขาได ้

สรปุเกณฑจ์ากขอ้มูลของสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งและท าหนังสอืเวยีนให ้

คณะกรรมการฯใหค้วามเห็นชอบกอ่นนัดประชมุเตรยีม Kick Off โครงการ 

- ส านัก ก. น าเสนอตามล าดบัช ัน้ถงึ กจญ. เพือ่ขออนุมตัแิรงจงูใจส าหรบั

โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ไดร้บัความเห็นจาก รจญ.อ. ใหร้วม

โครงการ Service Quality Excellence Awards (SQE) ไวด้ว้ยกนัภายใต ้

ช ือ่ โครงการเพือ่สนบัสนุนการสรา้งวฒันธรรมองคก์รในปี 2561  

เน่ืองจากการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิและมคีณุภาพเป็นสว่นหน่ึงของโครงการ 

25 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

TOT 4Ds    ดว้ยเชน่กนั โดยให ้ SQE เป็นรางวลัระดบัศูนย ์สว่น และ ฝ่าย 

ในขณะทีโ่ครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รเป็นรางวลัระดบัส านัก และ 

สายงาน  ทัง้นี ้กจญ. ไดอ้นุมตัหิลกัการสรา้งแรงจงูใจส าหรบัโครงการ

ดงักลา่ว เมือ่วนัที ่7 ส.ค. 2561 (ทา้ยบนัทกึเลขที ่ทโีอท ีชก./178 ลว. 25 

ก.ค. 2561) 

- คณะกรรมการพจิารณาตดัสนิรางวลัโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

ประชมุคร ัง้ที ่3 เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2561 มมีตเิกีย่วกบัรางวลั และเกณฑ ์

การพจิารณารางวลั แบ่งเป็น 3 ประเภท คอื (1) งานสนับสนุน  (2) งาน

บรกิารและความพงึพอใจลกูคา้ (3) งานดา้นชา่ง 

- ส านักทรพัยากรบุคคลไดส้ือ่สารชีแ้จงโครงการเพือ่สนับสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร ซ ึง่ประกอบดว้ยโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และ

โครงการ SQE ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสว่นขึน้ไป ทัง้ในพืน้ทีแ่จ ้งวฒันะ และ 

Video Conference ไปยงัพืน้ทีน่ครหลวงและภมูภิาค เมือ่วนัที ่11 

กนัยายน 2561 ซึง่นับเป็นการชีแ้จงโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร

เป็นคร ัง้ที ่2 

- เพือ่กระตุน้การรบัรูแ้ละตดิตามใหส้ว่นงานระดบัสายงาน/หน่วยธรุกจิสง่

โครงการเขา้ประกวด สว่นเสรมิสรา้งความผูกพนั (สกก.) ไดท้ าบนัทกึถงึ     

สว่นงานระดบัสว่น เพือ่ขอรายชือ่โครงการปรบัปรงุเพือ่เสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร และใหส้ว่นงานระบุช ือ่โครงการทีส่ง่เขา้ประกวดรวม       

2 คร ัง้ (บนัทกึเลขที ่ทโีอท ีสกก./132 ลว. 5 พ.ย. 2561 และบนัทกึเลขที ่    

ทโีอท ีสกก./140  ลว. 26 พ.ย. 2561) สรปุไดว้า่ มสีว่นงานระดบัสว่นที่

แจง้ช ือ่โครงการปรบัปรงุมายงั สกก. รวม 337 สว่น คดิเป็น 76.59% จาก

สว่นงานระดบัสว่นทัง้หมด 440 สว่น (ขอ้มูลกอ่นปรบัโครงสรา้งองคก์ร 1 

ธ.ค. 2561) โดยมโีครงการปรบัปรงุจากสว่นงานดงักลา่วรวม 502 

โครงการ (1 สว่นงานอาจมมีากกวา่ 1 โครงการ)  

- ส านัก ก. ท าบนัทกึถงึ สว่นงานระดบัฝ่ายขึน้ไป เพือ่แจง้ก าหนดการและ

แนวทางการประกวดโครงการ (บนัทกึเลขที ่ทโีอท ีชก/278 ลว. 17 ธ.ค. 

