TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

99

100 TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

Sustainable
Development
Goals (SDGs)

สารบัญ
		
04
สารกรรมการผู้จัดการใหญ่
06

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

		08
ธุรกิจของเรา
08
11
11
12
12   
12   
13   
14  
15

ภาพรวมของบริษัท
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ธุรกิจของ ทีโอที
1. บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Hard Intrastructure)
2. บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ (Fixed Line)
3. บริการบรอดแบนด์ (Broadband)
4. บริการดิจิทัล (Digital Service)
5. โครงการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

18

		

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา
  
  
   
   
   
   
  
   

20
20
20

1) มิติเศรษฐกิจ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- คณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
- หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
- การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
- โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที

30

		
52

		

นวัตกรรมของเรา
30
30   
32   
32   
33   

- แนวทางการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม
- การดำ�เนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา
- การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม
- รางวัลนวัตกรรม
- ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

34
34
34
34
35
36
37
38
39

2) มิติสิ่งแวดล้อม
การคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา
- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การนำ� ICT มาใช้
- การบริหารจัดการน้ำ�
- การบริหารจัดการพลังงาน
- การบริหารจัดการขยะ
- การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

40
40
40
43
44

3) มิติสังคม
บุคลากรของเรา
- นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์
- ข้อมูลบุคลากร
- การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และ
สวัสดิภาพ
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ลูกค้า
- การส่งเสริมความผูกพันพนักงาน
- การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมกิจกรรม
- การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

48
49
49
50

ลูกค้าของเรา
53
54
56
57
57

-

แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การจัดการข้อร้องเรียน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ

		
58
การสนับสนุนชุมชนของเรา
59

60
60
60
62
66
         
69
69
75
79
80
83
83
84
86
87
87
88

- คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ด้านการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล
- แผนงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- แผนงานสุขศาลาพระราชทาน
- แผนงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)
2. ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ
- แผนงาน TOT Young Club
- แผนงาน ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทย
สู่ยุคดิจิทัล
- แผนงานต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform
- การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- แผนงาน Green ICT
- แผนงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
- แผนงานพัฒนาปรับเปลี่ยนตู้โทรศัพท์สาธารณะ
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
- แผนงานวิจัยและพัฒนาสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงทนไฟ
- แผนงานสนับสนุนหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช
ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI  (GRI Content Index)

สารกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
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บริ ษั ท ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน) เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมและดิจทิ ลั ชัน้ นำ�ของประเทศ บริหารกิจการ
โดยมุ่ ง เน้ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส รั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นในฐานะ
องค์กรระดับประเทศเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ รวมถึง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศ
ตามนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล มุ่ ง มั่ น สร้ า งสรรค์
นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนไทย
ในยุคดิจิทัล

บมจ.ที โ อที กำ � หนดทิ ศ ทางและวางกลยุ ท ธ์ ด้ า น
ความยั่งยืนในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) สอดคล้องตามบริบทและเป้าหมาย
ตามหลักสากล Sustainable Development Goals (SDGs)
สามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิม่
และต่ อ ยอดทางธุ ร กิ จ และสั ง คมไปพร้ อ มกั น ได้ จั ด ทำ �
แนวทางการดำ�เนินงานโดยนำ�สมรรถนะหลักขององค์กร
ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจทิ ลั ของประเทศ
มาสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาประเทศด้ า นการศึ ก ษา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ
อาทิ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการ
TOT YOUNG CLUB โครงการสุ ข ศาลาพระราชทาน
โครงการ Green ICT รวมถึงดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ของ
สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้
เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และขับเคลื่อนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผล
ต่อการดำ�เนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ทีโอที
มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจด้วยความตั้งใจและส่งมอบ
คุณภาพการบริการเพือ่ ร่วมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน
แก่สังคมไทยตลอดไป

(นายพิพัฒน์ ขันทอง)

กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ระยะเวลาบริหารงาน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน

3

2

1

4

1. นายยอดพจน์  วงศ์รักมิตร

4. นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์

2. นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข

5. นายพิพัฒน์  ขันทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ

3. นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ

5

อำ�นาจหน้าที่
กำ�หนดและทบทวนให้มีหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ให้ มี น โยบาย และเป้ า หมายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีชัดเจน กำ�หนดรูปแบบการบริหาร
และควบคุมบริษทั   ส�ำ หรับใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินการของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และใช้เป็นแนวปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและพนักงาน
เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำ�หนดไว้

กำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น กิ จ การของบริ ษั ท
ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่าง ๆ รวมถึง
ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก
การกำ�กับดูแลกิจการที่บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) และหน่ ว ยงานราชการที่ มี ห น้ า ที่
กำ�กับดูแลกำ�หนดขึ้น โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง  เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน) และสอดคล้ อ งกั บ
หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ เ ป็ น มาตรฐาน
สากล

กำ�หนดแนวทางและวางนโยบายดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และเหมาะสมกับธุรกิจ
บริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) รวมทัง้ สอดคล้อง
กับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐาน
สากล

ให้ มี อำ � นาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
คณะทำ�งาน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
เพื่อช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำ�งาน
ได้ตามความเหมาะสม

ให้ พ นั ก งานและหรื อ เชิ ญ บุ ค คลภายนอก
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสาร
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประโยชน์ ในการดำ � เนิ น การ
ตามอำ�นาจหน้าที่

รายงานผลการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริ ษั ท ที โ อที จำ � กั ด (มหาชน) พร้ อ มทั้ ง
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามความเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
รวมถึ ง การกำ � กั บ ดู แ ลการเสนอข้ อ มู ล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียและสาธารณชน

รายงานผลการดำ � เนิ น การด้ า นความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)

กำ�หนดนโยบายและกำ�กับการเสริมสร้างและ
รั ก ษาภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร รวมทั้ ง กำ � หนด
นโยบายและกำ�กับการสื่อสารภายในองค์กร
และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
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ธุรกิจของเรา

ภาพรวมของบริษัท
การดำ�เนินงานของ ทีโอที ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมธุรกิจที่ท้าทาย โดยเฉพาะ      
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนการขยายตั ว ของการแข่ ง ขั น ในตลาดที่
เกี่ ย วเนื่ อ งกิ จ การโทรคมนาคมที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง
การดำ�เนินตามนโยบายรัฐบาลโดยการควบรวมกิจการ
ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
ที่ อ าจทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ที โ อที ขาดความ
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ของลู ก ค้ า ในช่ ว ง
เปลี่ยนผ่าน ล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจ และสถานภาพทางการเงินในภาพรวม
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้ ทีโอที ต้องเร่ง
ปรับตัว และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้ ง สภาพแวดล้ อ มที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ภายในและภายนอก
องค์กร ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ ได้
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การดำ � เนิ น งานของ ที โ อที ตั้ ง แต่ ปี 2562 เป็ น ต้ น ไป อยู่ ภ ายใต้ ปั จ จั ย แวดล้ อ มธุ ร กิ จ ที่
ท้ า ทาย โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ตลอดจนการ
ขยายตั ว ของการแข่ ง ขั น ในตลาดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกิ จ การโทรคมนาคมที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น รวมถึ ง
การดำ�เนินตามนโยบายรัฐบาล โดยการควบรวมกิจการ ทีโอที และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน) ที่ อ าจทำ � ให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ที โ อที ขาดความต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ ความ
เชื่อมั่นของลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน

จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ทำ�ให้ ทีโอที ต้องเร่งสร้างรายได้ในธุรกิจ
ที่ กำ � ลั ง ดำ � เนิ น อยู่ แ ละมี แ นวโน้ ม เติ บโตอย่ า งธุ ร กิ จ
Broadband และธุรกิจ Digital Service การสรรหา
พันธมิตรร่วมดำ�เนินธุรกิจ และการขยายฐานลูกค้า
สำ�หรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ตลอดจน
พัฒนาสินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ขององค์กร
ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงาน
ในแต่ละด้านให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษทั เอกชน
ที่มีความคล่องตัวสูง
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�การให้บริการโทรคมนาคม
และบริการดิจิทัลของประเทศ

พันธกิจ
1. สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับ
การให้บริการแก่ลูกค้า
2. ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
3. เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลื่อน		
เศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล
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ค่านิยม

Innovation

สรรค์สร้างนวัตกรรม

Operation
Excellence

ทำ�งานมุ่งความเป็นเลิศ

Transparency
& Integrity
ซื่อสัตย์ โปร่งใส

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ทีโอที มีกลยุทธ์การดำ�เนินงานเพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็นผูใ้ ห้
บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลแก่ลูกค้าตามกลุ่ม
บริการที่สำ�คัญ ได้แก่ บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการ
โทรศัพท์ประจำ�ที่ บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสายและ
ไร้สาย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการสื่อสารข้อมูล
บริการ Digital Service และบริการ ICT Solution
รวมถึงการดำ�เนินการโครงการเพื่อตอบสนองนโยบาย
ภาครัฐ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการ USO
โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC)
โครงการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละเมืองเศรษฐกิจเป็น Smart City
เป็นต้น

ทีโอที ได้กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานเป็น 5
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้
1. ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมของประเทศ
3. ขยายการให้บริการบรอดแบนด์ทั้งทางสายและ
ไร้สาย
4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
5. ใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรและคลี่ น ความถี่ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ธุรกิจของ ทีโอที
1. บริการโครงสร้างพื้นฐาน
(Hard Infrastructure)
กลุ่มบริการโครงสร้างพื้นฐานมีบทบาทสำ�คัญต่อบริษัท
ในการขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจของ ทีโอที ให้สามารถ
ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพ
ในการให้บริการ พร้อมทั้งลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับสภาวะตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบัน ทีโอที มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพื้นฐานหลักๆ เพื่อใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
1.1 เสาโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกัน
กว่ า 25,000 ต้ น จึ ง มี ศั ก ยภาพและความพร้ อ มที่ จ ะ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการโทรคมนาคม
ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่าย 3G และ 4G
ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาด Mobile
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้สรรหาพันธมิตรเพื่อ
ร่วมดำ�เนินธุรกิจด้วยการลงนามสัญญากับบริษัทในกลุ่ม
ADVANC เช่าใช้โครงข่ายและอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม
1.2 โครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดิน ครอบคลุมพื้นที่ของ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกเมืองใหญ่ในเขตภูมภิ าคจำ�นวน
25,000 Duct-km และมีท่อว่างที่จะนำ�ไปให้บริการได้
ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้จาก
การให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นมาเช่าใช้ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
บ้านเมืองให้สวยงามเพื่อรองรับการเป็น “มหานครแห่ง
อาเซี ย น” จึ งสั่ งการให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และ ทีโอที ทำ�การรื้อย้ายสายไฟฟ้าและ
สายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด
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1.3 ที่ดินและอาคารสถานีโทรคมนาคม พร้อมทั้ง
สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ในระดับจังหวัด 76 แห่ง และ
ระดับภาค (Network Switching Center : NSC) 13 แห่ง
พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าติดตั้ง
อุปกรณ์ดา้ นโทรคมนาคม ปัจจุบนั ทีโอที ถือครองโฉนดทีด่ นิ
กว่า 4,000 โฉนด (2,953 แปลง) โดยมีแผนการคัดเลือก
ทีด่ นิ ทัง้ ในเขตนครหลวงและภูมภิ าคทีต่ งั้ อยูใ่ นทำ�เลทีด่ ี และ
มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ให้เช่า
ในระยะยาวได้
1.4 กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ เช่น บริการ DATA LLI Eco LLI เส้นใยแก้ว
Broadcast และวงจรระหว่างประเทศ
2. บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ (Fixed Line)
ทีโอที ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่รายใหญ่
เพียงรายเดียวทั้งในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค โดยมี
ส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 99 ภายหลังจากการสิ้นสุด
สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ระหว่าง ทีโอที กับ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) (True) ในปี 2560
และการล้มละลายของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำ�กัด (มหาชน)
(TT&T) ทำ�ให้ ทีโอที มีเลขหมายโทรศัพท์ประจำ�ทีท่ ตี่ อ้ งดูแล
ทั่วประเทศทั้งหมดกว่า 3 ล้านเลขหมาย โดยให้บริการ
ทั้งในรูปแบบ Normal Phone และ Broadband Phone
ด้วยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ทีม่ คี ณุ ภาพด้านเสียง
ดีเทียบเท่าโทรศัพท์ประจำ�ที่รูปแบบ Normal Phone
อย่างไรก็ดีแม้ว่ารายได้จากการให้บริการมีแนวโน้ม
ลดลงแต่ ทีโอที ยังมีขอ้ ได้เปรียบในการเป็นผูใ้ ห้บริการหลัก
ของประเทศที่มีฐานลูกค้าจำ�นวนมาก จำ�เป็นต้องรักษา
รายได้บริการนี้ไว้ จากการปรับปรุงชุมสาย SPC เดิมเป็น
Softswitch และนำ�เทคโนโลยีบรอดแบนด์สื่อสารไร้สาย
(Fixed Wireless Broadband : FWB) มาให้บริการโทรศัพท์
ประจำ�ที่ในรูปแบบ FWB to Softswitch ตามแผนงาน
การปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำ�ที่จาก 9 หลัก
เป็น 10 หลัก และแผนงานยกเลิกชุมสาย SPC ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพชุมสายทำ�ให้สามารถให้บริการดีขึ้นและ
ลดต้นทุนการดำ�เนินงานระยะยาวได้

3. บริการบรอดแบนด์ (Broadband)
ที โ อที มี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารบรอดแบนด์
ทั้งทางสายและไร้สาย ดังนี้
3.1 บริการ Terrestrial Broadband Network
เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลผ่าน
คู่สายทองแดง หรือสาย Optical Fiber Cable (OFC)
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้บริการในรูปแบบของบริการ
xDSL สำ�หรับข่ายสายที่เป็นทองแดง และบริการ FTTx
สำ�หรับการให้บริการผ่าน OFC สามารถรองรับความเร็วได้
สูงถึง 1,000 Mbps โดยมุ่งเน้นการทำ�ตลาดเชิงรุกด้วย
รูปแบบรายการส่งเสริมการขายที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บริการทั่วไป ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรธุรกิจ
ขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3.2 บริการ Fixed Wireless Broadband (FWB)
เป็ น บริ ก ารบรอดแบนด์ ไ ร้ ส ายบนคลื่ น ความถี่ แ บบ
Unlicensed band และ Licensed band คลื่นความถี่
2300 MHz โดยนำ�ขีดความสามารถของระบบการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มาให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบ
ประจำ�ที่ ตอบสนองความต้องการและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ให้ลกู ค้าทีต่ อ้ งการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายใต้พนื้ ทีค่ รอบคลุม
ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี LTE
ทำ�ให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มที่ต้องการ

ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงในระดับ 10 - 30 Mbps และ
มี เ สถี ย รภาพในการใช้ ง านสู ง เที ย บเท่ า กั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต
ทางสาย รองรั บ การให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะกึ่ ง เคลื่ อ นที่
(Normadic) ซึ่ ง เหมาะกั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ที่ ต้ อ งการใช้
อินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราวในสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรม
หรือออกบูธแสดงสินค้า มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อแย่ง
ส่ ว นแบ่ ง การตลาดด้ ว ยราคาที่ ต่ำ �กว่ า คู่ แ ข่ ง แต่ คุ ณ ภาพ
เที ย บเท่ า หรื อ สู ง กว่ า รวมถึ ง การนำ � เสนอ Package
ในลักษณะ Home Broadband
3.3 บริการ Moblie Network เป็นบริการในรูปแบบ
Mobile Wireless Broadband (MWB) บนคลื่นความถี่
2100 MHz และ 2300 MHz
		 อย่างไรก็ดี ทีโอที มุง่ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
บริการซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ลูกค้ายกเลิกบริการและ
พัฒนาคุณภาพของโครงข่าย Core Network ให้พร้อม
รองรับการให้บริการแก่ลกู ค้าทัง้ ลูกค้าใหม่และลูกค้ารายเดิม
ที่ต้องการขยายความเร็วและแบนด์วิธมากขึ้น ตลอดจน
การสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมดำ�เนินธุรกิจด้วยการลงนาม
สัญญาดำ�เนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทีโอที กับ บริษัท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) (AIS) และ
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 และระหว่าง
ทีโอที กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำ�กัด (DTN) และ
บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ทำ�ให้ ทีโอที
มีความพร้อมในการให้บริการโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ งั้ ในรูปแบบ
Mobile Wireless Broadband (MWB) และ Fixed Wireless
Broadband (FWB) บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ
2300 MHz รองรับบริการขายส่ง (Voice & Data) กับ
พันธมิตรด้านการขายที่มี License แบบ Full MVNO
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4. บริการดิจิทัล (Digital Service)
กลุ่มบริการดิจิทัล (Digital Service) ประกอบด้วย
บริการ Cloud Business Service, Cyber Security,
Application & Software, Digital Infrastructure และ ICT
Solution & Manage Service ซึ่งมีลักษณะรูปแบบของ
บริการ ดังนี้
4.1 บริการ Cloud Business Service เป็นบริการ
ออกแบบหรือร่วมออกแบบ Digital Platform/ Digital
Solution บนเครือข่าย Cloud ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับ
ความต้องการใช้งานของหน่วยงานหรือองค์กร ประกอบด้วย
		 - บริการโครงสร้างพืน้ ฐาน Cloud/Infrastructure
as a Service เป็นการให้บริการ Cloud VPS และ
Co-location ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013
		 - บริการออกแบบและสร้าง Digital Solution
ที่ครบวงจรเชื่อมโยงระบบให้สนับสนุนการใช้งานของลูกค้า
ในรูปแบบ Application ผ่าน Web และ Smart Devices
		 - บริการ SD-WAN เป็นโซลูชนั่ ด้าน Cloud-base
WAN สำ�หรับเชื่อมต่อสำ�นักงานแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน
ผ่าน Data Center โดยใช้เทคโนโลยี SDN (Softwaredefined Networking) ในการบริหารจัดการ
4.2 บริ ก าร Application & Software เป็ น
การให้บริการโดยมุ่งเน้นการพัฒนา Application บน
ระบบคลาวด์ และบริการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบคลาวด์ (CCTV on Cloud)
เพือ่ ให้สามารถบริหารจัดการทำ�งานภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพและเกิด ประโยชน์สูงสุด รองรับการใช้งาน
บนอุปกรณ์ที่หลากหลายทั้ง PC, Laptop, Tablet และ
SmartPhone
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4.3 บริการ Cyber Solution เน้นการให้บริการ
ที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการปกป้องภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์
(Cyber Protection : DDoS Protection) บริการป้องกัน
การโจมตี บ นเว็ บไซต์ ด้ ว ยระบบ (Web Application
Firewall, Virtual Firewall, Anti-virus on Cloud และ
IPS/APT) บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Log
Management) บริการวางแผนและแก้ไขเพือ่ รับสถานการณ์
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Management Security Service
(MSS) รวมถึงบริการให้คำ�ปรึกษาและอบรม (IT Security/
Training)
4.4 บริการ ICT Solution & Manage Service
เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร
(Total Solution) โดยครอบคลุมงานออกแบบโซลูชั่นจัดหา
อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า การประสานงาน
การติดตั้งบริการหลักของ ทีโอที รวมถึงการบริหารจัดการ
ระบบหรือเครือข่ายภายในของลูกค้า

นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีความพร้อมในการให้บริการ
จากทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ Service & Security Operation Center
(SSOC) ในการเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมี
บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการออกแบบและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลาย นับเป็นความพร้อม
ในทุกมิติที่สามารถรองรับและสนับสนุนการดำ�เนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
5. โครงการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
5.1 โครงการแผนงานยกระดั บโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ต
ประชารัฐ)
		 ทีโอที ให้บริการต่อเนื่องจากปี 2561 ครอบคลุม
การบริหารจัดการและบำ�รุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ ว รวมถึ ง รองรั บ การขยายโครงข่ า ย
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต (Big Rock)
		 โครงการภาครั ฐ ที่ ต้ อ งการสร้ า งโอกาสให้ แ ก่
ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข
การเกษตร และอืน่ ๆ ทีร่ ฐั จะจัดให้มแี ละให้บริการในรูปแบบ
ดิจิทัลในอนาคต อันนำ�ไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)
จึงได้จดั ทำ�โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ งโครงข่ า ยที่ เ ป็ น เทคโนโลยี แ บบเก่ าให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (Fiber
Optic) ไปยังโรงเรียน และโรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มี
โครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง และขยายความจุ
อิ น เทอร์ เ น็ ต (Bandwidth) ให้ กั บโรงพยาบาลเพื่ อ
รองรั บการตรวจรั กษาทางไกล (TeleMedicine) โดย
จะไม่ ดำ � เนิ น การทั บ ซ้ อ นกั บ พื้ น ที่ ที่ สำ � นั ก งาน กสทช.
รับผิดชอบอยู่

5.3 โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
		 ประเทศไทยมี แ ผนการพั ฒ นาตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาตามนโยบาย
Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ตี่ อ่ ยอดความสำ�เร็จ
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern
Seaboard โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน
ซึ่ ง จะเป็ น การยกระดั บ อุ ต สาหกรรมของประเทศ
เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน และทำ�ให้เศรษฐกิจของไทย
เติบโตในระดับโลกได้ในระยะยาว มีการยกระดับในเขตพืน้ ที่
3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก (EEC)
ซึ่งประกอบด้วย
		 1) แผนงาน Infrastructure EEC
		 2) แผนงานโครงสร้างพื้นฐาน (5G Platform
			 Testbed) สำ�หรับการทดสอบในพื้นที่ EEC
		 3) แผนงาน Smart City
		 4) แผนพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ อุ ต สาหกรรม
			 การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC
		 5) แผนงานปรับปรุงสื่อสัญญาณ (รองรับการ
			 ปรับปรุงโครงข่ายบรอดแบนด์)
		 6) แผนพัฒนาและยกระดับโครงข่ายบรอดแบนด์
			 ความเร็วสูงภายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC
TOT CSR
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5.4 โครงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zones : SEZs)
		 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic
Zones : SEZs) ถูกกำ�หนดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการนำ�ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับ
รายได้ แ ละคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และแก้ ปั ญ หา
ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยได้มีการประกาศพื้นที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษระยะแรกในเดื อ นมกราคม 2558
จำ�นวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาใน
เดือนเมษายนปีเดียวกันได้ประกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพิ่ ม เติ ม อี ก จำ � นวน 5 เขต ประกอบด้ ว ย เขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม
และนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษรัฐบาลได้กำ�หนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้สิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งศูนย์
บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน
และด้านแรงงาน พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและด่านศุลกากร
รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร
5.5 แผนพัฒนาโครงข่าย 5G
		 รั ฐ บาลได้ สั่ ง การให้ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (สำ�นักงาน กสทช.) หารือภาคเอกชน
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 5G และประกาศว่าจะมี 5G
ภายในปี 2563 ซึ่ง 5G จะเป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนา
Internet of Things (IoT) และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
ทีส่ �ำ คัญต่างๆ ทีโอที มีเป้าหมายการทำ� 5G Infrastructure
& Network Sharing ในลักษณะ Large Scale โดยการนำ�
คลื่น 2300 MHz ของ ทีโอที ที่มีความกว้างคลื่น 60 MHz
ของฝ่ายความมั่นคงที่มีความกว้างคลื่น 30 MHz และของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) ที่มีความกว้าง
คลื่น 10 MHz รวม 100 MHz มาใช้ในธุรกิจ 5G โดย
ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
(มหาชน) (DTAC) ในการอัพเกรดโครงข่าย 4G เดิม
ให้เป็น 5G แล้วนำ�ผลปริมาณความจุที่ได้แบ่งปันกันใช้งาน
อย่ า งไรก็ ดี เ พื่ อให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นแผนงานอย่ า งเป็ น
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รูปธรรม ทีโอที ได้รว่ มประมูลคลืน่ ความถี่ 5G เมือ่ วันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประมูล ทีโอที ได้รบั การจัดสรร
คลื่นความถี่ 26 MHz จำ�นวน 4 ชุด ในย่านความถี่
26.4 - 26.8 GHz ซึง่ ทีโอที มีแผนดำ�เนินงานเพือ่ ให้บริการ
5G ร่วมกับภาครัฐทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และ
ร่วมสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจด้านอื่นๆ
5.6 แผนงาน Family Doctor Health Information
Exchange (HIE) Platform
		 เพื่อจัดทำ�ต้นแบบ (Prototype) ระบบยืนยัน
ตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information
Exchange (HIE) Platform เพื่อรองรับการดำ�เนินงานตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และ
ทำ�การทดสอบระบบดังกล่าว (Proof of Concept) กับ
โรงพยาบาล คลีนิคหมอครอบครัวและหน่วยบริการทาง
การแพทย์ในพื้นที่โครงการนำ�ร่อง (Pilot Project) เพื่อให้
เกิดความเชือ่ มัน่ ในการยืนยันตัวตนของประชาชนผูร้ บั บริการ
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมถึง
การจัดส่ง การคุ้มครอง และการจัดการข้อมูลสุขภาพของ
ประชาชนผู้รับบริการก่อนขยายขอบเขตการดำ�เนินงาน
เพิ่ ม เติ ม ในระดั บ จั ง หวั ด กลุ่ ม จั ง หวั ด ภู มิ ภ าค และ
ทั่วประเทศต่อไป

ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
รายงานฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ�เสนอแนวทางและ
การดำ�เนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืน ทีโอที ได้ดำ�เนินการ
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยแยกจากรายงานประจำ �ปี 2562
(Annual Report 2019) มีระยะเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานฉบับนี้กำ�หนด
ให้ คำ�ว่า “ทีโอที” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2562 นี้ ทีโอที ได้จัดทำ�รายงาน
การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นปีที่ 7
ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการดำ�เนินงานความรับผิดชอบ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที
เนื้อหาของรายงาน
ในการจัดทำ�รายงานฉบับนี้ ทีโอที นำ�ข้อมูลส่วนหนึ่ง
จากรายงานผลการดำ�เนินงาน (OPR : Organization
Performance Report) ปี 2562 มานำ�เสนอ ได้มีการ
ทบทวนและกำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)
ที่มีส่วนสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ทีโอที
อี ก ทั้ ง การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
การดำ�เนินงานและบทบาทสำ�คัญในกระบวนการทำ�งาน
ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
กลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนที่ได้นำ�เสนอในรายงาน
ฉบับนี้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI
Standards ซึ่งเป็น Sustainability Highlights ของ ทีโอที
และมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง
ในแต่ละด้านนั้นได้ตั้งเป้าหมายเป็นภาพรวมในการกำ�หนด
จุดยืนเพื่อสร้างคุณค่านำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม
กรอบการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานฉบั บ นี้ จั ด ทำ � ขึ้ น สอดคล้ อ งตามกรอบของ
องค์ ก ารแห่ ง ความริ เ ริ่ ม ว่ า ด้ ว ยการรายงานสากล GRI
Standards ซึ่งการรายงานเชื่อมโยงไปสู่ความสำ�เร็จของ

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตร์การดำ�เนินธุรกิจ
และทิศทางที่นำ�บริษัทไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืนในการ
ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดหลักด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี แ ละด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที มีการเปิดเผยใน 2 ระดับ คือ
1. การรายงานข้อมูลทั่วไป
		 ธุรกิจของเรา (Our Business)
2. การรายงานข้อมูลตามประเด็นสาระสำ�คัญ
		 1) มิติเศรษฐกิจ
			 - การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา
				 (Sustainability Development)
			 - นวัตกรรมของเรา
				 (Our Innovation)
		 2) มิติสิ่งแวดล้อม
			 - การคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา
				 (Our Environmental Concern)
		 3) มิติสังคม
			 - บุคลากรของเรา
				 (Our People)
			 - ลูกค้าของเรา
				 (Our Customers)
			 - การสนับสนุนชุมชนของเรา
				 (Our Community Support)
ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI นี้ จะถูกใช้เป็น
แนวทางในการประเมินผลการดำ�เนินงานของ ทีโอที เพื่อ
พัฒนาการดำ�เนินงานให้สามารถยกระดับการดำ�เนินการ
สู่ระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :
ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2575 7137
e-Mail : prtot@tot.co.th
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การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ของเรา
แนวคิดหลักด้านการพัฒนา
ความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2562
การดำ�เนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง
จำ�เป็นต้องพึ่งพาอาศัยทั้งลูกค้าและคู่ค้า/พันธมิตร เพื่อ
ให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความ
ยั่งยืน ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา จงรักภักดีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการของ ทีโอที คู่ค้า/พันธมิตรเต็มใจ
พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจบริการโทรคมนาคมและ
บริการดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา
3 ประการ
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ลูกค้า

ต้องมาก่อนเสมอ

คู่ค้า/
พันธมิตร
ต้องพอใจ

ตัวเรา
พอใจ

ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ ทีโอที ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของการทำ�
ธุรกิจ จึงให้ความสำ�คัญต่อความคาดหวังความพึงพอใจของ
ลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการทีด่ เี ป็นการสร้าง
ความแตกต่ า งและทางเลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ รั บ            
ผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการอย่างคุม้ ค่ากับเงินและเวลา
ที่เสียไป

คู่ค้า/พันธมิตรต้องพอใจ คู่ค้า/พันธมิตรทั้งที่เป็นผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้า ล้วนมีความคาดหวังว่าจะไม่
ได้รับการเอาเปรียบ ทีโอที จึงทำ�ความเข้าใจในข้อตกลงทาง
การค้า ข้อจำ�กัดระหว่างคูค่ า้ และ ทีโอที ให้สจุ ริตชัดเจนบนพืน้ ฐาน
ของความเข้าใจและไว้วางใจ เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการที่จะ
สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพส่งมอบ
คุณค่าสู่ลูกค้า

ตัวเราพอใจ หากลูกค้าพึงพอใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์และ
บริ ก าร และคู่ ค้ า พึ ง พอใจที่ จ ะดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ที โ อที
ย่ อ มได้ รั บ ผลประโยชน์ แ ละส่ ง ผลถึ ง ภาพรวมการพั ฒ นาใน         
ด้านอืน่ ๆ ได้ในระยะยาว และเพือ่ กำ�จัดข้อด้อยในการดำ�เนินธุรกิจ
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01

มิติเศรษฐกิจ

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที ดำ�เนินการพัฒนางานด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการดำ�เนินธุรกิจและการบริหารจัดการที่สร้างให้องค์กร
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ กำ�กับดูแลและตรวจสอบ
การดำ�เนินงาน ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนรวมถึงมีระบบ
บริหารจัดการตามมาตรฐานสากลตามหลักการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน การจัดการสารสนเทศ และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คณะอนุกรรมการด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดนโยบายการ
บริหารงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ภายใต้
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี กฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจ
ที่ครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการ ระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ โดยกำ�หนดแนวทางและวางนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ
ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และ
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อมมีการดำ�เนินงานตามกระบวนการกำ�กับดูแล
กิจการ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานในบริษัท
ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคม ชุมชน และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
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1. คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกรรมการ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) เป็นกรรมการ รับผิดชอบ
กำ�หนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2. คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร เป็นประธาน
รับผิดชอบการบูรณาการการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแล
กิจกรรมด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน
รับผิดชอบการบูรณาการการดำ�เนินงานและกำ�กับดูแล
กิ จ กรรมด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ทีโอที ตระหนักว่าการดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
มั่ น คงและยั่ ง ยื น จำ � เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้จรรยาบรรณและหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในการดำ�เนินธุรกิจที่ตอบสนอง
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่
ไปกั บ การให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มซึ่ ง คำ � นึ ง ถึ ง “ความยั่ ง ยื น ”
(Sustainability) ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และสนับสนุนการดำ�เนินงานตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations :
Sustainable Development Goals : SDGs)

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ทีโอที ยึดถือหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) 8 ประการ เป็นโครงสร้างพืน้ ฐานในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรมและถูกต้องตามหลักการดำ�เนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล คือ
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�ของตนเอง และสามารถ
ชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้
(Accountability)
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
ภาระงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
ด้วยความรู้ความสามารถ
(Responsibility)
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
และมีคำ�อธิบายได้
(Equitability)
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานที่ตรวจสอบได้
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Transparency)
การมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่กิจการในระยะยาว
(Vision to Create Long Term Value)
การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้งผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร
(Ethics)
การปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดีขององค์กร
และสังคมและการมีส่วนร่วม
(Good Citizenship and Participation)

การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์
(Human Dignity)
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส
ทีโอที พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กรแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ควบคูก่ บั
การจัดการเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมาย
หลักของบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยอ้างอิง
แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งตามมาตรฐานสากล
COSO-ERM (2017) และของสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ทีโอที มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว ทั้ ง บริ ษั ท เพื่ อให้ บ ริ ษั ท เติ บโต
ไปข้างหน้า ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านการปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการ
ติดตามความก้าวหน้า มีการสือ่ สารและสร้างจิตสำ�นึกทัง้ ใน
ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ
และสายงาน อันจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร จากสถานการณ์ในปัจจุบนั การถือปฏิบตั ิ

ตามเกณฑ์ต่างๆ ที่ภาครัฐหรือองค์กรกำ�กับดูแลกำ�หนด
ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งต่อการบรรลุผลตามแนวความคิดหลัก
ข้างต้นที่สำ�คัญ ได้แก่
1. ความเสีย่ งในการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบตั ติ ามแผนงาน/
โครงการสำ�คัญต่างๆ
2. ความเสี่ ย งในเรื่ อ งรายได้ จ ากการให้ บ ริ ก าร
โทรคมนาคมและดิจิทัลอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ
อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
3. ความเสีย่ งในเรือ่ งคุณภาพโครงข่าย ผลิตภัณฑ์และ
บริการ
4. ความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การตลาดและสื่อสาร
การตลาด เพื่อรองรับการให้บริการต่างๆ ได้ตามที่ลูกค้า
ต้องการเพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ และสามารถกระจาย
ความเจริญสู่สังคมและชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น
5. ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรจากการขาดแคลน
พนักงานที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital
Transformation

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
แผนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที ทบทวนและกำ�หนดผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบการดำ�เนินงานในกระบวนการต่างๆ
และห่วงโซ่อุปทาน สร้างความสมดุลในการมีความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน
ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้บรรลุความคาดหวังที่สำ�คัญของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
การสร้างความสัมพันธ์

ความต้องการและความคาดหวัง

หน่วยงานเชิงนโยบาย
• การประชุม สัมมนา พบปะเข้าเยี่ยม
• ผลการดำ�เนินงานตอบสนองนโยบาย
ผู้ถือหุ้นภาครัฐ : กระทรวงการคลัง		 ในวาระสำ�คัญ		 ของรัฐและผู้ถือหุ้น
		
• รายงานประจำ�ปี
• ผลการดำ�เนินงานมีกำ�ไรและผลตอบแทน
		
• การประชุมสามัญประจำ�ปี 		 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
		
• เข้าร่วมกิจกรรมของ ทีโอที
• การดำ�เนินตามแนวทางการพัฒนา
		
• สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ		 อย่างยั่งยืน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
การสร้างความสัมพันธ์

ความต้องการและความคาดหวัง

ผู้กำ�กับดูแลการดำ�เนินงาน :
• การประชุม สัมมนา
• ดำ�เนินงานสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• การพบปะเข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ		 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
		
• สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ		 แห่งชาติ
				
• ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัล
					 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
				
• ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองตาม
					 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ
				
• ดำ�เนินงานด้านธรรมาภิบาลและความ
					 รับผิดชอบต่อสังคม
ผู้กำ�กับดูแลอุตสาหกรรม :
• การประชุม สัมมนา
• ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์/
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง • การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำ�คัญ		 ระเบียบ/ข้อบังคับ
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
• สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ • ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้บริการและ
แห่งชาติ (สำ�นักงาน กสทช.)				 กฎระเบียบตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
					 กิจการโทรคมนาคม
คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ พันธมิตร
• ประกาศ แถลงข่าว
• มีการดำ�เนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
		
• การประชุม
• ได้รับความสะดวกในการเข้าถึง
		
• การอบรม สัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอด		 สารสนเทศข่าวสาร และช่องทางการ
			 วิธีการดำ�เนินงาน และสำ�รวจความพึงพอใจ		 สื่อสารต่างๆ
		
• เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
• ได้รับการตรวจรับงานและรับเงินค่าสินค้า/
					 บริการถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อตกลง/
					 สัญญา
ชุมชน/สังคม
• การอบรม สัมมนาให้ความรู้
• โอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการสื่อสาร
		
• การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR		 โทรคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
		
• การประชุมร่วมกับผู้นำ�ชุมชน
• สามารถใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและ
		
• สื่อสังคมออนไลน์		 สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้
		
• การร่วมกิจกรรม CG และ CSR
• ได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและ
			 กับองค์กรอื่นๆ		 บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงในพื้นที่
					 ห่างไกล
				
• ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้อง
					 กับความต้องการของชุมชนและบรรลุ
					 เป้าหมายขององค์กร
				
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
TOT CSR
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่สำ�คัญ

ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ
การสร้างความสัมพันธ์

ความต้องการและความคาดหวัง

พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน
• การสำ�รวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
• ความมั่นคงในการทำ�งาน
			 และความผูกพัน
• สวัสดิการ ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์
		
• จดหมายเวียน		 ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
		
• อินทราเน็ต
• ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า
		
• รายงานการประชุม		 ในสายอาชีพ
		
• เสียงตามสาย
• สถานที่ทำ�งาน/สภาพแวดล้อมมีความ
					ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ลูกค้า
• โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
• นำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
		
• ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที		 ผลิตภัณฑ์และบริการ
		
• สื่อสังคมออนไลน์
• ประสิทธิภาพของเครือข่าย
		
• การสำ�รวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
• ผลิตภัณฑ์และบริการทีท่ นั สมัย หลากหลาย
			 ของลูกค้า
• ความรวดเร็วในการติดตามแก้ปัญหา
		
• เว็บไซต์ www.tot.co.th
• ราคาที่คุ้มค่า
		
• Call Center 1100
สื่อมวลชน
• การแถลงข่าวและการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ • ความคืบหน้าการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
			 (Press Release)
• การจัดแถลงข่าวสัมภาษณ์พิเศษ
		
• การจัดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ CSR • เพิ่มมูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน
		
• สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน		 สื่อประชาสัมพันธ์
		
• เข้าเยี่ยมในโอกาสวาระสำ�คัญ
• สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์		
				
• ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
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นโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ทีโอที)
ขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ทีโอที อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผู้มีส่วนได้เสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ทีโอที ไปพร้อมกับการสร้างความโปร่งใสด้านงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บได้ ทุ ก ขั้ น ตอน การพั ฒ นา
บุคลากรโดยปรับฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม
โปร่งใส มุง่ เน้นประโยชน์สว่ นรวม และการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกับเครือข่ายการทำ�งานกับภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ
ด้วยกิจกรรมสำ�คัญต่างๆ ได้แก่ งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น
สากล ประเทศไทย (2562) การจัดทำ�แผนป้องกันการทุจริต

ในภาครัฐวิสาหกิจร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.)
การประชุมเครือข่าย ITA และ ศปท. รัฐวิสาหกิจร่วมกับ 49
รัฐวิสาหกิจ และการจัดทำ�งานวิจัยเรื่อง “การจัดตั้ง ศปท.
ในภาครัฐวิสาหกิจ” เพือ่ นำ�เสนอต่อสำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน
ป.ป.ช.) สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สำ�นักงาน ป.ป.ท.) ให้ร่วมกันพิจารณา
เพือ่ นำ�สูก่ ารปรับปรุงและพัฒนารัฐวิสาหกิจสูอ่ งค์กรคุณธรรม
และโปร่งใสอย่างยั่งยืน
TOT CSR
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ทีโอที กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์การดำ�เนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้
“ความสามารถพิเศษ” (Core Competency) ของบริษทั ที่
เกีย่ วข้องกับความเชีย่ วชาญในการออกแบบและจัดการระบบ
เทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และการ
สร้างพลังร่วมของบุคลากรทั้งคณะกรรมการบริษัท ทีโอที
จำ�กัด (มหาชน) ฝ่ายบริหาร พนักงาน ในการสร้างคุณค่า
ร่วมกันกับชุมชน สังคม บูรณาการการดำ�เนินธุรกิจและ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โดยจัดทำ�แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2562 - 2566
ระยะเวลา 5 ปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) ซึ่งนำ�มาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
(มอก./ISO 26000 Social Responsibility) เป็นกรอบการ
กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR (Corporate Social
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Responsibility) เพื่ อให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ตามหลั ก การ
Sustainable Development Goals (SDGs) ในข้อ 4
Quality Education ด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง
และ ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth
ด้ า นเศรษฐกิ จ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
โดย ทีโอที ใช้เทคโนโลยีหลักการของบริษัทมาส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตอบสนองนโยบาย
ของประเทศ โดยการขยายการให้บริการโทรคมนาคมใน
พื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง ขยายโอกาสทางการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก ICT
พร้ อ มพั ฒ นา ICT ไปสู่ ก ารลดใช้ พ ลั ง งานและรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายสำ�คัญไปสู่การดำ�เนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ
		 ประเด็นที่ 1 ขยายการให้บริการโทรคมนาคมใน
พื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ
		 ประเด็นที่ 2 ขยายโอกาสด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก ICT
		 ประเด็นที่ 3 พัฒนาบริการ ICT ที่นำ�ไปสู่การลด
ใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที
คณะกรรมการ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ดำ�เนินการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
คณะทำ�งาน TOT CSR

TOT CSR
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การพัฒนาความยั่งยืนที่สำ�คัญของ ทีโอที ปี 2562
(Sustainability Highlights 2019)

ธุรกิจ
ของเรา

ลูกค้า
ของเรา

บุคลากร
ของเรา

Our Business

Our Customers

Our People

การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของเรา

การสนับสนุน
ชุมชนของเรา

นวัตกรรม
ของเรา

Our Environmental
Concern

Our Community
Support

Our Innovation

มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
ด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
Conducting our business
with shared value committed
to corporate governance

มุ่งพัฒนาแนวทางการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ตลอดวงจรชีวิตของไอซีที

Reducing our environmental
impact across the ICT life cycle
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ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
ดำ�เนินธุรกิจ ตามพันธกิจของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหาร
ความสัมพันธ์ผ่านการรับฟัง
เสียงของลูกค้าอย่างครอบคลุม
Putting our customers at
center with focal awareness
on customer engagement

ใช้ความสามารถพิเศษ
ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านโทรคมนาคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนสำ�คัญ

Leveraging our ICT core
competency to enhance
people’s quality of life

มุ่งสร้างบรรยากาศการทำ�งาน
ที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย
ควบคู่กับการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

Creating great workforce
environment and workforce
engagement

นำ�ความรู้จากประสบการณ์
ด้าน CSR มาพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ที่สร้างทั้งผลกำ�ไร
และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนไปพร้อมกัน
Using CSR as a driver for
designing a profitable product
to benefit the surrounding
environment and society

ตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2562
ตัวชี้วัดหลัก

เป้าหมาย
ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

การให้บริการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
2,200
4,800
6,486.40
13,000
1
เศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ความครอบคลุมของการให้บริการบรอดแบนด์
100%
100%
90%
100%
ของจำ�นวนหมู่บ้านทั่วประเทศ
ความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน 2
4.30
4.29
4.07
4.13
						
(ระดับคะแนน 5)
ระดับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงานเพื่อสู่ผลสัมฤทธิ์
4.31
3.80
3.74
3.77
ในการพลิกฟื้นองค์กร การรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร				
(ระดับคะแนน 5)
จำ�นวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาด้านบริการและเทคโนโลยี
99%
99%
99.20%
23.66%
จำ�นวนของอาคารสถานที่ ที่มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย
100%
100%
100%
100%
จำ�นวนการลดใช้กระดาษ (e-Bill) ณ สำ�นักงานใหญ่
23 ตัน
19.50 ตัน
14.25 ตัน
9.85 ตัน
แจ้งวัฒนะ
จำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนงาน CSR 3
31,622 แห่ง 31,615 แห่ง 31,601 แห่ง 31,587 แห่ง
4
จำ�นวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT
118 ชุมชน
111 ชุมชน
97 ชุมชน
83 ชุมชน

หมายเหตุ 1.
				
				
				
			 2.
				
			 3.
			 4.
				
