
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการสำคัญป7 2562 ส้ินสุดไตรมาส2/2562 
 

1. แผนงาน Digital Transformation : 1.1 แผนงาน SCOM Proactive บริการ FTTx (แก[ไขป]ญหาก_อนลูกค[าแจ[ง) 

รายละเอียด 

แผนงาน Digital Transformation : 1.1 แผนงาน SCOM Proactive บริการ FTTx (แกMไขปQญหากTอนลูกคMาแจMง) 

วัตถุประสงค_ 

- เพื่อรักษาคุณภาพบริการ FTTx ใหMอยูTในเกณฑ_ที่กำหนด 

- เพื่อสรMางความประทับใจในการใหMบริการ FTTx ทีโอท ี

- เพื่อลดเปอร_เซ็นต_การแจMงเสียบริการ FTTx สาเหตุจากอุปกรณ_ปลายทางของจำนวนลูกคMา FTTx ทั้งหมดในแตTละเดือน  

(จำนวน Ticket ตTอเดือน) 

งบประมาณ  

-   

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.–มิ.ย.2562 

อยูTระหวTางรวบรวมขMอมูลอุปกรณ_ปลายทางของลูกคMาใหMครบถMวนและดำเนินการทดสอบอุปกรณ_  

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

ประชาชนไดMรับบริการที่มีคุณภาพดีอยTางสม่ำเสมอ  

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

เรTงรัดการดำเนินงานใหMเปxนไปตามเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. แผนงาน Digital Transformation : 1.2 แผนงานเพิ่มการใช[ช_องทาง Digital Touch Point 

รายละอียด 

                แผนงาน Digital Transformation :1.2 แผนงานเพิ่มการใชMชTองทาง Digital Touch Point 

วัตถุประสงค_ 

เพื่อเพิ่มยอดจำนวนรายการรับชำระคTาบริการของ ทีโอที ผTานชTองทางอิเล็กทรอนิกส_ 

งบประมาณ  

-   

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.–มิ.ย.2562 

อยูTระหวTางประสานงานกับกลุTมธนาคาร เพื่อรTวมกันสTงเสริมชTองทางรับชำระคTาบริการผTานทางอิเล็กทรอนิกส_ พรMอมทั้ง

สามารถเป|ดใหMบริการเติมเงินคTาบริการ TOT Mobile ผTานชTองทาง Mobile App. 

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

ประชาชนผูMใชMบริการไดMรับความสะดวกมากขึ้น  

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

เรTงรัดการดำเนินงานใหMเปxนไปตามเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. แผนงาน Digital Transformation : 1.3 แผนงานระบบบริหารงานช_าง (Workforce) มาตรฐานเดียวกันทั่ว

ประเทศเพื่อใช[ในการติดตั้งบริการ FTTx 

รายละเอียด 

                 แผนงาน Digital Transformation : 1.3 แผนงานระบบบริหารงานชTาง Workforce มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อ 

ใชMในการติดตั้งบริการ FTTx 

วัตถุประสงค_ 

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคลTองตัวในการทำงานของทุกสTวนงานที่เกี่ยวขMอง 

- เพื่อสรMางมาตรฐานของขMอมูลในการนำไปใชMตTอยอดไดMอยTางมีประสิทธิภาพและแมTนยำ 

- สามารถติดตาม  ตรวจสอบ และแกMไขการดำเนินการสTวนตTางๆ ไดMอยTางถูกตMอง 

งบประมาณ  

-   

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.-มิ.ย.2562 

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานชTางแลMวเสร็จโดยปQจจุบันผูMพัฒนาระบบอยูTระหวTางดำเนินการปรับปรุงและเพิ่ม 

feature ใหMเหมาะกับการใชMงานจริงในพื้นที่ โดยไดMมีการทดสอบระบบเรียบรMอยแลMวซึ่งระบบพรMอมใหMบริการโดยมุTงเนMน

บริการ Fiber2U และยังพัฒนาอยTางตTอเนื่องใน feature อื่นๆ อาทิ เพิ่มเมนูการใหMบริการหลังการขาย  ปรับเปลี่ยนและ

แกMไข feature งานขาย งานบริการใหMสอดคลMองกับการใชMงานของพื้นที่ รวมทั้งแกMไขและเพิ่มเติมความสามารถของ 

application ทั้งนี้ไดMจัดอบรมและสาธิตการใชMงานอยTางตTอเนื่องเพื่อใหMครบและทั่วถึงทุกพื้นที่ รวมทั้งมีการติดตามผลการ