2561 และบนัทกึเลขที ่ทโีอท ีชก/279 ลว. 17 ธ.ค. 2561)  
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

- สกก. ไดต้ดิตามโครงการปรบัปรงุเพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รจาก   

สว่นงานระดบัฝ่ายขึน้ไป ไดข้อ้สรปุจ านวน โครงการระดบัฝ่าย ทีแ่จง้ช ือ่

โครงการมายงัส านัก ก. ณ วนัที ่27 ธนัวาคม 2561 รวมทัง้สิน้ 18 

โครงการ คดิเป็น 23.68% ของจ านวนฝ่ายทัง้หมด (76 ฝ่าย โครงสรา้ง

องคก์ร ณ วนัที ่1 ธนัวาคม 2561) 

 

หมายเหต ุ:  1.  การด าเนินงานขัน้ตอนที ่5 : Building Positive Impact and Inspire Other (Quick Win) ในปี 2561 ด าเนินการเรยีบรอ้ยแลว้ สว่นทีเ่หลอืเป็นการ

ด าเนินงานในปี 2562 ไดแ้ก ่การสรปุโครงการทีส่ว่นงานตา่งๆ สง่มาใหค้ณะกรรมการพจิารณาตดัสนิรางวลั และการมอบรางวลัในวนัครบรอบกอ่ตั้งองคก์รในเดอืน

กมุภาพนัธ ์ปี 2562 

2. คณะกรรมการพจิารณารางวลัโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ไดเ้ชญิสว่นงานทีร่บัผดิชอบโครงการทีผ่่านการพจิารณาคดัเลอืกจากสายงาน/หน่วย

ธรุกจิ จ านวน 9 โครงการใหม้าน าเสนอผลงานตอ่ทีป่ระชมุ และพจิารณาตดัสนิรางวลัเมือ่วนัที ่28 มกราคม 2562 โดยมรีางวลั ดงันี ้

ประเภทรางวลั รางวลั โครงการ 
เจา้ของ

โครงการ 

สายงาน/

หน่วย

ธุรกจิ 

1. รางวลัเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

ประเภทงานสนับสนุน 

โลเ่กยีรตยิศ และเงนิรางวลั 

30,000 บาท จ านวน 1 

รางวลั 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท าประมาณการทางการเงนิ วกง. ง. 

2. รางวลัเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

ประเภทงานดา้นชา่ง 

โลเ่กยีรตยิศ และเงนิรางวลั 

30,000 บาท จ านวน 1 

รางวลั 

โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซน็ตเ์ป็นหลอดไฟ LED ทกุอาคารใน 

สนง.ใหญ ่แจง้วฒันะ บทก. อ. 

3. รางวลัเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 

ประเภท งานบรกิารและความพงึพอใจ

ลกูคา้ 

โลเ่กยีรตยิศ และเงนิรางวลั 

30,000 บาท จ านวน 1 

รางวลั 

โครงการ TOTmobile Privilege บธส. ส. 

4. รางวลัเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รของ  

สายงาน/หน่วยธรุกจิ และสว่นงานที่
ใบประกาศ 

เกยีรตคิณุ และเงนิรางวลั 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัท าประมาณการทางการเงนิ วกง. ง. 

โครงการพฒันารายงานการตรวจสอบการออกใบแจง้หนีข้องบรกิาร 

Leased Line 
ผบบ. ฐ. 
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ประเภทรางวลั รางวลั โครงการ 
เจา้ของ

โครงการ 

สายงาน/

หน่วย

ธุรกจิ 

ขึน้ตรงกบั กจญ. 

(อ., ง., ล., ม., ฐ., ส., ซ., ข.              