				
				

การให้บริการแผนงานยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)
ด้วยการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx) 24,700 หมู่บ้าน
ทัว่ ประเทศ พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ร้อยละ 99.92 การขยายโครงข่าย การบำ�รุงรักษาตามเกณฑ์
SLA ร้อยละ 98.22
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อการแก้ไขข้อร้องเรียนสำ�หรับคุณภาพบริการและค่าใช้บริการผ่านช่องทาง
e-Service
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ผ่านแผนงาน TOT Young Club และแผนงานสุขศาลาพระราชทาน
ชุมชนที่เข้าร่วมแผนงาน CSR ได้รับการสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางด้าน ICT ในแผนงาน TOT Young Club
ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านระบบการซือ้ ขายออนไลน์ TYC e-Commerce และ
ชุมชนในแผนงานสุขศาลาพระราชทานสนับสนุนให้ใช้บริการ Telemedicine ในการพัฒนาระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข
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นวัตกรรมของเรา
แนวทางการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม
ทีโอที เน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ด้ ว ยนวั ต กรรม โดยมุ่ ง เป้ า หมายงานวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรมเพือ่ สนับสนุนกิจการของ ทีโอที เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ย/
ลดต้ น ทุ น การดำ � เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพและเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ก าร และเพื่ อ สั ง คมและประโยชน์
สาธารณะ โดยมีความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรโดยเฉพาะ
การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มี เพื่อสร้างรายได้ใหม่ และ
พร้อมจะขับเคลื่อนภารกิจด้านโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ
ทัง้ นีไ้ ด้ตงั้ เป้าหมายรายได้ใหม่จากการขยายผล และต่อยอด
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยจะทุ่มเท มุ่งมั่น สรรค์สร้าง
นวั ต กรรมชุ ม ชนเพื่ อ สั ง คมและประโยชน์ ส าธารณะให้
มากขึ้นด้วย
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การดำ�เนินงานด้านการวิจัย
และพัฒนาในปี 2562 แบ่งเป็น
3 กลุ่มงาน ประกอบด้วย
นวัตกรรมของ ทีโอที มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถ
นำ�ไปสนับสนุนการให้บริการในการลดรายจ่าย ลดต้นทุน
สร้างรายได้ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ทำ�ให้ ทีโอที พึ่งพาตนเองได้ โดยผลงานที่สำ�คัญในปี 2562
ประกอบด้ ว ยนวั ต กรรมที่ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้
1. นวัตกรรมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
		 • สายเคเบิ ลใยแก้ ว นำ � แสงทนไฟ/สายเคเบิ ล
กันสัตว์กัดแทะ นำ�ไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่เสี่ยง ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพความมั่นคงโครงข่ายและการให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง

		 • ระบบบัตรคิวอัตโนมัตพิ ร้อมระบบประเมินความ
พึงพอใจของลูกค้า นำ�ไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า
ทีโอที จำ�นวน 105 สาขา ซึ่งสนับสนุนการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
		 • ระบบบั น ทึ ก เวลาและควบคุ ม การเข้ า -ออก
อาคาร เป็นอุปกรณ์สนับสนุนงานความปลอดภัยในการ
ตรวจสอบการเข้าออกอาคารที่สามารถบันทึกเวลาทำ�งาน
พร้อมสรุปจัดทำ�รายงาน
		 • เครือ่ งมือสนับสนุนบริการบรอดแบนด์ (เครือ่ งมือ
รองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายทองแดง/ผ่าน
สายใยแก้ ว นำ � แสง) จั ด ทำ �ให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ที โ อที
ในพื้นที่นำ�ไปใช้งานติดตั้งและตรวจแก้บำ�รุงรักษา
		 • นวั ต กรรมซอฟท์ แ วร์ แ ละดิ จิ ทั ล คอนเทนต์
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบงานที่ช่วยอำ�นวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการส่งเสริมการขาย

เป้าหมายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสนับสนุนกิจการของ ทีโอที เพื่อลด
ค่ า ใช้ จ่ า ย/ลดต้ น ทุ น การดำ � เนิ น งาน
ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ และเพื่อสังคมและประโยชน์
สาธารณะ
2. นวัตกรรมเพื่อการลดรายจ่าย ลดต้นทุนการ
ดำ�เนินงาน
		 • ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
ติดตั้งที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ขนาด 100 kW. สามารถ
ลดการใช้กำ�ลังไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30 ประหยัดค่าใช้จ่าย
50,000 บาท/เดือน
		 • อุปกรณ์ Optical fiber Terminal Kit (OFTK)
อุปกรณ์ที่ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งบริการ FTTx ลงประมาณ
400 บาท/พอร์ท ปัจจุบนั สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยทางตรง
ถึง 100 ล้านบาท
		 • ระบบกราวด์ แ ละระบบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เป็ น
อุปกรณ์ที่เสริมสร้างความมั่นคงและความเสถียรโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคม ลดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า
500 ล้านบาท
		 • อุปกรณ์ระบบตอนนอก เช่น ตู้ Optical Fiber
Cross Connection Cabinet ตู้ Outdoor Cabinet Drop
wire Clamp สามารถลดรายจ่ายการจัดหาลงได้รอ้ ยละ 30
3. นวัตกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้
		 • อุปกรณ์ Passive Mux Service (PMS) อุปกรณ์
ที่ขยายการให้บริการ FTTx โดยนำ�เทคโนโลยีการรวมแสงมา
ใช้งานบน OFC เส้นเดิมของ MSAN จึงติดตั้งได้เร็ว ส่งผล
การสร้างรายได้เร็วขึ้น
		 • อุปกรณ์ AC Surge Protection เป็นราง
ปลัก๊ ไฟคุณภาพสูง ทีม่ อี ปุ กรณ์ปอ้ งกันไฟกระโชกนำ�ไปใช้งาน
กับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ทมี่ ปี ญั หา
จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
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		 • บริการทางเทคนิคจากผลงานนวัตกรรม เช่น
การนำ�นวัตกรรมเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ การปรับปรุง
ระบบกราวด์ การออกแบบระบบป้องกันทางไฟฟ้า และ
ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นต้น
		 • บริการทดสอบ สอบเทียบเครือ่ งมือและอุปกรณ์
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจโทรคมนาคมด้วยเครือ่ งมือทีม่ มี าตรฐาน
และได้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ ารสอบเทียบ ISO/
IEC 17025 : 2005

การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
• นวัตกรรมสัญจร เป็นภารกิจสำ�คัญในการเผยแพร่
ผลงานวิจยั และพัฒนาให้เกิดการนำ�ไปใช้งาน รวมถึงเกิดการ
พัฒนาต่อยอดของนวัตกรรม และนำ�ไปส่งเสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• งานทรัพย์สนิ ทางปัญญา เป็นการนำ�ผลงานวิจยั และ
พัฒนาไปยืน่ ขอรับความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารนำ�ไปใช้ประโยชน์ทงั้ ใน ทีโอที
และในเชิงพาณิชย์
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ�หรับรายจ่ายการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง ทีโอที ดำ�เนินการยื่น
คำ � ขอเป็ น ผู้ รั บ ทำ � การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม และได้รับการประกาศเป็นผู้รับทำ�การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม “(516) สถาบันนวัตกรรม
ทีโอที”
• การนำ � นวั ต กรรมเข้ า ร่ ว มประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรแห่งนวัตกรรม อาทิ
รางวัลเลิศรัฐ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลสภาวิจัย
แห่งชาติ
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การดำ�เนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
งานสานฝันวันเด็ก ประจำ�ปี 2562 สถาบันนวัตกรรม
ทีโอที ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิ
สากลเพื่อคนพิการและเครือข่าย จัดงานสานฝันวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที
ในงานมีกิจกรรมนันทนาการ เกมส์มหาสนุก การแสดง
ต่างๆ ของเด็กทัว่ ไป เด็กพิเศษ เด็กพิการ ฯลฯ จากโรงเรียน
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

รางวัลนวัตกรรม
• รางวั ล ชมเชย จากการประกวดรางวั ล เลิ ศ รั ฐ
ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “อุปกรณ์ขา่ ยสายใยแก้ว
นำ�แสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์ (OFTK :
Optical Fiber Termination Kit)” โดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
การดำ�เนินงานด้านนวัตกรรม จะมีตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม นำ�ไปสนับสนุนการให้บริการ
ในการลดค่าใช้จา่ ย/ลดต้นทุน การสร้างรายได้ เพิม่ คุณภาพ
และประสิทธิภาพการให้บริการรวมถึงการสร้างชื่อเสียง
องค์กรแห่งนวัตกรรม และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป็นบริษัทที่มี
ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม
1. แผนงานวิจยั พัฒนาสร้างนวัตกรรมทีส่ นับสนุนการ
บริการ ทีโอที
		 เป็นการวัดความสามารถในการสร้างแผนงานวิจยั
สร้างนวัตกรรม สร้างโซลูชั่น สร้างรูปแบบการบริการ
(Platform) โดยวัดความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานตาม
ขัน้ ตอนของแผน ทัง้ นีส้ ามารถดำ�เนินการสำ�เร็จตามแผนงาน
100% ทั้ง 4 แผนงานหลักคือ
		 • แผนงานวิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ด้านโครงข่ายอุปกรณ์ปลายทาง
		 • แผนงานวิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ์
โทรคมนาคม
		 • แผนงานวิ จั ย และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
ด้านอุปกรณ์ตอนนอก
		 • แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบด้านโครงข่าย
อุปกรณ์ปลายทาง
2. ความสำ�เร็จในการผลักดันนวัตกรรมจากผลงาน
วิ จั ยไปใช้ ง านจริ ง ขยายผล และต่ อ ยอด เป็ น การวั ด
ความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมวิจัยจากผลงาน
ของ ที โ อที ไปใช้ ง านจริ ง ใช้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ ง เป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ได้แก่
		 • ระบบประเมินความพึงพอใจ TOT Smart CS
(Customer Satisfaction)
		 • ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูโดยใช้รหัส
QR Code และ DTMF Code

3. จำ � นวนทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่ ไ ด้ ยื่ น คำ � ขอรั บ
ความคุ้มครอง
		 เป็นการวัดความสามารถในการดำ�เนินการจัดทำ�
เอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยนำ�
องค์ความรู้ในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ได้แก่
		 • ลิขสิทธิว์ รรณกรรม “โปรแกรมระบบลงเวลาบน
อุปกรณ์ Nona Pi (ระบบควบคุมการเข้า - ออกอาคาร)”
		 • ลิขสิทธิ์วรรณกรรม “โปรแกรมส่วนติดต่อกับ
โปรแกรมประยุกต์สำ�หรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล”
		 • อนุสิทธิบัตรวิธีการลดค่าความต้านทานจุดต่อ
ลงกราวด์ของสาย ARSS OFC และ FRSS OFC
		 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์
Reporting Power Alarm System”
		 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์
จ่ายไฟ 48 VDC ขนาด 700 วัตต์ (DC Power Supply
48V/700W)
		 • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “อุปกรณ์
ป้องกันเสิร์จสำ�หรับ UPS คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร”
		 • ลิขสิทธิ์ “โปรแกรม Consolidate Bil TT&T”
		 • ลิขสิทธิ์ “โปรแกรม iService Excellent”
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มิติสิ่งแวดล้อม

การคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเรา
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
การดำ�เนินกิจการของ ทีโอที ได้ตระหนักถึงความ
สำ � คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ กำ � หนดนโยบายเป้ า หมาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี กำ�หนดแนวทางและวางนโยบาย
การดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีเ่ ป็นมาตรฐานสากลโดยมียทุ ธศาสตร์
พัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ทางธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้าง
ทีโอที มีการวางแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรด้วยมาตรฐานการบริการ แนะนำ�การเลือก
ใช้งานอุปกรณ์ และจัดทำ�ข้อกำ�หนดเทคโนโลยีสารสนเทศ
034 TOT CSR
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ในองค์กรให้มมี าตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ โดยจัดทำ�ข้อกำ�หนดและเงือ่ นไขการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่
จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
อุปกรณ์ต่อร่วม ในโครงการต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจาก
คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนา
เผยแพร่เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน (Energy Star)
การรักษาสิ่งแวดล้อม (EPEAT) และเรื่องสารพิษที่เป็น
อันตราย (RoHs : Restriction of Hazardous Substances)
ด้วยการลด/เลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผล
ต่อปัญหาการใช้มลพิษ เพื่อชักจูงและสร้างประโยชน์ร่วม
ทั้งบริษัท คู่ค้า และสังคมรวม โดยพิจารณาจากปัจจัย
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. การใช้ทรัพยากรด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ ลด
หรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด
2. กำ�หนดทางเลือกในการจัดซือ้ หรือมีอปุ กรณ์ทดแทน
ที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
1. Green Technology
		 - มีการกำ�หนดข้อความที่ส่ือความหมายเกี่ยวกับ
Green Technology โดยนำ�ไปใส่ในข้อกำ�หนด (TOR)
ที่จัดทำ�ทุกเล่มเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา คิดเป็น 100%
โดยใช้ข้อความ ดังนี้
			 “คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อร่วม และอุปกรณ์
เครือข่ายที่เสนอหากมีคุณสมบัติหรือใช้แนวคิด Green
Technology ให้ ผู้ เ สนอราคาเสนอเอกสารรั บ รองจาก
บริษัทผู้ผลิตอื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา เช่น
			 - Eco Friendly IT Product เช่น WEEE Mark,
RoHS, EC Mark, ECO Declaration, EPEAT Rating
เป็นต้น
			 - Certificate on Energy Efficiency เช่น
Energy Star เป็นต้น
2. มาตรฐานด้านความปลอดภัยและไฟฟ้า
		 - มีการกำ�หนดข้อความมาตรฐานความปลอดภัย
และมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้
			 1. มาตรฐานความปลอดภั ย ทางไฟฟ้ า ของ
สถาบันระดับประเทศ หรือกลุ่มประเทศ เช่น Underwriter
Laboratories (UL), Canadian Standard Association
(CSA)

			 2. มาตรฐานการป้ อ งกั น การรบกวนทาง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของสถาบันระดับประเทศ
หรื อ กลุ่ ม ประเทศ เช่ น Federal Communication
Commission (FCC)
3. มาตรฐานการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในบริษัท
		 - มีการบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

การนำ� ICT มาใช้
การนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาดำ�เนินการในด้าน
การติดต่อสื่อสารภายในบริษัทและด้านการจัดเก็บเอกสาร
สร้ า งความเข้ าใจนโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ พ นั ก งาน
ได้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทให้ร่วมมือ
ใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมไปถึงสำ�นักงานบริการ
ลูกค้า ทีโอที ในนครหลวงและภูมิภาค เพื่อลดปริมาณ
การใช้กระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน พร้อมกับรณรงค์ให้พนักงาน
มี จิ ต สำ � นึ ก และร่ ว มมื อ กั นใช้ ก ระดาษให้ คุ้ ม ค่ า มากกว่ า
1 หน้า (Reuse) ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอีกทั้ง
การเลือกใช้กระดาษที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

จำ�นวนลูกค่้าที่รับใบแจ้งค่าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill)
จำ�นวนลูกค้า e-Bill (ราย)

130,109

ประมาณการค่าใช้จ่าย e-Bill
ที่ประหยัดได้
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)

11.14

96,697
61,585

ปี 2559

8.14

69,875

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

5.22

5.63

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
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ปริมาณใบแจ้งหนี้ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bill) ที่ประหยัดได้
ปริมาณกระดาษ
ต่อจำ�นวนต้นไม้

331 ต้น
242 ต้น

156 ต้น

9.185 ตัน

168 ต้น

19.50 ต้น

14.25 ต้น

9.14 ตัน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

การบริหารจัดการน้ำ�
เนือ่ งจากปัญหาวิกฤตน้�ำ ภัยแล้งในประเทศไทย ทีโอที
เล็งเห็นความสำ�คัญในการบริหารจัดการน้ำ�ทั้งทางปริมาณ
และคุณภาพอย่างคุม้ ค่า โดยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
ให้พนักงานร่วมมือกันดำ�เนินการตามแนวปฏิบัติด้านการ
อนุรักษ์น้ำ�จากแหล่งธรรมชาติและการใช้น้ำ�อย่างรู้คุณค่า
และเกิดประโยชน์ โดยวิธีการลดและการนำ�กลับมาใช้ใหม่
อย่ า งเหมาะสม โดยอาคารสำ � นั ก งานภายใน ที โ อที
สำ�นักงานใหญ่ มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสียตาม
เทศบัญญัตกิ ารบริหารจัดการน้�ำ และจัดการ
น้ำ�เสียจากอาคารสำ�นักงาน น้ำ�เสียที่
ผ่านกระบวนการบำ�บัดตามมาตรฐาน
น้�ำ ทิง้ นำ�มาใช้รดน้�ำ ต้นไม้ สนามหญ้า
สวนหย่ อ ม เพื่ อ สร้ า งภู มิ ทั ศ น์ ที่
สวยงาม นอกจากนีใ้ ช้ท�ำ ความสะอาด
พื้นถนน ทางเดิน และในการฝึกซ้อม
ดั บ เพลิ ง โดยมี เ ป้ า หมายที่ สำ � คั ญ
ดังนี้
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1. การบริ ห ารจั ด การน้ำ � ด้ ว ยเทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ำ� ลดการใช้น้ำ� และการใช้ซ้ำ�
2. จัดทำ�โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�
3. ลดการใช้ ป ริ ม าณน้ำ � ประปาใหม่ อี ก ร้ อ ยละ 10
โดยเทียบกับความต้องการใช้น้ำ�ประปาเพิ่ม

การบริหารจัดการพลังงาน
ทีโอที เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้พลังงานอย่าง
ถู ก ต้ อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายในองค์ ก รโดยจั ด อบรม
พนักงานให้ตระหนักเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย
การอนุรักษ์พลังงานภายในบริษัท ลดการใช้พลังงานและ
ใช้ พ ลั ง งานให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ งไฟฟ้ า แสงสว่ า ง
เครือ่ งปรับอากาศ ลิฟท์โดยสาร อุปกรณ์/เครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
และน้ำ�มันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการใช้
พลังงาน ได้แก่
1. การเปิด/ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารสำ�นักงาน
ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที เวลา
07.45 - 17.00 น. และเวลา 12.00 -13.00 น. พร้อมติดตั้ง
สวิตช์ควบคุมการเปิด/ปิดเฉพาะบริเวณที่จำ�เป็นต่อการ
ใช้งาน
2. การเปลี่ ย นใช้ ห ลอดไฟ LED แทนหลอด
ฟลู อ อเรสเซ็ น ต์ และติด ตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพื่อช่วยให้
แสงสว่ า งจากหลอดไฟ LED กระจายได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และถอดหลอดไฟ
ในบริ เ วณที่ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอและความต้ อ งการใช้
แสงสว่างน้อย พร้อมตรวจสอบการทำ�งานของหลอดไฟ
และอุ ป กรณ์ ทุ ก ๆ 6 เดื อ น โดยดำ � เนิ น การทุ ก อาคาร
สำ�นักงาน ณ ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า
ทีโอที

3. การกำ�หนดเวลาเปิด/ปิดเครือ่ งปรับอากาศในอาคาร
สำ�นักงาน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ เวลา 07.30 น. และปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงานเวลา 16.30 น. ปรับตั้ง
อุณหภูมทิ ี่ 25 Cํ พร้อมการบำ�รุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศตาม
ระยะเวลาเพื่อการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด
การใช้กระแสไฟฟ้า
4. การรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานใช้บันไดขึ้นลง
ชั้นเดียวหรือสองชั้นภายในอาคารแทนการใช้ลิฟท์ และปิด
ให้บริการลิฟท์บางตัวในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน
5. การใช้โปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
สำ�หรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก โดยตั้งปิดจอภาพ
(Standby Mode) เมือ่ ไม่มกี ารใช้งาน ใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ต่อร่วม อุปกรณ์เครือข่ายที่มีคุณสมบัติประหยัด
พลังงาน (Energy Star) การรักษาสิง่ แวดล้อม (EPEAT) และ
มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้ารวมถึงถอดปลั๊ก
อุปกรณ์/เครื่องใช้สำ�นักงานทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
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6. การร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานเขตหลั ก สี่ ใ นโครงการ
ถนนอากาศสะอาด เขตหลั ก สี่ ตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร ทีโอที จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษจาก
ท่อไอเสียรถให้กับรถยนต์ที่เป็นทรัพย์สินประจำ�ส่วนงานใน
ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และส่วนงานในพื้นที่
ใกล้เคียง โดยนำ�รถยนต์เข้ารับการตรวจวัดค่าควันดำ�และ
เสียงจากท่อไอเสีย จำ�นวน 59 คัน
7. การจัดทำ�แผนงานการตรวจวัดมลพิษทีเ่ กิดจากยาน
พาหนะร่วมกับสำ�นักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่ง
ทางบก ในการดำ�เนินการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถ
ให้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในกิจการของ ทีโอที
8. การใช้นโยบายการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรถยนต์เช่าและรถยนต์
ที่เป็นทรัพย์สินของ ทีโอที ดังนี้
		 - กำ�หนดใช้รถยนต์เช่าประเภทรถยนต์นั่งขนาด
1500 ซีซี. ให้เป็นขนาด 1200 ซีซี. (Ecocar) แทน
เนื่ อ งจากมี อั ต ราการสิ้ น เปลื อ งน้ำ � มั น 20 ก.ม./ลิ ต ร
และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์นอ้ ยกว่า 120 กรัม/
ระยะทาง 1 ก.ม. เพื่อการประหยัดน้ำ�มันและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
		 - กำ�หนดมาตรการให้ใช้บตั รเติมน้�ำ มันของธนาคาร
(Fleet Card)
		 - กำ�หนดมาตรการยกเลิกการใช้น้ำ�มันเบนซิน 95
ให้ใช้เฉพาะน้ำ�มันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น
		 - กำ�หนดมาตรการใช้น�้ำ มันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ
B10 เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาล
9. การรณรงค์ให้พนักงานใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่
เดินทางมาปฏิบัติงานในวันทำ�การโดยใช้บริการรถบัส/รถตู้
รับ-ส่งแทนการใช้รถยนต์สว่ นตัว เพือ่ ลดปริมาณการใช้น�้ำ มัน
เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซพิษในอากาศ
ปัจจุบนั ทีโอที จัดรถบัส/รถตูร้ บั -ส่งในเส้นทางพักอาศัยของ
พนักงาน จำ�นวน 19 เส้นทาง
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การบริหารจัดการขยะ
เนื่ อ งจากปั ญ ญามลพิ ษ ของสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุ บั น
ทีโอที จึงรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลด
ขยะมู ล ฝอยและการจั ด การขยะมู ล ฝอยแต่ ล ะประเภท
อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการจัดการของเสีย โดย
การลดปริมาณการใช้ของเสีย (Reduce) การนำ�ของเสีย
กลับมาใช้ซ้ำ� (Reuse) และการนำ�มาใช้ใหม่ (Recycle)
ที โ อที สำ � นั ก งานใหญ่ ได้ ติ ด ตั้ ง จุ ด วางภาชนะรองรั บ
ขยะมูลฝอย (Station) แบ่งแยกประเภทอย่างเหมาะสม
เช่ น ขยะมู ล ฝอยย่ อ ยสลายได้ ขยะมู ล ฝอยที่ ยั งใช้ ไ ด้
(Recycle) ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยทั่วไป
พร้อมถุงพลาสติกบรรจุภายในถังเพื่อความสะดวกต่อการ
จัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ลดการปนเปื้อน สะดวกต่อ
การคัดแยก และการจัดการนำ�วัสดุในขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์ใหม่
รวมไปถึงการคัดแยกขยะกิง่ ไม้ใบไม้จากการบำ�รุงรักษา
ต้นไม้ สวน และภูมิทัศน์โดยรอบ ทีโอที สำ�นักงานใหญ่
ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอืน่ ๆ นำ�ส่งสำ�นักงานเขตหลักสี่
เพื่อเข้าสู่กระบวนการสับย่อยใบไม้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การขนทิ้ ง ลดปริ ม าณขยะ และสามารถนำ � กลั บ มาใช้
ประโยชน์อื่นๆ ได้

การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้จัดทำ�
ภาชนะรองรั บ ขยะอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกลุ่ ม มื อ ถื อ
อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีโอที มุ่งสร้างการตระหนักรู้
ถึงพิษภัยและกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
พนักงานและประชาชนทั่วไปอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สุขภาพอนามัยและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำ�หนด
พื้นที่ในการจัดวางภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ
จุ ด รั บ ทิ้ ง ซากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Drop off) ณ ทีโอที สำ�นักงานใหญ่
สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี สถาบันนวัตกรรม
ทีโอที จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมถึงศูนย์บริการลูกค้า
ทีโอที ในนครหลวง รวมกว่า 200 จุด เพื่อความสะดวก
และผลั ก ดั น การแยกขยะอั น ตรายออกจากขยะมู ล ฝอย
พร้ อ มเชิ ญ ชวนให้ พ นั ก งาน ประชาชนทั่ ว ไปนำ � ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มาทิง้ ในภาชนะรองรับทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม
ทีโอที มีการนำ�ส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่กระบวนการ
รี ไ ซเคิ ล โดยความร่ ว มมื อ ของสำ � นั ก งานเขตหลั ก สี่
และบริ ษั ท เอกชนดำ � เนิ น การเก็ บ ขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่
รวบรวมได้ ณ ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ นำ�ไปกำ�จัดและ
รีไซเคิลตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่า งถูกวิธี
ไม่กอ่ ให้เกิดสารพิษทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศ
ทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว โดยขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ประเภทต่างๆ อาทิ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย
แบตเตอรี่ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
มือถือ ทีโอที ส่งมอบให้กับสำ�นักงานเขตหลักสี่ทุก 6 เดือน
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ครั้งละ 166 กิโลกรัม
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บุคลากรของเรา
นโยบายด้านบุคลากร
และสิทธิประโยชน์
ทีโอที มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งหวัง
ให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ความ
สามารถในการทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาของ ทีโอที ให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ งสอดคล้อง
กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้
ความสำ�คัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน
ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และร่วมกันทำ�งานอย่างทุม่ เท
เพื่อบริษัท โดยมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นกลไกในการดำ�เนินการเพื่อขับเคลื่อนให้นโยบาย
ได้น�ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละยึดแนวทางในการบริหารทรัพยากร
บุคคล คือ
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1. การวางแผนและบริ ห ารอั ต รากำ � ลั ง พนั ก งานให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยสรรหา คัดเลือก
และจัดจ้างพนักงานประจำ�ที่มีคุณภาพ โดยยึดผลสำ�เร็จ
หลักคุณธรรม หลักความสามารถ มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส โดยมีการทดลองปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่เพื่อจะได้เรียนรู้ลักษณะการทำ�งาน และเข้าใจ
วัฒนธรรมของบริษัท
2. การกำ�หนดโครงสร้างระดับตำ�แหน่งทีค่ �ำ นึงถึงหน้าที่
ลักษณะงาน และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับโครงสร้าง
บริษัท และการเลื่อนตำ�แหน่งที่สัมพันธ์กับหน้าที่ ภารกิจ
โดยมุง่ ส่งเสริมพนักงานทีม่ ผี ลงาน สมรรถนะ ศักยภาพ และ
มีการพิจารณาดำ�เนินการอย่างยุติธรรม
3. การบริ ห ารสายอาชี พ ที่ กำ � หนดเส้ น ทางความ
ก้ า วหน้ า ทั้ งในแนวดิ่ ง และแนวนอนมุ่ ง เน้ นให้ ผู้ บ ริ ห าร
ทุ ก ระดั บ และพนั ก งานมี บ ทบาทในการบริ ห ารจั ด การ
สายอาชีพ มีการจัดทำ� Succession Plan ซึ่งเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานมี ก ารย้ า ยงานเพื่ อ ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ง านที่
หลากหลาย เพิ่ ม พู น สมรรถนะในแนวกว้ า ง และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำ�งาน
4. การพั ฒ นาฝึ ก อบรมและระบบการจั ด การ
องค์ความรูท้ สี่ ร้างเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาและปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแผนการพัฒนาที่ทำ�ขึ้นเฉพาะ
รายบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถนะในงานและมีการฝึกอบรมตาม
แผนเพื่อนำ�ไปสู่การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับ
ความสามารถและศั ก ยภาพของพนั ก งาน การกำ �หนด
ค่าตอบแทน การพิจารณาความก้าวหน้า การโยกย้าย
อย่างเหมาะสม
6. การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คำ�นึงถึง
ปัจจัยด้านสถานะธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
โดยเข้าร่วมทำ� Salary Survey กับองค์กรที่เชื่อถือได้
สำ � หรั บ การปรั บ เงิ น เดื อ นนั้ น อิ ง ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
เป็นหลัก นอกจากนี้จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน (Financial
Security) ทัง้ ในขณะทีป่ ฏิบตั งิ านและสิน้ สุดการเป็นพนักงาน

