
1. แผนงาน Digital Transformation : 1.1 แผนงาน SCOMS Proactive บริการ FTTx (แก้ไขปัญหาก่อนลูกค้าแจ้ง) 

ขอบเขตการด าเนนิงาน พัฒนาระบบ SCOMS Proactive และระบบ CPE Management ใหแ้ลว้เสร็จสมบรูณ์

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้ับจากแผนงาน 1. ยกระดบัคณุภาพบรกิาร FTTx โดยท าการ Daily Scan คณุภาพบรกิาร ทกุ Port และเมือ่ไดร้ับ Proactive Ticket จะตอ้งแกไ้ขให ้
แลว้เสร็จโดยเร็ว (Sense & Respond)
2. ลกูคา้พงึพอใจตอ่คณุภาพบรกิารตามเกณฑท์ีก่ าหนด โดย ทโีอท ีจะรับรูปั้ญหากอ่น แกไ้ขกอ่น (Proactive)
3. ลดปรมิาณงานการแจง้เสยีลง อยา่งมนัียส าคญั และลดการยกเลกิอนัเนือ่งจากคณุภาพบรกิารไมไ่ดม้าตรฐาน

ปัจจัยทีต่อ้งการไดร้ับการสนับสนุน ความรว่มมอื และความใสใ่จ จากผูบ้รหิาร และทมีงาน ทีเ่กีย่วขอ้ง ท างานดว้ยความตัง้ใจ มุง่มัน่ ทุม่เท อยา่งเป็นระบบ

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนงาน  SCOMS Proactive บรกิาร FTTx (แกไ้ขปัญหากอ่นลกูคา้แจง้) เปอรเ์ซน็ตก์ารแจง้เสยีบรกิาร FTTx จากเดมิ มากกวา่ 7% เป็น ไมเ่กนิ 6% ตัง้แต่
เดอืน พ.ย. 2562 (หรอืเทา่กบัจ านวน Ticket ลดลง 14%)

1

แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

ดว้ยบรกิาร FTTx ทีใ่ชส้ าหรับการเชือ่มตอ่ Internet เพือ่ใชบ้รกิาร Content, Application 

ตา่งๆ มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งไดร้ับคณุภาพบรกิารทีด่ ีทโีอท ีไดต้ระหนักถงึความตอ้งการใชง้าน

ดงักลา่ว โดยก าหนดคณุภาพงานตรวจแกบ้รกิารFTTx เมือ่ไดร้ับการแจง้ปัญหาจากลกูคา้จะตอ้ง

แลว้เสร็จภายใน 24 ชม. (การท างานแบบ Reactive หรอืเชงิรับ) เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้ับคณุภาพ

บรกิาร FTTx ทีด่ ีและประทับใจมากยิง่ขึน้ ทโีอท ีจงึไดก้ าหนดแนวทางในการท างานแบบเชงิรกุ 

(Proactive) ดว้ยการน าขอ้มลูการใชง้านบรกิาร FTTx มาประมวลผลเป็นรายวัน เพือ่วเิคราะห์

ขอ้มลูเชงิคณุภาพ หากผลการวเิคราะหพ์บวา่ คณุภาพบรกิารทีล่กูคา้ไดรั้บต า่กวา่เกณฑท์ีก่ าหนด 

ระบบฯ จะท าการจา่ยงาน (Auto Ticket) ใหก้องงานทีร่ับผดิชอบ ด าเนนิการแกไ้ข เพือ่ใหไ้ด ้

คณุภาพบรกิารตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

1. เพือ่รักษาคณุภาพบรกิาร FTTx ให ้

อยูใ่นเกณฑท์ีก่ าหนด

2. เพือ่สรา้งความประทับใจในการ

ใหบ้รกิาร FTTx ทโีอท ี

3. เพือ่ลดเปอรเ์ซน็ตก์ารแจง้เสยีบรกิาร 

FTTx สาเหตจุากอปุกรณ์ปลายทาง

ของจ านวนลกูคา้ FTTx ทัง้หมดใน

แตล่ะเดอืน (จ านวน Ticket ตอ่ 

เดอืน)

วตัถปุรสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

1. ปฏริปูองคก์รเพือ่การ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื



1. แผนงาน Digital Transformation : 1.2 แผนงานเพิ่มการใช้ช่องทาง Digital Touch Point 
หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