สว่นงานละ 1 รางวลั                         

ต., จ., สธ. = 1 รางวลั     และ                 

น., ภน., ภก., = 1 รางวลั) 

5,000 บาท 

 

(โครงการอนัดบั 1 ของ      

สายงาน/หน่วยธรุกจิ และ    

สว่นงานทีข่ึน้ตรงกบั กจญ.) 

โครงการพฒันาศกัยภาพพนักงานฝ่ายขายราชการ รร. ข. 

โครงการระบบบรหิารจดัการลกูคา้อนาคต (Future Customers 

Management : FCM) 
ภก.3.2 ภก. 

โครงการ ชยล. 4Ds Start Ups ชยล. ล. 

โครงการ TOTmobile Privilege บธส. ส. 

โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซน็ตเ์ป็นหลอดไฟ LED ทกุอาคาร ใน

สนง.ใหญ ่แจง้วฒันะ 
บทก. อ. 

5. รางวลัส าหรบัโครงการ ทีเ่ป็นตวัแทน

ของ สายงาน/หน่วยธรุกจิ และสว่น

งานทีข่ึน้ตรง  กบั กจญ. 

ใบประกาศ 

เกยีรตคิณุ 

โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัตดิตามและประเมนิผล

แผนงาน/โครงการส าคญั ระยะที ่1 
ยย. อ. 

โครงการปรบัปรงุ website เพือ่จดัเก็บและเป็นขอ้มูลของงานสมัมนา

ภายในองคก์รดา้น Security 
มผศ. ล. 

 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

6. Evaluation Perception  

   of Stakeholders 

   (กก. ยล.) 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ผลส ารวจ 

การรบัรูแ้ละเขา้ใจ

วฒันธรรมองคก์ร 

(2 คร ัง้) 

20 ส ารวจการรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร : พนักงาน 

- ปี 2561 ก าหนดใหม้กีารส ารวจการรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร 

(พนักงาน) ชว่งคร ึง่ปีแรก และคร ึง่ปีหลงั รวม 2 คร ัง้  

- การส ารวจชว่งคร ึง่ปีแรก เปิดระบบการส ารวจบน Intranet ระหวา่งวนัที ่  

25 มถินุายน – 13 กรกฎาคม 2561   มผีูเ้ขา้ประเมนิ 13,323 คน คดิ

เป็น 99.21% (จากพนักงานทัง้หมด 13,429 คน) ไดผ้ลสรปุระดบัการ

รบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร (ภาพรวมขององคก์ร) = 3.75   

- รายงานผลการส ารวจการรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร ชว่งคร ึง่ปีแรก    

ไปยงัสว่นงานตา่ง  ๆโดยสามารถเขา้ดผูลประเมนิผ่านระบบ Intranet 

(ตามบนัทกึเลขที ่ทโีอท ีกก./127 ลว. 19 ก.ค. 2561) 

 

- ท าการส ารวจรอบที ่2 (ครึง่ปีหลงั) บน Intranet ระหวา่งวนัที ่14  – 30 

พฤศจกิายน 2561   มผีูเ้ขา้ประเมนิ 12,833 คน คดิเป็น 97.52% (จาก

พนักงานทัง้หมด 13,159 คน) ไดผ้ลสรปุระดบัการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร 

(ภาพรวมขององคก์ร) = 3.73  

- รายงานผลการส ารวจการรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร รอบที ่2 (ครึง่

ปีหลงั) ไปยงัสว่นงานตา่งๆ โดยสามารถเขา้ดผูลประเมนิผ่านระบบ 

Intranet (ตามบนัทกึเลขที ่ทโีอท ีกก./211 ลว. 17 ธ.ค. 2561) 