7. การแรงงานสัมพันธ์เพื่อลดช่องว่างระหว่างตัวแทน
ฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายสหภาพแรงงานโดยการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ใ นเชิ ง บวก คำ�นึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องบริ ษั ท
เป็นหลัก เคารพในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของพนักงานและ
ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยพนักงานต้อง
รักษาจริยธรรม และจรรยาบรรณตามที่กำ�หนด

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการต่าง ๆ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) ถือเสมอว่าบุคลากร
ทุกคนเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ และได้ปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่ า งเป็ น ธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และระเบียบประกาศ
คณะกรรมการทางรัฐวิสาหกิจ เรือ่ ง มาตรฐานสิทธิประโยชน์
ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่ ว่ า ด้ ว ยการคุ้ ม ครองแรงงานและแรงงานสั ม พั น ธ์ ใ น
ภาครัฐวิสาหกิจ โดยมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทน
อย่างเป็นธรรม และการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
พนักงานและสิทธิที่ควรพึงได้รับอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ ทำ�ให้
บุคลากรมีความสุขทัง้ ร่างกายและจิตใจ เพือ่ รักษาและจูงใจ
ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
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เป็นตัวเงิน

เงินค่าตอบแทน
(เงินเดือน/โบนัส/สิทธิประโยชน์)

เงินจ่าย
ประจำ�

เงินจ่าย
ผันแปร

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ

สวัสดิการ
 เงินสงเคราะห์

การอุปสมบท หรือ
ไปประกอบพิธีฮัจย์
เงินเดือน ระยะยาว ระยะสั้น  เงินทดแทน
 ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตรวจสุขภาพ
Retirement Bonus  ประจำ�ปี
 เงินช่วยเหลือบุตร
 เงินช่วยเหลือ
 ค่าครองชีพ
การศึกษาบุตร
 ค่าล่วงเวลา
 เครื่องแบบพนักงาน
 การทำ�งานเป็นผลัด
 เงินช่วยเหลือกรณี
 เงินเพิ่มพิเศษสาขา
ประสบภัยธรรมชาติ
วิชาชีพเฉพาะ
 สวัสดิการเงินกู้
 เงินค่าตอบแทน
 เงินช่วยเหลือ
ใบประกาศนียบัตร
การคลอดบุตร
วิชาชีพ ICT/ตรวจสอบ
 เงินรางวัลของที่ระลึก
 ค่าเสี่ยงอันตรายบนที่สูง
ทำ�งานครบ 25 ปี,
เงิ
น
ช่
ว
ยเหลื
อ
พื
น
้
ที
เ
่
สี
ย
่
งภั
ย

36 ปี และเกษียณอายุ
 ค่ารถประจำ�ตำ�แหน่ง
 ค่าพักร้อน (ผู้เกษียณ)
 เงินยังชีพ
 เงินทดแทนทุพพลภาพ
(ภาคใต้ 14 จังหวัด)
 เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ
 เงินตอบแทนความชอบ
ในการทำ�งาน
(กรณีเกษียณอายุ)
 การจัดการศพเกี่ยวกับ
เจ้าภาพงานศพ ผ้าไตร
พวงหรีด
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อื่นๆ
 ค่าขับรถยนต์ดี
 ค่าใช้จ่ายใน

การเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
(เบี้ยเลี้ยง ที่พัก
ค่ายานพาหนะ)
 ค่าขับ
ยานพาหนะ
 ค่าขับ
ยานพาหนะ
นอกเหนือจาก
หน้าที่ประจำ�
 ค่าทำ�ขวัญ
 ค่าที่พัก
 ค่าเช่าบ้าน
 ทุนการศึกษา
 ค่าส่งเสริมกีฬา
และบันเทิง

ไม่เป็นตัวเงิน

 ความปลอดภัยในการ

ทำ�งาน/การย้ายงาน
ที่น่าสนใจ ท้าทาย
 การฝึกอบรม ดูงาน
 ประกาศชมเชย
 โทรศัพท์ใช้ในกิจการบริษัท/
การใช้โทรศัพท์/โทรสาร/
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ในกิจการบริษัท
 วันหยุด/วันลาประเภทต่างๆ
ลาป่วย, ลากิจ,
ลาคลอดบุตร, ลาเลี้ยงดูบุตร,
ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร,
ลาอุปสมบท/ประกอบ
พิธีฮัจย์, ลาราชการทหาร,
ลาติดตามคู่สมรส, ลาไป
ปฏิบัติธรรม (พนักงานหญิง)
 น้ำ�ดื่ม/ห้องน้ำ�
 ศูนย์ส่งเสริมกีฬา
และพลานามัย
ศูนย์อาหารราคามาตรฐาน/
รถบริการรับส่งพนักงาน/
สถานพยาบาลในที่ทำ�งาน/
ห้องสมุด
 ธนาคาร ร้านค้า
ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด
ในบริเวณที่ทำ�งาน
 กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริม
สุขอนามัย/พนักงานและ
บุตรหลานพนักงาน

ข้อมูลบุคลากร
ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งจัดตั้งมานานกว่า 66 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานระดับบริหารและ
ปฏิบัติการ จำ�นวน 13,023 คน โดยจัดทำ�ข้อมูลการจำ�แนกตามเพศและช่วงอายุ ดังนี้
ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน จำ�แนกตามเพศและช่วงอายุ (อัตราร้อยละ)
กลุ่มอายุตัว

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

ชาย

ปี 2562
หญิง

รวม

2.20
5.92
20.15
24.87
53.14

1.60
2.50
17.78
24.98
46.86

3.80
8.42
37.93
49.85
100

ชาย

ปี 2561
หญิง

รวม

2.18
5.65
22.96
22.39
53.18

1.40
2.33
20.40
22.69
46.82

3.58
7.98
43.36
45.08
100

จำ�นวนและอัตรารวมของการจ้างพนักงานใหม่ จำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ และที่ตั้งส่วนงานจากส่วนกลาง นครหลวง และ
ภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน

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

ส่วนกลาง
ช
ญ

ปี 2562
นครหลวง
ช
ญ

ภูมิภาค
ช
ญ

รวม

46
13
59

10
1
11

16
11
27

134
35
1
170

48
8
1
57

1
1

13
2
15

ส่วนงาน
ช
ญ

ปี 2561
นครหลวง
ช
ญ

ภูมิภาค
ช
ญ

รวม

50
10
60

1
1

5
1
6

8
6
14

108
26
134

ภูมิภาค
ช
ญ

รวม

5
7
4
7
23

50
38
12
13
113

45
8
53

1

จำ�นวนและอัตราของการลาออกของพนักงานจำ�แนกตามกลุ่มอายุ เพศ จากส่วนกลาง นครหลวง และภูมิภาค
อายุตัว/
ส่วนงาน

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

ส่วนกลาง
ช
ญ

ปี 2562
นครหลวง
ช
ญ

ภูมิภาค
ช
ญ

รวม

ส่วนงาน
ช
ญ

ปี 2561
นครหลวง
ช
ญ

9
9
1
19

2
2

2
2
4

20
16
3
4
43

21
16
2
39

3
2
1
6

8
4
2
1
15

1
1
2

1
1

21
11
4
2
38

1
4
5

1
1
2
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จำ�แนกบุคลากรตามระดับบริหารจัดการถึงระดับปฏิบัติงาน และจำ�แนกตามเพศ
กลุ่มบุคลากร

ผู้บริหารระดับสูง		
ผู้บริหารระดับกลาง		
ผู้บริหารระดับต้น		
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
		
รวม

ช

ปี 2562
ญ

รวม

0.16
0.41
2.23
50.34
53.14

0.12
0.25
1.23
45.26
46.86

0.28
0.66
3.46
95.6
100

ผลการดำ�เนินงานทีส่ �ำ คัญ
1. กำ�หนดและจัดทำ�อัตรากำ�ลังของสายงาน/สำ�นัก
ตามโครงสร้ า งใหม่ และทบทวนกรอบอั ต รากำ �ลั ง ของ
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
2. สรรหาคัดเลือกพนักงานภายนอกให้กบั BU/สายงาน
โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ โครงสร้าง
บุคลากร และความต้องการของส่วนงาน จำ�นวน 151 อัตรา
3. สรรหาคั ด เลื อ กพนั ก งานภายในให้ กั บ ส่ ว นงาน
เปิดใหม่และส่วนงานที่ขาดอัตรากำ�ลัง จำ�นวน 328 คน
4. พัฒนาทักษะพนักงานผู้ปฏิบัติงานตอนนอกให้มี
Multi-skill สามารถปฏิบัติงานครบวงจรได้ตั้งแต่อุปกรณ์
OLT (Optical Line Terminal) จนถึงอุปกรณ์ปลายทาง
ONU (Optical Network Unit) จำ�นวน 150 คน

การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย
และสวัสดิภาพ
ที โ อที ตระหนั ก ถึ ง การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพในด้ า น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานและสวัสดิภาพของพนักงานทุกระดับ/ลูกจ้าง รวมทัง้
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำ�คัญ จึงกำ�หนด
นโยบายด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน สอดคล้องกับอัตราเสี่ยงและเป็นไปตาม
กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งานตามที่กระทรวงแรงงานกำ�หนด คือ พระราช
บัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
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ช

ปี 2561
ญ

รวม

0.08
0.43
5.23
47.43
53.17

0.02
0.26
1.25
45.30
46.83

0.10
0.69
6.48
92.73
100

ในการทำ�งาน พ.ศ. 2554 โดยจัดและดูแลสถานประกอบ
กิจการ และพนักงาน/ลูกจ้างให้มีสภาพการทำ�งานและ
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของพนักงาน/ลูกจ้าง
มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสวัสดิภาพ
ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรือ่ ง
ความปลอดภัย ดังนี้
1. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
		 1.1 โครงการสถานที่ทำ�งานน่าอยู่ น่าทำ�งาน
(5ส) เพื่อให้มีสภาพการทำ�งานและสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

		 1.2 โครงการลดอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็น
ศูนย์ (Zero Accident) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำ�งาน
สร้ า งทั ศ นคติ แ ละปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตอนนอก ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

2. การอบรมด้ า นความปลอดภั ย ฯ ให้ กั บ
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และเป็นไปตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด
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3. การตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิด
โรคจากการทำ�งาน และลดผลกระทบต่อสุขภาพ

		 การอบรมหลักสูตรการทำ�งานเกี่ยวกับสายสื่อสาร
ของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

		 การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำ�งาน
ในที่อับอากาศ (Confined Space) เพื่อวางแผนการ
ปฏิ บั ติ ก ารและการป้ อ งกั น อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จาก
การทำ�งานในที่อับอากาศ
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		 การตรวจสมรรถภาพระบบทางเดิ น หายใจ
การทำ�งานของปอด สารตะกั่วในเลือด และสารเบนซีนใน
ปัสสาวะ จากการรับสัมผัสจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายและ
สารตัวทำ�ละลายต่างๆ

4. การสุ่มตรวจการทำ�งานเพื่อความปลอดภัย
ของพนักงานกลุ่มเสี่ยง และการตรวจสภาพแวดล้อม
ในสถานที่ ทำ � งาน จั ด หาคุ้ ม ครองและอบรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง

5. การป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยจัดให้มีการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนี ไฟ ฝึกซ้อมการ
ระงับเหตุ (Safety Day) ตามกฎหมาย

		 ผูบ้ ริหาร ทีโอที มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุน่ N95
ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานติดตั้งบำ�รุงรักษา และ
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากฝุ่นละออง

		 การตรวจสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทีเ่ กีย่ วกับความเข้มของแสงสว่างทีเ่ หมาะกับสภาพ
และลักษณะของงานตามมาตรฐาน

		 ที โ อที กำ �หนดนโยบายความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน รวมถึงบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร บุคลากรด้านความปลอดภัย และ
พนักงานไว้ ดังนี้
		ผูบ้ ริหาร ถือเรือ่ งความปลอดภัยเป็นนโยบายสำ�คัญ
ของ ทีโอที มีการกำ�หนดมาตรการ ระเบียบ คำ�สั่ง และ
แผนจั ด สรรบุ ค ลากร งบประมาณ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมและเพียงพอ กำ�กับดูแลให้
พนักงานและผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
แสดงเจตจำ�นงค์ในการปกป้อง คุม้ ครอง สร้างเสริมสุขภาพ
และสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตของ
พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

		 การตรวจสุขาภิบาลอาหารของศูนย์อาหาร ทีโอที
สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นลูกค้า

		บุ ค ลากรด้านความปลอดภัย รับนโยบายด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งาน จัดทำ�แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อ มในการทำ � งานประจำ � ปี ข อง ที โ อที
ให้สอดคล้องตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด วางแผนการดำ�เนินงาน
เพื่อขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและดูแลให้มีการ
ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง จัดทำ�ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ
เสีย่ งด้านความปลอดภัย ตรวจประเมินระบบความปลอดภัย
ในการทำ � งานในภาพรวม และดำ � เนิ น การด้ า นความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำ�หนด
		พนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำ�งานตามที่บริษัทกำ�หนด และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการที่ จั ด ขึ้ น และเข้ า รั บ การอบรมด้ า นความ
ปลอดภัยตามกฎหมายเพือ่ สร้างจิตสำ�นึกเรือ่ งความปลอดภัย
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
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ทีโอที ให้ความสำ�คัญกับการสร้างบรรยากาศในการ
ทำ�งานเพือ่ ปลูกฝังค่านิยม IOT “I : Innovation สรรค์สร้าง
นวัตกรรม O : Operation Excellence ทำ�งานมุ่งความ
เป็นเลิศ T : Transparency & Integrity : ซือ่ สัตย์ โปร่งใส”
ไปสู่พนักงานทุกระดับ ทุกสายงาน ทั่วประเทศ โดยการ
1. จัดโครงการ TOT Service Quality Excellence
Awards 2020 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพงาน กระตุ้นให้เกิด
การรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำ�งาน ครอบคลุม
ทั้งงานขายและงานบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่
รางวัลศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที รางวัลส่วนงานบริการ
ด้านช่างติดตั้งตรวจแก้ รางวัลงานบำ�รุงรักษาเชิงป้องกัน
เรื่ อ ง Node Availability และรางวั ล งานบำ � รุ ง รั ก ษา
เชิงป้องกัน เรื่อง PON Quality รางวัล Zero Accident
และรางวัลศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้
2. ยกระดับศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ตามมาตรฐาน
การให้บริการของศูนย์ราชสะดวก (GECC) เพื่อสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำ�คัญของการ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ โดยปี 2562
มีศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจำ�นวน 6 แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
สาขาบิก๊ ซีล�ำ พูน สาขาปราจีนบุรี สาขาจันทบุรี สาขาพัทยา
และสาขาชลบุรี 1

การส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน
เพื่อเสริมสร้างความผูกพันพนักงานต่อบริษัท ทีโอที
จัดให้มีการสำ�รวจความผูกพันต่อองค์กรประจำ�ปี 2562
เพือ่ สำ�รวจความคิดเห็นของพนักงานทีม่ ตี อ่ ปัจจัยด้านต่างๆ
ภายในบริษัท เช่น ผลตอบแทนและสวัสดิการ สภาพ
แวดล้อมในการทำ�งาน การเติบโตก้าวหน้า รวมถึงสำ�รวจ
ความคิดเห็นต่อการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ และนำ�ผลลัพธ์
และข้ อ เสนอแนะของพนั ก งานไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนวิเคราะห์
ความแตกต่างของผลประเมินระหว่างสายงานการบังคับ
บัญชา เพื่อวางแผนงานดำ�เนินการให้สามารถตอบสนองต่อ
ประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ผลการสำ�รวจความผูกพันพนักงานทีม่ ตี อ่ บริษทั มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ 4.31 (คะแนนเต็ม 5) โดยมีผู้เข้าทำ�การ
ประเมินผ่านระบบ Intranet คิดเป็นร้อยละ 31.41 ทั้งนี้
ได้ มี ก ารสื่ อ สารผลการสำ � รวจให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
ทราบถึ ง ผลการสำ � รวจผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ รวมถึ งให้
แต่ละหน่วยงานนำ�ไปประกอบการจัดทำ�แผนการปรับปรุง
พัฒนา ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาความรู้ ข องตนเอง
ทั้งการอบรมภายในและภายนอก
2. กำ�หนดสวัสดิการและข้อกำ�หนดการทำ�งานใน
อนาคต สร้างกิจกรรมสื่อสารทิศทางการดำ�เนินธุรกิจและ
ข่าวสารต่างๆ ของ ทีโอที อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการทำ�งานที่ทันสมัยให้แก่
พนักงานผ่านอินทราเน็ต เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวก

การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องโดยการ
เปิดกว้างสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และให้
ความเป็ น อิ ส ระในการจั ด ตั้ ง กลุ่ ม และชมรมต่ า งๆ
อาทิ ชมรมพุทธศาสนา ชมรมมุสลิม ชมรมกีฬา ชมรม
ผู้เกษียณอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำ�คัญๆ ของ
บริษัท อาทิ

1. วันที่ 11 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมทำ�บุญตักบาตรพระกรรมฐาน เนือ่ งในศุภวาระ
ขึ้นปีใหม่ 2562 และพิธีสมโภชศาลท่านท้าวมหาพรหมและ
ศาลเจ้าที่ (ศาลตายาย) ภายหลังจากการบูรณะปรับปรุง
เสร็จสมบูรณ์ โดยมีท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ
เป็นผู้ประกอบพิธี
2. จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำ�ถามแจกรางวัลกับ
พนักงานในหัวข้อวัฒนธรรมองค์กร (TOT 4Ds) และค่านิยม
3. จัดกิจกรรม HR Coordinator รุ่นที่ 1 และ 2
ประจำ�ปี 2562 สร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน “นักสื่อสาร
สัมพันธ์” (HR Coordinator) นักสือ่ สารสัมพันธ์จะทำ�หน้าที่
เป็นกระบอกเสียงในการสือ่ สารสร้างให้พนักงานเกิดการรับรู้
เกิดความเข้าใจตรงกัน จนเกิดความร่วมมือร่วมใจกันภายใน
บริษัท
4. กระดานข่าวถาม - ตอบคำ�ถาม (Web Board
TOT) ในระบบ Intranet เป็นช่องทางให้ผู้บริหาร รวมถึง
พนั ก งานได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ ถาม - ตอบปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ประกอบด้วยหลายช่องทาง
อาทิ สายตรงบอร์ดและผู้บริหารเพื่อนถึงเพื่อน HR News
กิจกรรม ทีโอที ฯลฯ
5. การจัดงานพระราชพิธีสำ�คัญต่างๆ เช่น
• วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท
ในฐานะข้าของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมกิจกรรมน้อมรำ�ลึก เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
• วันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมพิธถี วายพานพุม่ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ น้ อ มรำ � ลึ กในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สถาบันวิชาการ ทีโอที
จังหวัดนนทบุรี
TOT CSR
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การเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ในปีที่ผ่านมา ทีโอที มีการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและการปรับเปลี่ยนเพื่อนำ�
ไปสู่ TOT Digital Transformation อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานในกลุ่มงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรเกิดความตระหนัก
และความเข้าใจเกีย่ วกับ Digital Technology และ Digital
Transformation รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
(Culture Change) การพัฒนาพนักงานในกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ที่สำ�คัญและมีความจำ�เป็นโดยได้มีการออกแบบ
Skill Development Roadmap เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะและสร้างโอกาสในการพัฒนางานให้รองรับ
กับการแข่งขันทางธุรกิจได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจทิ ลั สำ�หรับผูใ้ ช้ระบบงานทีม่ กี ารปรับเปลีย่ น (Digital Skil
Development for Users)
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ทีโอที ยังมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาเพือ่ เตรียมความ
พร้อมสำ�หรับผู้บริหารโดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนา
Leadership & Managerial Competency ตลอดจนการ
พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ ให้พร้อมต่อการดำ�รง
ตำ�แหน่งทางการบริหารที่สูงขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด ตัง้ แต่การพัฒนาภาวะผูน้ �ำ สำ�หรับหัวหน้างาน
ในระดับผู้จัดการศูนย์การเสริมสร้างศักยภาพของโทรศัพท์
จั ง หวั ด และการพั ฒ นาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสำ � หรั บ
ผูบ้ ริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยจัดให้มกี าร
อบรมในหลักสูตร Leadership Development Program
(LDP) สำ�หรับผู้จัดการศูนย์ หลักสูตร CEO น้อยกับ        
Big Data และระบบการใช้ IT เพือ่ สนับสนุนการบริหารงาน
แบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตร
Business Development Program (BDP) หลักสูตร        
Management Development Program (MDP) และ
หลักสูตร Advanced Development Program (ADP)
ตามลำ�ดับ

TOT HR Development Framework
ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับลาง

ผูจัดการศูนย

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
รองกรรมการผูจัดการใหญ

Executive Program

ผูจัดการฝาย

Advanced Development Program (ADP)

ผูจัดการสวน

Management Development Program (MDP)

พนักงานระดับ 8-10

Business Development Program (BDP)

พนักงาน

Competency Development & Leadership
Development Program (LDP)

หลักสูตร
อบรม
ภายนอก

TOT 4Ds/TOT Culture Change/TOT Digital Transformation
TOT Orientation Program

นอกจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในแล้ว ทีโอที
ได้ส่ง บุ ค ลากรเข้ ารับการฝึกอบรม และสัมมนาร่วมกับ
สถาบันภายนอก จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากร
โดยรวมเฉลี่ย 22 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร
เฉลี่ย 44 ชั่วโมงต่อคนต่อปี กลุ่มพนักงานเฉลี่ย 21 ชั่วโมง
ต่ อ คนต่ อ ปี จำ � นวนพนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น
การให้ บ ริ ก าร จำ � นวน 1,025 คน ด้ า นเทคโนโลยี
จำ�นวน 7,810 คน
นอกจากนี้ ทีโอที ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กั บ องค์ ก รในหลายภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
โดยในปี 2562 ได้ร่วมมือกับสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่ EEC ในการดำ�เนินโครงการ
Thailand Digital Young Talent Development Project
ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัลเพื่อสนองตอบ
ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำ�นวน 200 คน
ด้านกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
ที โ อที ได้ รั บ ความไว้ ว างใจ จากองค์ ก รโทรคมนาคม
แห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia-Pacific Telecommunity : APT)
ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาผู้แทนบุคลากรของประเทศ
สมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