เนือ่งจากปัจจบุนั ทโีอท ีมศีนูยบ์รกิารลกูคา้ทีเ่ปิดตามหา้งสรรพสนิคา้นอ้ยมากเมือ่เทยีบกบั
คูแ่ขง่ และศนูยบ์รกิารลกูคา้จะเปิดใหบ้รกิารวันจนัทร ์- วันศกุร ์เวลา 8.00-17.00 น. จงึควรพัฒนา 
และสง่เสรมิชอ่งทางการรับช าระคา่บรกิารผา่นชอ่งทางสือ่อเิล็คทรอนกิส ์เพือ่ใหล้กูคา้สะดวกและ
ง่ายในการใชบ้รกิาร Anywhere & Anytime นอกจากนัน้ ทโีอท ียังพัฒนา TOT Easy Life เพือ่ให ้
ลกูคา้ช าระคา่บรกิารผา่น Mobile ระบบ TOT e-service สามารถลงทะเบยีนและช าระคา่บรกิารของ
ตนเองและผูอ้ ืน่ได ้นอกจากนัน้ยังไดร้ว่มกบัตวัแทนรับช าระคา่บรกิาร เชน่ Airpay / ธนาคาร 
/Couter Service/ Lotus เพือ่อ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ไมต่อ้ง Walk in เขา้มาช าระคา่บรกิารที่
ศนูยบ์รกิารลกูคา้

เพิม่ยอดจ านวนรายการรับช าระ
คา่บรกิาร ของ ทโีอท ีผา่น ชอ่งทาง
อเิล็กทรอนกิส ์

ขอบเขตการด าเนนิงาน 1. เพิม่ชอ่งทางรับช าระทางอเิล็กทรอนกิส ์ของ ผูป้ระกอบการกลุม่ธนาคาร และ กลุม่นติบิคุคล
2. กระตุน้ยอดรับช าระผา่นชอ่งทางหกับญัชธีนาคาร และ หกับญัชบีตัรเครดติ

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากแผนงาน 1. พัฒนาชอ่งทางการรับช าระคา่บรกิาร ทโีอท ีใหส้ะดวกและรวดเร็วขึน้
2. กระแสเงนิสดรับเพิม่ขึน้ ลกูหนีล้ดลง

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการสนบัสนนุ 1. ควรมแีผนในการประชาสมัพนัธ ์เพือ่สรา้งการรับรูใ้หล้กูคา้อยา่งตอ่เนือ่งและเป็นระบบ
2. ควรมกีจิกรรมในการสือ่สารใหพ้นักงานรับทราบและกระตุน้ใหเ้ชญิชวนลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารผา่นชอ่งทางสือ่อเิลค็ทรอนคิส์

3. ควรมกีจิกรรมใหล้กูคา้เขา้มามสีว่นรว่มในการใหค้วามเห็นและพัฒนาชอ่งทางการรับช าระคา่บรกิารทางสือ่อเิล็กทรอนกิส์

วตัถปุรสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

1. ปฏริปูองคก์รเพือ่การ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

1. แผนเพิม่ชอ่งทางรับช าระทางอเิล็กทรอนกิส ์กลุม่ธนาคาร เพิม่รอ้ยละของผูใ้ชบ้รกิารผา่นชอ่งทางสือ่อเิล็คทรอนคิ (สือ่อเิล็คทรอนกิส์ ประกอบดว้ย
ช าระคา่ใชบ้รกิารผา่น TOT e-service/TOT Easy life/Direct Debit/Direct Credit/Agent)

ปี 2562 รอ้ยละ 45

ปี 2563 รอ้ยละ 47

ปี 2564 รอ้ยละ 52

2. แผนเพิม่ชอ่งทางรับช าระทางอเิล็กทรอนกิส ์กลุม่นติบิคุคล

3. แผนกระตุน้ยอดรับช าระผา่นชอ่งทาง DD/DC กลุม่ธนาคาร

2

ตัววัด สคร.
แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)



1. แผนงาน Digital Transformation : 1.3. แผนงานระบบบริหารงานช่าง (Workforce) มาตรฐานกลางเดียวกันทั่วประเทศเพ่ือใช้ในการติดตั้งบริการ FTTx

หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

ปัจจบุนั ทโีอท ีมุง่เนน้การขายและขยายการใหบ้รกิาร hi-speed internet ทั่วทกุพืน้ที ่
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรกิาร Fiber2U ซึง่มกีระบวนการและขัน้ตอนการด าเนนิงานทีค่อ่นขา้ง
ละเอยีดและเกีย่วขอ้งกบัหลายสว่นงานในทกุพืน้ที ่ตัง้แตก่อ่น ระหวา่ง และหลงัการขาย อาทิ
เชน่ การตรวจสอบพืน้ทีใ่หบ้รกิารและประมาณการตดิตัง้ งานนัดหมาย ลากสายตดิตัง้และตรวจ
แก ้เป็นตน้ ตลอดจนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลงัพัสดแุละอปุกรณ์ การปรับ/นับจ านวน งานแตล่ะ
ศนูยบ์รกิารและชมุสาย ตลอดจนงานโครงการพตา่ง ๆ 

หน่วยธรุกจิ ซ. เล็งเห็นถงึความยุง่ยากและซบัซอ้นในการด าเนนิการของขัน้ตอนตา่ง ๆ 
จงึไดพ้ัฒนาระบบบรหิารงานชา่ง (Workforce) มาตรฐานกลางเดยีวกนัทั่วประเทศ เพือ่ใชใ้น
การตดิตัง้บรกิาร  FTTx เพือ่รวบรวมขัน้ตอนการท างานและด าเนนิการทีเ่กีย่วขอ้งใหส้ามารถ
ด าเนนิการ สรา้ง ตดิตาม ตรวจสอบ และแกไ้ขไดใ้นทีเ่ดยีว ทัง้นีย้ังเป็นการสรา้งมาตรฐานของ
ขอ้มลูเพือ่สามารถน าไปใชต้อ่ยอดในการวเิคราะหห์รอืวจัิยตา่ง ๆ อกีดว้ย

1. เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความคลอ่งตวั
ในการท างานของทกุสว่นงานที่
เกีย่วขอ้ง

2. เพือ่สรา้งมาตรฐานของขอ้มลูในการ
น าไปใชต้อ่ยอดไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและแมน่ย า

3. สามารถตดิตาม ตรวจสอบ และแกไ้ข
การด าเนนิการสว่นตา่ง ๆ ไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

1. ปฏริปูองคก์รเพือ่การ
เตบิโตอยา่งยัง่ยนื

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนงาน ระบบบรหิารงานชา่ง (Workforce) มาตรฐานกลางเดยีวกนัทัว่ประเทศเพือ่
ใชใ้นการตดิตัง้บรกิาร FTTx

เปิดใชง้านระบบบรหิารงานชา่ง (Workforce) ภายในเดอืนสงิหาคม 2562
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ตัววัด สคร.แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

ขอบเขตการด าเนนิงาน พัฒนาแผนงานระบบบรหิารงานชา่ง (Workforce)  มกีารก าหนดขอบเขตตามกระบวนการและขัน้ตอนการท างานทัง้หมด 6 สว่น 
ดงันี้ งานขาย งานใหบ้รกิาร  งานตดิตัง้และตรวจแก ้งานคลงัพัสด ุงานสนิทรัพย ์รายงานตา่ง ๆ

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากแผนงาน 1. เพิม่ประสทิธภิาพการท างานและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารทกุขัน้ตอน 
2. สามารถตรวจสอบการด าเนนิงานและความถกูตอ้งเรยีบรอ้ยของการท างานไดค้รบถว้น 
3. สรา้งระบบแบบแผนในการด าเนนิงานและตดิตามผล 
4. มรีะบบรายงานและเรยีกขอ้มลูตา่ง ๆ เพือ่น าไปใชต้อ่ยอดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการสนบัสนุน ความรว่มมอืจากทกุสว่นงานและพืน้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง ในการปฏบิตัแิละด าเนนิการตามขัน้ตอนและแบบแผนทีว่างไว ้เพือ่การพัฒนา
และความถกูตอ้งแมน่ย าของขอ้มลูการการด าเนนิการการแจง้เมือ่พบเจอขอ้ผดิพลาดของระบบ เพือ่สามารถแกไ้ขและพัฒนาได ้
อยา่งครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพ



2. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับธุรกิจดิจิทัล 
หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

ปัจจบุันเทคโนโลยดีจิทิลัมบีทบาทอยา่งมากในธรุกจิโทรคมนาคม บรกิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีมยัเกา่มคีวาม
ตอ้งการลดนอ้ยลง ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการในการรับบรกิารทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยัและ
สะดวกสบายมากขึน้  ดว้ยเหตนุี้เอง ทโีอท ีจงึตอ้งปรับตวัใหร้องรับกบัพฤตกิรรมและความตอ้งการของลกูคา้  
โดยตอ้งบรหิารอตัราก าลงัใหม้จี านวน สดัสว่น และรปูแบบการจา้งงานของพนักงานใหม้คีวามเหมาะสม 
ยดืหยุน่กบัธรุกจิ พรอ้มปรับสดัสว่นโครงสรา้งบคุลากรใหมุ้ง่ตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิดา้นดจิทิัล

1. เพือ่ใหม้อีตัราก าลงัและขดีความสามารถ
สอดคลอ้งและเพยีงพอ เพือ่รองรับธรุกจิ

2. เพือ่วางแผนการพัฒนาความสามารถ
หลกัใหส้อดรับกบัทศิทางธรุกจิและแผน 
Digital Transformation 

ตัววัด สคร.
แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

1. ปฏริปูองคก์รเพือ่การเตบิโต
อยา่งยั่งยนื

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนบรหิารอตัราก าลงั บรหิารอตัราก าลงัเพยีงพอตอ่การด าเนนิงานของสว่นงานระดบัสว่นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของกรอบ โดยมเีป้าหมายไม่
นอ้ยกวา่ 400 สว่นงานภายในปี 2564

แผนประเมนิและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร พัฒนาพนักงานในกลุม่งานตา่ง ๆไดแ้ก่ ฝ่ายบรหิาร พนักงานดา้น IT  พนักงานอืน่ๆ ใหม้สีมรรถนะสอดรับกบัทศิทาง
ธรุกจิและแผน Digital transformation โดยมสีดัสว่นผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นดจิทิลัเพิม่ขึน้ 10 %  จากปี 2561 

ขอบเขตการด าเนนิงาน แผนบรหิารอตัราก าลงั
1. ทบทวนกรอบอตัราก าลงัใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งและแผนการด าเนนิธรุกจิของ ทโีอที
2. สรรหาพนักงานภายในปีละ 3 ครัง้ ไปสว่นงานทีย่งัขาดอตัราก าลงั กอ่นน าเสนอ คณะกรรมการบรหิารทรัพยากรบคุคลเพือ่ด าเนนิการออกค าสัง่ยา้ย
3. สรรหาบคุลากรจากภายนอก
แผนประเมนิและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร
1. ทบทวนสมรรถนะใหส้อดรับกบัหนา้ทีง่านทีเ่ปลีย่นแปลงตามแผน Digital Transformation 
2. ประเมนิสมรรถนะของผูบ้รหิารและพนักงาน
3. พัฒนาสมรรถนะของผูบ้รหิารและพนักงานทีม่ ีGAP
4. ตดิตามผลการประเมนิสมรรถนะ

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก
แผนงาน

ท าใหโ้ครงสรา้งบคุลากรลดจ านวนพนักงานลง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารทรัพยากรบคุคล  มกีารเตรยีมความพรอ้มของบคุลากรใหม้จี านวนและ
สมรรถนะรองรับ Digital Transformation เพิม่ Productivity ของบคุลากรขขององคก์รในอนาคต

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการ
สนบัสนุน

1. ความรว่มมอืจากผูบ้รหิารในการก าหนดและยอมรับกรอบอตัราก าลงัของ ทโีอท ี
2. ความรว่มมอืในการคดัเลอืกพนักงานทีม่คีณุภาพ ในกรณีตอ้งมกีาร Rotate/Recareer พนักงานออกจากสว่นงาน 
3. ความรว่มมอืในการทบทวนและออกแบบสมรรถนะส าหรับกลุม่อาชพีเป้าหมาย การประเมนิสมรรถนะ และพัฒนาพนักงานตาม Training Roadmap ตาม
สมรรถนะทีต่อ้งการ 4



