รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการสําคัญสิ้นสุดไตรมาส 2/2563
แผนงานสําคัญป 2563 ภายใตแผนพัฒนาองคกรระยะยาว 10 ป (พ.ศ. 2561-2570) โดย บมจ. ทีโอที
มุงเปนผูใหบริการโทรคมนาคมและดิจิทัล ดวยการปฏิรูปองคกรดวยดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในดานตางๆ รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแขงขันและสรางรายไดจาก
ธุรกิจใหมๆ ขยายฐานลูกคาอินเทอรเน็ตบรอดแบนด ดําเนินธุรกิจโดยมุงเนนลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer
Centric) รวมถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ
ประกอบดวยแผนงานดังตอไปนี้
1. แผนงานใหบริการดิจิทัล (Digital Service)
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับและกาวสูการเปนผูใหบริการ Digital Service Platform และ Cloud Business Service
และ Cyber Security ของประเทศ โดยสามารถพัฒนาบริการ Digital Service รูปแบบใหมๆ ออกสูตลาดและ
พัฒนาคุณภาพบริการไดตรงตามความตองการของลูกคาดวยเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานสากลโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และมีคณ
ุ สมบัติพรอมรองรับธุรกิจดิจิทัล
ผลการดําเนินงาน ม.ค. - มิ.ย. 2563
เปดบริการ Digital Local Platform เชิงพาณิชย ไดแก บริการ Digital Community (Website &
Mobile App) สําหรับบริการ TOT Cyber Security Consulting and Training ไดรับอนุมตั ิใหเปดบริการและ
ทดสอบตลาด นอกจากนี้ บมจ. ทีโอที ยังไดมีการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการ ใหแก องคกรตางๆ ลูกคาและผูสนใจ
อาทิ Cloud/IDC, Cloud Business Service, Cloud Call Center, Cloud VPS, Cloud PBX, Hosted & Call
Center, TOT V-Cube Conference และ Cyber Security เพื่อนําไปใชงาน
ผลลัพธที่เกิดกับภาคประชาชน
สนับสนุนใหภาคธุรกิจ ภาคราชการ และภาคประชาชน ไดรบั บริการโทรคมนาคมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. แผนงานระบบสุขภาพแหงชาติ (National Health Care Platform : Pilot Project)
รายละอียด
วัตถุประสงค
เพื่อนําโครงขายที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนงานดานสาธารณสุข โดยจัดทํา
โครงการนํารอง National Health Care Platform ในการพัฒนาตนแบบ (Prototype) ของ “Family Doctor
Health Information Exchange Platform” ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ. 2562 ที่กําหนดใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ มุงหวังใหแพทยเวชศาสตรครอบครัว (Family Doctor) และ
คณะผูใหบริการสุขภาพปฐมภูมิ ดูแลสุขภาพบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบลักษณะองครวม
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จัดทําขอกําหนด (TOR) และไดรบั ความเห็นชอบในการจางบริษัทพัฒนาระบบยืนยันตัวตน
(Digital ID) และ Platform การรับสงขอมูล โดยอยูระหวางการดําเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหา ทั้งนี้ไดจัดทํา Business Process ที่เกี่ยวของแลวเสร็จ ซึ่งในการพัฒนา Platform API UI/UX
ระบบ Security รวมถึงจัดวงจรเชื่อมและอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของ โดยไดลงนามสัญญาจางพัฒนา
ระบบยืนยันตัวตน (Digital ID) และ Health Information Exchange (HIE) Platform เรียบรอยแลว
และลงพื้นที่โครงการนํารอง จังหวัดกําแพงเพชร เพชรบูรณ เพื่อศึกษา สํารวจกระบวนการลงทะเบียน
พิสูจนและยืนยันตัวตน ของหนวยบริการสาธารณสุข เพื่อเปนแนวทางกําหนดกรณีตัวอยางและออกแบบ
กระบวนการใหรองรับการดําเนินงานตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
ผลลัพธที่เกิดกับภาคประชาชน
สนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชกับงานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับบริการดาน
การแพทยที่สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

3. โครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการใหบริการฐานขอมูลกลางภาครัฐในสวนทองถิ่น สําหรับดําเนินการโครงการเกษตร
อัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อสรางการกินดีอยูดีใหกับชุมชน โดยเกษตรกรมีการประยุกตใชเทคโนโลยี
เพื่อเขามาชวยดูแลควบคุมผลผลิตใหมีปริมาณและคุณภาพตามความตองการของตลาด เพื่อเปนพื้นฐาน
ผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ซึ่งเปน 1 ใน 7 แผนงานของเมืองอัจฉริยะ (Smart
City)
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สรางความรวมมือและเรียนรูกับสถาบันการศึกษา โดยไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) วิทยาเขตขอนแกน เพื่อรวมกันในการนําระบบ Smart
Farming ไปใชงาน และสรางเครือขายกับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย โดยไดนํา IoT Platform
ที่เปนบริการแบบไมเสียคาใชจายมาใชในการพัฒนาระบบขอมูลเกษตรกร (Dashboard) โดยทดลองใชงาน
กับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียกระนวน จังหวัดขอนแกน ซึ่งปจจุบันพรอมใชงาน นอกจากนี้ยังรวมมือกับ
บริษัทรับซื้อผลิตผลจากเกษตรกร (บริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จํากัด : เคเคทีที) เพื่อขับเคลื่อนไปสู
Smart Farming รวมถึงรวมกับโครงการทหารพันธุดี ณ คายเปรมติณสูลานนนท อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน
เพื่อนําระบบ Smart Farming ไปใชปลูกผักเพื่อบริโภคและจําหนาย
ผลลัพธที่เกิดกับภาคประชาชน
มุงเนนการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรซึ่งเปนประชาชนกลุมใหญของประเทศ
ใหกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถผลิตสินคาเกษตรที่มีปริมาณและคุณภาพตามความตองการ
ของตลาด เพิ่มอํานาจในการตอรองสินคาเกษตรของตนเองกับพอคาคนกลาง

4. โครงการขยายโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการใหบริการเมืองอัจฉริยะ (Smart Infrastructure)
รายละเอียด
วัตถุประสงค
เพือ่ เปนการใหบริการฐานขอมูลกลางภาครัฐในสวนทองถิ่น สําหรับขยายโครงสรางพื้นฐานโดยใช
สื่อสัญญาณ (FTTx) และอุปกรณเทคโนโลยีที่กาวหนา ทันสมัยที่มีการออกแบบตามโครงสรางผังเมืองเพื่อ
รองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแผนพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนไปสู Thailand 4.0
และพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดําเนินงาน ม.ค.– มิ.ย. 2563
วิเคราะหและจัดลําดับจังหวัดในการขยายโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 6 จังหวัด (อุดรธานี, ขอนแกน
อุบลราชธานี, นครพนม, มุกดาหาร และ หนองคาย) นอกจากนี้ยังไดวิเคราะหและสํารวจความตองการ
อุปกรณในการขยายโครงสรางพื้นฐานตามโครงสรางผังเมืองโดยอยูระหวางประสานงานสวนงานที่เกี่ยวของ
อยางไรก็ตาม ในเดือน มิ.ย. 2563 บมจ. ทีโอที มีขอสรุปใหทบทวนและปรับปรุงแผนงานเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมกับสถานการณทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้คาดวาจะเริ่มดําเนินโครงการไดอีกครั้งในป 2564
ผลลัพธที่เกิดกับภาคประชาชน
สนับสนุนใหประชาชนไดรับบริการโทรคมนาคมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคลองกับนโยบาย
การพัฒนาเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามแผนพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนไปสู Thailand 4.0