TOT CSR
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ลูกค้าของเรา
เพราะว่ า ในโลกของเรา ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งมี ค วาม       
เชื่อมโยงระหว่างกัน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งจะมี
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง และส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง อื่ น            
เป็นทอด ๆ ไป เช่น การให้บริการหนึ่ง ๆ ของผู้ ให้บริการ
เมื่อผู้ ใช้บริการได้ ใช้บริการแล้วบริการนั้นจะมีผลต่อ       
มิติอื่น ๆ โดยรอบ เช่น ผลต่อมิติครอบครัว มิติเพื่อน   
มิ ติ ท างธุ ร กิ จ มิ ติ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม มิ ติ สั ง คม            
มิติเศรษฐกิจ มิติทางเทคโนโลยีและการศึกษา อันนำ�         
ไปสู่มิติของการพัฒนาประเทศต่อไป
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นอกจากการให้บริการต่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้าแล้ว
การส่งมอบบริการที่ดีของ ทีโอที ก็เป็นส่วนหนึ่งในความ
รับผิดชอบที่มีผลกับมิติแวดล้อมอื่นๆ ของประเทศไทย
อีกด้วย เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน
ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) หรือบริการ TOT Fiber 2U
ที่ ทีโอที ส่งมอบให้กบั ผูใ้ ช้บริการ เพือ่ ให้ผใู้ ช้บริการสามารถ
ใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น ใช้ในการทำ�ธุรกรรม
ดำ�เนินธุรกิจ เผือ่ ธุรกิจดำ�เนินไปได้ดว้ ยดี ก็จะส่งผลต่อคูค่ า้
ของธุรกิจและลูกค้าของธุรกิจ แม้กระทัง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านก็ได้รบั
การจ้างงาน ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตที่ครอบครัวและลูกใช้
ในการศึ ก ษาหาความรู้ ช่ ว ยในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
ประเทศ หรื อ นำ�ไปใช้ ซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคออนไลน์
หรือติดต่อสื่อสารชักชวนกลุ่มเพื่อนเดินทางไปท่องเที่ยว
การจับจ่ายใช้สอย และจะกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป ซึ่งสรุปแล้วการส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ
ทีโอที จึงมิได้มีเพียงการให้บริการเฉพาะลูกค้าเท่านั้น
แต่ทุกมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี
และการศึกษา ต่างได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางซึ่งใน
ท้ายทีส่ ดุ สามารถส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
ในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมากกว่า
ยุ ค ก่ อ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล เป็ นไปอย่ า ง
รวดเร็วจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
(Broadband Internet) ทั้งทางสายและไร้สาย ผู้ใช้บริการ
และลูกค้าจึงต้องการความรวดเร็วในการใช้บริการทีส่ ามารถ
ตอบสนองสิ่งที่พวกเขาต้องการได้อย่างทันทีทันใจทุกที่
ทุกเวลา บริการใดไม่สามารถตอบสนองสิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการ
ได้อย่างทันทีทันใจทุกที่ทุกเวลา บริการใดที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการ ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
เป็นปกติ ก็จะมีเสียงสะท้อน (Feedback) จากลูกค้า

การศึกษา
การพัฒนา
ประเทศ

เศรษฐกิจ
การอุปโภค
บริโภค

ครอบครัว

การเดินทาง
ทองเที่ยว

ผูใหบริการ
บริการ

เพื่อน

ผูใชบริการ
คูคา
ชุมชน

ธุรกิจ

ลูกคา

ลูกจาง

สังคม
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ทีโอที หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
ชั้ น นำ � ของประเทศเปิ ด รั บ ทุ ก ข้ อ เสนอแนะคำ � ติ ช ม
คำ�แนะนำ�ของลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่า
ช่องทางที่กำ�หนดได้มาซึ่ง Voice of Customer (VOC)/
Feedback/Complaints ทั้งช่องทางเดิมที่ยังคงเปิดให้
บริการ เช่น ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที TOT Contact
Center 1100 และพนั ก งานตั ว แทนขายของ ที โ อที
นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนช่องทางดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสาร
ให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมาย (Digital Touchpoint) และ
การรับฟังเสียงทางช่องทางออนไลน์เพือ่ รองรับการติดต่อกับ
ลูกค้ายุคดิจิทัล เช่น ช่องทางบนหน้าเว็บไซต์ ทีโอที อีเมล
Facebook (TOT Public company Limited) สื่อสังคม
ออนไลน์ Pantip และ Line@ เป็นต้น และด้วยความ
ตระหนักถึงความต้องการการติดต่อสื่อสารของลูกค้าที่
ไม่จำ�กัดเวลาและสถานที่
ทีโอที ได้เริ่มพัฒนาแชทบอท (TOT Chatbot) ขึ้นมา
ให้บริการโดยระบบ ทีโอที แชทบอท นอกจากการนำ�มาช่วย
ลดภาระการตอบคำ�ถามให้กบั พนักงานทางช่องทางออนไลน์
แล้ ว ยั ง สามารถเข้ า มาช่ ว ยให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ ต ลอด
24 ชัว่ โมง 7 วันต่อสัปดาห์ สามารถนำ�เสนอบริการรายการ
ส่งเสริมการขายและให้คำ�ตอบ ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ�และรวดเร็ว

ในการรับฟังเสียงลูกค้า ทีโอที มีการจัดตัง้ ทีมงานทีเ่ ข้า
มาช่ ว ยรั บ ฟั ง และแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ลู ก ค้ า ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ในนาม TOT Care ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
ให้กับลูกค้าแล้ว ยังนำ�คำ�ติชม ข้อเสนอแนะของลูกค้าไปใช้
ในการเปิดให้บริการใหม่ๆ หรือรายการส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น บริการ TOT e-Service ช่วยให้ลูกค้า
สามารถตรวจสอบยอดค่ าใช้ บ ริ ก ารและสามารถชำ � ระ
ค่าบริการได้ทนั ที ทันใจ บริการ Quick Pay บริการรับชำ�ระ
ค่าบริการด่วนทีอ่ �ำ นวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าช่วยประหยัด
เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งการให้บริการ
ใหม่ๆ ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาขึน้ มาก็เพือ่ ให้สอดรับกับพฤติกรรม
การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการการใช้งานของลูกค้าได้ ถือเป็นหัวใจของ
การให้บริการของ ทีโอที ซึง่ มีการปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ที่สามารถใช้งานด้วยตนเองได้ง่ายๆ เช่น บริการ On Line
Self Service ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูท่ ไี่ หน
เวลาใดก็ ส ะดวกรวดเร็ ว การเพิ่ ม ช่ อ งทางออนไลน์
เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำ�ธุรกรรมออนไลน์
เช่น ช่องทาง e-Service การพัฒนาช่องทางการชำ�ระ
ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ไทย
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นอกจากนี้ ที โ อที ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มให้ ก ารสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือในหลายๆ เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในวงกว้าง
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้าและประชาชน เช่น
เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

และหนึ่ ง ในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละบริ ห าร
สัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ทีโอที ให้ยั่งยืนคือการดูแล
เอาใจใส่ลูกค้าที่มีบริบทที่มากกว่าการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารโดยตรงเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะ ที โ อที
ตระหนักดีวา่ ทุกองค์ประกอบของการใช้บริการมีความสำ�คัญ
จึงส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้ คำ � แนะนำ � หรื อ คำ � เตื อ นที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ลู ก ค้ า
เช่น คำ�แนะนำ�และวิธีใช้อุปกรณ์ วิธีตรวจสอบและแก้ไข
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การนำ�เสนอข้อมูลข่าวสารนวัตกรรม
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ
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รวมทัง้ การเข้าไปมีสว่ นร่วมรณรงค์เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม
ของประเทศไทยและของโลก เช่น การใช้ e-Bill แทน
การใช้ใบแจ้งค่าใช้บริการแบบกระดาษเพื่อลดการตัดต้นไม้
การใช้ ถุ ง ผ้ า แทนถุ ง พลาสติ ก เพื่ อ ช่ ว ยลดโลกร้ อ นและ
รักษาสิ่งแวดล้อม
ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทัลและช่องทางการตลาดได้พัฒนา
และบริหารช่องทาง Digital Touchpoint เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกให้กบั ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญ ดังนี้
รายการการดำ�เนินงาน

จำ�นวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทีโอที
(www.tot.co.th)
จำ�นวนผู้สมัครใช้บริการ TOT fiber 2U
Online Self Service
จำ�นวนการใช้บริการ TOT e-Service
จำ�นวนการใช้บริการ TOT QuickPay
(เริ่ม กันยายน 2562)
จำ�นวนข้อความที่มีผู้สนใจสนทนากับ
TOT Chatbot (เริ่มตุลาคม 2562)

จำ�นวน

3,089,192
34,462
873,210
9,419
44,329

การจัดการข้อร้องเรียน
การรั บ และพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ บริ ก าร
โทรคมนาคมต่ อ ผู้ ร้ อ งเรี ย น ที โ อที ได้ ดำ � เนิ น การตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องกระบวนการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยกำ�หนดขัน้ ตอนการดำ�เนินการ
4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ในเรื่ อ งช่ อ งทางการแจ้ ง
เรื่องร้องเรียนนั้น นอกจากผู้ร้องเรียนจะแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่อสำ�นักงาน กสทช. แล้วยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
โดยตรงต่อ ทีโอที ได้โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที
ทั่วประเทศ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TOT
Contact Center 1100, 1177, 1777 สื่อสังคมออนไลน์
เช่น Website, e-Service และอื่นๆ
2. การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น เมื่ อได้ รั บ เรื่ อ ง
ร้ อ งเรี ย นแล้ ว ก็ จ ะพิ จ ารณาดำ � เนิ น การตามระบบงาน
แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะถูก
จำ�แนกเป็นตามประเภทปัญหาเรื่องร้องเรียน ประเภทของ
บริการ และพืน้ ทีใ่ ห้บริการ จากนัน้ จะส่งเรือ่ งนีใ้ ห้หน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบและวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง ข้อมูลบันทึก
การใช้งาน ข้อมูลเทคนิค รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ที่ใช้
บริการและระบบโทรคมนาคม (ถ้าจำ�เป็น) จากนั้นเป็นการ
ดำ�เนินการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการประสานงานติดต่อกับ
ผู้ ร้ อ งเรี ย นเพื่ อ ตรวจสอบชี้ แ จง และทดสอบระบบ
โทรคมนาคมด้วย (กรณีมีปัญหาทางเทคนิค) จนกระทั่งได้
ข้อยุติสามารถแก้ไขปัญหาเป็นผลสำ�เร็จและในบางกรณี
อาจจำ�เป็นต้องประสานงานกับผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อให้มี
การปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลเทคนิค
3. การรายงานผลเรื่องร้องเรียน หลังจากดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสำ�เร็จเรียบร้อยแล้วจะดำ�เนินการ
แจ้งผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ และถ้าในกรณีผรู้ อ้ งเรียนยืน่ เรือ่ ง
ผ่านสำ�นักงาน กสทช. ทีโอที ก็จะดำ�เนินการแจ้งผลให้
สำ�นักงาน กสทช. ทราบด้วย
4. การติดตามประเมินผลเรือ่ งร้องเรียน ขัน้ ตอนนีจ้ ะมี
การดำ�เนินการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
เพื่อนำ�มาจัดทำ�เป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการประเมินผล
การดำ�เนินงาน และวางแผนพัฒนาระบบงาน กระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อไป

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ที โ อที มิ ไ ด้ มุ่ ง หวั ง แต่ เ พี ย งการแสวงหาผลกำ � ไร
และความอยู่รอดขององค์กรเป็นหลักเท่านั้น ยังคำ�นึงถึง
การยกระดับการให้บริการทีด่ ใี ห้กบั ลูกค้า รวมทัง้ การเน้นให้
บริการอย่างมีคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย
ลูกค้าจึงเป็นส่วนสำ�คัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ ทีโอที
จะส่งมอบบริการทีด่ สี ร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าให้มากทีส่ ดุ
การยกระดับการให้บริการเพือ่ ให้ลกู ค้ามีความพึงพอใจ
ในบริ ก ารนั้ น การให้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น หนึ่ งใน
สิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ของ ทีโอที ซึ่งสามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องได้ จำ�เป็น
ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ในปี 2562 ทีโอที ยังคงให้ความสำ�คัญและยึดแนว
ปฏิบัติที่ดีในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Management : BCM) อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ�เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ
โดยยึดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจตามมาตรฐานสากล BS25999 และ ISO 22301 : 2012
นำ � มาเป็ น กรอบในการปรั บ ปรุ ง การดำ � เนิ น งานและใช้
หลักการ PDCA (Plan Do Check Act)
ทีโอที ทบทวน/ปรับปรุงแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง
(Business Continuity Planning : BCP) เป็นประจำ�ทุกๆ ปี
เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุ บั น และสอดคล้ อ งกั บ
การดำ�เนินงาน โดยมีนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจให้หน่วยธุรกิจ/สำ�นัก ผลิตภัณฑ์
บริการ และ สำ�นัก/ฝ่ายทีส่ นับสนุนการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุ ร กิ จ จั ด ทำ � แผนธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Business
Continuity Planning: BCP) และนำ�ไปปฏิบัติกรณีเกิด
อุบัติการณ์ในสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมี
การซ้อมแผนดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลายหน่วยงาน
ในนครหลวงและภูมิภาค และระบบงานสำ�คัญ เพื่อเป็น
การฝึ ก ซ้ อ ม และทดสอบการใช้ ง านแผนดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
อย่างต่อเนื่องที่มีอยู่

ทั้ ง นี้ ไ ด้ ส ร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งการบริ ห ารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยจัดอบรม/
สั ม มนาหลั ก สู ต รการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 และการนำ�มาตรฐาน
ISO 22301 : 2012 มาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพให้กบั
หน่วยงานต่างๆ ภายใน ทีโอที นอกจากนี้ได้จัดอบรม/
สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :
BCM) การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact
Analysis : BIA) การจัดทำ�และการซ้อมแผนดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้กับผู้บริหาร และพนักงานอีกด้วย

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ทีโอที ได้พัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ระบบฐาน
ข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน โดยการดำ�เนินการดังกล่าวจะทำ�ให้ผู้ร้องเรียน
สามารถเข้าถึงและได้รับการอำ�นวยความสะดวกในการแจ้ง
เรื่องร้องเรียน ซึ่งทำ�ให้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข
อย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กระบวนการรับและ
พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อ
การแก้ไขเรื่องร้องเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขข้อร้องเรียน
ประเภทร้องเรียน

คุณภาพบริการ
ค่าใช้บริการ
รวมคุณภาพบริการ/
ค่าใช้บริการ

ปี 2563

เป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2561

3.50
3.50
3.50

4.42
4.09
4.29

4.30
3.88
4.11
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การสนับสนุน
ชุมชนของเรา

แนวทางการกำ�หนดชุมชน
การดำ � เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก ร
ต่อสังคมของ ทีโอที ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญในการ
กำ�กับดูแลเพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามแนวนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความ
รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม จึงได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ตามคำ�สั่งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่ 6/2562
58
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คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานอนุกรรมการ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักยุทธศาสตร

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักบริหาร
การตลาด

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักกรรมการ
ผูจัดการใหญ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคานครหลวงที่ 1

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคานครหลวงที่ 2

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคานครหลวงที่ 3

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือตอนลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือ

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคาภาคกลาง

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคาภาคใต

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการ
ลูกคาภาคตะวันออก

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

ผูจัดการฝายโครงสรางพื้นฐาน
และบริการพิเศษ

ผูจัดการฝายบริหารสื่อดิจิทัล
และชองทางการตลาด

ผูจัดการสถาบันวิชาการ
ทีโอที

ผูจัดการฝายประชาสัมพันธองคกร

ผูจัดการสวนบริหารความรับผิดชอบ
ตอสังคมและมวลชนสัมพันธ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สำนักขายและบริการลูกคา
นครหลวงที่ 1-3

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
นครหลวงที่ 1

หัวหนาคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือตอนลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือตอนลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง
หัวหนาคณะทำงาน

คณะทำงานยอย TOT CSR

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือ

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคกลาง

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคใต

สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคตะวันออก

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคเหนือ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคกลาง

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคใต

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
สำนักขายและบริการลูกคา
ภาคตะวันออก

หัวหนาคณะทำงาน

หัวหนาคณะทำงาน

หัวหนาคณะทำงาน

หัวหนาคณะทำงาน

หัวหนาคณะทำงาน

TOT CSR
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อำ�นาจหน้าที่

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอแนะ กำ�หนดกรอบแผนแม่บทความรับผิดชอบ
ขององค์กรต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ ทีโอที ตามแนวทาง
การปรับปรุงหลักการ แนวปฏิบัติ นโยบาย และแผนการ
ดำ�เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของ
ทีโอที ให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณา
2. กำ � กั บ ดู แ ลและติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานตาม
นโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ทีโอที
3. ดำ�เนินการอืน่ ใดเกีย่ วกับการส่งเสริมการดำ�เนินการ
ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บมจ.ทีโอที หรือตามที่คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ
มอบหมาย
4. ดำ�เนินการตามนโยบายการเสริมสร้างและรักษา
ภาพลักษณ์องค์กร รวมทัง้ ดำ�เนินการตามนโยบายการสือ่ สาร
ภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. แต่งตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ดำ�เนินงานอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ได้ตามความเหมาะสม
6. เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ได้ตามความเหมาะสม
7. รายงานผลการดำ�เนินงานตามนโยบายและแผนงาน
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที
ให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ ทราบ
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อมยังได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานย่อย TOT CSR
จำ�นวน 7 คณะ เพื่อรับนโยบายจากคณะอนุกรรมการ CSR
มาดำ�เนินงานตามกรอบแผนแม่บทความรับผิดชอบของ
องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ติดตามดำ�เนินกิจกรรม
พร้อมพัฒนาการดำ�เนินงานโดยเฉพาะแผนงาน TOT Young
Club ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และ
แจ้ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดำ � เนิ น งานในพื้ น ที่
พร้อมรายงานผลการดำ�เนินงานต่อคณะอนุกรรรมการ CSR
เป็นประจำ�ทุกเดือน

ทีโอที ได้จัดทำ�แผนงานความรับผิดชอบต่อสัง คม
ด้วยสำ�นึกของบริษทั ทีม่ งุ่ หวังส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้
เข้มแข็งและเป็นชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน ด้วยโครงข่าย
สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ช่วยสร้างโอกาส
ความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของชุมชน อีกทั้ง
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ “Digital Economy” ในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. ด้านการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล
แผนงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ทีโอที ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
มานับตัง้ แต่ พุทธศักราช 2538 โดยทูลเกล้าถวายเงินจำ�นวน
50 ล้านบาท เพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง
มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม และเพื่ อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกัน ทีโอที ได้นำ�ศักยภาพทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานด้าน
การศึกษาของชาติ เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำ�แสง และ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นสื่อในการ
ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียม
ภาคพื้นดินฯ โดยมีการแพร่ภาพออกอากาศมานานกว่า
19 ปี จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ได้สนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบและเพื่อเพิ่ม
ช่ อ งทางในการเรี ย นรู้ แ บบใหม่ ใ ห้ แ ก่ ก ารศึ ก ษาของไทย
(Blended Learning) ที่ใช้หลายสื่อหลายวิธีผสมผสานกัน
นำ�ประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge based Society) เน้นย้ำ�ภารกิจเพื่อสังคมของ ทีโอที ที่มุ่ง
สนับสนุนด้านการศึกษาของชาติโดยมุง่ ช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม ด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำ�คัญ ทีโอที ได้รับ

รางวั ล การดำ �เนิ น การเพื่ อ สั ง คมดี เ ด่ น ประจำ �ปี 2549
จากกระทรวงการคลั ง ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด้
ถวายการรั บใช้ ใ นแผนงาน “การศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด
นอกเหนือจากการสนับสนุนดังกล่าว ทีโอที ได้จัด
โครงการฝึกอบรมครูผา่ นระบบวีดทิ ศั น์ (Video Conference)
โดยถ่ายทอดออกอากาศสดทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และให้ความ
ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ อาทิ สถานเอกอั ค รราชทู ต
สหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย มหาวิทยาลัยออริกอน
(University of Oregon) รัฐออริกอน Soka University of
America รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัด
โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบวีดิทัศน์
และถ่ายทอดออกอากาศสดทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ

ปัจจุบัน ทีโอที ได้สนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการจัดซื้อชุด
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมชุดใหม่ให้กับโรงเรียนที่ได้รับ
การสนับสนุนชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ไปตั้งแต่
ปี 2538 ซึ่งชำ�รุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้ในการจัด
การเรียนการสอนเพือ่ ให้เยาวชนได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยศักยภาพและความพร้อมของ ทีโอที ได้สนับสนุน
สถานที่ เครือข่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบ โดย
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์
สำ�หรับให้บริการระบบ DLF - e-Learning ณ อาคาร 4
ชั้น 5 ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งดำ�เนินงาน
แล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ให้ บ ริ ก ารเต็ ม รู ป แบบทางเว็ บ ไซต์
www.dlf.ac.th ในการชมการออกอากาศย้ อ นหลั ง
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา จวบจน
ปั จ จุ บั น มี จำ � นวนผู้ เ ข้ า ชมเว็ บไซต์ ก ว่ า ล้ า นครั้ ง และ
www.dlfeschool.in.th สำ�หรับการศึกษาทางไกลหลักสูตร
ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต
ทีโอที มีโครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและมี
เส้นทางหลักและเส้นทางสำ�รองในการใช้งานโครงข่ายได้ทั้ง
สภาพปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
TOT CSR
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ครูที่ได้รับการอบรมสามารถชมรายการถ่ายทอดสด
และรายการย้อนหลังโดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเวลาและสถานที่
ความสำ�เร็จในการใช้งานของวงจรเชื่อมโยงที่ใช้สำ�หรับ
ถ่ายทอดสดเพื่อออกอากาศได้ตามจำ�นวนร้อยละที่กำ�หนด
มี Network Availability อยู่ที่ระดับ 100%
แผนงานสุขศาลาพระราชทาน

ที โ อที ให้ ก ารสนั บ สนุ น มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกล
ผ่ า นดาวเที ย ม ในการเชื่ อ มโยงวงจรและอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - 2562 มีรวมค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุนมูลนิธิฯ รวมทั้งสิ้น 609,873,280 บาท
จำ�แนกได้ ดังนี้
ปีที่ดำ�เนินการ

2538 - 2545
2546 - 2554
2555
2556 - 2561
2562

62
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จำ�นวน (ปี) งบประมาณที่สนับสนุน (บาท)

8
9
1
6
1
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172,880,000
267,413,000
29,968,440
127,970,640
11,641,200

ทีโอที ร่วมสนองพระราชดำ�ริของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของนักเรียน
และประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน
โดยการให้คำ�ปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสาร
ทางไกลด้วยภาพและเสียง (Telemedicine) เป็นรูปแบบ
ในการรั ก ษาพยาบาลที่ เ หมาะสมกั บ แผนงานสุ ข ศาลา
พระราชทานซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสื่ อ สารการเรี ย นรู้ ด้ า นสุ ข ภาพ โดย ที โ อที
ให้การสนับสนุนด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
โดยดำ�เนินการในรูปแบบการติดตัง้ ปรับปรุงระบบ การบำ�รุง
รักษา การจัดซือ้ หรือจัดหาอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ เพื่อใช้งาน ได้แก่

1. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม IP-Star (ความเร็ว
สูงสุด 4/2 Mbps) Wi-Net (ความเร็วสูงสุด 15/1 Mbps)
หรือ Fiber Optic (ความเร็วสูงสุด 100/50 Mbps)
พร้อมโทรศัพท์ประจำ�ที่ 1 เลขหมาย อุปกรณ์แพร่สัญญาณ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ไร้ ส าย (Wireless Access Point)
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟน ลำ�โพง และกล้อง
Conference Cam ผ่าน MCU (Multi Conference Unit)
ที่ มี ค วามคมชั ด ทั้ ง ภาพและเสี ย งแบบ HD เพื่ อใช้ ง าน
Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับสุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
2. ปรับปรุงคุณภาพในการรับ - ส่งสัญญาณดาวเทียม
iP-Star โดยการเปลีย่ นจานรับ - ส่งสัญญาณดาวเทียมขนาด
1.8 เมตร (แทนขนาดเดิม 1.2 เมตร) และ Block up
Converter (BUC) ขนาด 2 watt (แทนแบบ 1 watt)
ในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารรับ - ส่งสัญญาณไม่ดี (ขอบบีมของสัญญาณ)

3. ติ ด ตั้ งโปรแกรมควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ ร ะยะไกล
(Team Viewer) โปรแกรม Anti-Virus เพื่อช่วยแก้ไข
เหตุเสีย และลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเสียของระบบและ
อุปกรณ์
4. ติดตั้งโปรแกรม/Application การใช้งานระบบ
การให้ คำ � ปรึ ก ษาและรั ก ษาด้ ว ยการแพทย์ ท างไกล
(Telemedicine) โดยใช้งานบน TOT MCU เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกในการใช้งานทีส่ ามารถใช้งานบน Tablet/Smart
Phone (รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ
Android) ให้แก่แพทย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ในโครงการ
สุขศาลาพระราชทาน
5. ซ่อมบำ�รุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ทั้งของสุขศาลาฯ
และของโรงเรียน) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
6. ซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จำ�เป็นให้ใช้งานในสุขศาลาฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
(แบบ All in one) กล้อง Logitech เครื่องสำ�รองไฟฟ้า
(UPS) จำ�นวน 6 ชุด/6 สุขศาลาฯ
7. ติดตั้งใช้งาน Application Scopia Mobile
(ใช้ Telemedicine บน Smartphone) ได้ด�ำ เนินการติดตัง้
ลงบนเครื่องโทรศัพท์ของครู ตชด./เจ้าหน้าที่สุขศาลาฯ
ขณะลงพื้นที่หรือในช่วงอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ประจำ�ปี
(ร่ ว มกั บ กรม สบส.) และทดลองใช้ ง าน สามารถ
อำ � นวยความสะดวกให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นการทำ � งานและใช้
Telemedicine ได้เป็นอย่างดีในการขอรับการปรึกษา/รักษา
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
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ปี 2562
1. ศูนย์การเรียนรู้
ตำ�รวจตระเวน
ชายแดน
บ้านโกแประ
อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน

ปี 2561
1. ศูนย์การเรียนรู้
ตำ�รวจตระเวน
ชายแดน
บ้านปอหมื้อ
อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน

2. ศูนย์การเรียนรู้
ตำ�รวจตระเวน
ชายแดน
ท่านผู้หญิง
มณีรัตน์ บุนนาค
อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2550-2557

1. โรงเรียนตำ�รวจ 1. โรงเรียนตำ�รวจ 1. โรงเรียนตำ�รวจ 1. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ชมรมอนุรักษ์
บ้านปิล๊อกคี่
บ้านแพรกตะคร้อ
เฉลิมฉลอง
พุทธศิลปไทย
อ.ทองผาภูมิ
อ.หัวหิน
ครบรอบ 100 ปี
อนุสรณ์
จ.กาญจนบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(บ้านสะไล)
(บ้านแสนคำ�ลือ)
อ.บ่อเกลือ
อ.ปางมะผ้า
จ.น่าน
จ.แม่ฮ่องสอน
2. สุขศาลา
พระราชทาน
บ้านป่าก่ำ�
อ.บ่อเกลือ
จ.น่าน

3. สุขศาลา
พระราชทาน
บ้านห้วยปูด
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.น่าน

2. โรงเรียนตำ�รวจ 2. โรงเรียนตำ�รวจ 2. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
เลตองคุ
บ้านป่าหมาก
บ้านไบก์
อ.อุ้มผาง
อ.สามร้อยยอด
อ.เมืองยะลา
จ.ตาก
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.ยะลา

3. โรงเรียนตำ�รวจ 3. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
แม่จันทะ
ท่านผู้หญิง
ประไพ ศิวะโกเศศ อ.อุ้มผาง
จ.ตาก
อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
4. โรงเรียนตำ�รวจ 4. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
รางวัลอินทิรา คานธี บ้านโป่งลึก
อ.แก่งกระจาน
อ.อมก๋อย
จ.เพชรบุรี
จ.เชียงใหม่
5. โรงเรียนตำ�รวจ 5. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ บ้านทิไลป้า
อ.สังขละบุรี
จันทรเสน
จ.กาญจนบุรี
อ.แม่ระมาด
จ.ตาก
6. โรงเรียนตำ�รวจ 6. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
บ้านละโอ
บ้านลีนานนท์
อ.ศรีสาคร
อ.สุคิริน
จ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส
7. โรงเรียนตำ�รวจ 7. โรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน
ตระเวนชายแดน
บ้านไอร์บือแต
บ้านห้วยกุ๊ก
อ.จะแนะ
อ.เวียงแก่น
จ.นราธิวาส
จ.เชียงราย

64

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำ�ปี 2562

การดำ�เนินงานด้านการรักษาพยาบาล
สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เป็ น สถานพยาบาลสาธารณสุ ข ขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ น
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
และขาดโอกาสในการเข้าถึงการแพทย์พื้นฐาน ได้รับการ
ติ ด ตั้ ง ระบบและอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มทั้ งโปรแกรมใช้ ง านและ
อุปกรณ์ IT อืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการใช้งานตามพืน้ ทีใ่ ห้บริการ
เพื่ อ บรรเทาความเดื อ นร้ อ นของนั ก เรี ย นและประชาชน
ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ตามแนวชายแดนซึ่งการเดินทาง
ยากลำ � บากเนื่ อ งจากอยู่ ห่ า งไกลการคมนาคมและ
สาธารณูปโภคที่ดี อีกทั้งยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ

บริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานจากภาครัฐโดยสามารถช่วยให้
ประชาชนเข้ าใจปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการเจ็ บ ป่ ว ยดี ขึ้ น และ
สามารถลดอาการรุนแรงของโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาได้
ในปี 2562 ได้จดั ให้มบี ริการสาธารณสุขเพิม่ อีก 2 แห่ง
ได้แก่ สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ ตำ�รวจตระเวน
ชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ
ศูนย์การเรียนรู้ ตำ�รวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์
บุ น นาค อ.สั ง ขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี เพื่ อ ดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการ
พยาบาลฉุ ก เฉิ น /ปฐมพยาบาล โดยมี ป ระชาชนเข้ า รั บ
การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนรวม 22 แห่ง ดังนี้

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
ปี 2562
		

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

1. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี
2. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี
3. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแสนคำ�ลือ จ.แม่ฮ่องสอน
4. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านเลตองคุ จ.ตาก
5. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแม่จันทะ จ.ตาก
6. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านไอร์บือแต จ.นราธิวาส
7. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านละโอ จ.นราธิวาส
8. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี
9. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก จ.เชียงราย
11. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ จ.เชียงใหม่
12. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. รางวัลอินทิรา คานธี จ.เชียงใหม่
13. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน จ.ตาก
14. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านลีนานนท์ จ.นราธิวาส
15. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์
16. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านไบก์ จ.ยะลา
17. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. เฉลิมฉลอง 100 ปีฯ (บ้านสะไล) จ.น่าน
18. สุขศาลาพระราชทาน บ้านป่าก่ำ� อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
19. สุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
20. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. บ้านปอหมื้อ จ.แม่ฮ่องสอน
21. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. บ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน
22. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค จ.กาญจนบุรี
			
รวม

1,058
2,737
2,009
3,139
4,087
984
549
2,093
1,203
1,007
1,117
810
2,530
710
867
809
774
404
498
69
27,454

815
2,398
1,719
2,999
3,297
945
679
1,404
1,476
465
735
889
2,575
658
588
496
393
22,531

729
2,211
2,429
3,241
3,993
1,419
1,220
1,197
1,517
391
611
1,537
2,291
930
605
945
25,266

871
2,250
1,688
2,938
3,564
1,264
457
1,140
651
652
960
578
2,340
464
993
616
631
575
471
444
327
23,874
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03

มิติสังคม

แผนงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)

การให้บริการและการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ทีโอที สนองนโยบายภาครัฐในการขยายและพัฒนา
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพืน้ ทีห่ า่ งไกลครอบคลุม
ทั่วประเทศเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากของประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง
ลดความเหลื่อมล้ำ� และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการ
เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีโลก
ที โ อที ถื อ เป็ น ภารกิ จ ที่ สำ � คั ญ ยิ่ ง และได้ มุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท
ดำ�เนินการอย่างเต็มความสามารถเสมอมา

ที โ อที ได้ ดำ � เนิ น การวางโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็ ว สู ง ผ่ า นสื่ อ สั ญ ญาณสายเคเบิ ลใยแก้ ว นำ � แสง
(Fiber Optic) ในพื้นที่ห่างไกลและยังไม่มีอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเข้าถึง ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จำ�นวน 24,700
หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
หมู่บ้านละ 1 จุด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
พร้อมทัง้ ได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และดูแลบำ�รุง
รักษาการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ Service Level
Agreement (SLA) อย่างต่อเนื่อง

ประเภทเหตุขัดข้อง

จำ�นวนทั้งหมด
จำ�นวน ร้อยละ

1. จุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง Wi-Fi หมู่บ้านปลายทาง
4,243
2. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมู่บ้านปลายทาง
427
3. สายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทาง
6,492
4. อุปกรณ์โครงข่ายย่อย OLT/SW
1,597
5. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่าย OLT/SW
12,125
6. อุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router
77
7. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router 149
8. ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
277
		
รวมทั้งหมด		
25,387
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16.71
1.69
25.57
6.29
47.76
0.30
0.59
1.09
100.00

แก้ ไขได้ตาม SLA
จำ�นวน ร้อยละ

3,986
417
6,382
1,545
12,102
77
149
276
24,934

93.94
97.66
98.31
96.74
99.81
100.00
100.00
99.64
98.22

แก้ ไขไม่ได้ตาม SLA
จำ�นวน ร้อยละ

257
10
110
52
23
1
453

6.06
2.34
1.69
3.26
0.19
0.36
1.78

ในปี 2562 มี เ หตุ ขั ด ข้ อ งเกิ ด ขึ้ น จำ � นวนทั้ ง สิ้ น
25,387 ครั้ง และสามารถดำ�เนินการแก้ไขเหตุขัดข้องตาม
SLA ได้ ร้อยละ 98.22 นอกจากนีก้ ารให้บริการอินเทอร์เน็ต
มีสัดส่วน Service Availability ร้อยละ 99.92 ในปัจจุบัน
การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายของแผนงานเน็ตประชารัฐ
เพิ่มมากขึ้น โดยมีจำ�นวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานจำ�นวน
7.82 ล้านราย (ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย
เพิ่มเดือนละ 300,000 คน) นอกจากนี้ยอดการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” มีจำ�นวน
200,000 ครั้ง เพื่อตอบสนองการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ค้าขาย สื่อสังคม
ออนไลน์ และบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทีโอที
ได้ ป รั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพบริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต จำ � นวน
24,700 จุ ด โดยปรั บ ความเร็ ว อิ น เทอร์ เ น็ ต จากเดิ ม
30/10 Mbps (Download/Upload) เป็น 100/50 Mbps
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมาและเปิดโครงข่าย
เน็ตประชารัฐตามหลักการ Open Access Network
ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย
เพื่อให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายที่รัฐ
สร้างขึ้น ลดความซ้ำ�ซ้อนในการลงทุน และประชาชน
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาที่เหมาะสม

ดำ�เนินการตามโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 งบกลาง
รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ (งบประมาณ Big Rock) โดย ทีโอที ได้วาง
โครงข่าย Fiber Optic รวมทั้งปรับปรุงโครงข่ายที่เป็น
เทคโนโลยีแบบเก่าให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ไปยังโรงเรียน
โรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง
เพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องประชากรด้ า นการศึ ก ษา
ในโรงเรียน 1,187 แห่ง และด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล
484 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,671 แห่ง ซึ่งจะดำ�เนินการแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 1 ในปี 2563 โดยเป็นการดำ�เนินงานที่ไม่
ทับซ้อนกับพื้นที่ที่สำ�นักงาน กสทช. รับผิดชอบ
การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน
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ในปี 2562 ทีโอที ได้ดำ�เนินการจัดอบรมเพื่อขยาย
เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่
1. จั ด อบรมวิ ท ยากรแกนนำ � เครื อ ข่ า ยเน็ ต อาสา
ประชารั ฐ เพื่ อไปถ่ า ยทอดเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
เน็ตอาสาประชารัฐ การใช้งานแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ต
อาสาประชารัฐ” สำ�หรับเป็นช่องทางแจ้งข่าวสาร กิจกรรม
และปัญหาในการใช้งานเน็ตประชารัฐ ตลอดจนการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั่วไป ให้กับ “เครือข่ายเน็ต
อาสาประชารัฐ” ในระดับหมูบ่ า้ น โดยได้มผี แู้ ทนจากหมูบ่ า้ น
ที่ได้รับการติดตั้งเน็ตประชารัฐเข้ารับการอบรมหมู่บ้านละ
1 คน รวม 24,700 คน
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2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของ ทีโอที ในจังหวัดที่มี
จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐจะคัดเลือกพนักงานที่อาศัยในพื้นที่
และมีจิตอาสาที่จะใช้ดิจิทัลในการพัฒนาชุมชนจังหวัดละ
2 คน ให้เป็น “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำ�จังหวัด” ซึ่งจะมี
บทบาทในการประสานงานประจำ�จังหวัด ดูแล ติดตาม
การใช้งานเน็ตประชารัฐให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็ น ผู้ อำ � นวยการให้ เ กิ ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในพื้ น ที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านได้นำ�เสนอข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ของดีของหมูบ่ า้ น สร้างรายได้ให้เกิดในชุมชน
รวมถึงการทำ�ธุรกิจเพื่อสังคม
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3. พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น “เครื อ ข่ า ยเน็ ต อาสา
ประชารัฐ” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำ�หรับการทำ�งานของเน็ต
อาสาประชารัฐ และสำ�หรับประชาชนทั่วไปในการรับรู้
ข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน
Play store และ App store มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ให้รองรับกระบวนงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึง่ จะช่วยลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน เช่น การขอย้ายจุด
ติดตั้งตามความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน การแจ้ง
ปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มเติมข่าวสารที่ประชาชนสนใจ
โดยจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ในการกระตุ้นการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตของชาวบ้าน อาทิ การสะสมแต้มเพื่อแลก
ของรางวัล การจัดกิจกรรมประกวดบทความ ภาพถ่าย
คลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
4. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการรับรู้และให้มี
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวบ้านในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ
เพิ่มขึ้น โดยเชิญชวนให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” พร้อมทั้งลงทะเบียนสมัคร
สมาชิ ก ก็ จ ะสามารถร่ ว มกิ จ กรรมสะสมแต้ ม แลก
ของรางวัลฟรี โดยของรางวัลที่ระลึกจากโครงการเน็ต
ประชารัฐ ได้แก่ หมวก หม้อหุงข้าว ตู้เย็น สมาร์ทโฟน
สมาร์ททีวี
ภารกิ จ และความรั บ ผิ ด ชอบของ ที โ อที ในการ
ดำ�เนินแผนงานเน็ตประชารัฐให้บรรลุเป้าหมายตามทีก่ �ำ หนด
มีบทบาทสำ�คัญยิ่ง ช่วยผลักดันให้แผนงานเน็ตประชารัฐ
ได้เข้าร่วมประกวด WSIS Prizes 2019 ณ นครเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union : ITU) และ
องค์การสหประชาชาติ (United nation : UN) และได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร (Information and Communication
Infrastructure) จาก 284 โครงการทั่วโลกที่เข้าประกวด
นับเป็นความสำ�เร็จและนำ�มาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ ทีโอที
เป็นอย่างยิ่ง

2. ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ
แผนงาน TOT Young Club
แผนงาน TOT Young Club เป็นหนึ่งในแผนงานหลัก
ในกิจกรรม TOT CSR ขององค์กร เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่
ปี 2549 โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ใช้ Social Media เป็นเครื่องมือ
ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการพร้ อ มทั้ ง ปลุ ก จิ ต สำ � นึ ก ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
หาความรู้ด้าน Social Media มาต่อยอดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ
ให้กับท้องถิ่นให้มีเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน Social
Media เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำ�วันโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน ประกอบกับการขยายบริการอินเทอร์เน็ตที่
ครอบคลุ ม มากขึ้ น และอุ ป กรณ์ ที่ ร องรั บ การเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง เด็กและเยาวชนสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ
ของสังคม

ทีโอที ดำ�เนินแผนงาน TOT Young Club ต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 14 โดยในปี 2562 มุ่งหวังให้เยาวชนในแผนงาน
ได้น�ำ ศักยภาพทางด้านความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ไปพัฒนาส่งเสริม
เศรษฐกิ จให้ กั บ ชุ ม ชน เพื่ อให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น โดยมี
วัตถุประสงค์การดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาความรูด้ า้ น ICT โดยเน้นทักษะการนำ�
ICT ไปใช้ต่อยอดช่องทางการเพิ่มรายได้ของชุมชนและ
ฝึกให้เยาวชนมีความคิดเป็นผู้ประกอบการยุค Digital

2. เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT ในการ
ยกระดับการประกอบอาชีพผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์
TYC e-Commerce
3. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการเรียนรู้
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน
ต้นแบบในการใช้ ICT สร้างเศรษฐกิจที่ดี มีความมั่นคง
เข้มแข็ง และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำ�เร็จให้กับชุมชน
อื่นๆ ได้ เพื่อให้ชุม ชนมีความตระหนักในการใช้ ICT
อย่ า งเหมาะสม และรู้ เ ท่ า ทั น ข้ อ มู ล ข่ า วสารและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2562 แผนงาน TOT Young Club ได้ร่วม
ผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
ให้เกิดเป็นรูปธรรม มุง่ ให้เยาวชนได้น�ำ เทคโนโลยีไปใช้พฒั นา
ชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งยัง่ ยืน สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาล
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี โดยเชื่ อ มโยงให้ เ ยาวชน
ในโครงการ ได้นำ�ดิจิทัลไปพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังคงอาศัย
ความร่ ว มมื อ จากพนั ก งาน ผู้ บ ริ ห าร พั น ธมิ ต รที่ ร่ ว ม
ดำ�เนินงาน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
TOT CSR
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ส่วนตำ�บล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ร่วมมือกัน
ผลักดันให้การดำ�เนินโครงการสำ�เร็จลุล่วง โดยมีเป้าหมาย
สำ�คัญคือสร้างแหล่งเรียนรูใ้ ห้ชมุ ชนสามารถประยุกต์ใช้ ICT
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนโดยมี
ทักษะในการประกอบอาชีพ นำ�ผลผลิตของชุมชนสู่ระบบ
การซื้อขายออนไลน์ e-Commerce เป็นพื้นฐาน การรู้จัก
นำ � ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นการผลิ ต สื่ อ และเนื้ อ หา (Content)
เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว สินค้าชุมชนและวัฒนธรรม
ชุมชน รวมถึงการปูพนื้ ฐานคนรุน่ ใหม่ เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถ
รวมกลุ่ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชน โดยใช้ ดิ จิ ทั ล
เป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเทีย่ ว
และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ ที โ อที ให้ ค วามสำ � คั ญใน
การพั ฒ นาการดำ � เนิ น งาน TOT CSR อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้การดำ�เนินงานมีประสิทธิผล โดยเข้าร่วมสัมมนา
“ที โ อที กั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนที่ ยั่ ง ยื น ” ในแผนงาน
TOT Young Club เมื่อวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง โดยให้ขอ้ แนะนำ�
ในการดำ�เนินงานด้าน TOT CSR เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็น STAFF TOT
Young Club กว่า 300 คน และผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน TOT CSR
ทั่วประเทศใช้เป็นหลักการดำ�เนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมด้าน TOT CSR ในการ
เปิดตัวชุมชนใหม่ในแผนงาน TOT Young Club และ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม Showcase ของชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพ
มีความยัง่ ยืน และสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนเพือ่ สร้าง
เศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม Showcase
• 2 สิ ง หาคม 2562 ที โ อที ร่ ว มอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
แนวปะการังสร้างความสมดุลในท้องทะเล โดยเยาวชน
แผนงาน TOT Young Club ชุมชนบ้านช่องแสมสาร
จ.ชลบุ รี ได้ จั ด กิ จ กรรมภายใต้ ชื่ อ “ทะเลยิ้ ม ได้ . ...
ปลูกปะการัง เติมหอยปูปลา... สูท่ อ้ งทะเล” เพือ่ ร่วมอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูแนวปะการัง โดยผู้บริหารระดับสูงของ ทีโอที
ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังเขากวาง ปล่อยปลาฉลาม ปูมา้ ไข่
หอยสังข์ เพื่อคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล พร้อมกับมอบทุน
การศึกษาให้กับเยาวชนในแผนงาน TOT Young Club
ชุมชนบ้านช่องแสมสาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม และ
ชมผลงานการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู แ นวปะการั ง จากมู ล นิ ธิ
กรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเป้าหมายหลักในการ
ขับ เคลื่ อ น TOT CSR ไปสู่ความยั่งยืนใน 2 มิติ คือ
ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ

• กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TOT RUN for Life
@Phatthalung” ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
จัดกิจกรรมเพือ่ ระดมทุนซือ้ เครือ่ งมือแพทย์ อาทิ เครือ่ งผลิต
ออกซิเจน เครือ่ งช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อนื่ ๆ
มอบให้กับโรงพยาบาลพัทลุง หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน
1,000,000 บาท เพื่ อ เพิ่ มโอกาสในการช่ ว ยชี วิ ต ผู้ ป่ ว ย
ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และนำ�ไปพัฒนาให้บริการ
ทางการแพทย์สำ�หรับประชาชน นอกจากนี้ยังมอบทุน
การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย
จำ�นวน 10 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท
เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ เยาวชนในแผนงาน
TOT Young Club ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
TOT CSR
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03

มิติสังคม

ทีโอที มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
อย่างสร้างสรรค์และสนับสนุน/สร้างชุมชนให้ยั่งยืน โดย
กำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพื่ อ ดำ � เนิ น งานต่ อ ยอดและรั ก ษาชุ ม ชนเดิ ม
จำ�นวน 59 ชุมชน ให้ยั่งยืน
2. เพื่ อ ขยายผลการดำ � เนิ น งานโดยเพิ่ ม ชุ ม ชน
จำ�นวน 12 ชุมชน
3. เพื่อนำ� Core Competency หลักขององค์กรมา
เชื่อมต่อการดำ�เนินงานแผนงาน TOT Young Club เพื่อให้
เยาวชนและชุมชน สามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ด้าน ICT และสื่อออนไลน์ (Social Media) ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