3. แผนการทดสอบการให้บริการ Infrastructure Sharing ส าหรับ 5G Testbed
หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

เพือ่เป็นผูใ้หบ้รกิาร 5G Infrastructure Sharing ใหแ้ก ่Mobile 
Operator และผูป้ระกอบการในพืน้ทีเ่ฉพาะทีม่คีวามส าคญัทาง
เศรษฐกจิ 

TOT เป็นผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ย 5G แบบ Infrastructure 
Sharing ใหบ้รกิาร ทอ่ เสาโทรคมนาคม สายอากาศ และ
สถานฐีาน 

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

2. ใหบ้รกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของ

ประเทศ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนพัฒนาโครงขา่ย 5G ทดสอบความเป็นไปไดใ้นการพฒันา Infrastructure Sharing  ส าหรับรองรับโครงขา่ย 5G ในพืน้ที่
เศรษฐกจิเฉพาะ ภายในปี 2564 เพือ่พจิารณาน ามาปรับใชเ้ชงิพาณชิยใ์นอนาคต

5

ตัววัด สคร.

แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

ขอบเขตการด าเนนิงาน 1.ทดสอบ Infrastructure Sharing และ User Cases เพือ่น ามาปรับใชก้บับรกิารเชงิพาณชิย์

2.พัฒนาบคุลากรของ ทโีอท ีเพือ่รองรับการใชบ้รกิารดว้ยเทคโนโลย ี5G

3. พัฒนาความรว่มมอืกบัเจา้ของพืน้ที ่(Landlord) ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ เชน่ EEC และ AOT สรา้งธรุกจิในลกัษณะ Vertical

4. เพิม่ภาพลกัษณ์องคก์รใหม้คีวามทนัสมยั เป็นผูน้ าทางดา้นการใชบ้รกิาร 5G Infrastructure Sharing 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก
แผนงาน

ทดสอบเพือ่ใหเ้ป็นทีย่อมรับจากผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศไทย ในการใหบ้รกิาร Infrastructure Sharing ในเชงิพาณชิย ์

และใหบ้รกิารในพืน้ทีต่า่งๆ ได ้

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการ
สนบัสนนุ 1.ตอ้งการสนับสนุนทางงบประมาณและนโยบายจากผูเ้กีย่วขอ้งและมพีันธมติรในการรว่มทดสอบ



4. แผนให้บริการเช่าท่อร้อยสาย 
หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

ตามทีค่ณะรัฐมนตร ีเห็นชอบโครงการเปลีย่นระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใตด้นิของ กฟน. ในเขต กทม. และศนูยก์ลางธรุกจิทีส่ าคญั ซึง่ตอ้ง
รว่มมอืกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสาธารณูปโภคเพือ่หาขอ้ตกลงรว่มกันในการน า
สายไฟฟ้าและสายสือ่สารลงใตด้นิในคราวเดยีวกนั โดย บมจ.ทโีอท ีและ กสท. 
ไดร้ับมอบหมายตามมตคิณะกรรมการบรอดแบรนดแ์หง่ชาต ิใหร้ว่มกนัวางระบบท่อ
รอ้ยสายรองรับการน าสายโทรคมนาคมใหก้บัผูป้ระกอบกจิการกจิการโทรคมนาคม
ในประเทศไทย

1. เพือ่ใหบ้รกิารเช่าใชแ้ละสรา้งท่อรอ้ยสายใตด้นิ
รองรับความตอ้งการของผู ป้ ระกอบกิจการ
โทรคมนาคม ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ใหส้วยงาม และเพิม่ความ
ปลอดภัยใหก้บัประชาชน

ขอบเขตการด าเนนิงาน 1. เตรยีมความพรอ้มทอ่รอ้ยสาย ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการไดอ้ยา่งครอบคลมุและรวดเร็ว
2. จัดท าแผนการตลาดเพือ่สง่เสรมิการขายการใหบ้รกิารทอ่รอ้ยสาย
3. ใหค้วามรว่มมอืภาครัฐ เพือ่ใหบ้รรลแุผนงานของหน่วยงานนัน้ๆ เชน่ โครงการมหานครแหง่อาเซยีน โครงการปรับสภาพภมูทิัศนข์อง

