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	 บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	เป็นผู้ ให้บริการ
โทรคมนาคมและดิจทัิลช้ันนำาของประเทศ	บริหารกิจการ
โดยมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใส	 รับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	สร้างความเช่ือมั่นในฐานะ
องค์กรระดับประเทศเพื่อความย่ังยืนทางธุรกิจ	รวมถึง 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคล่ือนประเทศ 
ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิ ทัล	มุ่งมั่น	สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ	เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 
ในยุคดิจิทัล

สารกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
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(นายพิพัฒน์	ขันทอง)
กรรมการ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้ 

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  

และขับเคลื่อนการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่กับความ 

รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งผล

ต่อการดำาเนินธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน

 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บมจ.ทีโอที  

มีความมุ่งม่ันท่ีจะดำาเนินธุรกิจด้วยความต้ังใจและส่งมอบ

คณุภาพการบรกิารเพ่ือรว่มสรา้งคณุภาพชวีติท่ีดอีย่างย่ังยืน

แก่สังคมไทยตลอดไป

 บมจ.ทีโอที กำาหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ด้าน 

ความย่ังยืนในการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) สอดคล้องตามบริบทและเป้าหมาย

ตามหลกัสากล Sustainable Development Goals (SDGs) 

สามารถเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั สรา้งมลูคา่เพ่ิม 

และต่อยอดทางธุรกิจและสังคมไปพร้อมกัน ได้จัดทำา

แนวทางการดำาเนินงานโดยนำาสมรรถนะหลักขององค์กร 

ท่ีเป็นผู้ให้บรกิารโทรคมนาคมและบรกิารดจิิทัลของประเทศ 

มาสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้านการศึกษา 

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ  

อาทิ โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการ 

TOT YOUNG CLUB โครงการสุขศาลาพระราชทาน 

โครงการ Green ICT รวมถงึดำาเนินการตามหลกัเกณฑ์ของ

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ในการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม	
ระยะเวลาบริหารงาน	ระหว่างวันที่	24	มิถุนายน	2562	–	ปัจจุบัน

13 42 5

1.	 นายยอดพจน์		วงศ์รักมิตร	
 ประธานกรรมการ

2.	 นายพงษ์สิทธิ์		ชัยฉัตรพรสุข
	 กรรมการ

3.	 นายพรชัย	หาญยืนยงสกุล
 กรรมการ

4.	 นาวาอากาศเอก	สมศักดิ์		ขาวสุวรรณ์
 กรรมการ

5.	 นายพิพัฒน์		ขันทอง
 กรรมการ
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อำานาจหน้าที่	

กำาหนดและทบทวนให้มีหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีของบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	 

ให้มีนโยบาย	และเป้าหมายการกำากับดูแล

กิจการท่ีดีชัดเจน	กำาหนดรูปแบบการบริหาร

และควบคุมบริษัท		สำาหรับใชเ้ป็นแนวทางในการ

ดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท	ทีโอที	

จำากัด	(มหาชน)	คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง	 

และใช้เป็นแนวปฏบัิติของผูบ้ริหารและพนกังาน	

เพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำาหนดไว้

กำากับดูแลการดำา เนินกิจการของบริษัท 

ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	

คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองชุดต่าง	ๆ	รวมถึง 

ผู้บริหารและพนักงานให้ เ ป็นไปตามหลัก 

การกำากับดูแลกิจการที่บริษัท	ทีโอที	จำากัด	

(มหาชน)	และหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ี

กำากับดูแลกำาหนดขึ้น	โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง		เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท	 

ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	และสอดคล้องกับ 

หลักการกำากับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐาน

สากล

กำาหนดแนวทางและวางนโยบายดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ให้มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม	และเหมาะสมกับธุรกิจ

บริษัท	ทโีอท	ีจำากดั	(มหาชน)	รวมท้ังสอดคล้อง

กับหลักการกำากับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐาน

สากล

กำาหนดนโยบายและกำากับการเสริมสร้างและ

รักษาภาพลักษณ์องค์กร	รวมท้ังกำาหนด

นโยบายและกำากับการสื่อสารภายในองค์กร

และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ใ ห้ มี อำ า น าจ แต่ ง ต้ั ง คณะอ นุกร รมการ	 