ส ารวจการรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร : บุคคลภายนอก 

- ไดป้ระสานงานกบั ยล . ในการสง่ค าถามส าหรบัการส ารวจการรบัรู ้

วฒันธรรมองคก์รกบัลกูคา้แลว้  และ ยล. ไดห้ารอืรว่มกบับรษิทัทีร่บังาน

ส ารวจความ     พงึพอใจลกูคา้และภาพลกัษณอ์งคก์ร โดยรบัค าถามไป

ด าเนินการตอ่ไป 

- ผลส ารวจการรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ร TOT 4Ds กบับุคลากรภายนอก 

(ท าการส ารวจผ่านการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้และภาพลกัษณ์

องคก์ร) จากกลุม่ตวัอยา่ง 1,020 คน อยูท่ีร่ะดบั 4.58 

20 

 

  



หน้า | 13  
 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

(สว่นงานรบัผดิชอบ) 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

7. Ecosystem    

   Environment  

   for Built Culture 

   (บก. สก. ปย. ทก. ยย.) 

ม.ค. - ธ.ค. 61 ตวัชีว้ดั 

และ 

แรงจงูใจ 

15 - จากการประชมุหารอืกบัสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2561 

ไดข้อ้สรปุให ้“การรบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์ร” เป็นตวัชีว้ดัของ

ผูบ้รหิารทกุระดบั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ตอ้งการใหผู้บ้รหิารเป็นผู ้

ขบัเคลือ่นและใหก้ารสนับสนุนการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร โดยจะต ้องมี

ค าถามทีส่ะทอ้นความส าเรจ็ของโครงการ Quick Win ในแบบส ารวจการ

รบัรูแ้ละเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รดว้ย 

- ส านัก ก. ก าหนดใหก้ารเรยีนรูผ้่านระบบ e-Learning ในหวัขอ้ “TOT 

Transformation thought to TOT 4Ds” และ “โครงการปรบัปรงุ” 

เป็น ตวัชีว้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (KPI) ของพนักงาน ในมุมมอง 

Learning & Growth 

- ส านัก ก. ก าหนดกลไกในการกระตุน้ใหเ้กดิความส าเรจ็ของการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร โดยจดัใหม้กีารประกวดโครงการปรบัปรงุเพือ่

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร ปี 2561 และมอบรางวลัในวนัครบรอบ

กอ่ตัง้องคก์รในเดอืนกมุภาพนัธ ์ปี 2562 

- บก. น าเสนอหลกัเกณฑก์ารใหผ้ลตอบแทนแบบไม่เทา่กนั โดยพจิารณา

จากผลการด าเนินงานของแตล่ะสว่นงาน (ตามนโยบายคณะกรรมการ    

ทโีอท)ี เขา้คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์ซ ึง่พจิารณาแลว้มคีวามเห็นวา่

ยงัไม่เหมาะสมทีจ่ะน ามาใชใ้นชว่งนี้ 

15 

รวม % แผนการด าเนินงาน 100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 
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2. คณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ปี 2561  

 

แผนการด าเนินงานคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ปี 2561 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน ปี 2561 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

 แผนปรบัฐานความคดิใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจเร ือ่งประโยชนท์บัซอ้นการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ (สนิบน) 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

%

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

จดัท าสือ่ Do & Don’t    

เร ือ่งประโยชนท์บัซอ้น     

การรบัทรพัยส์นิ หรอื

ประโยชนอ์ืน่ (สนิบน)  

เม.ย. - ธ.ค. 61 จ านวนสือ่         

Do & Don't 

ทีเ่ขา้ถงึพนักงาน 

(30 ชิน้) 

100 – สกก. ประชมุหารอื รว่มกบั ผจก.กก. และ งกก. เพือ่สรปุการด าเนินงาน

ระหวา่งสว่นงาน ในการจดัท าสือ่เผยแพรภ่ายในองคก์ร 

– เผยแพรส่ือ่ Do & Don't  ในรปูแบบ  HR NEWS บนระบบ TOT 

Intranet และหอ้ง Line Group ตา่งๆ   โดยสือ่สารตัง้แต ่เดอืน เม.ย. - 

ธ.ค. 2561   รวมจ านวน 30 เร ือ่ง 

100 

รวม % แผนการด าเนินงาน 100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 

 