เทศบาลตา่งๆ

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก
แผนงาน

1. ทโีอท ีจะมรีายไดจ้ากผูป้ระกอบการดา้นโทรคมนาคมเพิม่ขึน้ จากโครงการน าเคเบลิลงดนิตามแผนงานลม้เสาของ กฟน.และ กฟภ.
2. สนับสนุนภาครัฐใหส้ามารถด าเนนิงานตามแผนงานเพือ่ปรับสภาพภมูทิัศนใ์หส้วยงาม และสรา้งความมัน่คงใหก้บัระบบไฟฟ้าของประเทศ
3. ทโีอท ีสามารถน าทรัพยส์นิทีม่อียูม่าใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ที ่และลดการลงทนุซ า้ซอ้นในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการ
สนบัสนนุ

ขอความรว่มมอืในการอนุญาตการกอ่สรา้งทอ่รอ้ยสายจากหน่วยงานเจา้ของถนน

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

2. ใหบ้รกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของ

ประเทศ 

6

แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนใหบ้รกิารเชา่ทอ่รอ้ยสาย เพิม่ปรมิาณการใหบ้รกิารทอ่รอ้ยสายของ ทโีอท ีปีละไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 (หน่วย : Sub Duct-Km)



หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

โครงขา่ย PSTN เป็นโครงขา่ยโทรศัพทป์ระจ าที ่
สว่นใหญม่อีายกุารใชง้านเกนิกวา่ 25 ปี และขาด
อะไหลใ่นการซอ่มบ ารงุ เนือ่งจากผูผ้ลติไดย้กเลกิ
การผลติไปแลว้ 

พบ. เตรยีมการยกเลกิโครงขา่ย PSTN ดว้ย
แผนงานยกเลกิชมุสาย SPC (Replace ชมุสาย 
SPC) เป็นการตดัถา่ยชมุสาย SPC ขึน้ระบบ Soft 
Switch ซึง่จะท าให ้บมจ.ทโีอท ีประหยัดคา่ใชจ้า่ย
ในการด าเนนิงานในระยะยาวดว้ยการเป็น Single 
Network

1. ตดัถา่ยชมุสาย SPC ยา้ยเลขหมายขึน้ระบบ Soft Switch เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
2. ตอบสนองแผนพัฒนาองคก์รระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2561-2570) และแผนวสิาหกจิ พ.ศ.2562-

2566 ของ บมจ.ทโีอท ีดา้นการปรับโครงสรา้งตน้ทนุ
3. เพือ่รักษาฐานลกูคา้เดมิ ขยายฐานลกูคา้บรอดแบนด ์และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขัน
4. รือ้ถอนสายเคเบลิทองแดงทัง้ Primary และ Secondary และน าไปขายได ้
5. ลดความเสยีหายจากการถกูลักลอบตดัสายเคเบลิทองแดง
6. ชว่ยใหภ้มูทิศันส์วยงามขึน้ ไมม่สีายทองแดงรกรงุรัง
7. รองรับการปรับเปลีย่นเลขหมายโทรศัพทป์ระจ าทีจ่าก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ตามแผนงาน

ของส านักงาน กสทช.

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

2. ใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐาน
โทรคมนาคม
ของประเทศ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผน PSTN Replacement ตดัถา่ยเลขหมาย SPC   ปี 2562 : 160,000 เลขหมาย ปี 2563 : 130,000 เลขหมาย ปี 2564 : 120,000 เลขหมาย

5. แผน PSTN Replacement
แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

ขอบเขตการด าเนนิงาน 1. ตดิตัง้อปุกรณ์ OLT และ ODN 
2. ตดัถา่ยชมุสาย SPC ยา้ยเลขหมายเดมิเขา้ Softswitch
3. ตดิตัง้อปุกรณ์ปลายทาง (ONU และ CPE) ทีบ่า้นลกูคา้