คณะทำางาน	เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ	

เพ่ือช่วยเหลือและหรือสนับสนุนการทำางาน 

ได้ตามความเหมาะสม

ให้พนักงานและหรือเชิญบุคคลภายนอก 

ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลและหรือส่งเอกสาร

ข้อ มูล	 เ พ่ือประ โยชน์ ในการดำา เนินการ 

ตามอำานาจหน้าที่

รายงานผลการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ 

บริษัท	ที โอที 	 จำากัด	 (มหาชน)	พร้อมทั้ง 

เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามความเหมาะสม

ตอ่คณะกรรมการบริษทั	ทโีอที	จำากดั	(มหาชน)	

รวมถึ งการกำ ากั บดู แลการ เสนอข้อ มูล 

ที่ เ กี่ ย วข้ องกับการดู แลกิ จการ ท่ีดี ของ 

บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ให้แก่ผู้มีส่วน 

ได้เสียและสาธารณชน

รายงานผลการดำ า เนิ นการด้ านความ 

รับผดิชอบขององค์กรต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

ตอ่คณะกรรมการบริษทั	ทโีอที	จำากดั	(มหาชน)
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ธุรกิจของเรา ภาพรวมของบริษัท
 
	 การดำาเนินงานของ	ทีโอที	ตั้งแต่ปี	2562	เป็นต้นไป	
อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมธุรกิจท่ีท้าทาย	โดยเฉพาะ						
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	
ตลอดจนการขยายตัวของการแข่งขันในตลาดที่ 
เกี่ยวเนื่องกิจการโทรคมนาคมท่ีเพิ่มสูงขึ้น	รวมถึง 
การดำาเนนิตามนโยบายรฐับาลโดยการควบรวมกจิการ	
ทีโอที	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	 
ที่อาจทำาให้การดำาเนินธุรกิจของ	ทีโอที	ขาดความ 
ต่อเน่ือง	ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในช่วง 
เปล่ียนผ่าน	ล้วนเป็นปัจจัยท่ีจะส่งผลกระทบต่อการ
ดำาเนินธุรกิจ	และสถานภาพทางการเงินในภาพรวม	 
ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้	ทีโอที	ต้องเร่ง
ปรับตัว	และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง	ๆ	 
ทั้งสภาพแวดล้อมที่ เป็นปัจจัยภายในและภายนอก
องค์กร	ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้	
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 จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลง ทำาให้ ทีโอที ต้องเร่งสร้างรายได้ในธุรกิจ

ท่ีกำาลังดำาเนินอยู่และมีแนวโน้มเติบโตอย่างธุรกิจ    

Broadband และธุรกิจ Digital Service การสรรหา

พันธมิตรร่วมดำาเนินธุรกิจ และการขยายฐานลูกค้า

สำาหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOT Mobile ตลอดจน

พัฒนาสนิทรพัย์ท่ีมอียู่ให้เป็นแหลง่รายไดใ้หมข่ององคก์ร 

ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงาน       

ในแต่ละด้านให้มีความพร้อมรองรับการแข่งขันภายใน

อตุสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งสว่นใหญเ่ปน็บริษทัเอกชน

ที่มีความคล่องตัวสูง

	 การดำาเนินงานของ	ทีโอที	 ต้ังแต่ปี	2562	เป็นต้นไป	อยู่ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมธุรกิจท่ี 

ท้าทาย	โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	ตลอดจนการ 

ขยายตัวของการแข่งขันในตลาดที่ เกี่ยวเ น่ืองกิจการโทรคมนาคมท่ีเพ่ิมสูงขึ้น	 รวมถึง 

การดำาเนินตามนโยบายรัฐบาล	โดยการควบรวมกิจการ	ทีโอที	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	

(มหาชน)	 ท่ีอาจทำาให้การดำาเนินธุรกิจของ	 ทีโอที	 ขาดความต่อเน่ือง	 ส่งผลต่อความ 

เชื่อมั่นของลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำาการให้บริการโทรคมนาคม
และบริการดิจิทัลของประเทศ

พันธกิจ
1.	 สร้างสรรค์นวัตกรรม	เพื่อยกระดับ	 	
	 การให้บริการแก่ลูกค้า

2.	 ให้บริการอย่างมีคุณภาพ	
	 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

