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# สารกรรมการ
		ผู้จัดการใหญ่
วิสยั ทัศน์ของ บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดทีจ่ ะมุง่ สูก่ ารเป็นผูใ้ ห้บริการสือ่ สารโทรคมนาคม
ชั้นนำ�ของประเทศ ถือเป็นเป้าหมายและแนวทางสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และตั้งใจในการที่จะ
ยกระดับการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทุกระดับชั้น เปรียบเสมือน
พันธกิจที่พวกเราทุกคน ตระหนักดีถึงภารกิจที่สำ�คัญเสมอมา

นอกเหนือไปจากภารกิจหลักที่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) มุ่งมั่น   
ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ทั้งทางด้านการดำ�เนินธุรกิจ และยก
ระดับการให้บริการเพือ่ มอบบริการทีด่ ที สี่ ดุ แก่ผใู้ ช้บริการทุกคน ควบคูไ่ ปกับ
การสร้างมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate : CG)        
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การเป็น   
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO)                  
ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยยุทธศาสตร์สร้างความเติบโตด้วยนวัตกรรม       
และการเป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
(Corporate Social Responsibility : CSR) อันนำ�มาซึ่ง
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพของสังคมไทย
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 62 ปี บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินโครงการ          
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social                
Responsibility : CSR) ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุน         

(นายมนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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“พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นตั้งใจในการดำ�เนินงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด”

การศึกษาผ่านโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ครูตู้ ขยายโอกาสในการเข้าถึงการสาธารณสุขของประเทศ
ด้วยโครงการสุขศาลาพระราชทาน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยนำ�เสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน
ผ่านทางสื่อออนไลน์ออกสู่ตลาดโลกด้วยโครงการ TOT Young Club ที่สนับสนุนและส่งเสริมรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงานภาครัฐ Digital Economy
ซึง่ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมามีหลายชุมชนสามารถนำ�รายได้เข้าสูช่ มุ ชนได้เป็นจำ�นวนมาก โดยผ่านช่องทางทีใ่ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือสำ�คัญ จากแนวโน้มในการให้ความสำ�คัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในเกือบทุก
กิจกรรม และจากนโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นการพลิกโฉมแนวทางการบริหาร
ประเทศให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) จึงได้จัดทำ�โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility : CSR) โดยอาศัยแนวคิดสำ�คัญคือ ขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึง
ระดับหมู่บ้าน อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็นประโยชน์ และสร้างความยั่งยืน
ให้กับท้องถิ่นด้วยการมอบการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่
ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญๆ อาทิ
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จัดให้มกี ารถ่ายทอดสดการอบรมครูสอนภาษาไทยในโครงการ “เฉลิมพระชนมายุ
60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ” ผ่านสถานีโทรทัศน์วังไกลกังวลหัวหิน โครงการสุขศาลา
พระราชทาน ติดตั้งอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม IP Star และการวางระบบเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารเพิ่มเติม
ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนอีก 7 จังหวัด นอกจากนั้น มีการขยายขอบเขตโครงการ TOT Young Club : TYC        
เพื่อต่อยอดชุมชนเดิมและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Digital Economy อีกจำ�นวน 11 ชุมชน เป็นต้น
ด้วยผลงานที่ผ่านมา บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และ          
ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ล้วนตระหนักดีถึงภารกิจสำ�คัญนี้ เปรียบเสมือนเป็นพันธสัญญา ที่พวกเราทุกคนจะมุ่งมั่นตั้งใจใน          
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด         
ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดพลวัตทางสังคม โดยตระหนักดีว่าการดำ�เนินงานทางธุรกิจและสังคมต้องมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน                
อันจะนำ�ไปสู่ความยั่งยืนของประเทศสืบไป
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# คณะกรรมการ

		 กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ			
		ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ประธานกรรมการ

นายธันวา เลาหศิริวงศ์
กรรมการ

พลตรีสมเกียรติ สัมพันธ์
กรรมการ

คิดดี ทำ�ดี โอบอ้อมอารี รักษ์โลก
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อำ�นาจหน้าที่

1. กำ�หนดและทบทวนให้มีหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้มีนโยบาย เป้าหมาย
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ชี ดั เจน กำ�หนดรูปแบบการบริหารและควบคุมบริษทั สำ�หรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และใช้เป็น
แนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้
2. กำ�กับดูแลการดำ�เนินกิจการของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท       
ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งชุดต่างๆ รวมถึงผูบ้ ริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลกำ�หนดขึ้น โดยให้
มีผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และสอดคล้องกับ          
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
3. กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเหมาะสมกับธุรกิจบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็น
มาตรฐานสากล
4. ให้มอี �ำ นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ คณะทำ�งาน เลขานุการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ เพือ่ ช่วยเหลือและหรือสนับสนุน
การทำ�งานได้ตามความเหมาะสม
5. ให้พนักงานและเชิญบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการ       
ดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่
6. รายงานผลการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อการพัฒนา          
ตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน
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# ภาพรวมของบริษัท
(Company Overview)
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บริ ษั ท ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน)
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดำ�เนินธุรกิจ
ให้บริการด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมทัง้
ในและระหว่างประเทศ ภายใต้การกำ�กับ
ดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม มี ก ระทรวงการคลั ง เป็ น ผู้
ถือหุ้นเพียงรายเดียว โดยเป็นผู้นำ�ในการให้บริการ
โทรคมนาคมของประเทศไทยมายาวนานกว่า 62 ปี
และมี บ ทบาทและภารกิ จ สำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ยกระดั บ การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายหลัก (Network Provider) ซึ่งต้องเร่งผลักดันและพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมให้ทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ Digital Economy โดยนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกๆ ด้าน ทีโอที ตระหนักถึงบทบาทขององค์กรในการเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ที่จะผลักดันประเทศสู่ Digital Economy เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
โดยได้ ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงสร้ า งโทรคมนาคมพื้ น ฐานรองรั บ นโยบาย
บรอดแบนด์แห่งชาติ ด้วยการพัฒนา Hard Infrastructure ทั้งระบบสายและระบบไร้สายเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบริการสาธารณะต่างๆ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง กระจายการให้บริการไปยังพื้นที่ต่างๆ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น
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ในปี 2558 ทีโอที มีเป้าหมายและโครงการสำ�คัญ โดยมุ่งเน้นให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร       
ด้วยโครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง โครงการระบบเคเบิ้ลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศ รวมตลอดถึงการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาล Digital Economy
และรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มและทั่วถึง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ

พันธกิจ

1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
2. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน

ค่านิยม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลูกค้าสำ�คัญที่สุด
คุณภาพบริการระดับสากล
ตอบสนองอย่างรวดเร็วในการให้บริการ
ความรับผิดชอบซื่อสัตย์และโปร่งใส
ความสามัคคีและการทำ�งานร่วมกันเพื่อองค์กร
ความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ

แผนยุทธศาสตร์ได้กำ�หนดบทบาทการดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจ
โทรคมนาคม (Non-Core Business) เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และประเภทธุรกิจโทรคมนาคม (Core Business) โดย
กำ�หนดบทบาทเป็นดังนี้
1. บทบาทของการเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักๆ คือ ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่
ธุรกิจบรอดแบนด์ ธุรกิจมัลติมเี ดีย ธุรกิจโทรศัพท์เคลือ่ นที่ และธุรกิจข้อมูล โดยดำ�เนินกลยุทธ์การตลาดทีม่ งุ่ นำ�เสนอบริการ
แก่ลูกค้าในรูปแบบแพ็กเกจแบบครบวงจร ด้วยวิธีควบรวมบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน
2. บทบาทของการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ทีโอที จะใช้ทรัพยากรโครงข่ายที่มีอยู่ และสินทรัพย์ที่จะ         
รับคืนจากคู่สัญญาร่วมการงานหลังสิ้นสุดสัญญา อาทิ เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม ไปพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่           
โดยนำ�สินทรัพย์มาให้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งรวมถึงการให้บริการในส่วนของกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ด้วย นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการนำ�วงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศมาให้บริการร่วมด้วย
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558
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ยุทธศาสตร์
การดำ�เนินงาน

ยุทธศาสตรที่

ปฏิรูปองคกรเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่

เปนผูใหบริการโครงสรางโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศและสนับสนุนความมั่นคงของประเทศ

ยุทธศาสตรที่

เปนผูนำในการใหบริการบรอดแบนดของประเทศ

ยุทธศาสตรที่

ใหบริการโทรคมนาคมเพื่อสังคมอยางทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐ “Digital Economy”
และรับผิดชอบตอสังคม

ยุทธศาสตรที่

เพิ่มความสามารถในการแขงขันโทรศัพทเคลื่อนที่

1
2
3
4
5

ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน

รายงานฉบับนี้ มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ นำ�เสนอแนวทางและการดำ�เนินงานทีม่ งุ่ สูค่ วามยัง่ ยืนที่
ทีโอที ได้กระทำ�มาอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีขอบเขตครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ถึง 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ เป็นรอบเวลาเดียวกับการจัดทำ�รายงานประจำ�ปีของบริษทั โดยรายงาน
ฉบับนี้กำ�หนดให้ คำ�ว่า “ทีโอที” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ซึ่ง      
ในปี 2558 นี้ ทีโอที ได้จัดทำ�รายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นปีที่ 3
ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ ทีโอที ได้ดำ�เนินการ
เนื้อหาของรายงาน

ในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้ ทีโอที ได้นำ�ข้อมูลส่วนหนึ่งจากรายงานผลการดำ�เนินงาน
(OPR : Organization Peformance Report) ปี 2558 ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) มานำ�เสนอ ซึ่งในการจัดทำ� OPR ทุกปี       
ได้มกี ารทบทวนและกำ�หนดกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders) ที่ ทีโอที เห็นว่ามีสว่ นสำ�คัญ
ต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ทีโอที นอกจากนั้น ยังได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น          
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำ�เนินงาน
และบทบาทสำ�คัญในกระบวนการทำ�งานภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ ทีโอที           
ให้มากขึ้นด้วย
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กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนที่ได้นำ�เสนอในรายงานฉบับนี้มีพื้นฐานมาจากกรอบการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน           
6 ด้าน ซึ่งเป็น Sustainability Highlights ของ ทีโอที ที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนินงานเชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทมาก
ที่สุด อันประกอบด้วย

1

ธุรกิจของเรา

(Our Business)

4

การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเรา

(Our Environmental
Concern)

2

ลูกค้าของเรา

(Our Customers)

3

บุคลากรของเรา

5

การสนับสนุน
ชุมชนของเรา

6

นวัตกรรมของเรา

(Our Community
Support)

(Our People)

(Our Innovation)

โดยในแต่ละด้านนั้น ทีโอที ได้ตั้งเป้าหมายเป็นภาพรวม โดยเป็นการกำ�หนดจุดยืนเพื่อสร้างคุณค่าในอนาคต
ระยะยาว
กรอบการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นตามกรอบขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting          
Initiative : GRI) เวอร์ชั่น 3.1 ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานระดับ C นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้พิจารณาตัวชี้วัด
เฉพาะภาคโทรคมนาคม (Telecommunication Sector Specific Indicators) เพิ่มเติม ในหมวดการดำ�เนินงานภายใน
(Internal Operations) ด้านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในการสื่อสารที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม          
ทั้งนี้ ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI นี้ จะถูกใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำ�เนินงานขององค์กร                
เพื่อพัฒนาการดำ�เนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง นำ�ไปบูรณาการกับผลลัพธ์และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for       
Improvement : OFI) ตามเกณฑ์การประเมินภายใต้ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ SEPA ต่อไป

Info

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรและสื่อสารการตลาด
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
e-Mail : prtot@tot.co.th
โทรศัพท์ : 0 2574 9979, 0 2575 7137
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# การพัฒนา
อย่างยั่งยืนของเรา
(Sustainability at TOT)

SUSTAINABILITY
AT TOT

แนวคิดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2558
(Sustainability Priorities 2015)

การดำ�เนินธุรกิจจำ�เป็นต้องพึ่งพาอาศัยทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นและ               
มีความยั่งยืน ซึ่งธุรกิจที่จะยั่งยืนได้นั้น ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และจงรักภักดีต่อสินค้าหรือบริการของ ทีโอที
และคู่ค้าที่เต็มใจ และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญา 3 ประการ
ประการที่ 1) ลูกค้าต้องมาก่อนตัวเราเสมอ เราต้องให้ความสำ�คัญต่อความคาดหวัง ความพึงพอใจของลูกค้า
ทำ�ให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการของเราคุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไป เพราะการบริการลูกค้า      
ทีด่ ี ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�ธุรกิจ ไม่เพียงเป็นการสร้างความแตกต่างและทางเลือกให้กบั ลูกค้าเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการค้าอีกด้วย
ประการที่ 2) คู่ค้าต้องพอใจ ซึ่งเราอาจมีคู่ค้าทั้งที่เป็นผู้จำ�หน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้า ผู้จำ�หน่ายสินค้า และคู่ค้า
มีความคาดหวังว่าเราจะไม่ทำ�การค้าที่เอาเปรียบกัน ดังนั้นเราต้องพูดคุยทำ�ความเข้าใจในข้อตกลงทางการค้าให้ชัดเจน
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เราต้องพูดคุยกับคู่ค้าให้เข้าใจถึงข้อจำ�กัดของ
เราและของคู่ค้า เพื่อหาหนทางร่วมกันในการที่จะสนับสนุนและพัฒนาให้สินค้าและบริการของเราให้มีคุณภาพ สามารถ
ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่
12
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ประการที่ 3) เราพอใจ ซึง่ เราต้องคิดเสมอว่า ถ้าลูกค้าพึงพอใจในคุณค่าสินค้าและบริการของเราและคูค่ า้ พึงพอใจ
ที่จะทำ�ธุรกิจร่วมกับเรา เราย่อมได้ในผลกำ�ไรในระยะยาว และสิ่งที่เราได้ทำ�ไปเพื่อลูกค้ากับคู่ค้านั้น เป็นการทำ�เพื่อกำ�จัด
จุดอ่อนในการดำ�เนินธุรกิจของเรา ดังนั้น ถ้าลูกค้าของเราพอใจ คู่ค้าของเราพอใจ เราย่อมได้รับผลประโยชน์ตามมาด้วย
ธุรกิจที่ยั่งยืนของ ทีโอที

การดำ�เนินธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมเพือ่ รองรับการเปิดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) นอกเหนือจากการเป็นผูใ้ ห้บริการ
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยและครบวงจร ยังมีปัจจัยซึ่งท้าทายต่อการดำ�เนินงานมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโซลูชั่น พฤติกรรมลูกค้า รวมไปถึงสภาวะการแข่งขันที่สูง         
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทีโอที ตระหนักดีว่าการดำ�เนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่องค์กรแห่งความ       
เป็นเลิศ จำ�เป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ที่ตอบสนองความต้องการและ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนให้ความสำ�คัญกับสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึง
“ความยัง่ ยืน” (Sustainability) ซึง่ การขับเคลือ่ นธุรกิจขององค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนจะต้องยึดถือแนวความคิดหลัก 3 ประการ
คือ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) การเป็นองค์กรที่มีการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance : CG) ประการสุดท้ายคือการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR)
High
Performance
Organization :
HPO

Sustainability
Corporate
Governance : CG

Corporate
Social
Responsibility :
CSR
Customers
Employees
Shareholders
Regulator
Policy Maker
Suppliers
Communities
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การบริหาร
ความเสี่ยง

การตรวจสอบ

การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีฯ

องค์กรสมรรถนะสูง

ทีโอที มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นองค์กรทีส่ ามารถปฏิบตั ภิ ารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนรองรับกับความเสี่ยงและสภาวะต่างๆ อย่างชัดเจน             
มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการทำ�งานจากรอบด้านทุกมุมมอง    
ซึ่งในบริบทของ ทีโอที มุ่งเน้นการนำ�องค์กรขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ การให้ความ
สำ � คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามยุ ท ธศาสตร์ และการสร้ า งการเติ บ โตด้ ว ยนวั ต กรรม            
จากสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ภาครัฐหรือองค์กรกำ�กับดูแลกำ�หนด           
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบรรลุผลตามแนวความคิดหลักข้างต้น ที่สำ�คัญ ได้แก่ ความเสี่ยงในเรื่องสภาพคล่อง         
ทางการเงิน ความเสี่ยงในเรื่องสัญญาสำ�คัญใกล้สิ้นสุดอายุสัญญา และความเสี่ยงในเรื่องการสรรหาพันธมิตร เพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์องค์กร ความเสี่ยงในการ นำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติในโครงการขยายงานต่างๆ ความเสี่ยง           
ในเรื่องคุณภาพโครงข่าย ผลิตภัณฑ์และบริการ และความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารการตลาด เพื่อรองรับ
การให้บริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ  และสามารถกระจายความเจริญสู่สังคมและชุมชนได้ทั่วถึง
มากขึ้น ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร จากการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง         
อย่างรวดเร็ว และความเสี่ยงในการถือปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบที่กำ�หนด ทีโอที จึงได้กำ�หนดแนวทางเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบของ COSO - ERM (The Committee of Sponsoring of the
Treadway Commission - Enterprise Risk Management ) ตั้งแต่ปี 2546 และพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง              
โดยมุง่ หวังให้สามารถลดความเสีย่ งต่างๆ จากทุกคน รวมทัง้ สามารถบูรณาการให้ได้รบั ความร่วมมือให้อยูใ่ นระดับองค์กร
ได้มากขึ้น นอกจากนี้จัดให้มีการรายงานผลต่อฝ่ายบริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน ตลอดจนมีการประชุมหารือกับ          
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีฯ และคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที อย่างสม่ำ�เสมอ
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ทีโอที เชือ่ มัน่ ว่า การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ เี ป็นปัจจัย
สำ�คัญประการหนึ่งในการดำ�เนินธุรกิจและการบริหาร
จั ด การที่ เ สริ ม สร้ า งให้ อ งค์ ก รเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น        
สร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย จึงต้อง
ให้ ค วามสำ � คั ญ ทุ ก ฝ่ า ยและดำ � เนิ น การพั ฒ นางานด้ า น        
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ      
บมจ.ทีโอที ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำ�กับดูแล
และตรวจสอบการทำ�งานให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแล
ที่ดี และมีองค์ประกอบด้านการกำ�กับดูแลที่ดีครบถ้วน       
รวมถึงดำ�เนินงานจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่เพียงพอ       
และเป็ น ไปตามมาตรฐานสากลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาท        
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การจัดการ
สารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ประกอบด้วย