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากแผนงาน 1. ลดตน้ทนุการด าเนนิงานในระยะยาวดว้ยการเป็น Single Network และประหยัดคา่ใชจ้า่ยในการดแูลโครงขา่ย PSTN 
2. เพิม่ประสทิธภิาพชมุสาย การบรหิารจัดการระบบท าไดง้า่ยและมคีวามยดืหยุน่
3. สามารถรักษาลกูคา้เดมิ ขยายฐานลกูคา้บรอดแบนด ์และเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั
4. น าพืน้ทีว่า่งจากการรือ้ถอนอาคารหรอือปุกรณ์ชมุสายไปใชป้ระโยชนอ์ืน่ เชน่ ใชเ้ป็นส านักงาน ใหเ้ชา่ 
5. รือ้ถอนสายเคเบลิทองแดงทัง้ Primary และ Secondary และน าไปขายได ้
6. ลดความเสยีหายจากการถกูลักลอบตดัสายเคเบลิทองแดง
7. ชว่ยใหภ้มูทิศันส์วยงามขึน้ ไมม่สีายทองแดงรกรงุรัง
8. รองรับการปรับเปลีย่นเลขหมายโทรศัพทป์ระจ าทีจ่าก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ตามแผนงานของส านักงาน กสทช.

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการสนบัสนุน ไดรั้บจัดสรรงบประมาณอยา่งเพยีงพอและทันเวลา 7



หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์

1. กทช. มมีตเิห็นชอบนโยบายแนวทางการจัดท าแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวของประเทศ
ไทย เพือ่รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต และสัง่การให ้
บมจ.ทโีอท ีตอ้งเริม่ใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั ในวันที ่1 ม.ค. 64 และ กสทช. สัง่
การให ้ทโีอท ีตอ้งเริม่ใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั ในวันที ่1 ม.ค. 64

2. ระบบชมุสาย SPC ที ่ทโีอท ีใหบ้รกิารอยูใ่นปัจจบุนัเป็นระบบเกา่ ไมร่องรับการใหบ้รกิารเลข
หมายโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั

3. ครม. มมีตใินการประชมุเมือ่วนัที ่15 ม.ค. 62 รับทราบผลการประชมุคณะกรรมการดจิทิลัเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิครัง้ที ่5/2561 วันที ่20 พ.ย. 61 ทีเ่ห็นชอบตามแผนการปรับปรงุ
โครงขา่ยเพือ่รองรับแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะโดยการตดิตัง้ระบบชมุสายตอ่ผา่นใหม ่ใน
การแปลงเลขหมายโทรศพัทป์ระจ าทีจ่าก 9 หลกั เป็น 10 หลกั และมอบหมายใหก้ระทรวง ดศ.
เป็นผูพ้จิารณาความหมาะสมการจัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรงุโครงขา่ย ระหวา่งกองทนุ
พัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมกบัแหลง่เงนิจาก กสทช.

ตดิตัง้ระบบชมุสายตอ่ผา่นใหม ่เพือ่
ใชใ้นการแปลงเลขหมายโทรศพัท์
ประจ าทีจ่าก 9 หลกั เป็น 10 หลกั 
รองรับการใหบ้รกิารโทรศพัท์
ประจ าที ่10 หลกั

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธท์ ี่

2. ใหบ้รกิารโครงสรา้ง
พืน้ฐานโทรคมนาคมของ

ประเทศ 

แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย

แผนปรับเปลีย่นเลขหมายโทรศพัทป์ระจ าทีจ่าก 9 หลกั เป็น 10 หลกั พรอ้มใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั ในปี 2564

6. แผนปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจ าที่จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก 
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แผนปฏิบัติการ 3 ปี (ปี 2562 – 2564)

ขอบเขตการด าเนนิงาน
ตดิตัง้อปุกรณ์ชมุสาย ระบบตา่ง ๆ และอปุกรณ์อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึทดสอบและแกไ้ขปรับปรงุใหส้ามารถรองรับการใหบ้รกิารโทรศพัท์
ประจ าที ่10 หลกั

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจาก
แผนงาน บมจ.ทโีอท ีสามารถใหบ้รกิารเลขหมายโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั ไดภ้ายในวนัที ่1 ม.ค. 64

ปจัจยัทีต่อ้งการไดร้บัการ
สนบัสนนุ ไดร้ับการสนับสนุนในการตดิตัง้ระบบโครงขา่ยโทรคมนาคมเพือ่รองรับการใหบ้รกิารเลขหมายโทรศพัทป์ระจ าที ่10 หลกั