3.	 เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน  
	 เศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล

TOT CSR
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ค่านิยม

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ 

 ทีโอที มกีลยุทธ์การดำาเนินงานเพ่ือมุ่งสูก่ารเป็นผู้ให้

บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลแก่ลูกค้าตามกลุ่ม

บริการที่สำาคัญ ได้แก่ บริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการ

โทรศัพท์ประจำาท่ี บริการบรอดแบนด์ท้ังทางสายและ 

ไร้สาย บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บริการสื่อสารข้อมูล 

บริการ Digital Service และบริการ ICT Solution  

รวมถึงการดำาเนินการโครงการเพ่ือตอบสนองนโยบาย

ภาครัฐ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ โครงการ USO 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกจิเป็น Smart City 

เป็นต้น

Innovation
สรรค์สร้างนวัตกรรม

Operation
Excellence
ทำางานมุ่งความเป็นเลิศ

Transparency
& Integrity
ซื่อสัตย์	โปร่งใส

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

 ทีโอที ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงานเป็น 5 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ดังนี้

1. ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ให้บรกิารโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

3. ขยายการให้บริการบรอดแบนด์ท้ังทางสายและ 

 ไร้สาย

4. สร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

5. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลี่นความถี่ให้เกิด 

 ประสิทธิภาพสูงสุด

TOT CSR
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ธุรกิจของ	ทีโอที

1.	 บริการโครงสร้างพื้นฐาน	
	 (Hard	Infrastructure)

 กลุ่มบริการโครงสร้างพ้ืนฐานมีบทบาทสำาคัญต่อบริษัท

ในการขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจของ ทีโอที ให้สามารถ

ดำาเนนิงานไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ สามารถควบคมุคณุภาพ

ในการให้บริการ พร้อมทั้งลดต้นทุน เพื่อให้สามารถแข่งขัน

กับสภาวะตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

 ในปัจจุบัน ทีโอที มีโอกาสในการสร้างรายได้จาก

สินทรัพย์ประเภทโครงสร้างพื้นฐานหลักๆ เพื่อใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 

 1.1 เสาโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกัน

กว่า 25,000 ต้น จึงมีศักยภาพและความพร้อมท่ีจะ        

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการโทรคมนาคม

ท่ีต้องการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงข่าย 3G และ 4G 

ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพ่ือรองรับการแข่งขันในตลาด Mobile    

ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้สรรหาพันธมิตรเพ่ือ

ร่วมดำาเนินธุรกิจด้วยการลงนามสัญญากับบริษัทในกลุ่ม 

ADVANC เช่าใช้โครงข่ายและอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม 

 1.2 โครงข่ายท่อร้อยสายใต้ดิน ครอบคลุมพ้ืนท่ีของ

กรงุเทพฯ ปรมิณฑล และทุกเมอืงใหญใ่นเขตภูมภิาคจำานวน 

25,000 Duct-km และมีท่อว่างท่ีจะนำาไปให้บริการได้

ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งมีโอกาสท่ีดีในการสร้างรายได้จาก

การให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอ่ืนมาเช่าใช้ตาม

นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ 

บ้านเมืองให้สวยงามเพ่ือรองรับการเป็น “มหานครแห่ง

อาเซียน” จึงสั่งการให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้า       

ส่วนภูมิภาค และ ทีโอที ทำาการรื้อย้ายสายไฟฟ้าและ       

สายเคเบิลสื่อสารลงใต้ดินทั้งหมด

 1.3 ท่ีดินและอาคารสถานีโทรคมนาคม พร้อมท้ัง      

สิง่อำานวยความสะดวกตา่งๆ ในระดบัจังหวดั 76 แห่ง และ

ระดับภาค (Network Switching Center : NSC) 13 แห่ง 

พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเช่าติดตั้ง

อุปกรณ์ดา้นโทรคมนาคม ปัจจุบัน ทีโอที ถือครองโฉนดท่ีดนิ

กว่า 4,000 โฉนด (2,953 แปลง) โดยมีแผนการคัดเลือก

ท่ีดนิท้ังในเขตนครหลวงและภูมภิาคท่ีตัง้อยู่ในทำาเลท่ีด ีและ

มศีกัยภาพท่ีจะพัฒนาเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือให้เชา่