 

 แผนพฒันาคณุธรรมในการบรหิารงานบุคคล (Role Model)  

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

%

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

1. จดัท าสือ่ Do & Don't

พฤตกิรรมปฏบิตัติาม

คา่นิยม 

เม.ย. - ธ.ค. 61 รอ้ยละของ       

การไม่ประพฤติ

ปฏบิตัติาม

คา่นิยมจรยิธรรม

ทีก่ าหนด 

(รอ้ยละ 8) 

25 - ประสานงานปล. สง่เนือ้หาและสาระส าคญัโดยยอ่ของคา่นิยม 

IOT กบัวฒันธรรม TOT 4Ds เพือ่สือ่สารประชาสมัพนัธเ์ผยแพรแ่ก่

ผูบ้รหิารและพนักงานในองคก์รตัง้แต ่ก.พ. 61 

25 

 

 

 
 

25 2. เผยแพรบ่นระบบ        

TOT Intra Intranet              

(TOT News/CMSS)  

   และLine Group 

25 - เผยแพรส่ือ่คา่นิยมในรปูแบบ HR NEWS บนระบบTOT 

Intranet และหอ้ง Line Group ตา่งๆโดยเร ิม่สือ่สารตัง้แตเ่ดอืน

พฤษภาคมไดส้ือ่สารคา่นิยม จ านวน 12 เร ือ่ง 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

%

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผลการ

ด าเนินงาน 

3. ส ารวจการประพฤติ

ปฏบิตั ิ  

    ตามคา่นิยม 

40 -  ส ารวจพฤตกิรรมตามคา่นิยม ผ่านระบบแบบส ารวจ ทโีอท ีตัง้แตว่นัที ่ 

29  ต.ค. - 16 พ.ย. 2561 ผลส ารวจ = รอ้ยละ 18.75 

40 

4.สรปุผล 10 - ไดด้ าเนินการสรปุผล และรายงานผล  ให ้ผอ.ศปท. รบัทราบแลว้  

  เมือ่วนัที ่28 พ.ย. 2561 

10 

รวม % แผนการด าเนินงาน 100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 
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 แผนเผยแพรล่กัษณะความผดิการลงโทษสือ่สารบทเรยีนรูเ้พือ่การป้องกนัและปฏเิสธและสือ่สารชอ่งทางรบัแจ ้งเบาะแส 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผล          

การด าเนินงาน 

1. รบั Content จาก งกก. เม.ย. - ธ.ค. 61 ระดบัความเชือ่มั่น

ของ 

ผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีตอ่การ

ป้องกนัและ

ปราบปรามการ

ทจุรติ ทโีอท ี   

(รอ้ยละ 65) 

 - สกก. ประชมุหารอืรว่มกบัผจก.กก.และงกก. เพือ่สรปุการด าเนินงาน

ระหวา่งสว่นงาน 

50 

2. จดัท าสือ่เกีย่วกบั

กระบวนการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติ 

25 - จดัท าสือ่เกีย่วกบักระบวนการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติใน
รปูแบบ  HR NEWS  

3. เผยแพรบ่นระบบ        

TOT Intranet                       

(TOT News/CMSS) 

  และLine Group 

25 - เผยแพรบ่นระบบTOT Intranet และหอ้งLine Group ตา่ง  ๆโดยเร ิม่

สือ่สารตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมไดส้ือ่สาร จ านวน 12 เร ือ่ง 

4. ส ารวจกระบวนการป้องกนั

และปราบปรามการทจุรติ 

40 - ส ารวจความเชือ่มั่นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตอ่การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ทโีอท ี ระหวา่ง 1- 26 ต.ค. 61  ผลส ารวจ = 