ใชMงานและปรับปรุงระบบอยTางตTอเนื่อง 

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

ประชาชนไดMรับบริการที่ดีและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ  

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

เรTงรัดการดำเนินงานใหMเปxนไปตามเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับธุรกิจดิจิทัล 

รายละเอียด 

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับธุรกิจดิจิทัล 

วัตถุประสงค_ 

- มีอัตรากำลังและขีดความสามารถสอดคลMองและเพียงพอเพื่อรองรับธุรกิจ 

- เพื่อวางแผนการพัฒนาความสามารถหลักใหMสอดรับกับทิศทางธุรกิจและแผน Digital Transformation 

งบประมาณ  

-   

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.–มิ.ย.2562 

ทบทวนและจัดทำกรอบอัตรากำลังของสายงาน/สำนัก ตามโครงสรMางใหมT โดยไดMทบทวนกรอบอัตรากำลังศูนย_บริการ    

แลMวเสร็จ รวมทั้งสรรหาพนักงานจากภายในและภายนอกใหMกับสTวนงานเป|ดใหมTและสTวนงานที่ขาดอัตรากำลัง ซึ่งพิจารณา

จาก แผนงาน โครงสรMางบุคลากร และความตMองการของสTวนงาน 

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

ประชาชนไดMรับบริการที่มีคุณภาพจากผูMเชี่ยวชาญดMานดิจิทัลโดยตรง  

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอท ี 

เรTงรัดการดำเนินงานใหMเปxนไปตามเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. แผนการทดสอบการให[บริการ Infrastructure Sharing สำหรับ 5G Testbed 

รายละเอียด 

                แผนการทดสอบการใหMบริการ Infrastructure Sharing สำหรับ 5G Testbed 

วัตถุประสงค_ 

TOT เปxนผูMใหMบริการโครงขTาย 5G แบบ Infrastructure  ใหMบริการทTอ เสาโทรคมนาคม สายอากาศ และสถานีฐาน 

งบประมาณ  

-   

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.– มิ.ย.2562 

มีแผนการทดสอบตามที่ขอใบอนุญาตทดสอบ ซึ่งไดMจัดทำ Infrastructure Sharing และ Use case และไดMรับอนุญาต  

จาก กสทช. ใหMใชMคลื่นความถี่ยTาน 26, 28 GHz และ 3.5 GHz เรียบรMอยแลMว  โดยลงนาม MOU รTวมกับผูMผลิตและ

ผูMประกอบการที่สนใจเชMารTวมการทดสอบประมาณ 40 ราย ทั้งนี้ไดMดำเนินการในพื้นที่เฉพาะ โดยไดMติดตั้งเสา สายไฟเบอร_ 

และสถานีฐาน ใหMกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร_ ศรีราชา เรียบรMอยแลMว   

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

สนับสนุนใหMประชาชนไดMรับบริการโทรคมนาคมที่มีเทคโนโลยีทันสมัย 

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

การดำเนินการติดตั้ง การทดสอบโครงขTายของ บมจ. ทีโอที ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(ECC) ที่จะตMอง

ประสานงานระหวTางหนTวยธุรกิจไรMสาย และสายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ควรประสานงานรTวมมือสTงตTอกัน

(pipeline) เพื่อใหMงานบรรลุเปyาหมายและเปxนไปตามกำหนดเวลาดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. แผนให[บริการเช_าท_อร[อยสาย 

รายละเอียด 

แผนใหMบริการเชTาทTอรMอยสาย 

วัตถุประสงค_ 

เพื่อใหMเปxนไปตามมติคณะกรรมการบรอดแบนด_แหTงชาติ ที่มอบหมายใหMวางระบบทTอรMอยสายรองรับการนำสาย

โทรคมนาคมลงใตMดินใหMกับผูMประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย ทั้งหนTวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึง

ปรับปรุงภูมิทัศน_ใหMสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยใหMกับประชาชน 

งบประมาณ  

จำนวน 617.37 ลMานบาท  

ใชMไป  

ยังไมTมีรายงานการใชMงบประมาณเนื่องจากอยูTในขั้นตอนการจัดทำคำขอและการผูกพันสัญญา  

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.–มิ.ย.2562 

วางเคเบิลในทTอรMอยสายไดM 66.5 Sub-Duct-KM.  