Good
Corporate
Governance
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1. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกรรมการบริษัทเป็นกรรมการ รับผิดชอบกำ�หนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาองค์กร เป็นประธาน รับผิดชอบการบูรณาการการดำ�เนินงานและ
กำ�กับดูแลกิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะอนุ ก รรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม                
มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เป็นประธาน รับผิดชอบการบูรณาการการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแลกิจกรรม      
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที

ทีโอที ยึดถือหลักกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 8 ประการ ตามหลักสากล เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1

ความรับผิดต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�ของตนเอง
และสามารถชี้แจง/อธิบาย
การตัดสินใจนั้นได้
(Accountability)

4

ความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Transparency)

6

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้
กฎระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร
(Ethics)
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2

ความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความรู้ความสามารถสูงสุด
(Responsibility)

หลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ของ
ทีโอที

7

การปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดี
ขององค์กรและสังคม
(Good Citizenship)

3

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
และมีคำ�อธิบายได้
(Equitability)

5

การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ
ในระยะยาว
(Vision to Create
Long Term)

8

การเคารพในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์
(Human Dignity)
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

1. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำ�หนดนโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และเห็นชอบการกำ�หนดยุทธศาสตร์และทบทวนแผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที โดยคำ�นึงถึง           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ตามกรอบแนวคิดของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ
(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) และ ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นแนวทาง ได้แก่
1. การกำ�กับดูแลของรัฐวิสาหกิจ
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
3. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมและการสนับสนุนชุมชนที่สำ�คัญ
โดยได้จัดทำ�เป็นแผนแม่บทการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ระยะยาว 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำ�ปี          
ซึ่งจะต้องมีการทบทวนทุกปี
ในปี 2558 ทีโอที มุ่งเน้น (1) การพัฒนาระบบการนำ�องค์กรให้มีประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงความสมดุลของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง (2) ส่งเสริมและกำ�กับดูแล
ให้มีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยพัฒนาระบบและแนวทางการปฏิบัติรองรับอย่างต่อเนื่อง
(3) สร้างจิตสำ�นึกให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ (4) ส่งเสริมงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุน
ชุมชน เพือ่ ความผาสุกและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน ด้วยจิตสำ�นึกของบุคลากร โดยมีเป้าหมายให้องค์กรมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainability) เป็นที่เชื่อถือและพึงพอใจจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนและจัดทำ�จริยธรรมธุรกิจของ ทีโอที และจรรยาบรรณของบุคลากร ทีโอที ในทุก
ระดับ ทั้งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ          
ทีโอที แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่องในรูปแบบเสียงตามสาย
และ Website
3. การจัดหลักสูตรการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน
ทั้งที่เป็นการอบรมในชั้นเรียน และผ่านระบบ e-Learning
4. เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การประพฤติทุจริตภายในองค์กร
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่านช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้บรรลุความคาดหวัง         
ที่สำ�คัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
		
		

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ		 ความต้องการและความคาดหวัง
ที่สำ�คัญ		 การสร้างความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้น : กระทรวงการคลัง

การประชุม สัมมนาพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
รายงานประจำ�ปี
การประชุมสามัญประจำ�ปี
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ผู้กำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน : การประชุม สัมมนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
และสังคม
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
					
ผู้กำ�กับดูแลอุตสาหกรรม :
การประชุม สัมมนา
กสทช.
การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ
สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ผู้ส่งมอบ

ชุมชน/สังคม

พนักงาน

ลูกค้า
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ประกาศ แถลงข่าว
การประชุม
การอบรม สัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอดวิธีการ
ดำ�เนินงาน
การอบรม สัมมนาให้ความรู้
การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR
การประชุมกับผู้นำ�ชุมชน
สื่อสังคมออนไลน์
การร่วมกิจกรรม CG และ CSR กับองค์กรอื่นๆ
การประชุมสื่อสารนโยบายของบริษัท
โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
การประชุมสื่อสารของ กจญ. ที่เรียกว่า
“CEO Focus”
สารจาก กจญ. ผ่านอีเมล์
การพบปะพนักงาน
การสำ�รวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความผูกพัน
จดหมายเวียน
อินทราเน็ต
รายงานการประชุม
เสียงตามสาย
โฆษณาประชาสัมพันธ์
สำ�นักงานบริการทีโอที
สื่อสังคมออนไลน์
การสำ�รวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้า
เว็บไซต์
Call Center

ผลการดำ�เนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐ
และผู้ถือหุ้น
ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรและผลตอบแทนให้แก่
ผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินงานสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ
ของ กสทช.
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้บริการและกฎระเบียบ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศและ
ข่าวสารของ ทีโอที ได้รับการตรวจรับงานและรับเงิน
ค่าสินค้า/บริการถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อตกลง/
สัญญา
โอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
สามารถใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาเรียนรู้
ได้รับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงทั้งในพื้นที่
ห่างไกล
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

คุณภาพบริการ
ประสิทธิภาพของเครือข่าย
สินค้า/บริการที่ทันสมัย หลากหลาย
ความรวดเร็วในการติดตามแก้ปัญหา
ราคาที่คุ้มค่า
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีโอที กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ “ความสามารถพิเศษ”
(Core Competency) ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ
ในการออกแบบและจัดการระบบเทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคม
และการสื่อสาร และการสร้างพลังร่วมของบุคลากรในองค์กรทั้ง               
คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร พนักงาน ในการร่วมตอบแทนสังคม
และพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยจั ด ทำ � แผนแม่ บ ทความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คม
และสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2559-2562 ระยะเวลา 4 ปี
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม     
และคณะกรรมการ บมจ.ทีโอที ได้นำ�มาตรฐานว่าด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (มอก./ISO 26000 Social
Responsibility) มาใช้เป็นกรอบการกำ�หนดนโยบาย และ
กลยุทธ์ด้าน CSR (Corporate Social Responsibility)             
อันประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
1. มุ่ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานมีจิตสำ�นึกด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มุง่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ ที่ เ ท่ า เที ย มของเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย
3. สร้างการมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
และสร้างเครือข่ายสังคมที่มีจิตสำ�นึกรักษ์โลก
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โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที

คณะกรรมการ
บมจ.ทีโอที

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการดำ�เนินการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะทำ�งาน TOT CSR
โครงการ TOT YOUNG CLUB
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การพัฒนาความยั่งยืนที่สำ�คัญของ ทีโอที ปี 2558 (Sustainability Highlights 2015)

ธุรกิจ
ของเรา

ลูกค้า
ของเรา

บุคลากร
ของเรา

มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
ด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ตามพันธกิจขององค์กร โดย
มุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์
ผ่านการรับฟังเสียงของลูกค้า
อย่างครอบคลุม

มุ่งสร้างบรรยากาศการทำ�งาน
ที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย ควบคู่กับ
การสร้างความผูกพันของบุคลากร

Our Business

Our Customers

Our People

Conducting our business
with shared value committed
to corporate governance

Putting our customers at center
with focal awareness
on customer engagement

Creating great workforce
environment and workforce
engagement

การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของเรา

การสนับสนุน
ชุมชน
ของเรา

นวัตกรรม
ของเรา

มุ่งพัฒนาแนวทางการลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมตลอดวงจรชีวิต
ของไอซีที

ใช้ความสามารถพิเศษด้าน
ความเชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนสำ�คัญ

นำ�ความรู้จากประสบการณ์ด้าน
CSR มาพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ
ที่สร้างทั้งผลกำ�ไร และเป็นประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนไปพร้อมกัน

Our Environmental
Concern

Our Community
Support

Our Innovation

Reducing our environmental
impact across the ICT life cycle

Leveraging our ICT core
competency to enhance people’s
quality of life
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Using CSR as a driver for
designing a profitable product
to benefit the surrounding
environment and society
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ตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2558
		

ตัวชี้วัดหลัก

			

ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามนโยบายรัฐบาล1
ความครอบคลุมของการให้บริการบรอดแบนด์

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ทั่วประเทศ
ระดับความพึงพอใจด้านการรับฟังเสียงของลูกค้า
(Voice of Customers)2		
ระดับความผูกพันของพนักงานในการร่วมงานกับองค์กร
จำ�นวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาด้านบริการและเทคโนโลยี
จำ�นวนของอาคารสถานที่ของ ทีโอที ที่มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
การลดใช้กระดาษต่อปี (สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ)
จำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR3
จำ�นวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT
(TYC e-Commerce, Telemedicine)4

เป้าหมาย

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

441.60
ล้านบาท
57.14%
ของจำ�นวน
หมู่บ้าน
ทั่วประเทศ
80%

4,295.54
ล้านบาท
86%
ของจำ�นวน
ตำ�บล
ทั่วประเทศ
77%

2,530.94
ล้านบาท
79%
ของจำ�นวน
ตำ�บล
ทั่วประเทศ
4.05

4.60

4.50

4,295.54
ล้านบาท
79%
ของจำ�นวน
ตำ�บล
ทั่วประเทศ
4.27
(ระดับคะแนน 5)
4.10

4.39
(ระดับคะแนน 5)
24.50%
100%
125 ตัน
31,573 แห่ง
69 ชุมชน

88.90%

88.80%

88.80%

23.50%
100%
120 ตัน
31,558 แห่ง
57 ชุมชน

22.50%
100%
112 ตัน
31,540 แห่ง
39 ชุมชน

21.50%
100%
64.90 ตัน
31,519 แห่ง
18 ชุมชน

ปี 2559

4.09

หมายเหตุ 1. การให้บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคมตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบด้วย โครงการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Wireless         
Road Project) ทั่วประเทศ 40,000 หมู่บ้าน อนึ่ง สำ�นักงาน กสทช. ได้ชะลอการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการฯ                    
ใน 2 จังหวัดนำ�ร่อง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดหนองคาย เป็นการชั่วคราว
2. การประเมินการรับฟังเสียงลูกค้าผ่านช่องทางบริการ Contact Center 1100 บริการรับแจ้งเหตุเสีย 1177 และบริการรับแจ้ง
เหตุเสีย 1477
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ผ่านโครงการ TOT Young Club และโครงการสุขศาลาพระราชทาน
4. ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางด้าน ICT ผ่านบริการ TYC e-Commerce ในการยกระดับการประกอบอาชีพและ
รายได้ผ่านโครงการ TOT Young Club และชุมชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้บริการ Telemedicine ในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้าน ICT และการสาธารณสุข ผ่านโครงการสุขศาลาพระราชทาน
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# ธุรกิจของเรา
(Our Business)

helloooo...

บทบาทการให้บริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service         
Obligation) เรียกโดยย่อว่า USO นั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม
อันจะเป็นประโยชน์ในการลดความเหลือ่ มล้�ำ ในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีด่ อ้ ย
โอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงบริการและได้รบั ข้อมูลข่าวสารซึง่ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ เพิม่ ความสะดวกสบายในการ
ติดต่อสือ่ สารโทรคมนาคมได้มากยิง่ ขึน้ ทีผ่ า่ นมา ทีโอที จัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม
ตามนโยบายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดังนี้
1. ดำ�เนินการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549 - 2552) ทีโอที ได้ดำ�เนินการตามเป้าหมาย ดังนี้
1.1 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ 2 เลขหมายต่อหมู่บ้าน จำ�นวน 4,327 หมู่บ้าน รวม 8,654 เลขหมาย
1.2 ติดตั้งโทรศัพท์ประจำ�ที่และโทรศัพท์สาธารณะอย่างละ 1 เลขหมายต่อแห่ง ในสถานศึกษา ศาสนสถาน
สถานพยาบาล ส่วนราชการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่สงั คม และตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�นวน 2,704 แห่ง
รวม 5,408 เลขหมาย
1.3 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะเพื่อบริการชุมชนแก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่เป้าหมาย 849 เลขหมาย
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558
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1.4 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะและบริการอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับ         
คนพิการ ดังนี้
1.4.1 สำ�หรับคนพิการทางความเคลื่อนไหว จำ�นวน 500 เลขหมาย
1.4.2 สำ�หรับคนพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) จำ�นวน 502 เลขหมาย
1.4.3 สำ�หรับคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก) จำ�นวน 500 เลขหมาย
1.4.4 สำ�หรับคนพิการทางการได้ยิน (หูตึง) จำ�นวน 5,005 เลขหมาย
1.5 ติดตั้งโทรศัพท์ประจำ�ที่และโทรศัพท์สาธารณะอย่างละ 1 เลขหมาย สำ�หรับ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม คือ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�นวน 95 แห่ง                     
รวม 189 เลขหมาย
1.6 จัดให้มบี ตั รโทรศัพท์ส�ำ หรับกลุม่ คนพิการ กลุม่ คนชราทีม่ รี ายได้นอ้ ย และกลุม่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีข่ นึ้ ทะเบียน
กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน 51 จังหวัด เป็นเงินจำ�นวน 100 บาท/เดือน/คน
จำ�นวน 700,000 คน เป็นระยะเวลา 30 เดือน
2. ดำ�เนินการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 2 (พ.ศ.2553 - 2556) ในปี 2553 มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการกระจาย
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพิ่มเติมจาก USO ระยะที่ 1 โดยให้บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่
โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมศูนย์ USO Net ตามพื้นที่เป้าหมายที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด
กล่าวคือ กำ�หนดระยะเวลาติดตั้ง 1 ปี บำ�รุงรักษาให้บริการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้ดำ�เนินการตามโครงการ ดังนี้
2.1 จัดให้มีการบำ�รุงรักษาบริการโทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์ประจำ�ที่ USO ระยะที่ 1 เป็นระยะเวลา          
3 ปี จำ�นวน 21,607 เลขหมาย
2.2 ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะจำ�นวน 1 เลขหมายต่อ 1 ชุมชน จำ�นวน 302 เลขหมาย
2.3 ติดตั้งโทรศัพท์ประจำ�ที่และโทรศัพท์สาธารณะอย่างละ 1 เลขหมายต่อ 1 สถานศึกษา พร้อมให้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา จำ�นวน 206 เลขหมาย
2.4 จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชนพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสิ่งอำ�นวยความสะดวก        
จำ�นวน 119 เลขหมาย
2.5 จัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชนสำ�หรับหน่วยงานด้านสังคม (คนพิการ) พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และสิ่งอำ�นวยความสะดวก จำ�นวน 25 เลขหมาย
2.6 จัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจำ�ชุมชน (ส่วนเพิ่มเติม) จำ�นวน 14 แห่ง โดยสำ�นักงาน กสทช.          
มอบหมายให้ดำ�เนินการเพิ่มเติมในปี 2557
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3. ดำ�เนินการจัดให้มีบริการ USO ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ตามที่ได้มี
การประกาศใช้ พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 มาตรา 17 และมาตรา 18
ประกอบกับ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (12) และ
มาตรา 50 นั้น สำ�นักงาน กสทช. ได้ประกาศเรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่งมีการกำ�หนดเป้าหมาย
และแผนงานในระยะเวลา 5 ปี และกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดให้มีบริการ           
(USO Zoning Concept) ประกอบด้วย 3 พื้นที่หลัก คือ
1. พื้นที่มีบริการโทรคมนาคมเชิงพาณิชย์
2. พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ยังขาดแคลนบริการบรอดแบนด์
3. พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ และไม่มีบริการบรอดแบนด์
จน

(3) พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ
(Commercially Unprofitable Un-served Zone : Zone C)
(2) พื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์แต่ยังขาดแคลนบริการ
(Commercial Profitable Underserved Zone : Zone B)

(1) พื้นที่ที่มีบริการ
(Served Zone : Zone A)

ช่องว่าง
ทางการตลาด
Market Gap

ช่องว่าง
ในการเข้าถึงที่แท้จริง
Access Gap Zone

รวย
เมือง
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สภาพภูมิประเทศ

ชนบท
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กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินการดังนี้

1. สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต           
ให้กับชุมชนและประชาชนผ่านการให้บริการด้านโทรคมนาคมของ           
ทีโอที
2. ให้บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานกระจายไปยังชุมชนแลสถานศึกษาในพืน้ ที่
ห่างไกลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของทั้งประเทศ
3. อำ�นวยความสะดวกด้านโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานทั้งแบบมีสาย
และไร้สาย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ในสังคม ประชากรไม่น้อย      
กว่าร้อยละ 80 ของทั้งประเทศ สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต           
ความเร็วสูง อินเทอร์เน็ตชุมชน อินเทอร์เน็ตสถานศึกษา และอินเทอร์เน็ต
ส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล ไม่น้อยกว่า 2 Mbps ในพื้นที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการบรอดแบนด์
4. จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครัวเรือนในพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ แต่ยังขาดแคลนบริการ
บรอดแบนด์ไม่น้อยกว่า 50,000 ครัวเรือน
สำ�นักงาน กสทช. จัดประกวดราคาโครงการขยายโครงข่ายให้บริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ต              
อย่างทั่วถึงด้วยวิธีการประกวดราคาใน 2 จังหวัดนำ�ร่อง คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดหนองคาย โดยแบ่ง
เป็น 4 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 441.6 ล้านบาท ดังนี้
1. โครงการบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึง จ.พิษณุโลก งบประมาณ
31.7 ล้านบาท
2. โครงการบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง โดยทั่ ว ถึ ง จ.พิ ษ ณุ โ ลก          
งบประมาณ 283.3 ล้านบาท
3. โครงการบริการโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึง จ.หนองคาย งบประมาณ
3.7 ล้านบาท
4. โครงการบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง โดยทั่ ว ถึ ง จ.หนองคาย
งบประมาณ 122.9 ล้านบาท
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ทีโอที ได้เข้าร่วมยื่นประมูลงานเพื่อขอเป็นผู้ดำ�เนินการให้บริการทั้ง 4 โครงการ โดยได้มีการเปิดซองประกวดราคา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง ทีโอที เป็นผู้เสนอราคาต่ำ�สุดทั้ง 4 โครงการ อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีหนังสือแจ้งให้สำ�นักงาน กสทช.         
ชะลอการดำ�เนินโครงการต่างๆ รวมถึงโครงการ USO ระยะที่ 3 นำ�ร่อง 2 จังหวัดเป็นการชั่วคราว ทีโอที ได้เตรียมการ
รองรับการดำ�เนินงานโครงการดังกล่าว ได้แก่ การสำ�รวจพื้นที่เป้าหมาย การออกแบบโครงข่าย การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และแผนงานติดตั้งการให้บริการ อีกทั้งดำ�เนินการตามแนวทางที่ สำ�นักงาน
กสทช. ได้แจ้งให้มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 คือ
1. การสำ�รวจพืน้ ทีเ่ ป้าหมายและออกแบบโครงข่ายรองรับการปรับเปลีย่ นและเพิม่ เติมพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทดแทน จำ�นวน
24 แห่ง
2. การเตรียมการปรับเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจาก 30/5 Mbps 30/140 Mbps
3. การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในสายการผลิต
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อ
นอกจากนี้ ทีโอที ได้ดำ�เนินการตามแผนงานบำ�รุงรักษาการให้บริการอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ของ
โครงการ USO ระยะที่ 2 ได้แก่
1. แผนงานควบคุมคุณภาพการให้บริการศูนย์ USO Net (งาน USO Care และงานระบบสื่อสัญญาณ) จำ�นวน        
364 แห่ง
2. แผนงานปรับปรุง Solar Cell ที่ใช้ในศูนย์ USO Net (สถานศึกษาที่ไม่มีไฟฟ้า) จำ�นวน 1 แห่ง
3. แผนงานปรับปรุงความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตระบบ IPSTAR ของศูนย์ USO Net จำ�นวน 1 แห่ง
4. แผนงานปรับปรุงความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตระบบ IPSTAR ประจำ�รถ จำ�นวน 1 คัน
ทีโอที มีเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงทั่วประเทศ เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาดิจิทัล       
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยใช้ทรัพยากรโครงข่ายโทรคมนาคมรองรับการรับส่งข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และวัฒนธรรม สามารถนำ�ความเจริญ
เข้าไปสู่ทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน
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# ลูกค้าของเรา
(Our Customer)