รอ้ยละ 62.76 

40 

5. สรปุผล 10 - ไดด้ าเนินการสรปุผล และรายงาน ผลให ้ผอ.ศปท. รบัทราบแลว้  

  เมือ่วนัที ่1 พ.ย. 61 

10 

รวม % แผนการด าเนินงาน 100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 
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3. โครงการ Service Quality Excellence Awards 2019 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ Service Quality Excellence Awards 2019 (เฉพาะในสว่นที ่สกก. รบัผดิชอบ)  

 สิน้สุด ณ วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2562 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผล          

การด าเนินงาน 

1. ก าหนดเกณฑก์าร

ตดัสนิรางวลั/

พจิารณารางวลั 

ม.ิย. 61 ประเภทรางวลั

และ         

เกณฑ ์         

การพจิารณา   

ใหร้างวลั 

20 - ทีป่ระชมุโครงการ Service Quality Excellence Awards 

2019 (ประกอบดว้ย ส านัก ก. สายงาน ป. พย. ยล. ขล. บก. กก. 

สก. นค. พมซ. และ ปภอ.) ไดห้ารอืรว่มกนัเมือ่วนัที ่20 ม.ิย.2561 

และวนัที ่3 ก.ย. 61 เพือ่พจิารณาก าหนดประเภทรางวลัและเกณฑ ์

ตดัสนิรางวลั SQE 2019 ไดข้อ้สรปุเกณฑต์ดัสนิรางวลั  ในแตล่ะ

ประเภทรางวลั รวม 4 ประเภทรางวลั ไดแ้ก ่ 

    (1) รางวลัศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ี 

    (2) รางวลัสว่นงานบรกิารดา้นชา่ง (ประกอบดว้ยรางวลังาน

ตดิตัง้ตรวจแก ้รางวลัคณุภาพการบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั เร ือ่ง 

Node Availability และรางวลัคณุภาพการบ ารงุรกัษาเชงิ

ป้องกนั เร ือ่ง PON Quality)  

    (3) รางวลั Zero Accident ระดบัฝ่าย  

    (4) รางวลัศูนยบ์รหิารขอ้มูลและตดิตามหนี ้

20 

2. น าเสนออนุมตัิ

หลกัการสรา้งแรงจงูใจ

ส าหรบัโครงการ SQE 

2019  

ก.ค. - ส.ค. 61 งบประมาณ

ส าหรบัรางวลั 

SQE 2019 

 

10 - ส านัก ก. น าเสนอตามล าดบัช ัน้ถงึ กจญ. เพือ่ขออนุมตัแิรงจงูใจ

ส าหรบัโครงการ Service Quality Excellence Awards (SQE) 

ไดร้บัความเห็นจาก รจญ.อ. ใหร้วมโครงการ Service Quality 

Excellence Awards (SQE) และโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร ไวด้ว้ยกนัภายใตช้ ือ่ โครงการเพือ่สนบัสนุนการสรา้ง

วฒันธรรมองคก์รในปี 2561  เน่ืองจากการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิและ

มคีณุภาพเป็นสว่นหน่ึงของโครงการ TOT 4Ds ดว้ยเชน่กนั โดยให ้ 

SQE เป็นรางวลัระดบัศูนย ์สว่น และ ฝ่าย ในขณะทีโ่ครงการ

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รเป็นรางวลัระดบัส านัก และ สายงาน  ทัง้นี ้

กจญ. อนุมตัหิลกัการสรา้งแรงจงูใจ เมือ่วนัที ่7 ส.ค. 61 (ทา้ยบนัทกึ

เลขที ่ทโีอท ีชก./178 ลว. 25 ก.ค. 2561) 

10 
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ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

เป้าหมาย/ 

ผลลพัธ ์

% 

แผนงาน 

ผลการด าเนินงาน 

 