ในระยะยาวได้

 1.4 กลุ่มบริการสื่อสารข้อมูล ท้ังภายในและระหว่าง

ประเทศ เช่น บริการ DATA LLI Eco LLI เส้นใยแก้ว     

Broadcast และวงจรระหว่างประเทศ 

2.	 บริการโทรศัพท์ประจำาที่	(Fixed	Line)

 ทีโอที ถือเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำาท่ีรายใหญ่    

เพียงรายเดียวท้ังในเขตนครหลวงและเขตภูมิภาค โดยมี 

ส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 99 ภายหลังจากการสิ้นสุด 

สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุน ระหว่าง ทีโอที กับ       

บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จำากดั (มหาชน) (True) ในปี 2560 

และการล้มละลายของ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำากัด (มหาชน) 

(TT&T) ทำาให้ ทีโอที มเีลขหมายโทรศพัท์ประจำาท่ีท่ีต้องดแูล

ท่ัวประเทศท้ังหมดกว่า 3 ล้านเลขหมาย โดยให้บริการ       

ทั้งในรูปแบบ Normal Phone และ Broadband Phone 

ดว้ยเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) ท่ีมีคณุภาพดา้นเสยีง

ดีเทียบเท่าโทรศัพท์ประจำาที่รูปแบบ Normal Phone 

 อย่างไรก็ดีแม้ว่ารายได้จากการให้บริการมีแนวโน้ม       

ลดลงแต ่ทีโอที ยังมขีอ้ไดเ้ปรยีบในการเป็นผู้ให้บรกิารหลกั

ของประเทศท่ีมีฐานลูกค้าจำานวนมาก จำาเป็นต้องรักษา       

รายได้บริการนี้ไว้ จากการปรับปรุงชุมสาย SPC เดิมเป็น 

Softswitch และนำาเทคโนโลยีบรอดแบนด์สื่อสารไร้สาย 

(Fixed Wireless Broadband : FWB) มาให้บรกิารโทรศัพท์

ประจำาท่ีในรูปแบบ FWB to Softswitch ตามแผนงาน       

การปรับเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ประจำาท่ีจาก 9 หลัก        

เป็น 10 หลัก และแผนงานยกเลิกชุมสาย SPC ซึ่งจะช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพชุมสายทำาให้สามารถให้บริการดีขึ้นและ 

ลดต้นทุนการดำาเนินงานระยะยาวได้
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ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงในระดับ 10 - 30 Mbps และ

มีเสถียรภาพในการใช้งานสูงเทียบเท่ากับอินเทอร์เน็ต       

ทางสาย รองรับการให้บริการในลักษณะกึ่งเคลื่อนท่ี              

(Normadic) ซึ่ ง เหมาะกับลูกค้ากลุ่ม ท่ีต้องการใช้

อินเทอร์เน็ตแบบชั่วคราวในสถานท่ีต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรม

หรือออกบูธแสดงสินค้า มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือแย่ง 

ส่วนแบ่งการตลาดด้วยราคาท่ีต่ำากว่าคู่แข่งแต่คุณภาพ       

เทียบเท่าหรือสูงกว่ารวมถึงการนำาเสนอ Package            

ในลักษณะ Home Broadband

 3.3 บริการ Moblie Network เป็นบริการในรูปแบบ 

Mobile Wireless Broadband (MWB) บนคลื่นความถี่ 

2100 MHz และ 2300 MHz

  อย่างไรก็ด ีทีโอที มุ่งพัฒนาและปรบัปรงุคณุภาพ

บริการซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ลูกค้ายกเลิกบริการและ

พัฒนาคุณภาพของโครงข่าย Core Network ให้พร้อม

รองรบัการให้บรกิารแกล่กูคา้ท้ังลกูคา้ใหมแ่ละลกูคา้รายเดมิ

ท่ีต้องการขยายความเร็วและแบนด์วิธมากขึ้น ตลอดจน      

การสรรหาพันธมิตรเพ่ือร่วมดำาเนินธุรกิจด้วยการลงนาม

สัญญาดำาเนินธุรกิจร่วมกันระหว่าง ทีโอที กับ บริษัท 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำากัด (มหาชน) (AIS) และ

บริษัทในเครือ เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2561 และระหว่าง        