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

ปรับปรุงภูมิทัศน_ใหMสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยใหMกับประชาชน 

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

- ใหMหนTวยธุรกิจโครงสรMางพื้นฐาน รTวมมือกับหนTวยงานที่เกี่ยวขMองและประสานงานกับผูMประกอบการในเสMนทางที่มีการ

สรMางถนนใหมTหรือปรับปรุงถนน รวมทั้งสำรวจปริมาณความจุ (Capacity) ที่ใชMงานเหลือของทTอรMอยสายสื่อสาร ในแตTละ

เสMนทางของ บมจ. ทีโอที ทั่วประเทศ เพื่อใหMการดำเนินการดังกลTาวเปxนไปดMวยความเรียบรMอย และสรMางรายไดMใหMกับ   

บมจ. ทีโอที กรณีพบประเด็นปQญหาใหMรีบนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. ทีโอท ี

- ใหMสายงานพัฒนาโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ประสานงานกับสTวนงานทีเ่กี่ยวขMองทั้งภายในและภายนอกในการที่จะ

รTวมพัฒนาโครงสรMางพื้นฐานดMานระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ นำไปสูTการเปxนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

เพื่อแสดงศักยภาพการเปxนหนึ่งในผูMใหMบริการโครงสรMางพื้นฐานดMานดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. แผน PSTN Replacement 

รายละเอียด 

แผน PSTN Replacement 

วัตถุประสงค_ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหMบริการ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยเตรียมรองรับการปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท_    

ประจำที่จาก 9 หลักเปxน 10 หลัก ลดการขัดขMองในการใหMบริการจากการถูกลักลอบตัดสายเคเบิลทองแดง  รวมทั้ง                  

ชTวยใหMภูมิทัศน_สวยงามขึ้นไมTมีสายทองแดงรกรุงรัง 

งบประมาณ  

จำนวน 1,038.13 ลMานบาท   

ใชMไป  

จำนวน 132.23 ลMานบาท  

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค. – มิ.ย.2562 

ดำเนินการตัดถTายชุมสายสะสม ม.ค.-มิ.ย.2562 ไดMจำนวน 141,668 เลขหมาย  

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

การทยอยยกเลิกเทคโนโลย ีPSTN  เพื่อทดแทนดMวยเทคโนโลยี VoIP และ Wireless ซึ่งเปxนเทคโนโลยีใหมT จะชTวยใหM

ภาพรวมคุณภาพการสื่อสารของประเทศไทยมีการพัฒนาไปสูTเทคโนโลยีดิจิตัลซึ่งเปxนเทคโนโลยีใหมTและมีประสิทธิภาพ

มากกวTา โดยประชาชนสามารถเขMาถึงการใชMบริการไดMงTายกวTาเทคโนโลยีเดิม และชTวยปรับภูมิทัศน_ใหMสวยงามโดยไมTมี  

สายทองแดงรกรุงรัง 

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

- ฝ�ายบริหาร บมจ. ทีโอที ควรถือปฏิบัติในการนำเสนอขMอมูลวิเคราะห_ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อเปxนขMอมูลประกอบการ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณทุกครั้ง  รวมทั้งควรกำหนดกลไกในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอวTา

โครงการใดสามารถดำเนินการไดMตามเปyาหมาย/ไดMรับผลตอบแทนตามที่กำหนด และโครงการใดไมTสามารถดำเนินการไดM

ตามเปyาหมายที่กำหนดและรายงานผลการติดตามและประเมินผลใหMคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. แผนปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท�ประจำที่จาก 9 หลัก เป�น 10 หลัก 

รายละเอียด 

                แผนปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท_ประจำที่จาก 9 หลัก เปxน 10 หลัก 

วัตถุประสงค_ 

เพื่อติดตั้งระบบชุมสายตTอผTานใหมT เพื่อใชMในการแปลงเลขหมายโทรศัพท_ประจำที่จาก 9 หลักเปxน 10 หลัก รองรับการ

ใหMบริการโทรศัพท_ประจำที่ 10 หลัก 

งบประมาณ  

บมจ. ทีโอที ไดMสTงหนังสือถึง กสทช. แจMงรายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน และแจMงแผนดำเนินการที่ปรับ

ระยะเวลาการขอรับเงินสนับสนุนเปxนสิ้นสุด ก.ค.2562 รวมทั้งสTงหนังสือถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม        

ขอความอนุเคราะห_เรTงรัดการจัดสรรเงินสนับสนุนภายในเดือน ก.ค.2562 

ใชMไป  

- 

ผลการดำเนินงาน 

ม.ค.–มิ.ย. 2562 

อยูTระหวTางจัดทำรTางขMอกำหนดความตMองการดMานเทคนิค 

ผลลัพธ_ที่เกิดกับภาคประชาชน  

รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต 

ขMอเสนอแนะของคณะกรรมการ/ผูMบริหาร บมจ. ทีโอที  

เรTงรัดการดำเนินงานใหMเปxนไปตามเปyาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