% ผล          

การด าเนินงาน 

3. ประสานงานปรบัระบบ

ตรวจประเมนิ

ศูนยบ์รกิารฯ 

(Service Audit) 

ส.ค. - ต.ค. 61 ระบบ  

Service Audit 

20 - ประสานงานระบบเมือ่วนัที ่2 ส.ค. 2561 และพรอ้มใหผู้ต้รวจประเมนิฯ 

เขา้บนัทกึขอ้มูลในระบบไดต้ัง้แตว่นัที ่10 ต.ค. – 4 ธ.ค. 2561 

- ก าหนดสทิธิใ์หผู้ต้รวจประเมนิเขา้ท าการบนัทกึขอ้มูลในระบบ และ

ก าหนดสทิธิใ์หห้วัหนา้ผูต้รวจประเมนิ Approve ขอ้มูลทีผู่ต้รวจ

ประเมนิไดบ้นัทกึไว ้ 

20 

4. สือ่สารชีแ้จง (Kick 

off) การด าเนินการ

โครงการ SQE 2019 

ก.ย. 61 สว่นงาน

เป้าหมาย

รบัทราบ

โครงการ 

20 - ส านัก ก. ไดส้ือ่สารชีแ้จงโครงการเพือ่สนับสนุนการสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร ซ ึง่ประกอบดว้ยโครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และ

โครงการ SQE ใหก้บัผูบ้รหิารระดบัสว่นขึน้ไป ทัง้ในพืน้ทีแ่จง้วฒันะ 

และ Video Conference ไปยงัพืน้ทีน่ครหลวงและภมูภิาค วนัที ่11 

ก.ย. 2561  

20 

5. แตง่ตัง้ผูต้รวจประเมนิ

ศูนยบ์รกิารลกูคา้     

ทโีอท ี

ก.ย. 61 ผูต้รวจประเมนิ

พืน้ที ่

10 - แจง้พืน้ทีแ่ตง่ตัง้ผูต้รวจประเมนิเมือ่วนัที ่11 ก.ย. 61 (บนัทกึ ชก./220 ) 

- สว่นงานระดบัส านักแตง่ตัง้ผูต้รวจประเมนิฯ และแจง้ให ้สกก. รบัทราบ

และประสานการด าเนินงานตรวจประเมนิศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอทกีบั

ผูต้รวจประเมนิฯ โดยมผีูต้รวจประเมนิฯรวมทัง้สิน้ 140 คน 

10 

6. สรปุผลการตรวจ

ประเมนิศูนยบ์รกิาร

ลกูคา้ทโีอท ี

พ.ย. - ธ.ค. 61 ผลตรวจ

ประเมนิ

ศูนยบ์รกิาร 

20 - การตรวจประเมนิศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอทดี าเนินการโดยผูต้รวจ

ประเมนิแตล่ะพืน้ที ่ระหวา่งวนัที ่3 ต.ค. – 20 พ.ย. 2561 

- มศีูนยบ์รกิารทีเ่ปิดบรกิารและเขา้รว่มโครงการ 406 ศูนย ์(ไม่รวม

ศูนยบ์รกิารทีปิ่ดบรกิารไปแลว้ 57 ศูนย ์ ปิดบรกิารช ัว่คราว 2 ศูนย ์

ประสบปัญหาน า้ทว่ม 2 ศูนย ์และไม่พรอ้มเขา้รว่มตรวจประเมนิ 6 

ศูนย)์  จากศูนยบ์รกิารทัง้หมดจากระบบ Com-Info ณ วนัที ่6 

ธนัวาคม 2561 จ านวน 473 ศูนย ์ 

- คะแนนการตรวจประเมนิศูนยบ์รกิารฯ คดิเป็น 20% จากคะแนนทกุ

มติขิองรางวลัศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ีสรปุผลการตรวจประเมนิ 