ทีโอที กับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ท จำากัด (DTN) และ      

บริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ทำาให้ ทีโอที        

มคีวามพรอ้มในการให้บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นท่ีท้ังในรปูแบบ 

Mobile Wireless Broadband (MWB) และ Fixed Wireless 

Broadband (FWB) บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ      

2300 MHz รองรับบริการขายส่ง (Voice & Data) กับ

พันธมิตรด้านการขายที่มี License แบบ Full MVNO

3.	 บริการบรอดแบนด์	(Broadband)

 ทีโอที มีความพร้อมในการให้บริการบรอดแบนด์        

ทั้งทางสายและไร้สาย ดังนี้

 3.1 บริการ Terrestrial Broadband Network 

เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายระยะไกลผ่าน                   

คู่สายทองแดง หรือสาย Optical Fiber Cable (OFC)       

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้บริการในรูปแบบของบริการ 

xDSL สำาหรับข่ายสายท่ีเป็นทองแดง และบริการ FTTx 

สำาหรับการให้บริการผ่าน OFC สามารถรองรับความเร็วได้

สูงถึง 1,000 Mbps โดยมุ่งเน้นการทำาตลาดเชิงรุกด้วย            

รูปแบบรายการส่งเสริมการขายท่ีตรงตามความต้องการ     

ของผู้ใช้บริการท่ัวไป ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าองค์กรธุรกิจ

ขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 3.2 บริการ Fixed Wireless Broadband (FWB)  

เ ป็นบริการบรอดแบนด์ ไร้สายบนคลื่นความ ถ่ีแบบ             

Unlicensed band และ Licensed band คลื่นความถี่ 

2300 MHz โดยนำาขีดความสามารถของระบบการให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีมาให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแบบ

ประจำาที่ ตอบสนองความต้องการและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ให้ลกูคา้ท่ีตอ้งการใชง้านอินเทอรเ์น็ตภายใต้พ้ืนท่ีครอบคลมุ

ของสถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนท่ีด้วยเทคโนโลยี LTE 

ทำาให้สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุ่มท่ีต้องการ
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 4.3 บริการ Cyber Solution เน้นการให้บริการ      

ท่ีครอบคลุมต้ังแต่บริการปกป้องภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ 

(Cyber Protection : DDoS Protection) บริการป้องกัน

การโจมตีบนเว็บไซต์ด้วยระบบ (Web Application        

Firewall, Virtual Firewall, Anti-virus on Cloud และ        

IPS/APT) บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย (Log 

Management) บรกิารวางแผนและแกไ้ขเพ่ือรบัสถานการณ์

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Management Security Service 

(MSS) รวมถึงบริการให้คำาปรึกษาและอบรม (IT Security/

Training) 

 4.4 บริการ ICT Solution & Manage Service 

เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร 

(Total Solution) โดยครอบคลุมงานออกแบบโซลูชั่นจัดหา

อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้า การประสานงาน      

การติดตั้งบริการหลักของ ทีโอที รวมถึงการบริหารจัดการ

ระบบหรือเครือข่ายภายในของลูกค้า

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

ความตอ้งการใชง้านของหน่วยงานหรอืองคก์ร ประกอบดว้ย

  - บรกิารโครงสรา้งพ้ืนฐาน Cloud/Infrastructure 

as a Service เป็นการให้บริการ Cloud VPS และ         

Co-location ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013

  - บริการออกแบบและสร้าง Digital Solution       

ท่ีครบวงจรเชื่อมโยงระบบให้สนับสนุนการใช้งานของลูกค้า

ในรูปแบบ Application ผ่าน Web และ Smart Devices

  - บรกิาร SD-WAN เป็นโซลชูัน่ดา้น Cloud-base 

WAN สำาหรับเชื่อมต่อสำานักงานแต่ละสาขาเข้าด้วยกัน     

ผ่าน Data Center โดยใช้เทคโนโลยี SDN (Software- 

defined Networking) ในการบริหารจัดการ 

 4.2 บริการ Application & Software เป็น        

การให้บริการโดยมุ่งเน้นการพัฒนา Application บน                      

ระบบคลาวด์ และบริการรักษาความปลอดภัยผ่านระบบ

กลอ้งโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบคลาวด ์(CCTV on Cloud)     