แนวทางการรับฟังเสียง
ของลูกค้า

สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
Media) ล้วนมีบทบาทสำ�คัญและเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ ทีโอที ใช้สื่อสารข้อมูล
แบ่งปันข่าวสาร โต้ตอบแบบตัวต่อตัว
กับลูกค้าได้โดยทันที ซึง่ ลูกค้าส่วนใหญ่
เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นทั้ง
แง่บวกและแง่ลบจากประสบการณ์ทมี่ ี
ต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์กบั คนอืน่ ๆ พร้อม
หาข้ อ มู ล เสริ ม ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่ได้รับเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง และคาดหวังว่าจะมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็น จึงนับได้ว่าลูกค้าสังคมออนไลน์เป็นลูกค้าที่มี           
ความสำ�คัญต่อการกำ�หนดรูปแบบและวิธีการในการเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ ของ ทีโอที บนอินเทอร์เน็ต
ทีโอที ได้นำ�ระบบ Social Media Monitoring มาใช้รวบรวมเสียงของลูกค้าที่พูดถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ           
ทีโอที ใน เว็บไซด์ Facebook Twitter Instragram Pantip และสื่อสังคมออนไลน์ Web Broad ข้อมูลเหล่านั้นจะเข้าสู่
กระบวนการรับฟังลูกค้าในแต่ละช่องทางได้กำ�หนดผู้รับผิดชอบ กระบวนการบริหารจัดการ และขั้นตอนการรวบรวม
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเสียงของลูกค้า จัดทำ� Feedback Report เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
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Process
การรับฟังเสียง
ของลูกค้า
บนอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการรับฟังเสียงของลูกค้าบนอินเทอร์เน็ต

ลูกค้า Social Media
สอบถาม/บ่น/ชม

Social Media
Representative
แจ้งส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้อง
Problem Filter

ยกระดับขึ้นสู่ผู้บริหาร
ตามลำ�ดับ
ดำ�เนินการไม่ได้
เช่น viral crisis

ดำ�เนินการได้
Feedback
ค้นหา Knowledge Base
และ FAQ
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ลูกค้า

ได้คำ�ตอบ

ชี้แจง/แนะนำ�ลูกค้า

บันทึกและเก็บข้อมูล
เข้า Knowledge
Database

สอบถาม
Feedback
จากลูกค้า
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การรับฟังลูกค้าในลักษณะเชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุกโดยการออกพบลูกค้าโดยพนักงานขาย ผ่านช่องทางการสำ�รวจ
วิจัยทางการตลาด ส่วนเชิงรับเป็นการรับฟังลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Contact Center 1100 ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
เพื่อรับทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
ระดับความสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบในมุมมองของลูกค้า เช่น คุณภาพ ราคา ของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ กับผู้ให้บริการ
รายอื่นๆ
กระบวนการบริหารจัดการลูกค้าร้องเรียน
กลุมลูกคา
รองเรียน

ชองทาง
การรองเรียน

R

TOT Shop

B
G
S

หนวยงานหลัก
ที่เกี่ยวของ

สายงานการตลาด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Contact Center

e-Service

e-Service

Social Media

หนวยธุรกิจขายและบริการ
ลูกคาองคกร

หนวยธุรกิจสื่อสาร
ไรสาย

ขั้นตอนการแกไข
ชองรองเรียน

01

บันทึก Case ลูกคา
ในระบบ CRM
และสงตองาน

02

ดำเนินการแกไข
ขอรองเรียนและ
บันทึกผลเขา CRM

03

แจงผลใหลูกคาทราบ
ปอนงานในระบบ CRM

e-mail

จดหมายจากหนวยงาน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรในการให้บริการลูกค้า มุ่งเน้นให้พนักงาน           
มีความเข้าใจเรื่องของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่เป็นผู้รับบริการและลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
ฝึกอบรมบุคลากรให้ดำ�เนินการตามคู่มือการให้บริการ และให้มีจิตบริการ (Service Mind) โดยใช้กลยุทธ์การให้บริการ
สร้างความแตกต่างในการให้บริการไปจากผู้ให้บริการอื่นๆ ในการรวบรวม การวิเคราะห์ และหาสาเหตุของข้อร้องเรียน
ซึ่งนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาและการจัดการข้อร้องเรียนนั้นๆ เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ�
เมื่อผู้ร้องเรียนเข้ายื่นเรื่องร้องเรียน ทีโอที จะนำ�ประเด็นสาระสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน คำ�ขอของ                
ผู้ร้องเรียนมาพิจารณาเจรจาเพื่อหาข้อยุติ ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าขั้นตอนจะดำ�เนินการ       
แล้วเสร็จเมื่อใด เมื่อดำ�เนินการแก้ไขข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ Call Center จะสอบถามความคาดหวังและความ
พึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียนในครั้งนั้น เพื่อนำ�ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงคุณภาพบริการ และวางกลยุทธ์  
สำ�หรับการนำ�เสนอบริการที่เหมาะสมต่อไป
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ขั้นตอน
การแก้ไข
ข้อร้องเรียน

01
บันทึก Case ลูกคา
ในระบบ CRM
และสงตองาน

02

Bad

ดำเนินการแกไข
ขอรองเรียนและ
บันทึกผลเขา CRM

03
แจงผลใหลูกคาทราบ
ปดงานในระบบ CRM

Call Center 1100
Call Back หาลูกคา

04

Happy

การจัดการข้อร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน ทีโอที พิจารณาดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในทุกผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการภายหลังการขาย เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศของสำ�นักงาน กสทช. เรือ่ งกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน
โดยกำ�หนดขั้นตอนการดำ�เนินการ 4 ขั้นตอน คือ
1. การรับเรื่องร้องเรียน ในช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนนอกจากผู้ร้องเรียนจะแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อสำ�นักงาน
กสทช. ยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ทีโอที ได้โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีทั่วประเทศ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TOT Contact Center 1100 บริการแจ้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 1177 Call Center               
TOT3G 1777 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Website eService และอี่นๆ
2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะเข้าสู่ระบบงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน โดย
จำ�แนกประเภทปัญหา ประเภทของบริการ และพื้นที่การให้บริการ จากนั้นจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบ
วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง บันทึกข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิค รวมทัง้ ตรวจสอบสถานทีท่ ใี่ ช้บริการและระบบโทรคมนาคม
ประสานงานติดต่อกับผู้ร้องเรียนเพื่อตรวจสอบ ชี้แจง และทดสอบระบบโทรคมนาคมด้วย (กรณีมีปัญหาทางเทคนิค)           
จนสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นผลสำ�เร็จ ในบางเรื่องร้องเรียนอาจต้องประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้มีการ         
ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลเทคนิค
3. การรายงานผลเรื่องร้องเรียน ภายหลังจากดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเป็นผลสำ�เร็จแล้ว จะแจ้งผลให้
ผู้ร้องเรียนทราบ หากกรณีที่ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องผ่านสำ�นักงาน กสทช. ทีโอที จะแจ้งผลให้สำ�นักงาน กสทช. รับทราบ          
ผลสำ�เร็จของเรื่องร้องเรียนต่อไป
4. การติดตามประเมินผลเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนนี้จะมีการดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
เพื่อนำ�มาจัดทำ�เป็นฐานข้อมูลสำ�หรับใช้ประเมินผลการดำ�เนินงาน และวางแผนพัฒนาระบบงานกระบวนการรับเรื่อง          
ร้องเรียน และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
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ข้อมูลเสียงของลูกค้า
บน Social Media

ทีมงานดูแลลูกค้า
บน Social

30 นาที

วิเคราะห์
แยกตอบเบื้องต้น

เรื่อง
การร้องเรียน

Yes

ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ CRM

เรื่อง
การแจ้งเหตุร้องเรียน

No

Yes

ตรวจสอบข้อมูล
ในระบบ SCOM

No

มีการสร้าง
Case ไว้แล้ว

สร้าง Case
ส่งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มีการแจ้งเรื่อง
ในระบบแล้ว

ยังไม่มีการแจ้ง

ติดตามเรื่อง
กับส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประสานงานกับพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง

บันทึกการ
ติดตามงาน

บันทึกข้อมูลแจ้งเรื่อง
เข้าระบบ

แจ้งผล
ให้ลูกค้า

แจ้งผล
ให้ลูกค้า

ติดตามเรื่อง

ติดตามเรื่อง

สอบถาม
ความพึงพอใจ

สอบถาม
ความพึงพอใจ

แจ้งผลให้ลูกค้า

แจ้งผลให้ลูกค้า

สอบถาม
ความพึงพอใจ

สอบถาม
ความพึงพอใจ

วิเคราะห์
วิเคราะห์
รายงาน
รายงาน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ทีโอที มุง่ เน้นการส่งมอบบริการทีด่ แี ละการตรวจสอบความต้องการให้สอดคล้องกัน ดังนัน้ จึงกำ�หนดการดำ�เนินการ
และระยะเวลาแล้วเสร็จ ไว้ดังนี้ 1) การตรวจแก้เหตุเสียเลขหมายที่ใช้บริการ Broadband Internet ADSL ดำ�เนินการ         
แล้วเสร็จใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากลูกค้า 2) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับค่าใช้บริการดำ�เนินการแล้วเสร็จใน 30 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 3) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับคุณภาพการบริการดำ�เนินการแล้วเสร็จใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานการทำ�งานเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มั่นใจในคุณภาพบริการ และศักยภาพ
ของ ทีโอที
32
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ประเภทการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ

จำ�นวนเลขหมาย
จำ�นวนเรื่องร้องเรียน
จำ�นวนเรื่องร้องเรียนซ้ำ�

ปี 2557

ปี 2558

เพิ่ม/ลด (%)

4,791,502
49,776
1,139

4,385,878
43,204
947

-8.47
-13.20
-16.86

เมื่อเปรียบเทียบจำ�นวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างปี 2557 กับ 2558 พบว่าจำ�นวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ลดลง            
13.20 % และจำ�นวนเรื่องที่มีการร้องเรียนซ้ำ� ลดลง 16.86%
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ทีโอที ให้ความสำ�คัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) โดย
ดำ�เนินการภายใต้แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ BCM ตามมาตรฐานสากล BS25999 และ ISO 22301 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน
กรรมการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแล และบัญชาการภายใต้
สถานการณ์ฉกุ เฉิน และภัยคุกคามต่างๆ ทีอ่ าจส่งผลต่อการให้บริการต่อลูกค้า และการปฏิบตั งิ านโดยรวม เพือ่ ให้สามารถ
ดำ�เนินการให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมได้อย่างต่อเนื่อง หรือกลับมาดำ�เนินธุรกิจได้ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้         
ยังได้แต่งตั้งคณะทำ�งานตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response Team : IRT) เพื่อดำ�เนินการสั่งการในการ
เผชิญเหตุและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทันที
แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) และแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่าง          
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ขององค์กร มีการซ้อม
แผนบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ 1 ครัง้ โดยได้จ�ำ ลองสถานการณ์
เพลิงไหม้ขนึ้ ที่ อาคาร 1 ชุมสายกรุงเกษม โดยมีคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะทำ�งาน IRT-Network คณะทำ�งาน       
IRT-IT คณะทำ�งาน IRT-น.1 คณะทำ�งาน IRT-Support และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวม 67 คน ดำ�เนินการซ้อมแผนบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจร่วมกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 และได้สรุปผลการซ้อม เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ได้ทบทวน และปรับปรุง และซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ          
จำ�นวน 9 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบการให้บริการ Data Center อาคาร 4 2) ระบบการให้บริการ Data Center อาคาร 20         
3) ระบบ CRM 4) ระบบ SCOMS 5) ระบบ SAP 6) ระบบ GIS 7) ระบบ Intranet 8) ระบบ Mail และ
9) ระบบ e-Document พร้อมทั้งมีการจัดซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2558
จำ�นวน 9 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบการให้บริการ Data Center อาคาร 4 2) ระบบการให้บริการ Data Center อาคาร 20
3) ระบบ CRM 4) ระบบ SCOMS 5) ระบบ SAP 6) ระบบ GIS 7) ระบบ Intranet 8) ระบบ Mail และ
9) ระบบ e-Document
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

• ระบบ e-Service มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 จำ�นวน 348,652 ราย คิดเป็น 10.40%
• จำ�นวนการร้องเรียนมีแนวโน้มลดลง จำ�นวน 6,572 ราย คิดเป็น 13.20%
• จำ�นวนเรือ่ งร้องเรียนซ้ำ�มีแนวโน้มลดลง จำ�นวน 192 เรื่อง คิดเป็น 16.86%
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# บุคลากรของเรา
(Our People)

ทีโอที มีความเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน
คือทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการขั บ เคลื่ อ นให้ อ งค์ ก รบรรลุ เ ป้ า หมายสู ่
ความสำ�เร็จตามวิสัยทัศน์ จึงได้กำ�หนดนโยบาย
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดสรร
อั ต รากำ�ลั ง ให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ และทั น ต่ อ
ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ รองรั บ Digital
Organization บนพื้นฐานของการยึดมั่นใน
คุ ณ ธรรมและการใช้ ท รั พ ยากรบุ ค คลให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด ทีโอที มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรม
จริยธรรม และการปฏิบตั งิ านตาม Core Value
ปลู ก ฝั ง การทำ�งานที่ โ ปร่ ง ใส สำ�นึ ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริมให้พนัก งานมีค วามผูกพัน กับองค์กร ทุ่ม เทให้กับการทำ�งาน
รับผิดชอบในหน้าทีแ่ ละพัฒนาตนเอง รวมทัง้ การทำ�งานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่มุ่งเน้นลูกค้า เพื่อสร้างผลการดำ�เนินการที่ดีให้กับองค์กร
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ทิศทางการดำ�เนินงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ ทีโอที
วิสัยทัศน์

พนักงานทุกคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ทีโอที อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดสรรอัตรากำ�ลังให้เหมาะสมกับภารกิจของธุรกิจ
2. รักษา-สรรหาคนดี คนเก่ง
3. เสริมสร้างให้ยึดมั่นและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก (Core Value) ของ ทีโอที

ยุทธศาสตร์

1. การบริหารอัตรากำ�ลังและขีดความสามารถของบุคลากร
2. การสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร
3. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์

ทีโอที ยึดหลักการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 6 ประการ
1. ความเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคคล พนักงานทุกระดับ ทุกหน้าที่ความรับผิดชอบ เมื่อทุกคนทุ่มเทกำ�ลัง              
ความสามารถ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�งานให้ส�ำ เร็จตามเป้าหมาย จะเกิดผลต่อความสำ�เร็จขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
2. การดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและบริหารค่าตอบแทนตามผล         
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
3. ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่เป็นภารกิจหลัก         
ขององค์กรให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางและความจำ�เป็นของธุรกิจและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
เพื่อให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขัน
4. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ
และค่านิยมของ ทีโอที รวมทั้งเป็นผู้ที่สื่อข้อความและรับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากพนักงาน
5. ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และผลความสำ�เร็จของหน่วยงานที่ตนสังกัด
6. ให้พนักงานยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณ วัฒนธรรมองค์กร การดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้          
ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และของสังคมตามกรอบกฎหมาย
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สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานได้รับ

ทีโอที กำ�หนดสิทธิประโยชน์แก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
และระเบียบประกาศคณะกรรมการทางรัฐวิสาหกิจ เรื่อง มาตรฐานสิทธิประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2543 ที่
เกีย่ วเนือ่ งกับการจ้างและการทำ�งาน อีกทัง้ การเทียบเคียงการจ่ายค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน สนับสนุนให้พนักงานมีสทิ ธิ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน อีกทั้งมีรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อเปิดโอกาสและจูงใจ
ให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจ้าง ดังนี้
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ข้อมูลบุคลากร

นับเนื่องจากการดำ�เนินงานมากว่า 62 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีพนักงานทั้งสิ้นจำ�นวน 14,948 คน
ประกอบด้วย กลุ่มระดับบริหารงาน จำ�นวน 558 คน กลุ่มระดับปฏิบัติงาน จำ�นวน 14,390 คน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบ
มีกำ�หนดเวลาจำ�นวน 469 คน จำ�แนกตามสังกัด (สายงาน) ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ได้เป็น
สายงานพัฒนาองค์กร สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานการเงินและบริหารทรัพย์สิน สายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ สายงานปฏิบัติการ สายงานขายและบริการภาครัฐและภาคเอกชน สายงานขายและบริการลูกค้า
โดยมีข้อมูลของการจำ�แนกตามเพศ และช่วงอายุ เปรียบเทียบ ปี 2556 - 2558 ดังนี้
1. ข้อมูลพนักงานจำ�แนกตามเพศและช่วงอายุ (อัตราร้อยละ)
		