ปี 2556

ปี 2557

ชุมชนบ้านบางเพรียง ชุมชนสามชุก
จ.สมุทรปราการ
จ.สุพรรณบุรี

ชุมชนบ้านราง
ไม้แดง-สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี

ปี 2558

4. เพือ่ ยกระดับชุมชนในแผนงาน TOT Young Club
สูก่ ารเป็นชุมชน ICT ด้วยการใช้บริการ TYC e-Commerce
ซึง่ ชุมชนสามารถนำ�ข้อมูลสินค้าจัดทำ�ให้เป็นระบบ เพือ่ เป็น
เครือ่ งมือสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน และสร้างชุมชนให้แข็งแรง
5. เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ Social
Commerce สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน TOT Young
Club ผ่านระบบ TYC e-Commerce
6. เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี อง ทีโอที ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อดำ�เนินงาน TOT Young Club ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ
   ที โ อที ได้ ดำ � เนิ น กิ จ กรรม TOT Young Club
พร้อมผลงานของชุมชนทั้ง 71 ชุมชน ทั่วประเทศ ตั้งแต่
ปี 2556 - 2562 ประกอบด้วย
ปี 2559

ปี 2561

ปี 2562

ชุมชนบางน้ำ�ผึ้ง
จ.สมุทรปราการ

ชุมชนสองฝั่งคลอง
หนองบัว-เสม็ดงาม
จ.จันทบุรี

ชุมชนบ้านแหลมสักอ่าวน้ำ�
จ.กระบี่

ชุมชนตลาดต้าน้ำ�
โบราณ
จ.สระบุรี

ชุมชนถ้ำ�รงค์
จ.เพชรบุรี

ชุมชนหนองมะแซว
จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง
จ.กาฬสินธุ์

ชุมชนคลองลัดมะยม ชุมชนถนน
จ.กรุงเทพมหานคร คนเดินปากแพรก
จ.กาญจนบุรี

ชุมชนบ้านทรายขาว ชุมชนสามโคก
จ.ปัตตานี
จ.ปทุมธานี

ปี 2560

ชุมชนบ้านโพ
ชุมชนตะปอเยาะ
จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นราธิวาส

ชุมชนแม่กลอง
จ.สมุทรสงคราม

ชุมชนบ้านม่วง
จ.หนองคาย

ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะ ชุมชนบ้านน้ำ�เชี่ยว
สิงห์บุรี
จ.ตราด
จ.สิงห์บุรี

ชุมชนเวียง
บ้านเนินขาม
จ.ชัยนาท

ชุมชนบ้านสำ�ราญ
จ.ขอนแก่น

ชุมชนเขาพระงาม
จ.ลพบุรี

ชุมชนตรำ�ดม
จ.สุรินทร์

ชุมชนเทศบาล
เรณูนคร
จ.นครพนม

ชุมชนเทศบาล
นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
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ชุมชนจักสาน
บ้านบางเจ้าฉ่า
จ.อ่างทอง

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ชุมชนกุดชุมแสง
จ.ชัยภูมิ

ชุมชนโคกเมือง
จ.บุรีรัมย์

ชุมชนเทศบาล
ตำ�บลอุโมงค์
จ.ลำ�พูน

ชุมชนน้ำ�เกลี้ยง
จ.ศรีสะเกษ

ชุมชนโรงเรียน
เทศบาล 4 เทศบาล
นครลำ�ปาง
จ.ลำ�ปาง

ชุมชนสันโค้งน้อย
จ.เชียงราย

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น
จ.สุโขทัย

ชุมชนเทศบาลตำ�บล ชุมชนโรงเรียน
ป่าป้อง
เมืองแพร่
จ.เชียงใหม่
จ.แพร่

ชุมชนเทศบาลตำ�บล
บ้านสาง
จ.พะเยา

ชุมชนบ้านกร่าง
จ.พิษณุโลก

ชุมชนเกาะลอย
จ.เชียงราย

ชุมชนบ้านป่าพน
จ.สตูล

ชุมชนอำ�เภอลับแล
จ.อุตรดิตถ์

ชุมชนบั้งไฟโก้
จ.ยโสธร

ชุมชนเกาะบูโหลน
จ.สตูล

ชุมชนลำ�พะยา
จ.ยะลา

ชุมชนนาโยงเหนือ
จ.ตรัง

ชุมชนพนางตุง-ทะเล ชุมชนเกาะยอ
น้อย จ.พัทลุง
จ.สงขลา

ชุมชนบ้านคีรีวง
จ.นครศรีธรรมราช

ชุมชนสุราษฎร์
จ.สุราษฎร์ธานี

ชุมชนบ้านชุมโค
จ.ชุมพร

ชุมชนกะเปอร์
จ.ระนอง

ชุมชนหินตั้ง-บ้านดง
จ.นครนายก

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ชุมชนบ้านสำ�ราญ
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ขอนแก่น

ชุมชนบ้านดงกระทง ชุมชนเขาค้อ
ยาม จ.ปราจีนบุรี
จ.เพชรบูรณ์

ชุมชนด่านเกวียน
จ.นครราชสีมา

ชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร
จ.ชลบุรี

ชุมชนอ่างศิลา
จ.ชลบุรี

ชุมชนบ้านเกาะหวาย ชุมชนบ้านเกษม
จ.นครนายก
จ.อุบลราชธานี

ชุมชนกะทู้
จ.ภูเก็ต

ชุมชนมาบตาพุด
จ.ระยอง

ชุมชนบ้าน
เบญจรงค์ดอนไก่ดี
จ.สมุทรสาคร

ชุมชนเกาะสีชัง
จ.ชลบุรี

ปี 2561

ปี 2562

ชุมชนราษฎร์นิยม
จ.นนทบุรี

ชุมชนเทศบาลตำ�บล
ปัว จ.น่าน

ชุมชนบ้านกะไหล
จ.พังงา

ชุมชนนาหัวบ่อ
จ.สกลนคร

ชุมชนบ้านห้วยมงคล ชุมชนนครอุดรธานี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
จ.อุดรธานี
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การดำ�เนินแผนงาน TOT Young Club มีเป้าหมายให้
เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำ�ความรู้ด้าน ICT และสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และ
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมสามารถแสดงศั ก ยภาพของตั ว เอง
ในการใช้ ICT และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนด้ า นเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว และ
วัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศให้มีการ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ค วามรู้ แบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและชุมชนของตนเอง เพื่อให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน เยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในแผนงาน TOT Young Club จำ�นวน 4,032 คน มีเยาวชน
และประชาชนที่ ส นใจเข้ า ชม Facebook ของชุ ม ชน
ทั้ง 71 แห่ง โดยมียอดกด Like จำ�นวน 81,845 Like
กระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทีโอที ร่วมกับโรงเรียน
มหาวิ ท ยาลั ยในท้ อ งถิ่ น จั ด การอบรมการใช้ ICT เพื่ อ
ช่วยเหลือชุมชน โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ
การตกแต่ ง ภาพ การถ่ า ยทำ � และตั ด ต่ อ วิ ดี โ อ การทำ �
สื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook
Youtube และ TOT e-Commerce โดยใช้เครือ่ งมือเหล่านี้
เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ
2. กิจกรรมนำ�ไปปฏิบตั จิ ดั ตัง้ ทีมสมาชิก TOT Young
Club นำ�ความรู้ IT ช่วยเหลือชุมชน การจัดตัง้ กลุม่ เด็กและ
เยาวชนเพื่อรับผิดชอบงานจัดทำ�ข้อมูลสินค้าชุมชนนำ�เสนอ
ผ่าน Social Media ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์สำ�เร็จรูป
(TOT e-Commerce) Facebook Youtube และ Website
3. สร้าง Platform การซื้อขายออนไลน์โดยการ
ออกแบบและพัฒนา Mobile Application เพื่อเชื่อมต่อ
ระบบสมัครสมาชิก การเชื่อมข้อมูลของสมาชิก และการ
เข้าถึงข้อมูลสินค้า การซื้อสินค้าและระบบการชำ�ระเงิน
อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าของชุมชน
และเพิ่มความสะดวกในการจำ�หน่ายสินค้าชุมชนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
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4. สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน โดยการให้เยาวชน
นำ � เสนอผลงานแผนงานให้ กั บ ส่ ว นราชการในท้ อ งถิ่ น
ได้ รั บ ทราบ และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนในการขับเคลื่อน Digital Economy
5. กิจกรรมประเมินผลการดำ�เนินงานโดยการสร้างสือ่
Multimedia สู่โลก Online โดยผ่านช่องทาง Facebook
Youtube และ Website โดยวั ด จากจำ � นวนผู้ เ ข้ า มา
เยี่ ย มชมในสื่ อ ต่ า งๆ และมู ล ค่ า การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ผ่ า น
ช่องทาง Online
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ความสามารถของเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมแผนงาน
TOT Young Club มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ได้แก่ ข้อมูลของชุมชนใน Facebook โดยมีคนเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ของชุมชนจำ�นวนกว่า 81,845 Like มีคลิปวิดีโอ
บน Youtube ที่แนะนำ�แหล่งท่องเที่ยว สินค้าหัตถกรรม
ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมกับเว็บไซต์
ที่รวบรวมข้อมูลของชุม ชนทั้งสิ้น 71 เว็บไซต์ รายได้
จากการค้ า ผ่ า นระบบ TYC e-Commerce เป็ น เงิ น
2,705,344 บาท
									
ความตั้งใจของ ทีโอที ที่จะทำ�ให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทีโอที ได้เข้าดำ�เนินงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ผลงาน
ทีเ่ ด็กและเยาวชนร่วมกันทำ�การขายสินค้าและการท่องเทีย่ ว
ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึน้ โดยการจัดอบรมเพิม่ เติมใน
การพัฒนาความรู้ การทำ�เนือ้ หาทีน่ า่ สนใจให้กบั Facebook
Page ของชุมชน และการนำ� Application เกี่ยวกับระบบ
การสั่งซื้อสินค้าผ่าน Social Network และสร้างชุมชนให้
เป็นเยาวชนต้นกล้าประชารัฐ เป็นต้น

แผนงาน ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทย
สู่ยุคดิจิทัล
นับแต่ปี 2559 ทีโอที ได้เข้าร่วมแผนงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โดยการ
ริ เ ริ่ ม ของสำ � นั ก งาน พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง
ทีม่ งุ่ เน้นการปฏิรปู การศึกษา โดยให้องค์กรภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนทัว่ ไป
ได้ มี โ อกาสร่ ว มจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง
ซึ่งปัจจุบัน ทีโอที ได้ร่วมแผนงานฯ เป็นปีที่ 4 โดยนำ�หลัก
การดำ�เนินงานมาประยุกต์กับแผนงานของ ทีโอที ภายใต้
ชื่อ “ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล”
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทีโอที
ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
เสริมสร้างเยาวชนไทยในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพือ่ ร่วมพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานโรงเรียนให้มสี ภาพแวดล้อม
ที่ถูกสุขลักษณะ ทีโอที แบ่งการดำ�เนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การจัดทำ�ห้องสมุดมีชวี ติ การพัฒนา/ปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ ฐานของโรงเรียน โดยใช้ IT เพือ่ การศึกษา และ
สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียน ตลอดจนสร้าง

หลักโภชนาการทีด่ ี เพือ่ ให้นกั เรียนมีสขุ อนามัยทีด่ ี ก่อให้เกิด
ภูมิคุ้มกันทั้งทางสมองและสุขภาพ อาทิ การดำ�เนินงาน
สร้างห้องสมุดมีชีวิต การทาสีอาคารเรียน การปรับปรุง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ การจัดหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ ะ เก้ า อี้ จั ด หาระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ให้ กั บโรงเรี ย น
การปรับปรุงโรงอาหาร รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารทีย่ งั่ ยืน
ให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำ�แปลงผัก สวนเกษตร พืชผัก
สวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับเยาวชนใน
โรงเรียนได้มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
ส่วนที่ 2 การจั ด พิ ธี ส่ ง มอบ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติ
เป็ น ประธานในพิ ธี ส่ ง มอบแผนงาน โดยมี ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนราชการ โรงเรียน พร้อมผู้บริหาร
ทีโอที ผู้อำ�นวยการโรงเรียน อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง
และประชาชน เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมสันทนาการ
การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่ครูและนักเรียน
ในโรงเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กฬี า และ
ของใช้ที่จำ�เป็น อาทิ จักรยาน การมอบทุนการศึกษา
พร้ อ มทั้ ง นำ � ชมสถานที่ ที่ ดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นา
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
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ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา

ปี 2559
โรงเรียนบ้านห้วยขม
ตำ�บลแม่ยาว
อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย

ปี 2560
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร
ตำ�บลนาขมิ้น
อำ�เภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
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ปี 2561
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
ตำ�บลวังกะทะ
อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนบ้านเขาฝา
ตำ�บลช่องแค
อำ�เภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
(สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต)

การดำ�เนินงานในปี 2562
ทีโอที ได้ด�ำ เนินแผนงาน ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพ
เยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทรายมูล อำ�เภอพนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี
เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านทรายมูล เปิดทำ�การเรียน
การสอนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน
และครูรวมทั้งสิ้น 155 คน เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน
ทีโอที ได้จัดทำ�ห้องสมุดมีชีวิต โดยการตกแต่งภายใน

ทาสี เพ้ น ท์ กำ �แพงทั้ ง ด้ า นนอกและด้ า นในพร้ อ มจั ด หา
อุปกรณ์ที่จำ�เป็นเพื่อใช้ในห้องสมุด นอกจากนี้ยังปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียน ส่งเสริมด้านสุขอนามัย
จัดทำ�สวนเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันให้กบั นักเรียนและครูใน
โรงเรียน เพือ่ ทีจ่ ะมีสขุ อนามัยทีด่ ี สำ�หรับการจัดทำ�ห้องสมุด
มี ชี วิ ต ที โ อที ได้ จั ด ทำ � ห้ อ งสมุ ด มี ชี วิ ต ขนาดพื้ น ที่
120 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
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• การจัดทำ�ห้องสมุดมีชีวิต โครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน
ภายนอกห้องสมุดมีชีวิต

ภายในห้องสมุดมีชีวิต

โซนห้องคอมพิวเตอร์

โซนประชุมกลาง

โซนหนังสือ

โซนเด็กเล็ก
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• การจัดทำ�สวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อเป็น
แหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียน

แผนงานต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform
เพื่อให้กระบวนการทำ�งานแผนงาน TOT Young Club
สำ � รวจลุ ล่ ว ง ที โ อที จึ ง ขยายช่ อ งทางการดำ � เนิ น งาน
นอกเหนือจากการนำ�ความรู้ IT เพื่อช่วยเหลือเยาวชนใน
แผนงาน TOT Young Club ชุมชน ด้วยการจัดตั้งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนเพื่อรับผิดชอบงานจัดทำ�ข้อมูลสินค้าชุมชน
นำ�เสนอผ่าน Social Media ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์
สำ�เร็จรูป (TOT e-Commerce) Facebook Youtube
และ Website ได้เข้าไปแนะนำ�เรื่องช่องทางการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ทั้งในเรื่องการสร้าง Brand

ให้มีความน่าสนใจ การจัดทำ� Packaging ให้เป็นที่ดึงดูด
ความสนใจ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในการเพิ่มช่องทาง
การกระจายสินค้าแล้ว ทีโอที ยังมีนโยบายต่อยอดการ
เรียนรู้ Digital Platform โดยการหาพันธมิตรเพิ่มเติม
เพื่อช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินโครงการด้าน CSR ของ
ที โ อที ที่ มุ่ ง เน้ นในด้ า นการศึ ก ษาและเศรษฐกิ จ อาทิ
กรมพั ฒ นาชุ ม ชน สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ของชุ ม ชนด้ า นเศรษฐกิ จ โดยการจั ด หาพั น ธมิ ต รทาง
Financial Logistic เพือ่ กระจายสินค้าและสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
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การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
ทีโอที ให้การสนับสนุนการพัฒนาและมอบเงินบริจาค
เพือ่ ช่วยเหลือสังคมทัง้ ในด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข
และด้านอื่นๆ ดังนี้
ด้านการศึกษา
• สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้แก่โครงการทุน
การศึ ก ษาภายใต้ มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาพระราชทานสมเด็ จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่เยาวชนที่มี
ฐานะยากจนที่ (ม.ท.ศ.) จำ�นวน 300,000 บาท
• สนับสนุนโครงการห้องเรียนดิจิทัล โดย ทีโอที
ได้ ป รั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ โดยการจั ด หา
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทาสี ปรั บ ปรุ ง ระบบไฟฟ้ า และ
สายอินเทอร์เน็ต และจัดทำ�พิธีส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนปัว
อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน

• สนั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษา เนื่ อ งในพิ ธี ถ วาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ
จำ�นวน 11 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน
110,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำ�ไปพัฒนาและส่งเสริม
ด้ า นการศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย น ณ วั ด พระธาตุ แ ช่ แ ห้ ง
อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
ด้านการสาธารณสุข
• บริจาคการกุศลให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องใน
วันมหิดล จำ�นวน 250,000 บาท
• การสนั บ สนุ นโดยการบริ จ าคเพื่ อ มอบให้ กั บ
สภากาชาดไทย ประจำ � ปี 2562 โดยนำ � รายได้ จ าก
การจำ�หน่ายคูปองภายในงานกาชาดไทย ณ สวนลุมพินี
สมทบกับเงินบริจาคของ ทีโอที จำ�นวน 1,000,000 บาท
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ด้านศาสนา
• สนับสนุนทุนทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำ�หรับ
พระสงฆ์ไทยของวัดบวรนิเวศวิหาร จำ�นวน 20,000 บาท
• สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุ
แช่ แ ห้ ง จั ง หวั ด น่ า น เนื่ อ งในพิ ธี ถ วายผ้ า พระกฐิ น
พระราชทาน ทีโอที ประจำ�ปี 2562 จำ�นวน 500,000 บาท
• สมทบงานการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำ�ปี 2562
จำ�นวน 70,570 บาท
• สมทบงานการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2562 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 10,000 บาท

• สนับสนุนการจำ�หน่ายเครื่องดื่มในงาน “อุ่นไอรัก
คลายความหนาว สายน้ำ�แห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ 2
จำ�นวน 100,000 บาท
• สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก
พายุดีเปรสชั่นและพายุโซนร้อนในพื้นที่
		 1. จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น จำ�นวน
200,000 บาท
		 2. จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก จำ�นวน
500,000 บาท
• สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร จำ�นวน
10,000 บาท

ด้านอื่น ๆ
• สนั บ สนุ น กองทุ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย
สำ�นักนายกรัฐมนตรี จำ�นวน 1,000,000 บาท
• สนั บ สนุ น สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย “พายุปาบึก” จำ�นวน 213,035.03 บาท
• สนั บ สนุ น สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบวาตภัย “รวมน้ำ�ใจไทยช่วยวาตภัยใต้” จำ�นวน
100,000 บาท
TOT CSR
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การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
• ส่ ง มอบของขวั ญ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชน
จากโรงเรียน ชุมชน ชมรม และส่วนงานต่างๆ ที่จัด
กิจกรรมให้กับเยาวชน
• จัดกิจกรรมสันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารว่าง
แฮมเบอร์เกอร์ นม ข้าวสาร ตุ๊กตา และของใช้ที่จำ�เป็น
ให้ กั บ เยาวชนจำ � นวน 200 คน จากสถานสงเคราะห์
เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย)
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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• นำ�เยาวชนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ รวม 90 คน ร่วมทัศนศึกษาเพื่อ
เสริ ม สร้ า งและเรี ย นรู้ สั ต ว์ ใ ต้ ท ะเล และเรี ย นรู้ เ รื่ อ ง
การอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ำ � มุ่ ง เน้ น ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ จิ น ตนาการ
และประสบการณ์เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ เพื่อให้เยาวชน
มีจิตสำ�นึกที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ Sea Life Bangkok
Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน GREEN ICT
ทีโอที ได้จดั กิจกรรมเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม โดยตระหนัก
ถึงความสำ�คัญในการร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดย
การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน
• 23 กันยายน 2562
		 จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมลดโลกร้อน
ด้วยการแจกถุงผ้า TOT CSR เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำ�นึก
ในการร่วมรักอนุรักษ์

• 4 ธันวาคม 2562 วันสิ่งแวดล้อมไทย
		 จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมลดโลกร้อน
ด้วยการแจกถุงผ้า TOT CSR ให้กับพนักงาน ณ โรงอาหาร
อาคาร 5 ทีโอที สำ�นักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
• จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับบริษทั ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จำ�กัด (ธพส.) ณ ลานเอนกประสงค์
ชัน้ 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

• จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
		 จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ทะเลยิม้ ได้ โดยรณรงค์
ให้ เ ยาวชนตระหนั ก ถึ ง การร่ ว มอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ใต้ท้องทะเล ณ ทำ�เนียบรัฐบาล
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แผนงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

แผนนวัตกรรมเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ริเริ่มตั้งแต่ปี 2560
จนถึงปัจจุบัน ด้วยการติดตั้งแผง PV (Photovoltaic)
บนหลังคาอาคาร นฐ. พร้อมพัฒนาระบบ Monitoring
สำ � หรั บ ติ ด ตามผลการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า จากแผง PV
พร้อมกับมีแผนนวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทนที่จะ
พั ฒ นาต่ อ ยอดเพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น ในเรื่ อ งพลั ง งาน
ขยายการผลิตพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ยังช่วยลดค่าใช้จา่ ยด้านค่าไฟฟ้าให้กบั องค์กร
ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

แผนนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
สถาบั น นวั ต กรรม ที โ อที เล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ
ของการพัฒนาทางด้านพลังงาน จึงกำ�หนดกรอบนโยบาย
ให้ดำ�เนินการจัดทำ�โครงการ/แผนงานนวัตกรรมทางด้าน
พลังงานทดแทน พร้อมนำ�นวัตกรรมที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์
ใช้ ร่ ว มกั น สู่ น วั ต กรรมที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Eco
Innovation) ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าภายใน
บริษัท อีกทั้งสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริม
การใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นพลั ง งาน
ของประเทศ

มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ตามแผนนวัตกรรม ดังนี้
ปี

สถานที่ติดตั้ง Solar Rooftop

ขนาดกำ�ลังผลิต (kW.)

2560
2562
		

อาคาร 4 นฐ. จังหวัดปทุมธานี
อาคาร 1, 3 อาคารหน้า นฐ. จังหวัดปทุมธานี
รวมกำ�ลังผลิตทั้งสิ้น

3.0
103.8
106.8

นอกจากเป็นการพัฒนาความยั่งยืนให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีแล้ว เว้นผลที่ได้รับโดยตรงเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าภายใน
หน่วยงานลงได้ตลอดอายุโครงการ 25 ปี 17,848,750 บาท
ปี

ขนาดกำ�ลังผลิต (kW)

จำ�นวนหน่วย/เดือน

คำ�นวณตัวเงินลดค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

2560
2562
รวมทั้งสิ้น

3.0
103.8
106.8

350
11,500
11,850

21,000
692,000
713,000
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การพัฒนาต่อยอดแผนงานนวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม
ที โ อที ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ แผนงานนวั ต กรรมเพื่ อ         
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากได้ดำ�เนินการทางด้านพลังงาน
ทดแทนต่อเนื่อง ดังนี้
• นำ�เทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ต่อยอด
ในเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน Solar Cell ให้มีการ
ส่งถ่ายพลังงานกันระหว่างอาคารสามารถต่อยอดเป็นการ
ซื้อ - ขายพลังงานระหว่างอาคารต่ออาคาร (บ้านต่อบ้าน)
ผ่านตัวกลางต่อไปในอนาคต
• การขยายการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ดังนี้

1. ชุมสายท่าแฉลบ
2. ชุมสายท่าใหม่
3. ชุมสายประแสร์
4. ชุมสายทุ่งควายกิน
5. ชุมสายไชโย
6. ชุมสายบางไทร

Yield

Power

เที่ยง 80 kW

Yield (kWh)
70
60
50
40
30
20
10
0

เชา 40 kW

70
60
50
40
30
20
10
0

1:00

5:00

บาย 40 kW

9:00

Month

PV
600.00

Power (kW)

บาย 40 kW

Day

Yield (kWh)

จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.
จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.
จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.
จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.
จังหวัดจันทบุรี
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขนาดกำ�ลังผลิต 3.2 kW.