พบวา่คา่เฉลีย่คะแนนภาพรวมองคก์ร = 19.44% มศีูนยบ์รกิารทีไ่ด ้

คะแนน  12.00 – 15.99% = 6 ศูนย,์ คะแนน 16.00 – 19.99% = 

227 ศูนย ์และ คะแนน 20% = 173 ศูนย ์

20 

รวม % แผนงาน 
  

100 รวม % ผลการด าเนินงาน 100 
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หมายเหต ุ 1.  ยงัมขีัน้ตอนทีต่อ้งด าเนินการตอ่เน่ืองในปี 2562 ไดแ้ก ่การสรปุผลคะแนนทกุมติขิองรางวลัศูนยบ์รกิารลกูคา้ฯ และรางวลัอืน่ในโครงการ SQE 2019 เพือ่เสนอทีป่ระชมุ 

               พจิารณารางวลัฯ และมอบรางวลัในวนัครบรอบกอ่ตัง้องคก์รในเดอืนกมุภาพนัธ ์ปี 2562  

    2.  ส านัก ก. ประชมุสว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่พจิารณาตดัสนิรางวลั โดยพจิารณาจากคะแนนแตล่ะมติขิองแตล่ะประเภทรางวลั เมือ่วนัที ่29 มกราคม 2562 

            โดยมรีางวลัโครงการ Service Quality Excellence Awards 2019 ดงันี ้            

ประเภทรางวลั รางวลั จ านวน สว่นงาน 

1. ศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ี รางวลัที ่1 

รางวลัที ่2 

รางวลัที ่3 

รางวลัที ่1 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 10,000 บาท 

รางวลัที ่2 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 5,000 บาท 

รางวลัที ่3 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท 

ศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ีสาขาราษฎรบ์ูรณะ 

ศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ีสาขาทุง่มหาเมฆ 

ศูนยบ์รกิารลกูคา้ทโีอท ีสาขาชดิลม 

2. สว่นงานบรกิารดา้นชา่ง รางวลัที ่1 

รางวลัที ่2 

รางวลัที ่3 

รางวลัที ่1 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 10,000 บาท 

รางวลัที ่2 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 5,000 บาท 

รางวลัที ่3 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท 

บภน.3.2 (ตาก) 

บภน.2.2 (บงึกาฬ) 

บภน.2.2 (หนองบวัล าภ)ู 

3. รางวลังานบ ารงุรกัษาเชงิป้องกนั 

   เร ือ่ง Node Availability นครหลวง โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท วบน.1.2 

ภมูภิาค โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท บภก.1.2 (ราชบุร)ี 

   เร ือ่ง PON Quality นครหลวง โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท บบน.3.2.3 

ภมูภิาค โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท บภก.2.2 (ชมุพร) 

4. ศูนยบ์รหิารขอ้มูลและตดิตามหนี ้ นครหลวง โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 10,000 บาท บบน.1.1.1 

ภมูภิาค 

รางวลัที ่1 

รางวลัที ่2 

รางวลัที ่3 

 

รางวลัที ่1 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 10,000 บาท 

รางวลัที ่2 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 5,000 บาท 

รางวลัที ่3 : โลเ่กยีรตยิศและเงนิรางวลั 3,000 บาท 

 

ศูนยบ์รหิารขอ้มูลและตดิตามหนีแ้หลมฉบงั 

ศูนยบ์รหิารขอ้มูลและตดิตามหนีจ้นัทบุร ี 

ศูนยบ์รหิารขอ้มูลและตดิตามหนีฉ้ะเชงิเทรา 

5. รางวลั Zero Accident  โลเ่กยีรตยิศ 

และเงนิรางวลั 3,000 บาท 

ฝ่ายขายและบรกิารลกูคา้นครหลวงที ่1.2 

ฝ่ายขายและบรกิารลกูคา้นครหลวงที ่2.2 

ฝ่ายขายและบรกิารลกูคา้นครหลวงที ่3.3 

ฝ่ายขายและบรกิารลกูคา้ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือที ่1 

 