กลุ่มอายุตัว/เพศ
		

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

ปี 2558			

ปี 2557			

ปี 2556

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

3.39
4.74
25.85
20.64
54.62

1.78
2.73
24.57
16.3
45.38

5.17
7.47
50.43
36.93
100.00

2.98
4.75
25.87
21.73
55.33

1.76
3.69
24.75
14.47
44.67

4.74
8.44
50.62
36.20
100.00

2.43
5.79
27.31
19.91
55.44

1.47
5.25
26.12
11.72
44.56

3.90
11.04
53.43
31.63
100.00

2. จำ�นวนและอัตรารวมของการจ้างพนักงานใหม่ จำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ จาก ส่วนกลาง นครหลวง และ
ภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน/

ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556
ส่วนกลาง

นครหลวง

ภูมิภาค

นครหลวง

ภูมิภาค

นครหลวง

ภูมิภาค

เพศ

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

49
3
52

23
1
24

24
6
30

-

43
22
65

4
4

75
8
1
84

19
7
26

11 83 10 261 30
1 18 2 39 4
1 3 - - - - 12 101 13 303 34

36
7
43

11
2
13

1
1
2

7
3
10

9 94
4 21
- - 13 115
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รวม

ส่วนกลาง

143 63
32 3
1
175 67

รวม

ส่วนกลาง

รวม
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3. จำ�นวนและอัตรารวมของการลาออกของพนักงาน จำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ จากส่วนกลางนครหลวง และ
ภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน/

ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556
ส่วนกลาง

นครหลวง

ภูมิภาค

รวม

เพศ

ช

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

21 - 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

4
4
8

3
3
6

1
1
2

2
1
1
4

3
2
3
8

2
1
3

15
7
8
1
31

ส่วนกลาง

14
1
5
3
23

นครหลวง

ภูมิภาค

รวม

ญ

ช

ญ

ช

ญ		 ช

18
3
6
4
31

2
2
3
1
8

2
1
5
8

3
2
2
2
9

1
3
3
7

40
12
24
10
86

ส่วนกลาง

13
2
4
2
21

นครหลวง

ภูมิภาค

รวม

ญ

ช

ญ

ช

ญ

6
2
4
2
14

1
4
5

2
1
3

2
2
5
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4. อัตราการกลับมาทำ�งานและการคงอยู่ของพนักงานภายหลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร คิดเป็น 100%
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5. การจำ�แนกบุคลากรตามระดับบริหารจัดการ จำ�นวน 558 คน จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงาน จำ�นวน
14,390 คน และจำ�แนกตามเพศ (อัตราร้อยละ)
		
กลุ่มบุคลากร
		
ชาย

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
รวม

38

0.17
0.35
2.08
52.01
54.61

ปี 2558			

ปี 2557			

ปี 2556

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

0.08
0.19
1.10
44.02
45.39

0.25
0.54
3.18
96.03
100

0.16
0.27
1.89
53.00
55.32

0.06
0.16
0.95
43.51
44.68

0.22
0.43
2.84
96.51
100

0.17
0.28
1.95
53.04
55.44

0.05
0.17
0.96
43.38
44.56

0.22
0.45
2.91
96.42
100
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การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ

ทีโอที ตระหนักถึงนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน เพื่อให้สถานที่ทำ�งานมีสุขอนามัย ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ ตามที่กระทรวงแรงงานกำ�หนด โดยจัดให้มีคณะกรรมการ
ความปลอดภั ย และเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ในการทำ � งานระดั บ ต่ า งๆ
ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ซึ่งกำ�หนดบทบาทของ
บุคลากรในองค์กร ดังนี้
ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ในเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน           
ในองค์กร ร่วมผลักดันให้เกิดนโยบาย กฎ ระเบียบ แผนงาน กิจกรรมต่างๆ ที่
สร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพด้านความปลอดภัย
พนักงาน เห็นคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดี พร้อมเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่จัดขึ้น ตามโอกาสของแต่ละบุคคล
บุคลากรด้านความปลอดภัยและด้านการแพทย์ ศึกษาหาข้อมูล รูปแบบ
และวิธกี ารทีช่ ว่ ยสนับสนุน ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ�กิจกรรมใหม่ๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มาเผยแพร่ ให้พนักงานทุกคนทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง          
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีของพนักงาน โดยการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ในการป้องกัน และจัดทำ�คู่มือ/มาตรฐานความปลอดภัยในการทำ�งาน จัดทำ�แผนภัยพิบัติ จัดฝึกอบรมให้ความรู้
และส่งเสริมความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดโรคจากการทำ�งาน จัดสถานที่ปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อให้การทำ�งาน
ดีขึ้น
จากการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งานสามารถลดอุบัติเหตุ อัตราการลาป่วย และผลกระทบจาก          
การลาป่วย ตลอดจนค่ารักษาพยาบาล ทำ�ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กรให้มีความภักดีต่อองค์กรมาก
ยิง่ ขึน้ ทีโอที ได้จดั ทำ�โครงการ Zero Accident เพือ่ ลดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนือ่ งจากการทำ�งาน เมือ่ รวบรวม
สถิติการประสบอันตรายบาดเจ็บและเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งานในปี 2557 ของพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วประเทศ
มาวิเคราะห์และปรับปรุงการดำ�เนินการ พบว่าอัตราการประสบอันตรายเนื่องจากการทำ�งานในปี 2558 กรณีเกิดอุบัติเหตุ
บาดเจ็บรับการรักษาจึงลดลงมากกว่า 10% เทียบจากรายงานการประสบอันตรายและอุบัติเหตุอันเนื่องจากการทำ�งาน        
(IFR : Injury Frequency Rate)
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า

การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ เพื่อ  
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า ทีโอที            
ได้สร้างบรรยากาศในการทำ�งานเพือ่ ปลูกฝังค่านิยม “ลูกค้าสำ�คัญ
ที่สุด คุณภาพบริการระดับสากล และตอบสนองอย่างรวดเร็ว        
ในการให้บริการ” ไปสู่พนักงานทุกระดับทุกสายงานทั่วประเทศ
ซึ่งได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
1. จัดการแข่งขัน “สุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที ประจำ�ปี
2558” เพือ่ ยกระดับมาตรฐานฝีมอื ช่างโทรคมนาคม เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่พนักงานช่างได้เพิ่มความรู้ ฝึกฝนฝีมือให้ก้าวหน้า
ทันต่อเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาทักษะในการติดตั้ง การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เพื่อการบริการในด้านต่างๆ ให้ลูกค้า
พึงพอใจสูงสุด
2. จัดการประกวด “ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น ประจำ�ปี 2558” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย พัฒนางานนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการทํางาน เพื่อส่งต่อบริการที่ดี
ที่สุดไปยังลูกค้า
3. จัดการมอบ “รางวัล TOT Service Quality Excellence Awards 2016” ให้กับหน่วยงานที่ดำ�เนินงานเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพบริการ และให้บริการลูกค้า ครอบคลุมทั้งงานขายและงานหลังการขาย ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที
ช่างติดตั้งและตรวจแก้บำ�รุงรักษา
4. จัดโครงการ “TOT Power Up” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานที่อยู่ในสายงานสนับสนุนซึ่งไม่ได้ให้บริการติดต่อสื่อสาร
กับลูกค้าโดยตรง ได้มีประสบการณ์ตรงในการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก
40
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การส่งเสริมความผูกพันพนักงานในองค์กร

ทีโอที ให้ความใส่ใจกับกระบวนการและปัจจัยในการส่งเสริมความผูกพันพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นตัวแปรสำ�คัญ
โดยการนำ�ผลประเมินจากปี 2557 มาสู่การพัฒนาแผนการเสริมสร้างความผูกพันด้านต่างๆ โดยทำ�การประเมินผลความ
พึงพอใจและความผูกพันพนักงานผ่าน Intranet ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 85.41 จำ�แนกเป็นความพึงพอใจ = 3.86           
(ระดับคะแนน 5) ความผูกพัน = 4.39 (ระดับคะแนน 5) พบว่า 3 ลำ�ดับแรกที่พนักงานพึงพอใจคือ 1) การได้รับงานที่
ท้าทายความสามารถ 2) การใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 3) สมาชิกในทีมมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้
พฤติกรรมที่แสดงถึงความผูกพัน 3 ลำ�ดับแรก คือ 1) การยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้า 2) รักและต้องการทำ�งานกับองค์กร
ต่อไป 3) มีความกระตือรือร้นในงาน
สำ�นักทรัพยากรบุคคลมีการวางแผนการสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และริเริ่มดำ�เนินการโครงการ Power up ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานในส่วนงานสนับสนุนทีป่ ฏิบตั งิ านใน ทีโอที สำ�นักงาน
ใหญ่ แจ้งวัฒนะ ร่วมกันพลิกฟืน้ องค์กรในการร่วมกันหารายได้อย่างเต็มกำ�ลัง
พนักงานจะรู้สึกถึงความสำ�คัญของตนเองในการสร้างผลงานให้กับองค์กร
นอกจากนั้นได้จัดกิจกรรม Surprise 2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน         
ในส่วนงานสนับสนุนของสายงานขายและบริการลูกค้า ร่วมกับพนักงาน          
ในส่วนงานปฏิบัติการ ทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นการขาย          
ด้วยการออกบูธทั่วประเทศ เน้นขยายฐานลูกค้า FTTx และ ADSL รายใหม่       
ให้เพิ่มมากขึ้น

Team Work

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558

41

การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร

การบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำ�เร็จนอกจากการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมุ่งความ   
เป็นเลิศ ทีโอที ยังสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยการเปิดกว้าง สนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
ผ่านระบบ Intranet และให้ความเป็นอิสระในการจัดตั้งกลุ่มและชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมพุทธศาสนา ชมรมมุสลิม          
ชมรมวิชาการและเทคโนโลยี ทีโอที ชมรมกีฬาต่างๆ ชมรมผู้เกษียณอายุ ทีโอที รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม            
ของบริษัท ภายใต้โครงการ TOT CSR ซึ่งแนวทางของโครงการจะสอดรับกับผลการประเมินความผูกพันของพนักงาน           
ในปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง มีวัตถุประสงค์ในการรักษาฐานลูกค้า สร้างรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังได้เสริมสร้างพนักงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำ�คัญๆ ขององค์กร อาทิ
• โครงการสู้เพื่อความยั่งยืน เป็นการเสวนาเพื่อให้พนักงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงร่วมสู้ไปกับองค์กรเกี่ยวกับ
นโยบายพลิกฟื้น ทีโอที ปี 2558 และการรับรู้สถานการณ์การเงินขององค์กร ให้พนักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ ทีโอที
• โครงการ TOT Power Up เพื่อให้พนักงานในส่วนงานสนับสนุน มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร          
โดยเชิญชวนลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ทีโอที การรับใบแจ้งหนี้ทาง e-Mail (e-Billing) การชำ�ระค่า
สินค้าและบริการของ ทีโอที โดยหักผ่านบัญชี หรือผ่านบัตรเครดิต การชำ�ระบิลค่าสินค้าและบริการต่างๆ    
ผ่าน TOT Just Pay รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ระลึก สิ่งพิมพ์ และบริการต่างๆ ของ       
ทีโอที
• โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้ (Health for TOT) รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันใช้บริการตรวจสุขภาพประจำ�ปี   
กับ ทีโอที เป็นการลดรายจ่ายด้านการพนักงาน กระตุ้นจิตสำ�นึกในการรู้รักสามัคคี รักและทุ่มเทสนับสนุน
องค์กร
• โครงการสัมมนาการสร้างจิตสำ�นึกในการต่อต้านการทุจริต เรื่อง “เวลาการทำ�งาน การให้และรับของขวัญของ
กำ�นัล” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที แถลงนโยบาย “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที และ
แสดงจุดยืนการต่อต้านทุจริต ร่วมกับ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร          
ทุกสายงาน และพนักงาน ทีโอที
• แผนส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ สือ่ สาร รณรงค์ การมีสว่ นร่วมของพนักงานในการร่วมสร้างองค์กร
โปร่งใส ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในวาระโอกาสต่างๆ
• แผนประชาสัมพันธ์ Internal Social Media : แนะนำ�โครงการ TOT Family เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารภายใน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างกันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
ปฏิบัติงาน ในยุค Digital Economy ผ่านทางเว็ปไซต์ TOT Family
• กระดานข่าว ถาม–ตอบคำ�ถาม (Web Board TOT) ในระบบ Intranet เป็นช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร
เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ ถาม–ตอบปัญหา ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ประกอบด้วย หลายๆ Forum
อาทิ สายตรงบอร์ดและผู้บริหาร เพื่อนถึงเพื่อน ฯลฯ
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การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นสินทรัพย์ทมี่ คี า่ สูงสุดในการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ทีโอที มีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะ
ของบุคลากร เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อ
ส่งมอบสินค้าและบริการทีเ่ กินความคาดหวังให้กบั ลูกค้า สร้างความแข็งแกร่งให้กบั องค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
การฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิชาการ           
ทีโอที มีหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยปีละ 35 ล้านบาท ในการพัฒนาบุคลากรและจัดการฝึกอบรมบุคลากร             
ให้มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่กำ�หนดทุกกลุ่มบุคลากร โดยมีแนวทางในการดำ�เนินการฝึกอบรม ดังนี้
• การพัฒนาบุคลากรตาม Training Roadmap
มีการกำ�หนดและออกแบบหลักสูตรตาม Competency Set (Core Competency, Functional Competency,
Managerial Competency) ที่จำ�เป็นสำ�หรับแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มอาชีพ ซึ่งมีกลุ่มหลักสูตรสำ�หรับการฝึกอบรมจำ�แนก
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มหลักสูตรปฐมนิเทศ (Orientation
Program) สำ � หรั บ บุ ค ลากรที่ รั บ          
เข้ามาใหม่
2. กลุ่ ม หลั ก สู ต รพื้ น ฐานหลั ก (Core       
Program) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
ช่วงระดับ (Band Level) ของบุคลากร
ได้ แ ก่ ระดั บ 1-5 ระดั บ 6-7
ระดับ 8-10 และระดับ 11-13
3. กลุ่มหลักสูตรตามหน้าที่ (Functional
Program) ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
กลุ่มงานและกลุ่มอาชีพของบุคลากร
4. กลุ่ ม หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์         
และโครงสร้างพื้นฐาน (Product &             
Infrastructure) ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ตามผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
ที่ปฏิบัติงานร่วมอยู่
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• การพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับผู้บริหาร
การพัฒนาผู้บริหารกลุ่มผู้มีศักยภาพสูง (High Potential Development) ทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนเสริมสร้างภาวะผู้นำ�  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำ�รงตำ�แหน่งในการบริหาร และ
รองรับแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง โดยจัดให้มีหลักสูตร ดังนี้
1. Business Development Program (BDP)
2. Management Development Program (MDP)
3. Advanced Development Program (ADP)

• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practices : COPs การแข่งขัน  
สุดยอดทักษะฝีมือ ทีโอที ประจำ�ปี เป็นต้น
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปีจำ�แนกตามเพศ และตามกลุ่มบุคลากร
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรม		

จำ�แนกตามเพศ

หญิง
ชาย
จำ�แนกตามกลุ่มบุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร
กลุ่มปฏิบัติการ
		 กลุ่มงานตลาด งานขาย และงานบริการ
กลุ่มงานสนับสนุน
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2558

19
24
50
22
24
16

หน่วย : ชั่วโมงต่อคนต่อปี
2557
2556

24
19
45
17
22
23

24
21
76
17
22
21
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สัดส่วนบุคลากร
ที่ได้รับการฝึกอบรม

16%

กลุมงานสนับสนุน

24%

20%

กลุมงานตลาด งานขาย
และงานบริการ

กลุมปฏิบัติการ

50%

กลุมผูบริหาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) ได้มอบหมายให้ สถาบันวิชาการ ทีโอที เป็นศูนย์กลางให้
ความร่วมมือในระดับนานาชาติ ตามโครงการจัดตั้ง Center of Excellence Network Project for the Asia and Pacific
Region ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) โดยทำ�หน้าที่เป็น
Center of Excellence (CoE) ในสาขา Broadband Access and Policy and Regulation ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2558-2561
เพื่อดำ�เนินการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กร
โทรคมนาคมแห่งเอเชียแปซิฟกิ (Asia Pacific Telecommunity : APT) ให้ด�ำ เนินการจัดหลักสูตรให้กบั บุคลากรของประเทศ
สมาชิกอีกด้วย
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

•
•
•
•

จำ�นวนพนักงาน จำ�แนกตามงานหลัก 72.44 : งานสนับสนุน 27.56
ความพึงพอใจของพนักงานต่อการใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในองค์กร = 3.82 (ระดับคะแนน 5)
ความผูกพันของพนักงานในการร่วมงานกับองค์กร = 4.39 (ระดับคะแนน 5)
จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปีจำ�แนกตามกลุ่มบุคลากร
กลุ่มผู้บริหาร 50 ชั่วโมง กลุ่มผู้ปฏิบัติการ 62 ชั่วโมง
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# การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเรา

(Our Environmental Concern)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Committee)           
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม       
(Corporate Social Responsibility) ซึ่งมีหน้าที่กำ�หนด
แนวทาง ทบทวนหลักการ และวางนโยบายเป้าหมายการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ทีโอที ที่ชัดเจน โดยให้องค์กรมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมดำ�เนินการให้เกิด
ผลและเป็นรูปธรรม เหมาะสมกับประเภทการประกอบธุรกิจ และสอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากล
การดำ�เนินงานก่อสร้างโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ�ระหว่างประเทศ
(AAE-1) ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน โดยมีต้นทางจากประเทศฝรั่งเศสถึง       
ปลายทาง ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตาม       
กฎระเบียบปฏิบตั ใิ นการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และกฎหมายกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ทีโอที ตระหนักและคำ�นึงถึงผลกระทบต่อ       
สิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ โดยเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น      
จากการดำ�เนินงานอันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนทั้งด้านบวกและลบ กรณีในเส้นทางที่ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติ            
หมู่เกาะเภตรา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล ทีโอที ได้จัดทำ�ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ โดยเชิญอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช หน่วยงาน      
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุทยาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ข้าราชการปกครองท้องถิ่น            
46
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ตำ�รวจน้ำ�  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน                
ในทุกพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนะนำ�โครงการเคเบิลใต้น้ำ�
และโครงการร่ ว มสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มกั บ ส่ ว นงานในพื้ น ที่
พร้อมจัดทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ วิธีการ นำ�เสนอ
เป็นระยะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)