จันทร-ศุกร ระบบฯ ผลิตไฟได
ประมาณ 400 หนวย/วัน

13:00

17:00

Year

21:00

Total

เสาร-อาทิตย ระบบฯ ลดกำลัง
ผลิตไฟลงเหลือประมาณ 80

500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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แผนงานพัฒนาปรับเปลี่ยนตู้ โทรศัพท์สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม
ทีโอที พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจากตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ
ที่ยกเลิกใช้งาน นำ�ไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
เชิงพาณิชย์ (CSR after process) โดยการดัดแปลงตูโ้ ทรศัพท์
สาธารณะให้ เ ป็ น สถานที่ สำ � หรั บ ผู้ สู บ บุ ห รี่ ใ นลั ก ษณะ
ห้องสำ�หรับผู้สูบบุหรี่พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก ทำ�ให้
ผู้ สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั วในกิ จ วั ต รประจำ � วั น ลด
ผลกระทบต่ อ ผู้ อื่ น และลดมลพิ ษ ทางอากาศ ตู้ สำ � หรั บ
สูบบุหรี่ (Smoking Booth) เป็นตู้ขนาด 2 ตู้ประกอบกัน
และตู้ขนาด 4 ตู้ประกอบกันพร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ภายใน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนตรวจสอบ คัดเลือกตู้ทำ�ความ
สะอาดติดตัง้ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ทใี่ ช้ ทดสอบอุปกรณ์
การใช้งานและติดตั้งให้บริการใน ทีโอที สำ�นักงานใหญ่
แจ้งวัฒนะ

นอกจากนีไ้ ด้ดดั แปลงตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะทีไ่ ม่ได้ใช้งาน
เป็นตู้เอนกประสงค์ต่างๆ ได้แก่
• ตู้ซ่อมจักรยาน (Bike Repair Station) เป็นตู้
ที่รวมอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ที่จำ�เป็นต่อการซ่อมแซม
บำ�รุงรักษาจักรยาน จำ�นวน 7 ตู้
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• ตู้อาบน้ำ� (Shower Booth) เป็นตู้ที่สามารถนำ�ไป
ให้บริการสาธารณะตามชายหาด หรือนำ�ไปสนับสนุนการให้
บริการในพื้นที่ภัยพิบัติที่ต้องการสิ่งอำ�นวยความสะดวกใน
การอาบน้ำ�ที่เป็นการส่วนตัวได้

• ตูแ้ บ่งปัน (Share Out) เป็นตูท้ สี่ ามารถให้คนนำ�
สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันมาบริจาค และให้ผู้ที่
ขาดแคลนมาคัดเลือกไปใช้งาน มีการผลัดเปลีย่ นหมุนเวียน
นำ�สิ่งของเครื่องใช้มาใส่ทุกวัน สามารถลดปัญหาการทิ้ง
สิ่งของที่ยังใช้งานได้ดี เช่น เสื้อผ้า ของใช้ และสร้างความ
สุขความดีใจของผู้รับ

แผนงานวิจัยและพัฒนาสายเคเบิลใยแก้วนำ�แสงทนไฟ
ทีโอที ได้วจิ ยั และพัฒนาสายเคเบิล OFC โครงข่ายหลัก
ซึ่งเชื่อมต่อระยะไกล (Long Distance) ร่วมกับผู้ผลิต
สายเคเบิล OFC และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัตถุดบิ ในประเทศไทย
ศึกษาและสำ�รวจปัญหาสายเคเบิล OFC ชำ�รุดเสียหาย
จากปัญหาไฟไหม้ที่มาจากไฟลามทุ่ง ไฟไหม้พุ่มไม้ วัสดุ
ริมทาง หรือไฟไหม้จากปัญหาจุดบกพร่องของระบบสายส่ง
ไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ำ� โดยออกแบบสายเคเบิล FRSS
OFC (Fire Resistant Self-Supporting Single Mode
Optical Fiber Cable) ซึ่ ง มี โ ครงสร้ า งเหมื อ นสาย
ADSSOFC และสาย ARSS OFC การรับแรงทางกลแบบ
ทำ�ลาย (น้อยกว่า 4,500 นิวตัน) และการรับแรงการ
ใช้งานปกติ (1,800 นิวตัน) เท่ากับสาย ADSS OFC
ภายหลังจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน
IEC 60332-3-24, IEC 60331-21 ที่ใช้ทดสอบสายไฟฟ้า
เป็ น มาตรฐานอ้ า งอิ ง และสนามจำ � ลองได้ ผ่ า นเกณฑ์
ที่กำ�หนด คือ
1. กรณีสาย FRSS OFC ไฟไหม้อย่างรุนแรงต้อง
สามารถให้บริการต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 7 วัน
2. กรณีสาย FRSS OFC ไฟไหม้เล็กน้อย (สังเกตจาก
ความเสียหายของเปลือกหุม้ ) ต้องสามารถใช้งานต่อเนือ่ งได้
ตามปกติ
สายเคเบิล OFC ที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าตามแนวริมถนน
พาดผ่านทัง้ ถนนหลักและถนนรองมีระยะห่างระหว่างจุดติดตัง้
โครงข่ายหลักห่างกันไม่เกิน 100 กิโลเมตร เมื่อเวลาเกิดไฟ
ไหม้โครงสร้างสายเสียหาย แต่คุณภาพโครงข่ายและระบบ
การให้บริการ Broadband Internet ยังคงมีความเสถียร
ในการบริการได้อย่างต่อเนือ่ ง จะช่วยลดภาระของหน่วยงาน
ซ่อมบำ�รุงที่ต้องเตรียมความพร้อม 24X7 และลดค่าใช้จ่าย
การซ่อมบำ�รุงสายเคเบิล OFC อีกด้วย

แผนงานสนับสนุนหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช
(Siriraj Mobile Stroke Unit)

ที โ อที ให้ ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตามแผนงาน
สนับสนุนหน่วยรักษาอัมพาตเคลือ่ นทีศ่ ริ ริ าช (Siriraj Mobile
Stroke Unit) ด้วยการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล หรือ
Telemedicine ที่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถ
หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke
Unit) เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบนรถ
เปรียบเสมือนการนำ�โรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ทำ�ให้อัตรา
การเสียชีวิตและพิการลดน้อยลง โดยสรุปดังนี้
1. สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและ Network
ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสำ � หรั บโครงการรถโมบายสโตรก
โดยมอบซิม 4G LTE เพือ่ ทดสอบใช้งานบนรถ Siriraj Mobile
Stroke Unit
2. สนั บ สนุ น และติ ด ตั้ ง เสาสั ญ ญาณสื่ อ สารแบบ
ไร้สาย 5G
3. พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ด้ า นการ
สาธารณสุข อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
4. ส่งเสริมและพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์ และ
อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากร นักวิจัย
นักศึกษาให้มีองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการ
สือ่ สารแบบไร้สายกับการแพทย์ และอุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์
โดยดำ�เนินการทดสอบการทำ� Solution 4G กับ Edge
Computing ที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ความหน่ ว งต่ำ � ให้ กั บ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราช สำ�หรับการ
รับส่งข้อมูลภาพ เสียง และ Video Streaming ในพื้นที่
ที่ยังไม่มี 5G
6. ส่งเสริมให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมจากงานวิจัย
ที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่เชิงพาณิชย์
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
GRI Content Index
รายงาน GRI ด้วยตนเอง :

GRI Report Self-Declaration :

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทีโอที พ.ศ. 2562
จัดทำ�ขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ GRI Standards รายงานนี้
เป็ น รายงานระดั บ C ที่ ป ระกาศด้ ว ยตนเองตามการ
ตรวจสอบระดับโปรแกรม GRI

TOT 2019 Sustainability Report was prepared
based on the GRI Standards Guidelines. This report
is a self-declared C level report according TOT the
GRI application level check.
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1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์
Strategy and Analysis

1.1
		
1.2
		

ถ้อยแถลงจากผู้มีอำ�นาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร		 8-11
Statement from the most senior decision-maker of the Organization
รายละเอียดที่สำ�คัญและผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส				
Description of key impacts, risks, and opportunities				

4
18-25
22-24

2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
Organizational Profile

2.1 ชื่อองค์กร 		
15
ปกหน้า
		 Name of the organization
15
12-17
2.2 ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก		
		 Primary brands, products, and/or services
27
2.3 โครงสร้างการดำ�เนินงานขององค์กร		
		 Operational structure of the organization
15
17, ปกหลัง
2.4 ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่		
		 Location of organization’s headquarters
15
ปกหลัง
2.5 ประเทศที่องค์กรดำ�เนินงาน 		
		 Countries where the organization operates
14-15
8-9
2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย 		
		 Nature of ownership and legal form
15, 39-43
12-16
2.7 ตลาดที่ให้บริการ		
		 Markets served
15
2.8 ขนาดขององค์กรที่จัดทำ�รายงาน		
		 Scale of the reporting organization
13
8-11
2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในเรื่องขนาดโครงสร้างหรือความเป็น		
		 เจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
		 Significant changes during the reporting Period regarding size,
		 structure, or ownership
22-25
32
2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน		
		 Awards received in the reporting period
88 TOT CSR
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3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
Report Parameters

3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน		
		
17
		 Reporting period (e.g. fiscal/calendar year)
		 for information provided
		
17
3.2 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว		
		 Date of most recent previous report (if any)
		
17
3.3 ขอบเขตของการรายงาน		
		 Reporting cycle (annual, biennial, etc.)
		
17
3.4 ช่องทางการติดต่อในกรณีที่มีคำ�ถามเกี่ยวกับรายงาน		
		 หรือเนื้อหาของรายงาน
		 Contact point for questions
		
17
3.5 กรรมวิธีกำ�หนดเนื้อหารายงาน		
		 Process for defining report content
		
17
3.6 กรอบของรายงาน		
		 Boundary of the report
		
17
3.7 การระบุถึงข้อจำ�กัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน		
		 Any specific limitations on the scope or
		 boundary of the report
		
18-20
3.8 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำ�หรับกิจการร่วมค้า 		
		 สาขา สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอก
		 ที่ทำ�งานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มี
		 ผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถในการ
		 เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาและ/หรือระหว่างองค์กร
		 Basis for reporting on joint ventures,
		 subsidiaries, etc.
		
20-21
3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานในการคำ�นวณ		
		 Data measurement techniques and
		 the bases of calculations
		
ไม่มีการ
3.10 คำ�อธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล		
		 จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า				
ปรับเปลี่ยน
		 Explanation of effect of re-statements of 				
ข้อมูล
		 information provided previously
		
29
3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญในกรอบและขอบเขต		
		 การรายงานหรือวิธีการวัดผล
		 Significant changes in scope, boundary,
		 or measurement methods
		
88-98
3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผย		
		 ตามมาตรฐาน
		 Table identifying the location of the Standard
		 Disclosures in the report
		ใม่มีนโยบาย
3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงาน		
		 จากหน่วยงานภายนอก				
การรับประกัน
		 Policy and current practice on seeking external				
แบบรายงาน
		 assurance for the report 				
จากหน่วยงาน
							
ภายนอก
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4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม
Governance, Commitments, and Engagement

4.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลขององค์กร		
		
		 Governance structure of the organization
		
4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำ�นาจสูงสุดของ		
		 องค์กรดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารขององค์กร
		 Indicate if Chair of the board is also
		 an executive officer
		
4.3 ระบุจำ�นวนของกรรมการอิสระและ/หรือมิได้		
		 เป็นกรรมการบริหาร
		 The board members that are independent
		 and/or non-executive members
4.4 ช่องทางสำ�หรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ		 46-47
		 คำ�แนะนำ�
		 Ways for shareholders and employees
		 to provide recommendations or direction
		
4.5 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำ�กับดูแล		
		 เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
		 Processes in place for the board to ensure
		 conflicts of interest are avoided
4.6 กระบวนการกำ�หนดองค์ประกอบคุณสมบัติและความรู้ 				
		 ความชำ�นาญของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุด
		 Process for determining the qualifications and expertise
		 of the board
		
4.7 การปรับปรุงพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการ		
		 ที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินงาน
		 Internally developed statements of mission or values,
		 codes of conduct, & principles
4.8 ขั้นตอนการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการกำ�กับ		 		
		 ดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้
		 Procedures of the board for overseeing identification
		 and management of performance
		
4.9 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ		
		 คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ
		 สังคม และสิ่งแวดล้อม
		 Processes for evaluating the boards own performance,
		 particularly with respect to economic, environmental,
		 and social performance
4.10 การอธิบายถึงการนำ�หลักการหรือแนวทางการระแวดระวัง		 		
		 ด้านสิ่งแวดล้อม 				
		 Explanation of whether and how the precautionary
		 approach or principle is addressed
4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำ�ขึ้น		
		 จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
		 Externally developed economic, environmental,
		 and social charters, principles
		
4.13 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม		
		 List of stakeholder groups engaged by
		 the organization
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6-7
6-7
22, 24
25
25-26
10-11
26-28
20-84

34-39
83-87

22-24
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4.14 พื้นฐานในการระบุและเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใคร		
		
		 ที่จะมีส่วนร่วม
		 Basis for identification and selection of
		 stakeholders with whom to engage
		
4.15 แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย		
		 Approaches to stakeholder engagements				
		
4.16 หัวข้อหลักและข้อกังวลที่ได้รับการเลี้ยงดูผ่านการ		
		 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
		 Key topics and concerns that have been
		 raised through stakeholder engagement

SR หน้า
SR Page

22-24
22-24
52-57
52-57

ด้านเศรษฐกิจ
Economic
หมวด ผลการดำ�เนินงานเชิงเศรษฐกิจ
Aspects : Economic performance

EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย รวมถึง		
		 42
รายได้ค่าดำ�เนินงาน เงินชดเชยสำ�หรับพนักงาน เงินบริจาค				
80-81
และเงินลงทุนในชุมชนอื่นๆ กำ�ไรสะสม และเงินที่ชำ�ระแก่
เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล
Direct economic value generated and distributed
หมวด ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม
Aspects : Indirect economic impacts

EC8 การพัฒนาและผลกระทบของการลงทุนในโครงการพื้นฐาน		
และบริการ ที่จัดสรรขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก
โดยผ่านการปฏิบัติงานแบบมีผลตอบแทนเป็นเงิน
เป็นของต่างตอบแทนอื่นๆ หรือไม่หวังผลตอบแทน
Development and impact of infrastructure provided
primarily for public benefit

		

12-16

		

36-39

		

36

		

36-38

ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental
หมวด พลังงาน
Aspects : Energy

EN3 การบริโภคพลังงานทางตรง ผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ		
Direct energy consumption by primary energy source
EN4 การบริโภคพลังงานทางอ้อมโดยแหล่งปฐมภูมิ		
Indirect energy consumption by primary source
EN5 พลังงานที่สามารถเก็บรักษาได้ เนื่องจากมีการปรับปรุง		
ให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
Energy saved due to conservation and efficiency
improvements
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หมวด น้ำ�
Aspects : Water

EN10
		
		
		

ร้อยละและปริมาณน้ำ�ทั้งหมด ที่ถูกนำ�ไปรีไซเคิล
และนำ�กลับไปใช้ใหม่
Percentage and total volume of water recycled
and reused

			

36

			

34-38

กำ�ลังแรงงานรวม ตามประเภทการจ้างงาน สัญญาการ				
จ้างงานและภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ
Total workforce by employment type, employment
contract, and region broken down by gender

43-44

หมวด สินค้าและบริการ
Aspects : Products and services

EN26
		
		
		

แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า
และบริการรวมถึงขอบเขตของการลดผลกระทบ
Initiatives and extent of environmental impacts of
products and services mitigation

ด้านสังคม
Social
หมวด การจ้างงาน
Aspects : Employment

LA1
		
		
		

หมวด การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
Aspects : Equal remuneration for men and women

LA3		
		
		
		
LA15
		
		
		

สวัสดิการสำ�หรับพนักงานประจำ� ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้รับ		 		
41-42
โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Benefits for full-time employees not provided to
temporary or part-time
อัตราการกลับมาทำ�งานและการคงอยู่ของพนักงาน หลังจาก		 		 43
การลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยแบ่งตามเพศ
Return to work and retention rates after parental
leave, by gender

หมวด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Aspects : Occupational health and safety

LA7		
		
		
		
		
		

92

อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการทำ�งาน วันขาดงาน
และการขาดงาน รวมถึงจำ�นวนผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
โดย แบ่งตามภูมิภาคและเพศ
Rates of injury, occupational diseases, lost days and
absenteeism, & number of work-related fatalities by
region and by gender
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รายละเอียด

บางส่วน
Partial

ครบถ้วน
Fully

AR หน้า
AR Page

SR หน้า
SR Page

หมวด การฝึกอบรมและการให้ความรู้
Aspects : Training and education

LA10
		
		
		

จำ�นวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน		
ตามเพศและประเภทของพนักงาน
Average hours of training per year per employee
by gender and by employee category

		

51

		

41-42

		

40-42

		

44-48

		

60-71

หมวด การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
Aspects : Equal remuneration for men and women

LA14
		
		
		

อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐาน และค่าตอบแทนของผู้หญิงต่อผู้ชาย 		
ตามประเภทพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สำ�คัญ
Ratio of basic salary and remuneration of women to
men by employee category

หมวด แรงงานเด็ก
Aspects : Child labor

HR6		
		
		
		
		
		

การดำ�เนินงานและตัวแทนจำ�หน่ายที่สำ�คัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ใน		
กลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อกรณีใช้แรงงานเด็ก และมาตรการที่ใช้
เพื่อก่อให้เกิดการขจัดแรงงานเด็กที่มีประสิทธิผล
Operations identified as having significant risk for
incidents of child labor, and measures taken to
contribute to the elimination of child labor

หมวด แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
Aspects : Security practices

HR8		
		
		
		
		
		
		

ร้อยละของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ที่ได้รับการ		
ฝึกอบรมเรื่องนโยบาย หรือขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
Percentage of security personnel trained in the
organization’s policies or procedures concerning
aspects of human rights that are relevant to
operations

หมวด ชุมชนท้องถิ่น
Aspects : Local Communities

SO1
		
		
		
		
		

ร้อยละของการดำ�เนินงานที่ได้ลงมือทำ� และบรรลุผลในชุมชน		
ท้องถิ่น โดยมีการประเมินผลกระทบและแผนงานพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น
Percentage of operations with implemented local
community engagement impact assessments, and
development programs
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รายละเอียด

บางส่วน
Partial

ครบถ้วน
Fully

AR หน้า
AR Page

SR หน้า
SR Page

หมวด การทุจริต
Aspects : Corruption

SO3
		
		
		

ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย และ		
ขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
Percentage of employees trained in organization’s
anti-corruption policies and procedures

			 25

หมวด พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน
Aspects : Anti-Competitive Behavior

SO7
		
		
		
		
		

จำ�นวนของการดำ�เนินการทางกฎหมายทั้งหมด ที่ใช้สำ�หรับ		 		
พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การต่อต้านความเชื่อใจ และ
แนวปฏิบัติผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
Total number of legal actions for anti-competitive
behavior, anti-trust, and monopoly practices and
their outcomes

25

หมวด การติดฉลากสินค้าและบริการ
Aspects : Product and Service Labeling

R5		
		
		
		

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลการ		
สำ�รวจระดับความพอใจของลูกค้า
Practices related to customer satisfaction, including
results of surveys measuring customer satisfaction

		

57

		

53-56

หมวด การสื่อสารทางการตลาด
Aspects : Marketing Communications

PR6
		
		
		
		
		
		
		

94

แผนงาน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและ		
บรรทัดฐานโดยความสมัครใจ เกี่ยวกับการสื่อสาร
ทางการตลาด รวมถึงการโฆษณา การส่งเสริมการขาย
และการให้การสนับสนุน
Programs for adherence to laws, standards,
and voluntary codes related to marketing
communications, including advertising, promotion,
and sponsorship
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รายละเอียด

บางส่วน
Partial

ครบถ้วน
Fully
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AR Page

SR หน้า
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การบริหารจัดการภายใน
Internal Operations
การลงทุน
Investment

IO2
		
		
		
		
		
		
		

ต้นทุนสิทธิสำ�หรับผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำ�หนดบริการสากล
เมื่อขยายบริการไปยังสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มรายได้ต่ำ�
ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ อธิบายถึงกลไกด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
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

			

67-68

		

45-46

		

60-67

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Health and Safety

IO3		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร		
ภาคสนามที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งการดำ�เนินงานและการบำ�รุง
รักษาเสา สถานีฐานการวางสายเคเบิลและโรงงานภายนอกอื่นๆ
ประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำ�งาน
ที่ความสูงช็อกไฟฟ้าการสัมผัสกับ EMF และคลื่นความถี่วิทยุ
และการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
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

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม :
Access to Telecommunication Products and Services :
การเชื่อมต่อระบบ Digital Divide
Bridging the Digital Divide

PA1		
		
		
		
		
		
		
		
		

นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน		
ด้านโทรคมนาคมและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
โทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลและความหนาแน่นต่ำ�
ใส่คำ�อธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้
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
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รายละเอียด

PA2		
		
		
		
		
		
		
		
		
PA3		
		
		
		
		
		
		
PA4		
		
		
		
		
		
		
		
		
PA5		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
PA6
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AR Page

SR หน้า
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึง		
		
62-68
และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ภาษา				 แผนงานสุขศาลา
วัฒนธรรม การไม่รู้หนังสือและการขาดการศึกษารายได้				
พระราชทาน
คนพิการ และอายุ ใส่คำ�อธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้				แผนงานยกระดับ
Policies and practices to overcome barriers for access				 โครงสร้างพืน้ ฐาน
and use of telecommunication products and services 				 โทรคมนาคมเพือ่
including: language, culture, illiteracy, and lack of 				 ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
education, income, disabilities, and age. Include 				
ของประเทศ
an explanation of business models applied				
(เน็ตประชารัฐ)
		
66-68
นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำ�หน่ายและความเชื่อถือ 		
ของผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคมและหาจำ�นวนที่
เป็นไปได้สำ�หรับช่วงเวลาและสถานที่ที่กำ�หนดเวลาที่ใช้
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
62-68
กำ�หนดระดับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ				
โทรคมนาคมในพื้นที่ที่องค์กรดำ�เนินการ ตัวอย่าง ได้แก่ :
ตัวเลขลูกค้า/ส่วนแบ่งการตลาด ตลาดที่อยู่ เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรที่ครอบคลุมร้อยละของที่ดินที่ครอบคลุม
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
		
62-68
จำ�นวนและชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมที่มีให้และใช้		
โดยกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ของประชากร ให้คำ�จำ�กัด
ความที่เลือก รวมคำ�อธิบายเกี่ยวกับวิธีการกำ�หนดราคาด้วยตัวอย่าง
เช่น ราคาต่อนาทีของบทสนทนา/บิตของการถ่ายโอนข้อมูลในพื้นที่
ห่างไกลต่างๆ พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นต่ำ�หรือต่ำ�
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
		
60-65
โปรแกรมเพื่อจัดหาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริการ		
โทรคมนาคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อบรรเทาทุกข์
การเข้าถึงเนื้อหา
Programs to provide and maintain telecommunication
products and services in emergency situations and for
disaster relief
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