AAE-1
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ทีโอที มีการวางแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
มาตรฐานสากลและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร ด้วยมาตรฐานการบริการ
แนะนำ�การเลือกใช้งานอุปกรณ์และการจัดทำ�ข้อกำ�หนดเทคโนโลยีสารสนเทศใน
องค์กรให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ โดยจัดทำ�            
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ในโครงการ
ต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดและคุณ ลักษณะเฉพาะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
เรื่องการประหยัดพลังงาน (Energy Star) การรักษาสิ่งแวดล้อม (EPEAT) และ
เรื่องสารพิษที่เป็นอันตราย (RoHS : Restriction of Hazardous Substances)  
ด้วยการลด/เลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อปัญหาการใช้  
มลพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ผลกระทบโดยรวมต่อสิง่ แวดล้อมตลอดทัง้ วัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ก่อนการผลิต ระหว่างการผลิต การใช้งาน และการทิ้งเศษซาก
2. การใช้ทรัพยากรด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ และลดหรือก่อให้เกิด
มลพิษน้อยที่สุด
3. กำ�หนดทางเลือกในการจัดซื้อหรือมีอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณภาพ         
ในระดับใกล้เคียงกัน
4. กำ�หนดให้มีการจัดหาอุปกรณ์ด้าน IT ครั้งเดียวในปริมาณมาก          
โดยในปี 2558 มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อร่วม
ทั้งหมด จำ�นวน 1,105 เครื่อง
นอกจากนี้ รวมถึงข้อบังคับระเบียบ คำ�สัง่ ประกาศ รวมทัง้ กฎหมายต่างๆ
ที่มีผลบังคับเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามสัญญา โดยรวมเรื่องของกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
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การนำ� ICT มาใช้ (Use of ICT)

การดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ยังคงมุ่งเน้นไปที่สนับสนุนการนำ� ICT มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการสร้างความตระหนักด้านสิง่ แวดล้อมในทุกขัน้ ตอนตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์  ICT ด้วยจิตสำ�นึกของผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ได้จัดทำ�ชุมชน Green ICT เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ซึ่งจะหมุนเวียน
กันนำ�เสนอบทความและความรู้ด้าน Green ICT และการนำ� ICT มาใช้ภายในองค์กร กล่าวคือ Green ICT คือการสร้าง
องค์กร ICT ให้เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ�อุปกรณ์ด้าน IT ที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกทั้งเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ และ ICT for Green คือการนำ�ระบบ IT มาสนับสนุนกระบวนการธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
นำ�ระบบ IT มาใช้เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ A4 และลดงบประมาณในการจัดซื้อ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Document) สามารถลดการใช้กระดาษได้มากถึง จำ�นวน 111.40 ตันต่อปี ระบบการลา ระบบประเมินผลการ         
ปฏิบัติงาน ลดกระดาษได้จำ�นวน 1 ตันต่อปี ระบบตรวจสุขภาพประจำ�ปี ลดกระดาษได้จำ�นวน 0.10 ตันต่อปี ระบบใบ
แจ้งเงินเดือน (PaySlip) ลดกระดาษได้จำ�นวน 1 ตันต่อปี และระบบการส่งใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์        
ของลูกค้าแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์ (e-Bill) มาบริการลูกค้า ลดกระดาษได้จำ�นวน 6.55 ตันต่อปี สรุปได้ว่าสามารถลด
การใช้กระดาษในกระบวนการดำ�เนินงานขององค์กรได้มากกว่าปี 2557 ถึง 90% นับว่าเป็นการใช้งานระบบ IT ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้การให้บริการโดยระบบ e-Service ซึ่งมีลูกค้าสมัครใจใช้บริการ จำ�นวน 348,652 คน          
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 10.40 %

ปริมาณกระดาษ e-Bill

ปริมาณตนไม

6,550
กิโลกรัม
105
ตน

3,441
กิโลกรัม

58
ตน

ป 2558

48

ป 2557

2,569
กิโลกรัม

44
ตน

ป 2556
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การนำ�ระบบ e-learning มาใช้ในการอบรมจำ�นวน 80 หลักสูตร ร่วมกับระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ        
วิดีทัศน์ (Teleconference) จำ�นวน 232 ครั้ง มีพนักงานสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบดังกล่าว จำ�นวน 10,461 คน      
ซึ่ ง มี ผ ลทางตรงต่ อ การลดค่ า น้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง ในการเดิ น ทาง และผลทางอ้ อ มคื อ ได้ ล ดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดภาวะโรคร้อน นอกจากนี้ ได้นำ�ระบบ GIS        
มาใช้ทำ�ให้ลดการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิงได้ถึง 1,524 ลิตร
จำ�นวนและประเภทการใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ (Teleconference)
เดือน/การใช้งาน
		

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมจำ�นวน		

ภูมิภาค

นครหลวง

1-5

1-4

4
5
5
12
8
4
13
10
12
14
11
10
108

2
3
2
5
3
2
7
6
5
4
3
6
48
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งานระบบ

อื่นๆ

งานมูลนิธิฯ

งานเตือนภัยพิบัติ

MCU				

2
3
3
7
5
3
5
7
5
7
5
5
57

1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
5

0
1
0
1
1
1
1
4
2
1
1
1
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
จำ�นวน

9
13
10
25
17
10
26
27
25
27
21
22
232
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การสิ้นสุดการใช้งาน (End of use)

ทีโอที รณรงค์จัดทำ�โครงการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ICT ที่ไม่ใช้แล้วแต่มีสภาพดี เพื่อนำ�ไปมอบ
ให้กับหน่วยงานภายใน ทีโอที ที่แจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์นำ�ไปใช้งานต่อ หรือนำ�ชิ้นส่วนของ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทยี่ งั ใช้งานได้มาใช้งานใหม่ และเมือ่ สิน้ สุดโครงการดังกล่าว ได้สง่ มอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์และจอภาพ
จำ�นวน 29 ชุด NOTEBOOK จำ�นวน 20 เครื่อง เป็นการประหยัดงบประมาณการสั่งซื้อใช้ใหม่ได้เป็นเงินจำ�นวน
470,000 บาท
นอกจากนี้ มีแนวคิดทีจ่ ะลดการใช้กระดาษถ่ายเอกสารให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ �ำ หนด โดยทำ�ให้เกิดเป็นแบบแผน
ที่พนักงาน ทีโอที ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติกล่าวคือเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการรณรงค์ให้ใช้กระดาษพิมพ์บิลปลายแกน  
ม้วนที่เหลือจากการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการมาตัดเป็นกระดาษขนาด A4 แจกจ่ายให้กับหน่วยงานภายใน ทีโอที
สำ�นักงานใหญ่ นำ�ไปใช้ถ่ายเอกสาร (Reuse) ได้จำ�นวน 301 รีม หรือคิดเป็น 752 กิโลกรัม ทดแทนการสั่งซื้อกระดาษ       
ถ่ายเอกสาร จากข้อมูลการใช้กระดาษถ่ายเอกสาร (Reuse) จากกระดาษพิมพ์บิลปลายแกนม้วนนั้นมีปริมาณลดลงจาก      
ปี 2557 เนื่องมาจาก ทีโอที ได้นำ�ระบบการส่งใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ของลูกค้าแทนการจัดส่ง          
ทางไปรษณีย์ (e-Bill) มาทดแทนการพิมพ์ใบแจ้งค่าใช้บริการเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งจำ�นวนการใช้งาน                    
เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานลดลง
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การบริหารจัดการน้ำ�

เนือ่ งจากน้�ำ เป็นทรัพยากรทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของโลก ทีโอที ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการน้�ำ ทัง้ ทางปริมาณและ
คุณภาพอย่างเหมาะสม โดยการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือประหยัดและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ�      
โดยการลดหรือการนำ�กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ได้ออกแบบให้ทุกอาคารสำ�นักงานใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่                 
มีการจัดสร้างระบบบำ�บัดน้ำ�เสียตามเทศบัญญัติการบริหารจัดการน้ำ�  โดยการจัดการน้ำ�เสียจากอาคารสำ�นักงานไปยัง
เครื่องบำ�บัดน้ำ�เสียของอาคารนั้นๆ ก่อนนำ�น้ำ�ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง น้ำ�ในบ่อพักที่ผ่าน
กระบวนการบำ�บัดแล้วสามารถนำ�มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการใช้น้ำ�ประปา ในการรดน้ำ�ต้นไม้ สนามหญ้า ดูแล
ภูมิทัศน์ภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ปริมาณการใช้น้ำ�ประปาจึงลดลงจากปี 2557 ในปริมาณ 37,386.48 ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น 4% กระบวนการบำ�บัดน้ำ�เสียภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ แบ่งได้เป็น
1. การบำ�บัดน้ำ�โดยนำ�น้ำ�เสียจากอาคารสำ�นักงาน ณ อาคาร 5 อาคาร 9 และ อาคาร 20 มาเข้ากระบวนการ
บำ�บัดน้�ำ เสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศออกซิเจน (กระบวนการเอเอส (Activated Sludge Process : AS) เมือ่ ผ่านกระบวนการ
แล้วน้ำ�ที่ได้จะใส สะอาด และไม่มีกลิ่น จากนั้นจะไหลเวียนอยู่ในบ่อพักน้ำ�ในพื้นที่ที่กำ�หนดเพื่อนำ�ไปสู่การใช้งาน
2. การบำ�บัดน้ำ�เสียขั้นต้นผ่านกระบวนการการบำ�บัดทางกายภาพ โดยใช้ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย        
ถังดักไขมันและน้ำ�มัน และถังตกตะกอน แยกเอาสิ่งเจือปนต่างๆ เช่น ของแข็ง กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด
ทราย สารลอยน้ำ�  ไขมัน และน้ำ�มันออกจากน้ำ�เสีย ณ พื้นที่ด้านหลัง อาคาร 5 นอกจากนี้ระยะทางทุกๆ 4 เมตร              
ได้ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ�แบบ เปิด–ปิด เพื่อความสะดวกในการนำ�ขยะตะกอน ของเสีย ไขมัน และน้ำ�มันแยกออกและ
นำ�ไปทิ้งทุกวัน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ�เสียในขั้นต้น
ปริมาณการใช้น้ำ�ประปา
(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)
		

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม		
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ปี 2558

ปี 2557

69,907.15
70,410.63
88,017.65
70,964.33
99,216.64
65,144.02
84,357.87
80,740.86
73,105.00
75,203.42
73,007.91
86,338.58
936,414.04

64,818.49
81,696.34
78,315.26
80,077.23
93,284.45
73,616.51
83,867.08
74,328.27
76,770.11
84,242.80
81,779.51
101,004.47
973,800.52
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การบริหารจัดการพลังงาน

ทีโอที ยังคงตระหนักถึงการลดใช้พลังงานซึง่ ได้ด�ำ เนินการต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2555 คือการกำ�หนดมาตรการประหยัด
พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ให้พนักงานตระหนักและมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง โดยครอบคลุม
การใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบลิฟท์โดยสาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำ�นักงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ และน้ำ�มันเชื้อเพลิง ได้แก่
1. ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารสำ�นักงาน เวลา 07.45-17.00 น. และช่วงพักเวลา
12.00-13.00 น. และแยกสวิตช์ควบคุมการเปิด/ปิดเฉพาะบริเวณ
2. ควบคุมการเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาทำ�การ โดยปรับเวลาการเปิด/ปิด เป็น 07.30-16.30 น. ปรับตั้ง
อุณหภูมิที่ 26°C และปิดระบบทำ�ความเย็นก่อนเวลาเลิกงานตั้งแต่เวลา 16.00 น.
3. รณรงค์การใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียวแทนการใช้ลิฟท์โดยสาร และปิดให้บริการลิฟท์โดยสารในแต่ละอาคาร
เป็นบางตัวตามความเหมาะสมของการใช้งาน
4. รณรงค์ให้พนักงานปิดจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยงและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกงาน และเลือกเครื่องใช้
สำ�นักงานที่มี Energy Star
5. จัดกิจกรรมประหยัดน้ำ�มันเชื้อเพลิง โดยให้บริการ Car pool ใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ รวมทั้งควบคุมการใช้
การเบิกจ่ายน้�ำ มันโดยรถยนต์ของส่วนบริการยานพาหนะใช้บตั รเติมน้�ำ มันของธนาคาร และการเปลีย่ นใช้น�้ำ มันก๊าซโซฮอล์
E20 แทนน้ำ�มันเบนซิน
6. การรณรงค์เชิญชวนให้พนักงานในสำ�นักงานใหญ่ใช้รถบริการรับ-ส่งพนักงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดย       
ทีโอที มีการจัดรถบริการรับ-ส่งพนักงาน จำ�นวน 20 คัน 20 เส้นทาง และพนักงานที่สมัครใจใช้รถบริการเป็นจำ�นวน            
543 คน เป็นผลให้ลดการปล่อย Carbon Footprint ได้ถึง 16,333.24 kgCO2eq
7. บำ�รุงรักษาอุปกรณ์ตา่ งๆ จัดตารางทำ�ความสะอาด ตรวจสอบรอยรัว่ ตามขอบผนังกระจกและผนังทึบของอาคาร
ทุก 6 เดือน
ในปี 2558 ทีโอที ได้ริเริ่มโครงการเปลี่ยนไปใช้หลอด LED แทนหลอดฟลูโอเรสเซ้นท์ จำ�นวน 800 หลอด ภายใน
ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย        
โดยในระยะแรกเปลี่ยนหลอดไฟที่ติดตั้งภายนอกอาคาร และเปิดในช่วงเวลาเลิกงานและกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด
สำ�หรับศูนย์กลางการให้บริการรับฝากข้อมูล (Internet Data Center) อาคาร 20 ได้มีการสำ�รวจ และวัดค่าการใช้
พลังงานเพื่อหาค่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PUE) ซึ่งมีเป้าหมายว่าภายในปี 2560 จะมีค่าการใช้พลังงาน           
ณ ศูนย์กลางการให้บริการรับฝากข้อมูล (Internet Data Center) ต่ำ�กว่า 2.0 และจากการวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า       
ได้ค่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (PUE) อยู่ที่ 1.69
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ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์กลางการให้บริการรับฝากข้อมูล (Internet Data Center)

(หน่วย : KwH)

		

เดือน

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม		
เพิ่มขึ้น/ลดลง

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

2,785,000
2,786,000
3,280,000
3,061,000
3,136,000
3,260,000
3,270,000
3,168,000
3,151,000
3,063,000
3,125,000
2,996,000
37,081,000
เพิ่มขึ้น 0.03%

2,586,000
2,728,000
3,286,000
3,169,000
3,270,000
3,284,000
3,290,000
3,124,000
3,215,000
3,185,000
3,034,000
2,900,000
37,071,000
เพิ่มขึ้น 0.91%

3,150,000
2,983,000
3,367,998
3,020,000
3,260,999
3,015,000
3,146,000
3,184,001
3,064,000
3,159,276
3,067,000
2,620,000
37,037,274
ลดลง 3.80%

ปริมาณการใช้น้ำ�มันเชื้อเพลิง
		
ประเภทของพลังงาน
ปริมาณที่ใช้ (ลิตร)
				

น้ำ�มัน E85
น้ำ�มัน E20
น้ำ�มันเบนซิน 91
น้ำ�มันเบนซินแก๊สโซฮอล 91
น้ำ�มันเบนซินแก๊สโซฮอล 95
น้ำ�มันดีเซล
น้ำ�มันไบโอดีเซล
แก๊ส LPG
รวม		
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10,563
115,170
832
184,936
31,735
7,991,592
263,591
974
8,599,393

ปริมาณการปล่อย
Carbon Footprint (kgCO2eq)

7,466.98
81,413.67
588.14
130,731.26
22,433.47
2,622,840.49
86,510.57
401.48
2,952,386.06
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การบริหารจัดการขยะ

ทีโอที รณณรงค์ให้เกิดความร่วมมือปฏิบตั ิ มีการตัง้ จุดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (Station) ตามอาคารสำ�นักงาน
ภายใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ สำ�หรับขยะทั่วไปได้แบ่งแยกประเภทของภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเป็นสีต่างๆ รองรับขยะ
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม เช่น ขยะรีไซเคิล ขยะย่อยสลายได้ และขยะทั่วไปย่อยสลายไม่ได้ มีถุงบรรจุภายในถังเพื่อ
ความสะดวกต่อการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปือ้ นของขยะมูลฝอยทีม่ ศี กั ยภาพ
ในการนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ทั้งนี้ ในสถานพยาบาล ทีโอที จัดให้มีถังขยะมูลฝอยติดเชื้อ แยกประเภทการเก็บกัก
บรรจุและการขนย้าย เพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ ต่อสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน ภายในศูนย์อาหาร
ทีโอที กำ�หนดจุดรองรับขยะย่อยสลาย (เปียก) ของร้านอาหาร และในกรณีบำ�รุงรักษาภูมิทัศน์จะมีการแยกขยะที่เป็น         
กิ่งไม้ใบไม้จากขยะประเภทอื่นๆ
การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste)

สิง่ แวดล้อม เป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนควรตระหนักและใส่ใจ
ดูแล คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้จัดทำ�
ภาชนะรองรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนนำ�
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในภาชนะรองรับที่ถูกต้องและ
เหมาะสมตามหลั ก วิ ช ากฎหมาย และไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ            
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที โ อที ได้ อ อกแบบภาชนะรองรั บ ขยะ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกลุ่ ม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และกำ � หนดพื้ น ที่            
ในการจัดวางภาชนะ จำ�นวน 80 ถัง โดยจำ�แนกเป็นบริเวณ
ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ 20 ถัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร   
และสื่อสารการตลาด 2 ถัง สถาบันวิชาการ ทีโอที 4 ถัง
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที 2 ถัง สายงานขายและบริการ   
ลูกค้า (นครหลวงที่ 1 - 4) 52 ถัง เมื่อขยะอิเล็กทรอนิกส์
เต็ ม ถั ง สำ � นั ก งานเขต กทม. จะดำ � เนิ น การเก็ บ ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์น�ำ ไปเข้ากระบวนการทำ�ลาย ณ โรงงานกำ�จัด
ขยะท่าแร้ง สายไหม ต่อไป
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# การสนับสนุนชุมชนของเรา
(Our Community Support)

แนวทางการกำ�หนดชุมชน

ทีโอที ได้กำ�หนดวิธีการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสำ�คัญ โดยระบุอยู่ในกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์และการจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัตถุประสงค์เชิง  
กลยุทธ์ (Strategic Objective) ของ ทีโอที ส่วนหนึ่งจะต้องให้ความสำ�คัญกับการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อสังคม
อย่างทั่วถึง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและรับผิดชอบต่อสังคม สำ�หรับการกำ�หนดชุมชนที่สำ�คัญของ ทีโอที ได้มีการ
พิจารณาปัจจัยสำ�คัญประกอบด้วย
• นโยบายด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท
“ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารจัดการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำ�นึกเสมอว่า ธุรกิจกับสังคม
ควรอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน”
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558
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• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถพิเศษขององค์กร
วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำ�ของประเทศ”
พันธกิจ 1. ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินธุรกิจ
2. ให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
3. สร้างหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารของประชาชน
• แนวคิด CSR-in-Process, CSR-after-Process และ CSV (Creating Shared Value) เพื่อเสริมสร้างความสมดุล
ของ “Corporate Driven” และ “Social Driven”
จากปัจจัยดังกล่าว ทีโอที ได้กำ�หนดชุมชนที่สำ�คัญเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) ชุมชนโรงเรียนและเยาวชนที่อยู่ห่างไกล
2) ชุมชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมหรืออยู่ห่างไกลความเจริญ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านความรับผิดชอบของ ทีโอที ได้จัดทำ�โครงการความรับผิดชอบ          
ต่อสังคม ด้วยสำ�นึกขององค์กรที่มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนอย่างจริงจัง
โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
(Universal Service Obligation : USO)

บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีบทบาทอย่างสำ�คัญในการ       
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และผลักดันการพัฒนาประเทศไทย
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และถือเป็นบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่รัฐพึงจัดให้
บริการกับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม พ.ศ. 2555-2559 ของคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปี 2558 การดำ�เนินงานพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศตามแผนการ           
จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. 2555-2559 จะมีการชะลอการดำ�เนินโครงการ            
จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงใน 2 จังหวัดนำ�ร่อง จังหวัดพิษณุโลกและ            
จังหวัดหนองคาย และไม่ได้จัดประกวดราคาโครงการจัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           
อย่างทั่วถึงทั่วประเทศ ในปี 2559 รัฐบาลได้กำ�หนดแผนงานดำ�เนินโครงการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           
ให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อเร่งยกระดับการพัฒนาโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐานรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลเป็นจริง เนื่องจากยังมีหมู่บ้านอีกกว่า 30,000 แห่ง (จำ�นวนหมู่บ้านทั่วประเทศ         
มีกว่า 70,000 แห่ง) ยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึง
ทีโอที ยังคงให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและโทรศัพท์สาธารณะโดยทั่วถึงตามแผนงานจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานและบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 2 พ.ศ. 2553-2556 ตามเงื่อนไขดูแลบำ�รุงรักษาการให้บริการเป็น         
ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยได้ดำ�เนินการ
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การดำ�เนินงานโครงการ

1. ให้บริการโทรศัพท์สาธารณะหมู่บ้าน
2. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
และโทรศัพท์สาธารณะที่ศูนย์อินเทอร์เน็ต
โรงเรียน
3. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน อนึ่ง
มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 1 แห่ง ได้ยุติการ
ให้บริการในเดือนธันวาคม 2556 เนื่องจาก
อาคารถูกไฟไหม้
4. ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม (คนพิการ)

จำ�นวนเลขหมาย/แห่ง

302 เลขหมาย
206 แห่ง

ระยะเวลา

สิ้นสุดเดือนมกราคม 2558
- 130 แห่ง สิ้นสุดเดือนเมษายน 2558
- 76 แห่ง สิ้นสุดในปี 2559

133 แห่ง

- 118 แห่ง สิ้นสุดในปี 2559
- 14 แห่ง สิ้นสุดในปี 2560

25 แห่ง

- สิ้นสุดในปี 2559

โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กว่า 20 ปี ที่ ทีโอที ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการการศึกษาทางไกล          
ผ่านดาวเทียม นับตั้งแต่ ปี 2538 พระองค์ท่านได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท ที่ ทีโอที ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี เนื่องในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 ในการก่อตั้งมูลนิธิ              
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นการพระราชทานการศึกษาไปสู่ประชาชนแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล
ยกระดับการศึกษาการเรียนการสอนให้มคี วามเท่าเทียมกัน โดยนำ�ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้วยการสนับสนุนให้บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำ�แสงความเร็วสูงเป็นเส้นทางหลัก และโครงข่ายเคเบิ้ล            
ใต้น้ำ�เป็นโครงข่ายสำ�รอง ไปยังสถานีดาวเทียม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยจัดการ
ถ่ายทอดออกอากาศการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลนครู โดยเฉพาะครูประจำ�วิชา ให้สามารถ             
ดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกัน
นับจากปี 2546 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ขยาย
การอบรมและพัฒนาครูประจำ�วิชาที่ยังมีไม่เพียงพอ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ และมีขอ้ จำ�กัดในเรือ่ งของงบประมาณ
เวลา การเดินทางเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยจัดการอบรมครูด้วยวิธี
การประชุมทางไกลระบบวิดีทัศน์ (Videoconference) จากรัฐโอเรกอน
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มายังห้องฝึกอบรม บริษทั ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) สำ � นั ก งานใหญ่ แจ้ ง วั ฒ นะ พร้ อ มถ่ า ยทอดสั ญ ญาณไปยั ง
สถานีโทรทัศน์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ แพร่ภาพออกอากาศการอบรม
ครูได้พร้อมกันทั่วประเทศ
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กระบวนการสนับสนุน

ทีโอที ดำ�เนินภารกิจการถ่ายทอดสดการอบรมและพัฒนาครูในหลักสูตรต่างๆ ให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมตามที่แจ้งขอความร่วมมือ แจ้งระยะเวลา ชื่อหลักสูตร และจำ�นวนครูที่เข้ารับการฝึกอบรม ทีโอที
ดำ�เนินการสนับสนุน ดังนี้
1. จัดเตรียมห้องประชุมฯ และจำ�นวนที่นั่งให้เพียงพอกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
2. จัดเตรียมวงจรเพื่อถ่ายทอดสดและออกอากาศ พร้อมจัดทำ�วงจรสำ�รองสำ�หรับใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สำ�หรับถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศ เช่น กล้องวิดีโอ หัวกล้อง MCU ระบบเสียงและระบบ
แสงสว่างให้มีความพร้อมใช้งาน
4. ประสานงานไปยังโรงเรียนปลายทางพร้อมทั้งทดสอบการออกอากาศสำ�หรับโรงเรียนที่เข้าร่วมการถ่ายทอดสด
ให้มีความพร้อมใช้งานทั้งระบบภาพและเสียง
5. ดำ�เนินการถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศตามระยะเวลาที่มูลนิธิฯ ร้องขอ
6. บันทึกภาพและเสียง เพื่อใช้สำ�หรับการออกอากาศย้อนหลัง
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

1. มอบเงินรายได้จากการจำ�หน่ายเสื้อยืด CSR
จำ�นวน 150,000 บาท สมทบทุนในการจัดซื้อ
อุ ป กรณ์ รั บ สั ญ ญาณการศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม ให้กบั คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธาน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2. ครูทเี่ ข้ารับการอบรมด้วยวิธกี ารประชุมทางไกล
ระบบวิดที ศั น์ (Videoconference) สามารถชม
รายการถ่ายทอดสด (Live Broadcast) และ
รายการย้อนหลัง (On Demand) ได้ ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล จำ�นวน
750,000 คน
3. จำ�นวนผู้เข้าชมเพื่อดูการถ่ายทอดสดและดูรายการย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dlf.ac.th โดยไม่มีข้อจำ�กัด
เรื่องเวลาและสถานที่ มากกว่า 2 ล้านคนต่อปี

การสนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ต

ทีโอที ให้การสนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ตแก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี 2538-2558 คิดเป็น
จำ�นวน 551,529,740 บาท
300,000,000
250,000,000
200,000,000

คาใชจาย
วงจรอินเทอรเน็ต

297,260,520
172,880,000

150,000,000
100,000,000
50,000,000

22,138,240

22,943,440

36,307,540

ป 2556

ป 2557

ป 2558

0

ป 2538-2545
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ป 2546-2555
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การสนับสนุนการถ่ายทอดแก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ที่
		

ชื่อหน่วยงานผู้ใช้งาน/

เส้นทาง/สถานที่ติดตั้งปลายทาง

ประเภทวงจร

ชื่อบริการ			

1

www.dlf.ac.th

อาคาร 4 ชั้น 5 บมจ.ทีโอที

2

www.dlfeschool.in.th

อาคาร 4 ชั้น 5 บมจ.ทีโอที

เลขวงจร

(Mbps)		

ค่าใช้บริการ

หมายเหตุ

(บาท/ปี)

100/4

2574L0011

597,600

อินเทอร์เน็ต

20/4

2574L0012

445,920

อินเทอร์เน็ต

ค่าวงจรอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนวังไกลกังวล
100/4
3251L0029
โรงเรียนวังไกลกังวล ป.1- ป.6
4
ค่าวงจรอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนวังไกลกังวล
100/4
3251L0028
โรงเรียนวังไกลกังวล ม.1- ม.6
5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39
จังหวัดนราธิวาส
4
7367X0013
6
โรงเรียนราชประขานุเคราะห์ 8
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
7552X0010
7
ค่าวงจรถ่ายทอดสัญญาณ
สถานี DLTV วังไกลกังวล
4
Videoconference
หัวหิน
8
ค่าวงจรอินเทอร์เน็ต
สถานี DLTV วังไกลกังวล
Leased Line
100/4
สถานีวังไกลกังวล หัวหิน
หัวหิน
Internet
9
การถ่ายทอดสัญญาณ
แจ้งวัฒนะ - โรงเรียนวังไกลกังวล
DDN
2
Videoconference
10
ค่าวงจรถ่ายทอดสัญญาณ
โรงเรียนวังไกลกังวล DDN
155
ผ่านดาวเทียมไทยคม
ลาดหลุมแก้ว
11
ค่าวงจรถ่ายทอดสัญญาณ
มสธ. (หลักสี่) - หัวหิน
DDN
34
ผ่านดาวเทียมไทยคม
(วังไกลกังวล)
12
ค่าวงจรอินเทอร์เน็ต DLTV
มูลนิธิฯ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ Leased Line
20/4
Internet
13
ค่าวงจรอินเทอร์เน็ต
หัวหิน
Leased Line 1,000 Mbps
โรงเรียนวังไกลกังวล
Internet
14
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
หัวหิน
4 เลขหมาย
โรงเรียนวังไกลกังวล
15
ค่าโทรศัพท์ ISDN
หัวหิน
5 เลขหมาย
โรงเรียนวังไกลกังวล
16
ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน
มูลนิธิฯ กระทรวงศึกษาธิการ
7 เลขหมาย
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
17
ค่าเช่าสถานที่
อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 1 บมจ.ทีโอที
27 ตร.ม.
18
ค่าเช่าสถานที่
อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 2 บมจ.ทีโอที
18 ตร.ม.
19
ค่าเช่าสถานที่
อาคาร 4 ชั้น 6 ห้อง 1 บมจ.ทีโอที
38.5 ตร.ม.
20 ค่าใช้ห้องประชุมฯ และค่าใช้งาน อาคาร 3 ชั้น 8 ห้อง 4 บมจ.ทีโอที
อุปกรณ์การถ่ายทอดการอบรม
ครูภาษาอังกฤษฯ
		รวมค่าใช้จ่ายที่ ทีโอที สนับสนุนให้แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม				

597,600

อินเทอร์เน็ต

597,600

อินเทอร์เน็ต

207,600
207,600
207,600

10.252.18.123
10.3252.18.129
10.252.19.90

597,600

VLAN 613

504,000

วงจร

15,642,000

วงจร

6,804,000

วงจร

445,920

อินเทอร์เน็ต

7,095,600

อินเทอร์เน็ต

3
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Leased Line
Internet
Leased Line
Internet
Leased Line
Internet
Leased Line
Internet
IP-VPN
IP-VPN
IP-VPN

ความเร็ว

72,000
90,000
94,500
237,600
182,400
386,800
1,293,600

36,307,540
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

1. ระดับความสามารถในการให้บริการถ่ายทอดสดการอบรมครูฯ เพื่อออกอากาศให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ได้ครบตามจำ�นวนครั้งที่มีการร้องขอจำ�นวน 12 ครั้งอยู่ในระดับดีมาก
2. ร้อยละความสำ�เร็จในการใช้งานของวงจรเชื่อมโยง ที่ใช้สำ�หรับถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศได้ตามจำ�นวน
ร้อยละที่กำ�หนดมี Network Availability อยู่ที่ระดับ 100 %

โครงการสุขศาลาพระราชทาน

ทีโอที ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            
ที่ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรผู้ยากไร้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้ทรงมีพระราชดำ�ริที่จะพัฒนา           
หน่วยพยาบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ห่างไกลให้เป็น
“สุขศาลาพระราชทาน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยดำ�เนินการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ ช่วยในการติดต่อและประสานงาน
ในการรักษาหรือส่งต่อผูป้ ว่ ยจากสุขศาลาฯ ไปยังโรงพยาบาล พร้อมทัง้ สนับสนุน
ระบบการให้คำ�ปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพ         
และเสียง (Telemedicine) ซึ่งเป็นรูปแบบในการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม         
เนื่องจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน มีครูพยาบาล เจ้าหน้าที่
และอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) แต่ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข       
และแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
การสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทีโอที          
ในระยะแรก เมื่อปี พ.ศ. 2551 ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 7 แห่ง โดยดำ�เนินการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย
1. ติ ด ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์ สื่ อ สารผ่ า นดาวเที ย ม IP-Star        
(KU-Band) เพื่อให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่
2/2 Mb หรื อ ระบบสื่ อ สารอื่ น ๆ ที่ ส ามารถใช้ ง านใน           
พื้นที่ได้ (เช่นระบบ Wi-Net ที่มีความเร็วของอินเทอร์เน็ต       
ที่ 10/512 Mb)
2. โทรศัพท์จำ�นวน 1 เลฃหมาย
3. อุปกรณ์แพร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อช่วยให้การติดต่อสื่อสารและประสานงานในการรักษา        
หรือส่งต่อผู้ป่วยจากสุขศาลาฯ ไปยังโรงพยาบาลที่ดีขึ้น
4. ระบบการให้คำ�ปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง (Telemedicine)
สำ�หรับในปี 2558 ทีโอที ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน เพิ่มเติมอีก
จำ�นวน 7 แห่ง รวมเป็น 14 แห่ง นอกจากนี้ ทีโอที ได้ดูแลบำ�รุงรักษาและหาแนวทางในการ
พัฒนาระบบและอุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งหมดในโครงการสุขศาลาพระราชทาน ให้มีประสิทธิภาพ     
และทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการใช้งานของ
ระบบโดยรวม
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เนื่องจากหลายพื้นที่อยู่ตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นขอบบีมหรือจุดที่สัญญาณดาวเทียมอ่อน ทีโอที ได้ดำ�เนินการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม โดยเปลี่ยนจานดาวเทียมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม
1.2 เมตร เป็น 1.8 เมตร และเพิ่ม BUC (Block Up Converter/อุปกรณ์ส่งสัญญาณดาวเทียม) เป็น 2 W (วัตต์)
จำ�นวน 3 แห่ง และการใช้งานระบบ Telemedicine ได้จัดหาระบบ MCU (Multi Conference Unit) ที่มีประสิทธิภาพของ
ภาพและเสียงที่คมชัดในระดับ HD โดยสามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Smart Phone และ        
Tablet (รองรับทั้ง iOS และ Android) เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ หรือแพทย์ในการให้คำ�ปรึกษาหรือ
รักษาคนป่วยได้สะดวกยิ่งขึ้น

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ทีโอที สนับสนุนระบบและอุปกรณ์สอื่ สัญญาณโทรคมนาคม ในโครงการสุขศาลาพระราชทาน ให้กบั โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน โดยจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงพัฒนาระบบสัญญาณต่างๆ เป็นจำ�นวน
6,203,560 บาท
ปี 2557

1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านแสนคำ�ลือ
ต.ถ้ำ�ลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
3. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ
ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
4. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก
ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
5. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า
ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
6. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต
ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
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ปี 2558

1. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
ต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์
3. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ
ศิวะโกเศศ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์
จันทรเสน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก
6. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์
ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก
ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
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ประโยชน์โดยรวมที่ประชาชนได้รับจากการดำ�เนินโครงการ

สถิติการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลในสุขศาลาพระราชทานฯ ทั้ง 14 แห่ง ตั้งแต่ปี 2553-2558 มีประชาชน
ที่ได้รับการรักษาพยาบาลผ่านโครงการ ทั้งสิ้น 73,018 ราย โดยในปี 2558 (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58) การให้บริการ
ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ มีผู้มารับบริการมากที่สุดจำ�นวน 3,801 ราย
สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ จำ�นวน 3,291 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านโป่งลึก จำ�นวน 2,021 ราย สุขศาลา
พระราชทานฯ บ้านไอร์บือแต จำ�นวน 1,850 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแสนคำ�ลือ จำ�นวน 1,776 ราย สุขศาลา
พระราชทานฯ บ้านทิไล่ป้า จำ�นวน 1,013 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านละโอ จำ�นวน 869 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ
บ้านป่าหมาก จำ�นวน 672 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ ปิล๊อกคี่ จำ�นวน 583 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ
รางวัลอินทิรา คานธี จำ�นวน 414 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ จำ�นวน 207 ราย สุขศาลา
พระราชทานฯ ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน จำ�นวน 163 ราย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านห้วยกุ๊ก จำ�นวน 82 ราย
สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านลีนานนท์ จำ�นวน 43 ราย รวมประชาชนที่ได้รับการรักษาพยาบาลผ่านโครงการ ในปี 2558
รวมทั้งสิ้น 16,785 ราย
การดำ�เนินงานด้านการรักษาพยาบาล

จำ�นวนผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ทั้ง 14 แห่ง
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556-2558
สุขศาลาพระราชทาน
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน

บ้านทิไล่ป้า
บ้านโป่งลึก
บ้านแสนคำ�ลือ
บ้านเลตองคุ
บ้านแม่จันทะ
บ้านไอร์บือแต
บ้านละโอ
บ้านปิล๊อกคี่
บ้านป่าหมาก  
บ้านห้วยกุ๊ก
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ  
รางวัลอินทิรา คานธี  
ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  
บ้านลีนานนท์  
รวม		
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ปี 2558

ปี 2557

ปี 2556

1,013
2,021
1,776
3,801
3,291
1,850
869
583
672
82
207
414
163
43
16,785

981
2,819
1,611
3,192
3,315
827
1,549
14,294

496
2,550
1,298
964
2,209
489
917
8,923
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โครงการ TOT Young Club

การดำ�เนินงานโครงการ TOT Young Club เริม่ ตัง้ แต่ปี 2549 โดยมีแนวทางในการดำ�เนินงานทีม่ งุ่ ให้เด็กและเยาวชน
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง และปลูกจิตสำ�นึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบ Social Media เข้ามา
มีบทบาทต่อเด็กและเยาวชน ซึง่ ส่วนใหญ่น�ำ มาใช้งานทีไ่ ม่สร้างสรรค์ ประกอบกับการขยายบริการอินเทอร์เน็ตทีค่ รอบคลุม
มากขึ้น และอุปกรณ์ที่รองรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่
ทุกเวลาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ ของสังคม
เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนของตนเองได้
ทีโอที ได้พฒั นาโครงการในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและ Social Media อย่างรูค้ ณุ ค่าและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม ด้วยโครงการ “TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน” โดยคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมด้านสินค้าชุมชน มีพื้นที่
ที่มีการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อีกทั้งโรงเรียนมีความสนใจในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน และชุมชนที่มีผู้ใช้ IT ในการนำ�เสนอ
สินค้าของชุมชน โดยให้เยาวชนที่อยู่ในชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนโครงการและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในชุมชนของตนเองเพื่อให้ชุมชนมีความยั่งยืน
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โดยในปี 2558 ทีโอที สร้างชุมชนในโครงการ TOT Young Club รวมทั้งสิ้น 25 ชุมชน ประกอบด้วย
1. ชุมชนรางไม้แดง
จังหวัดราชบุรี
2. ชุมชนบ้านโพ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ชุมชนบ้านสำ�ราญ
จังหวัดขอนแก่น
4. ชุมชนบ้านกุดชุมแสง
จังหวัดชัยภูมิ
5. ชุมชนบ้านบอม
จังหวัดลำ�ปาง
6. ชุมชนบ้านกร่าง
จังหวัดพิษณุโลก
7. ชุมชนบ้านเกาะบูโหลน
จังหวัดสตูล
8. ชุมชนบ้านคีรีวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. ชุมชนบ้านดง
จังหวัดนครนายก
10. ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
11. ชุมชนบ้านบางเพรียง
จังหวัดสมุทรปราการ
12. ชุมชนสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี
13. ชุมชนบ้านทรายขาว
จังหวัดปัตตานี
14. ชุมชนบ้านตะปอเยาะ
จังหวัดนราธิวาส
15. ชุมชนคลองลัดมะยม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
16. ชุมชนแม่กลอง
จังหวัดสมุทรสงคราม
17. ชุมชนโคกเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
18. ชุมชนอ่างศิลา
จังหวัดชลบุรี
19. ชุมชนลำ�พะยา
จังหวัดยะลา
20. ชุมชนตำ�บลดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
21. ชุมชนเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี
22. ชุมชนสันโค้งน้อย
จังหวัดเชียงราย
23. ชุมชนเกาะลอย
จังหวัดเชียงราย
24. ชุมชนตลาดบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. ชุมชนสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ TOT Young Club จำ�นวน 721 คน จำ�แนกเป็นชุมชนเดิม 369 คน
และชุมชนใหม่ 352 คน มีเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าชม Facebook ของชุมชน โดยมียอดกด Like จำ�นวน
40,466 ครั้ง โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำ�ความรู้ ICT และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองในการใช้ ICT และสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เพื่อพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศให้มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและชุมชนของตนเอง เพื่อให้ชุมชน
มีความยั่งยืน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ด้านการค้า เป็นเงิน 9,620,602 บาท และรายได้ TYC e-Commerce เป็นเงิน
116,440 บาท
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กระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ โดย ทีโอที ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิน่ จัดการอบรมการใช้ ICT เพือ่ ช่วยเหลือชุมชน
โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ การตกแต่งภาพ การถ่ายทำ�และตัดต่อวิดีโอ การทำ�สื่อออนไลน์ การใช้ Social
Media เช่น Facebook Youtube และ TOT e-market โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชน
อย่างเป็นระบบ
2. กิจกรรมนำ�ไปปฏิบัติจัดตั้งทีมสมาชิก TOT Young Club นำ�ความรู้ IT ช่วยเหลือชุมชน การจัดตั้งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเพื่อรับผิดชอบงานจัดทำ�ข้อมูลสินค้าชุมชนนำ�เสนอผ่าน Social Media ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์สำ�เร็จรูป
(TOT e-Commerce) Facebook Youtube และ Website
3. สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน โดยการให้เยาวชนนำ�เสนอผลงานโครงการให้กับส่วนราชการในท้องถิ่นได้รับทราบ
และให้ความร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในการ
ขับเคลื่อน Digital Economy
4. กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยการสร้างสื่อ Multimedia สู่โลก Online โดยผ่านช่องทาง Facebook
Youtube และ Website โดยวัดจากจำ�นวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง
Online
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ความสามารถของเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการ TOT Young Club มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ได้แก่ ข้อมูลของชุมชนใน Facebook โดยมีคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของชุมชนจำ�นวนกว่า 40,466 ราย มีคลิปวีดิโอ
บน Youtube ที่แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรมของท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชุมชน และมี Website ที่รวบรวม
ข้อมูลของชุมชนทั้งสิ้น 25 เว็บไซต์
ความตั้งใจของ ทีโอที ที่จะทำ�ให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีโอที ได้เข้าดำ�เนินงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด และผลงานที่เด็กและเยาวชนร่วมกันทำ�การขายสินค้าและ
การท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น โดยการจัดอบรมเพิ่มเติมในการพัฒนาความรู้ การทำ�เนื้อหาที่น่าสนใจ        
ให้กับ Facebook Page ของชุมชน และการนำ� Application เกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Social Network เป็นต้น
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ผลงาน 25 ชุมชน ในโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
ชื่อชุมชน

จังหวัดที่ดำ�เนินการ

นครศรีธรรมราช
พิษณุโลก
ราชบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ลำ�ปาง
นครนายก
ชลบุรี
สมุทรปราการ
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ผลงานสื่อออนไลน์ที่ได้จากการดำ�เนินงานโครงการ

http://www.facebook.com/tyckiritiwong
http://www.youtube.com/tyckiriwong
http://www.totyoungclub.com/keereewong
http://www.facebook.com/tycbankrang
http://www.youtube.com/tycbankrang
http://www.totyoungclub.com/tycbankrang
http://www.facebook.com/tycrangmaidang
http://www.youtube.com/tycrangmaidang
http://www.totyoungclub.com/tycrangmaidang
http://www.facebook.com/tycbanpo
http://www.youtube.com/tycbanpo
http://www.totyoungclub.com/tycbanpo
http://www.facebook.com/tycbanbom
http://www.youtube.com/tycbanbom
http://www.totyoungclub.com/tycbanbom
http://www.facebook.com/tycbandong
http://www.youtube.com/tycbandong
http://www.totyoungclub.com/tycrbandong
http://www.facebook.com/tycchongsamae
http://www.youtube.com/tycchongsamae
http://www.totyoungclub.com/tycchongsamaesan
http://www.facebook.com/tycbangpreang
http://www.youtube.com/tycbangpreang
http://www.totyoungclub.com/tyc/bangpreang
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ชื่อชุมชน

จังหวัดที่ดำ�เนินการ

สตูล
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
สุพรรณบุรี
ปัตตานี
นราธิวาส

ผลงานสื่อออนไลน์ที่ได้จากการดำ�เนินงานโครงการ

http://www.facebook.com/tycbulon
http://www.youtube.com/tycbulon
http://www.totyoungclub.com/tycbulon
http://www.facebook.com/tycbansumran
http://www.youtube.com/tycbansumran
http://www.totyoungclub.com/tycbansumran
http://www.facebook.com/tyckoodchumsang
http://www.youtube.com/tyckoodchumsang
http://www.totyoungclub.com/tyckoodchumsang
http://www.facebook.com/tycsamchuk
http://www.youtube.com/tycsamchuk
http://www.totyoungclub.com/tycsamchuk
http://www.facebook.com/tycsaikhao
http://www.youtube.com/tycsaikhao
http://www.totyoungclub.com/tycsaikhao
http://www.facebook.com/tyctaporyor
http://www.youtube.com/tyctaporyor
http://www.totyoungclub.com/tyctaporyor

ผลงานของเยาวชน 11 ชุมชนใหม่ ปี 2558 ในโครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอที เพื่อชุมชน
ชื่อชุมชน

จังหวัดที่ดำ�เนินการ

กรุงเทพมหานคร
สมุทรสงคราม
บุรีรัมย์
ชลบุรี
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ผลงานสื่อออนไลน์ที่ได้จากการดำ�เนินงานโครงการ

https://www.facebook.com/tyckhlonglatmayom
https://www.youtube.com/tyckhlonglatmayom
https://www.totyoungclub.com/tyckhlonglatmayom
https://www.facebook.com/tycmaeklong
https://www.youtube.com/tycmaeklong
https://www.totyoungclub.com/tycmaeklong
https://www.facebook.com/tyckhokmuang
https://www.youtube.com/tyckhokmuang
https://www.totyoungclub.com/tyckhokmuang
https://www.facebook.com/tycangsila
https://www.youtube.com/tycangsila
https://www.totyoungclub.com/tycangsila
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ชื่อชุมชน

จังหวัดที่ดำ�เนินการ

ยะลา
สุราษฎร์ธานี
ลพบุรี
เชียงราย

เชียงราย
ฉะเชิงเทรา
ปทุมธานี
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ผลงานสื่อออนไลน์ที่ได้จากการดำ�เนินงานโครงการ

https://www.facebook.com/tyclampaya
https://www.youtube.com/tyclampaya
https://www.totyoungclub.com/tyclampaya
https://www.facebook.com/tycdonsak
https://www.youtube.com/tycdonsak
https://www.totyoungclub.com/tycdonsak
https://www.facebook.com/tyckhaoprangam
https://www.youtube.com/tyckhaoprangam
https://www.totyoungclub.com/tyckhaoprangam
https://www.facebook.com/tycชุมชนสันโค้งน้อย957874527604282
https://www.youtube.com/tyc-ชุมชนสันโค้งน้อย957874527604282
https://www.totyoungclub.com/tyc-ชุมชนสันโค้งน้อย957874527604282
https://www.facebook.com/tyckohloi1
https://www.youtube.com/tycdkohloi1
https://www.totyoungclub.com/tycdkohloi1
https://www.facebook.com/tyctaladbanmai
https://www.youtube.com/tyctaladbanmai
https://www.totyoungclub.com/tyctaladbanmai
https://www.facebook.com/tycsamkhok
https://www.youtube.com/tycsamkhok
https://www.totyoungclub.com/tycsamkhok
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โครงการตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี

ทีโอที ได้จัดกิจกรรมมอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าพระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี (ว.วชิรเมธี) ให้ดำ�เนินโครงการและให้ความ
ไว้วางใจให้นำ�ชื่อท่านมากำ�หนดเป็นชื่อโครงการ เพื่อเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันเป็นกลไกขับเคลื่อน
การส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งเยาวชนและประชาชนในชุมชนจะได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนและประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ปัจจุบันตู้โทรศัพท์สาธารณะมีให้บริการกับประชาชนในการติดต่อสื่อสารกว่า 160,000 ตู้ทั่วประเทศ ซึ่งการดำ�เนิน
โครงการ ทีโอที ได้นำ�ตู้โทรศัพท์สาธารณะมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประโยชน์ให้กับชุมชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ
และโครงการ TOT Young Club ด้วยการออกแบบและจัดทำ�ชั้นวางหนังสือและเพิ่มระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในตู้
ประกอบด้วยหนังสือธรรมะของท่าน ว.วชิรเมธี รวมถึงหนังสืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ซึ่งโครงการมอบตู้หนังสือ
ทีโอที วชิรเมธี นี้เป็นการต่อยอดโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการ TOT Young Club ซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุน
ระบบเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม อบรมเยาวชนที่เป็นสมาชิกให้มีความรู้ทักษะด้าน ICT ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องระบบ
ตลาดออนไลน์ พร้อมกับการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน
และผลที่คาดหวัง ดังนี้
1. เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของ ทีโอที ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้กับเยาวชนและคนในชุมชนทั่วประเทศ
3. เพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังให้กับเยาวชนได้สืบทอดคำ�สั่งสอนของพระพุทธศาสนา
4. เพื่อร่วมสร้างสังคมเป็นสุขโดยอาศัยธรรมะเป็นตัวเชื่อมโยง
5. เพื่อก่อให้เกิดเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

ทีโอที ได้ทำ�การส่งมอบตู้หนังสือ ทีโอที วชิรเมธี
ให้กับโรงเรียน และชุมชน จำ�นวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ
ซึ่งเยาวชนและประชาชนในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์
หาความรู้ แ ละนำ � หลั ก ธรรมจากหนั ง สื อ ในตู้ ห นั ง สื อ
ทีโอที วชิรเมธี มาใช้ประโยชน์เป็นหลักในการดำ�เนินชีวิต
ได้อย่างเต็มที่
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โครงการ TOT Green ICT

การดำ�เนินงานด้านสนับสนุนชุมชนของ ทีโอที ได้จัดทำ�ชุมชน TOT Green ICT เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิดเห็นระหว่างสมาชิก ซึ่งจะมีสมาชิกหมุนเวียนกันนำ�บทความด้าน Green ICT มาเผยแพร่อย่างสม่ำ�เสมอ
โดยมีการเผยแพร่ 53 บทความที่สนับสนุนการจัดทำ�  Green ICT และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสร้างการรับรู้
ในอาคารสำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
ทีโอที ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมาบรรยายให้ความรู้เรื่องผลกระทบด้าน ICT
ต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมฟังบรรยายรวมจำ�นวน 200 คน พร้อมได้จัด
เผยแพร่ผ่าน Video Streaming ให้กับพนักงาน ทีโอที ที่อยู่ภายนอกสำ�นักงานใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้และมุมมองใหม่ๆ
ในการคำ�นึงถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบในด้านต่างๆ

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

ทีโอที ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา ด้านสังคม
ชุมชน และด้านกีฬา ดังนี้
ด้านสาธารณสุข

• สนับสนุนงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีโอที ณ วัดแก้วพิจติ ร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี         
จำ�นวน 1,000,000 บาท
• สนับสนุนบำ�รุงสภากาชาดไทย โดยนำ�รายได้จากการจำ�หน่ายสลากกาชาด ทีโอที และเงินสนับสนุนของ         
ทีโอที จำ�นวน 2,000,000 บาท มอบเพื่อบำ�รุงสภากาชาดไทย
• ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำ�พุ อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์และ  
เด็กกำ�พร้า จำ�นวน 782,485.70 บาท
• สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช จำ�นวน 250,000 บาท
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ด้านการศึกษา

• สนับสนุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานใน
โครงการทุนการศึกษาของสมเด็จพระบรมโอ
รสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จำ�นวน 500,000
บาท
• งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทีโอที ประจำ�
ปี 2558 ณ วัดแก้วพิจิตร (พระอารามหลวง)
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ทีโอที ได้มอบทุนการศึกษา
ในโครงการ “ชุดนื้ ทีโอที จัดให้” ให้แก่โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5
จำ�นวน 12 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท และ
มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนจำ�นวน 60 คนๆ
ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา
ทั้งสิ้น 420,000 บาท
• สนับสนุนการจัดอบรมเพือ่ เพิม่ พูนทักษะวิชาชีพ
และสนั บ สนุ น ในการจั ดหาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก าร
ศึ ก ษาของโครงการโรงเรี ย นจิ ต รลดา (สาย
วิชาชีพ) จำ�นวน 41,824.50 บาท

ด้านอื่นๆ

• สนับสนุนเพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างอุทยาน
ราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำ�นวน
100,000 บาท
• สนั บ สนุ น การจั ด รายการพิ เ ศษเนื่ อ งในวั น
สายใจไทย ประจำ�ปี 2558 จำ�นวน 50,000 บาท
• สนั บ สนุ น การเฉลิ ม ฉลองในโอกาสครบรอบ
75 ปี ของโรงเรียนประทีปศาสน์ ปอเนอะบ้านตาล
จ.นครศรีธรรมราช จำ�นวน 50,000 บาท
• สนับสนุนการจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศลของ
มูลนิธิรักเมืองไทย จำ�นวน 20,000 บาท
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# นวัตกรรมของเรา
(Our Innovation)

Innovation

แนวทางการสร้างการเติบโต
ด้วยนวัตกรรม

ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการวิจัย
และพัฒนา โดยมีคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องสำ�หรับ
ดำ � เนิ น การที่ ชั ด เจนตลอดจนมี ก าร
สนับสนุนงบประมาณประจำ�ปี เพื่อสร้าง
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในการสนับสนุนกิจการของ ทีโอที โดยกำ�หนดให้ สถาบันนวัตกรรม         
ทีโอที ซึ่งตั้งอยู่ ณ จังหวัดปทุมธานี เป็นหน่วยงานหลักในการวิจัยและพัฒนา พร้อมยกระดับคุณภาพงานการวิจัยและ
พัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการพัฒนาต้นแบบ มีการทดลองใช้เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพลักษณะของผลงานวิจยั ทีเ่ ป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการระบบการทำ�งาน Quality Management ระบบ ISO และผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยและ        
พัฒนาคุณค่าของงานคือ “สิ่งประดิษฐ์/ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันที่สร้างขึ้น” แล้วจึงต่อยอดด้วยการนำ�ทักษะที่มีมาใช้พัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พร้อมใช้งานจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
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TOT
Life
Guard

นอกจากดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาเป็นหลักแล้วยังดำ�เนินการสนับสนุน
เงินทุนเพือ่ ส่งเสริมพนักงานของ ทีโอที ทีข่ าดเงินทุน แต่มคี วามสนใจทีจ่ ะพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดเวทีประกวดโดยนำ�ผลงานที่จัดทำ�ขึ้น
ส่งเข้าประกวดเพือ่ ชิงรางวัล จากนัน้ จึงรวบรวมผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากการประกาศ
เกียรติคุณรางวัลต่างๆ ที่ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์และรางวัล รางวัลนักวิจัย            
ทั้งภายในและภายนอก ทีโอที ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูล       
งานวิจยั อีกทัง้ ยังให้ค�ำ ปรึกษาทางเทคนิค และการเป็นศูนย์กลางในด้านทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของ ทีโอที เพื่อสร้างเสริมความมั่นใจในบริการสื่อสารโทรคมนาคม
สถาบันนวัตกรรม ทีโอที มีการให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือ และ
งานบริการทดสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคของอุปกรณ์โทรคมนาคมมากมาย อาทิ
ห้องปฏิบตั กิ ารสำ�หรับบริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบทีไ่ ด้รบั
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การให้บริการทดสอบเครื่องส่ง
ของสถานีวิทยุชุมชนด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ Radio-Testing@TOT ซึ่งได้รับ
การรับรองจาก สำ�นักงาน กสทช. และการให้บริการตรวจสอบทดสอบทางเทคนิค
ของอุ ป กรณ์ ด้า นโทรคมนาคม ตลอดจนดู แ ลตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของ         
เครื่องมือวัดต่างๆ เปิดบริการแก่หน่วยงาน และบริษัทอื่นๆ
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นวัตกรรมเพื่อสังคมที่สำ�คัญ

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1. Power Supply AC/DC UPS เป็นชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC พร้อมชุด
ป้องกัน Surge และแหล่งจ่ายไฟ DC สำ�รอง Base Wi-net ที่ติดตั้ง
ภายนอกอาคารชุมสาย ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ 8 พอร์ต
2. TOT Optical Level Meter เป็นเครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณแสง
แบบพกพาสำ�หรับงานบำ�รุงรักษา/ข่ายสายใยแก้วนำ�แสง เป็นเครือ่ งมือ
ที่มีฟังก์ชั่นจับสัญญาณแสงที่ระดับกำ�ลังต่ำ�  ที่แสดงผลในลักษณะ     
ของความสว่างของหลอด LED
3. TOT Life Guard เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างบริการรูปแบบใหม่บน         
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้เทคโนโลยี Internet of things (IoT)         
ใน 6 ด้าน คือ 1) บ้านและที่อยู่อาศัย 2) โรงเรียน 3) สิ่งแวดล้อม      
4) ยานพาหนะ 5) พื้นที่สาธารณะ 6) สุขภาพ ที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ ทีโอที รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวติ และความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนในสังคมไทย
4. เครื่องมือสนับสนุนการให้บริการบรอดแบนด์ เป็นเครื่องมือวัดและ
ทดสอบประสิทธิภาพโครงข่ายและคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ต
โดยมีเครื่องมือที่รองรับการให้บริการผ่านโครงข่ายเส้นใยแก้วนำ�แสง
(FTTx) เช่น เครื่องมือ PON Power Meter, Optical Power Meter
และ Visual Fault Locator เป็นต้น และบริการผ่านโครงข่ายสาย
ทองแดง (ADSL, VDSL) ด้วยเครื่องมือ TOT ADSL Tester และ
TOT xDSL Tester
5. ระบบ Customer Premise Equipment : CPE เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุปกรณ์เชื่อมต่อบริการ ADSL
หรือ FTTx สำ�หรับช่วย Monitoring เพื่อแจ้งเตือนก่อนเลขหมาย       
ลูกค้าเสีย
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6. งานซ่อมและสอบเทียบ บริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการ      
สอบเทียบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005       
งานตรวจรับ งานซ่อมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ด้านไฟฟ้าและด้าน Fiber Optic แก่ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก
ทีโอที เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการเครือข่าย ตัวแทนจำ�หน่าย
เครื่องมือวัด ผู้รับจ้างดูแลระบบเครือข่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็น
เครือข่ายของสำ�นักงาน กสทช. ให้บริการทดสอบมาตรฐานทาง
เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแก่สถานีวิทยุชุมชน
7. งานทดสอบและพัฒนา ให้บริการตรวจสอบ/ทดสอบทางเทคนิคของ
อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคม
และการสื่อสาร อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์ตอนนอก อุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ ทดสอบอุปกรณ์ FTTx ตามมาตรฐาน
BBF TR-247, BBF TR-255 เป็นต้น อีกทั้งยังต้องนำ�มาใช้กับโครงข่าย
การให้บริการของ ทีโอที ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการ
นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจสอบ/ทดสอบอุปกรณ์ด้านเทคนิค      
ให้กับหน่วยงานภายนอก เป็นการยกระดับและส่งเสริมการพัฒนา      
อุ ส าหกรรมของประเทศให้ มี คุ ณ ภาพและสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ น       
ตลาดโลก ตามข้อกำ�หนดของประเทศหรือมาตรฐานสากล

TOT

Optical Level Meter

TOT

Life Guard
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CPF

FTTx
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รางวัลความสำ�เร็จด้านนวัตกรรม

1. การประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำ�ปี 2558 ในด้านรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชยระดับ
องค์กร จากอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำ�หรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดีเด่น
(สคร.) กระทรวงการคลัง

2. รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อผลงาน “AC Line
Surge Protector” จากการแข่ ง ขั น งานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
และการแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ 2015 ณ กรุ ง ไทเป
ประเทศไต้หวัน Taipei International Invention Show
& Technomart Invention Contest (INST 2015)

3. รางวัล Special Award ชื่อผลงาน “AC Line
Surge Protector” จากงานประกวดนวั ต กรรมและ              
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น านาชาติ ณ กรุ ง ไทเป ประเทศไต้ ห วั น
Taiwan Invention & Innovation Industry Association
76

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558

4. รางวัล Special Award ชื่อผลงาน “AC Line
Surge Protector” จากงานประกวดนวั ต กรรมและ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ น านาชาติ ณ กรุ ง ไทเป ประเทศไต้ ห วั น
Taiwan Invention & Innovation Industry Association
5. รางวัลสภาวิจยั แห่งชาติระดับดี ผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ชื่อผลงาน อุปกรณ์สนับสนุนงานติดตั้งและตรวจแก้
อินเทอร์เน็ต (TOT xDSL Tools) จากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (สช.)
6. รางวั ล รองชนะเลิ ศ ประกวดผลงานหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2558 ชื่อผลงาน “TOT Life Guard”
โดย ทีโอที
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# GRI Content
Index
GRI Report Self-Declaration:

TOT 2015 Sustainability Report was prepared based on the GRI G3.1 Guidelines. This report is                      
a self-declared C level report according to the GRI application level check.
Fully reported
Partially reported
Not reported
				
Indicator
Description
1. Strategy and Analysis

Reporting Status

1.1 Statement from the most senior decision-maker of the Organization
1.2 Description of key impacts, risks, and opportunities

		

2. Organizational Profile

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Name of the organization
Primary brands, products, and/or services.
Operational structure of the organization
Location of organization’s headquarters.
Countries where the organization operates
Nature of ownership and legal form.
Markets served
Scale of the reporting organization
Significant changes during the reporting period regarding size, structure,
or ownership.
2.10 Awards received in the reporting period.
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Indicator
3. Report Parameters

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Description

Reporting Status

Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) for information provided
Date of most recent previous report (if any)
Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
Contact point for questions.
Process for defining report content
Boundary of the report
Any specific limitations on the scope or boundary of the report
Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, etc.
Data measurement techniques and the bases of calculations
Explanation of effect of re-statements of information provided previously
Significant changes in scope, boundary, or measurement methods
Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report
Policy and current practice on seeking external assurance for the report

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

4. Governance, Commitments, and Engagement

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Governance structure of the organization
Indicate if Chair of the board is also an executive officer
The board members that are independent and/or non-executive members
Ways for shareholders and employees to provide recommendations or direction
Link between compensation of board and management with performance
Processes in place for the board to ensure conflicts of interest are avoided
Process for determining the qualifications and expertise of the board
Internally developed statements of mission or values, codes of conduct,
& principles
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Indicator

Description

Reporting Status

4.9 Procedures of the board for overseeing identification and management
of performance
4.10 Processes for evaluating the boards own performance, particularly with
respect to economic, environmental, and social performance.
4.11 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle
is addressed
4.12 Externally developed economic, environmental, and social charters,
principles
4.13 Memberships in associations (such as industry associations) and/or
national/international advocacy organizations.
4.14 List of stakeholder groups engaged by the organization
4.15 Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage
4.16 Approaches to stakeholder engagements
4.17 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder
engagement

		
		
		

Economic
Aspects: Economic performance

EC1 Direct economic value generated and distributed
EC2 Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s
activities due to climate change
EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations
EC4 Significant financial assistance received from government
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Indicator
Description
Aspects: Market presence

EC5 Range of ratios of standard entry level wage by gender compared to
local minimum wage
EC6 Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers
EC7 Local hiring and proportion of senior management hired from the local
community

Reporting Status

		

Aspects: Indirect economic impacts

EC8 Development and impact of infrastructure provided primarily for public benefit
EC9 Understanding and describing significant indirect economic impacts

		

Environmental
Materials

EN1 Materials used by weight or volume
EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials

		
		

Energy

EN3
EN4
EN5
EN6
EN7

Direct energy consumption by primary energy source
Indirect energy consumption by primary source
Energy saved due to conservation and efficiency improvements
Energy-efficient or renewable energy products and services
Indirect energy consumption reduction initiatives and results
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Indicator
Water

Description

Reporting Status

EN8 Total water withdrawal by source
EN9 Water sources significantly affected by withdrawal of water
EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused

		
		
		

Biodiversity

EN11 Location and size of land by protected areas and areas of high
biodiversity value
EN12 Description of significant impacts of activities, products and services
on biodiversity
EN13 Habitats protected or restored
EN14 Managing impacts on biodiversity
EN15 IUCN Red List species and other list species with habitats affected
by operations

		
		

Emissions, effluents, and wastes

EN16
EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25
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Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight
Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight
Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved
Emissions of ozone-depleting substances by weight
NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight
Total water discharge by quality and destination
Total weight of waste by type and disposal method
Total number and volume of significant spills
Weight of waste deemed hazardous
Details of water and habitats significantly affected by discharges
of water and runoff
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Indicator
Products and services

Description

Reporting Status

EN26 Initiatives and extent of environmental impacts of products and
services mitigation
EN27 Percentage of products sold and their packaging materials reclaimed
by category
Compliance

EN28 Significant fines and non-monetary sanctions for non-compliance
with environmental law
		
Transport

EN29 Significant environmental impacts of transporting products etc.
and workforce
EN30 Total environmental protection expenditures and investments by type

		

Social : Labour Practices and Decent Work
Employment

LA1 Total workforce by employment type, employment contract,
and region broken down by gender
LA2 Total number and rate of new employee hires and employee
turnover by age group, gender, and region
LA3 Benefits for full-time employees not provided to temporary or part-time
LA15 Return to work and retention rates after parental leave, by gender

		
		

Labour/Management relations

LA4 Percentage of employees covered by collective bargaining agreements
LA5 Minimum notice period(s) regarding significant operational changes
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Indicator
Description
Occupational health and safety

Reporting Status

LA6 Percentage of total workforce in formal management-worker health
and safety committees
LA7 Rates of injury, occupational diseases, lost days and absenteeism,
& number of work-related fatalities by region and by gender
LA8 Education, training, Counseling, prevention, and risk-control programs
in place to assist workforce members, their families, or community members
regarding serious diseases
LA9 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions

		

Training and education

LA10 Average hours of training per year per employee by gender and by
employee category
LA11 Programs for skills management and lifelong learning that support the
continued employability of employees and assist them in managing
career endings
LA12 Percentage of employees with regular performance & career
development reviews by gender
Diversity and equal opportunity

LA13 Composition of governance bodies and breakdown of employees
per employee category according to gender, age group, minority
group membership, and other indicators of diversity
Equal remuneration for men and women

LA14 Ratio of basic salary and remuneration of women to men by employee
category
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Indicator
Description
Social : Human Rights
Investment and Procurement Practices

Reporting Status

HR1 Percentage and total number of significant investment agreements
and contracts that include human rights clauses or that have
undergone human rights screening
HR2 Percentage of significant suppliers, contractors, and other business
partners that have undergone human rights screening and actions taken.
HR3 Total hours of employee training on policies and procedures in human rights
Non-discrimination

HR4 Total number of incidents of discrimination and corrective actions taken

		

Freedom of association and collective bargaining

HR5 Operations identified in which the right to exercise freedom of
association and collective bargaining
Child labor

HR6 Operations identified as having significant risk for incidents of child
labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor.
Forced and compulsory labor

HR7 Operations and significant suppliers with significant risk of forced or
compulsory labor
Security practices

HR8 Percentage of security personnel trained in the organization’s policies
or procedures concerning aspects of human rights that are relevant
to operations
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Indicator
Indigenous rights

Description

Reporting Status

HR9 Incidents of violations involving rights of indigenous people & actions taken

		

Assessment

HR10 Percentage of total number of operations that have been subject
to human rights reviews and/or impact assessment
Remediation

HR11 Number of grievances related to human rights files, addressed, and
resolved through formal grievance mechanisms
Social : Society
Local Communities

SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement
impact assessments, and development programs
SO9 Operations with significant potential or actual negative impacts on
local communities.
SO10 Prevention and mitigation measures implemented in operations with
significant potential or actual negative impacts on local communities.
Corruption

SO2 Percentage and total number of business units analyzed for risks related
to corruption
SO3 Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption
policies and procedures
SO4 Actions taken in response to incidents of corruption
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Indicator
Public Policy

Description

Reporting Status

SO5 Public policy positions and participation in public policy development
and lobbying
SO6 Total value of financial and in-kind contributions to political parties,
politicians, and related institutions by country
Anti-Competitive Behavior

SO7 Total number of legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust,
and monopoly practices and their outcomes
Compliance

SO8 Monetary value of significant fines and total number of non-monetary
sanctions for non-compliance with laws and regulations
Social : Product Responsibility
Customer Health and Safety

PR1 Life cycle stages in which health and safety impacts of products
and services are assessed for improvement, and percentage of
significant products and services categories
PR2 Incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes
on health and safety impacts of products and services during
their life cycle, by type of outcomes
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Indicator
Description
Product and Service Labeling

Reporting Status

PR3 Type of product and service information required by procedures,
and percentage of significant products and services subject to such
information requirements
PR4 Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes concerning product and service information and
labeling, by type of outcomes
PR5 Practices related to customer satisfaction, including results of surveys
measuring customer satisfaction
Marketing Communications

PR6 Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related
to marketing communications, including advertising, promotion, and
sponsorship
PR7 Total number of incidents of non-compliance with regulations and
voluntary codes on marketing communications, including advertising,
promotion, and sponsorship by type of outcomes
Customer Privacy

PR8 Total number of substantiated complaints regarding breaches of
customer privacy and losses of customer data
Compliance

PR9 Monetary value of significant fines for non-compliance with laws
and regulations concerning the provision and use of products and services
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Indicator
Internal Operations
Investment

Description

Reporting Status

IO1 Capital investment in telecommunication network infrastructure broken
down by country/region
IO2 Net costs for service providers under the Universal Service Obligation
when extending service to geographic locations and low-income
groups, which are not profitable. Describe relevant legislative and
regulatory mechanisms
		
Health and Safety

IO3 Practices to ensure health and safety of field personnel involved in
the installation, operation and maintenance of masts, base stations,
laying cables and other outside plant. Related health and safety
issues include working at heights, electric shock, exposure to EMF
and radio frequency fields, and exposure to hazardous chemicals.
IO4 Compliance with ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) standards on exposure to radiofrequency (RF)
emissions from handsets.
IO5 Compliance with ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection) guidelines on exposure to radiofrequency (RF)
emissions from base stations.
IO6 Policies and practices with respect to Specific Absorption Rate (SAR)
of handsets.
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Indicator
Infrastructure

Description

Reporting Status

IO7 Policies and practices on the siting of masts and transmission sites
including stakeholder consultation, site sharing, and initiatives to reduce
visual impacts. Describe approach to evaluate consultations and quantify
where possible.
IO8 Number and percentage of stand-alone sites, shared sites, and sites
on existing structures.
		
Providing Access
Access to Telecommunication Products and Services: Bridging
the Digital Divide

PA1 Policies and practices to enable the deployment of telecommunications
infrastructure and access to telecommunications products and services
in remote and low population density areas. Include an explanation
of business models applied.
PA2 Policies and practices to overcome barriers for access and use of
telecommunication products and services including: language, culture,
illiteracy, and lack of education, income, disabilities, and age. Include
an explanation of business models applied.
PA3 Policies and practices to ensure availability and reliability of
telecommunications products and services and quantify, where
possible, for specified time periods and locations of down time.
PA4 Quantify the level of availability of telecommunications products
and services in areas where the organization operates. Examples include:
customer numbers/market share, addressable market, percentage of
population covered, percentage of land covered.
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Indicator

Description

Reporting Status

PA5 Number and types of telecommunication products and services provided
to and used by low and no income sectors of the population. Provide
definitions selected. Include explanation of approach to pricing,
illustrated with examples such as price per minute of dialogue/bit of data
transfer in various remote, poor or low population density areas.
PA6 Programs to provide and maintain telecommunication products and
services in emergency situations and for disaster relief.
Access to Content

PA7 Policies and practices to manage human rights issues relating to
access and use of telecommunications products and services. For example:
• Participation in industry initiatives or individual initiatives related
to Freedom of Expression
• Legislation in different markets on registration, censorship, limiting access,
• Interaction with governments on security issues for surveillance purposes
• Interaction with national and local authorities and own initiatives to restrict
criminal or potentially unethical content.
• Protecting vulnerable groups such as children.
Customer Relations

PA8 Policies and practices to publicly communicate on EMF related issues.
Include information provides at points of sales material
PA9 Total amount invested in programs and activities in electromagnetic field
research. Include description of programs currently contributed to and
funded by the reporting organization.
PA10 Initiatives to ensure clarity of charges and tariffs.
PA11 Initiatives to inform customers about product features and applications
that will promote responsible, efficient, cost effective, and environmentally
preferable use.
รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2558

		

91

Indicator
Technology Applications
Resource Efficiency

Description

Reporting Status

TA1 Provide examples of the resource efficiency of telecommunication products
and services delivered.
TA2 Provide examples of telecommunication products, services and applications
that have the potential to replace physical objects (e.g. a telephone book
by a database on the web or travel by video conferencing)
TA3 Disclose any measures of transport and/or resource changes of customer
use of the telecommunication products and services listed above.
Provide some indication of scale, market size, or potential savings.
TA4 Disclose any estimates of the rebound effect (indirect consequences)
of customer use of the products and services listed above, and lessons
learned for future development. This may include social consequences
as well as environmental
TA5 Description of practices relating to intellectual property rights and open
source technologies.
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