เพ่ือให้สามารถบรหิารจัดการทำางานภายในองคก์รไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรองรับการใช้งาน         

บนอุปกรณ์ท่ีหลากหลายท้ัง PC, Laptop, Tablet และ       

SmartPhone
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 นอกจากน้ี ทีโอที ยังมีความพร้อมในการให้บริการ   

จากทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์ปฏิบัติการด้านความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร ์Service & Security Operation Center 

(SSOC) ในการเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมี

บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย นับเป็นความพร้อม

ในทุกมิติท่ีสามารถรองรับและสนับสนุนการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5.	 โครงการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล

 5.1 โครงการแผนงานยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ต

ประชารัฐ)

  ทีโอที ให้บริการต่อเนื่องจากปี 2561 ครอบคลุม

การบริหารจัดการและบำารุงรักษาโครงข่ายเน็ตประชารัฐ   

เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้อย่าง         

ต่อเน่ืองและรวดเร็วรวมถึงรองรับการขยายโครงข่าย          

ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5.2 โครงการขยายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิต (Big Rock)

  โครงการภาครัฐท่ีต้องการสร้างโอกาสให้แก่

ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่าง      

ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน ท้ังในด้านการศึกษา สาธารณสุข 

การเกษตร และอ่ืนๆ ท่ีรฐัจะจัดให้มแีละให้บรกิารในรปูแบบ

ดิจิทัลในอนาคต อันนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 

จึงไดจั้ดทำาโครงการขยายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   

รวมท้ังปรับปรุงโครงข่ายท่ีเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นด้วยเคเบิลใยแก้วนำาแสง (Fiber 

Optic) ไปยังโรงเรียน และโรงพยาบาลของรัฐท่ียังไม่มี     

โครงข่ายอินเทอร์ เ น็ตความเร็วสูงและขยายความจุ

อินเทอร์ เน็ต (Bandwidth) ให้กับโรงพยาบาลเพ่ือ 

รองรับการตรวจรักษาทางไกล (TeleMedicine) โดย 

จะไม่ดำาเนินการทับซ้อนกับพ้ืนท่ีท่ีสำานักงาน กสทช. 

รับผิดชอบอยู่

 5.3 โครงการ พัฒนาระ เ บียง เศรษฐกิ จ พิ เศษ 

ภาคตะวันออก (EEC)

  ประ เทศไทยมี แผนกา ร พัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบาย  

Thailand 4.0 ดว้ยการพัฒนาเชงิพ้ืนท่ีท่ีตอ่ยอดความสำาเรจ็

มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern 

Seaboard โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน  

ซึ่ ง จะ เ ป็นการยกระดับ อุตสาหกรรมของประ เทศ 

เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั และทำาให้เศรษฐกิจของไทย

เตบิโตในระดบัโลกไดใ้นระยะยาว มกีารยกระดบัในเขตพ้ืนท่ี          

3 จังหวดั ไดแ้ก่ ชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา ภายใตโ้ครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)            

ซึ่งประกอบด้วย

  1) แผนงาน Infrastructure EEC

  2) แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน (5G Platform  

   Testbed) สำาหรับการทดสอบในพื้นที่ EEC

  3) แผนงาน Smart City

  4) แผนพัฒนาเ พ่ือยกระดับ อุตสาหกรรม 

   การท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

  5) แผนงานปรับปรุงสื่อสัญญาณ (รองรับการ 

   ปรับปรุงโครงข่ายบรอดแบนด์)

  6) แผนพัฒนาและยกระดบัโครงขา่ยบรอดแบนด ์

   ความเร็วสูงภายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC
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 5.4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

(Special Economic Zones : SEZs)

  เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ (Special Economic 

Zones : SEZs) ถูกกำาหนดเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

สนับสนุนการนำาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับ       

รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา        

ความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยได้มีการประกาศพ้ืนท่ี      

เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 

จำานวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร และต่อมาใน        

เดอืนเมษายนปีเดยีวกนัไดป้ระกาศเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เพ่ิมเติมอีกจำานวน 5 เขต ประกอบด้วย เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย กาญจนบุรี เชียงราย นครพนม 

และนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษรัฐบาลได้กำาหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษให้สิทธิประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการลงทุนจัดต้ังศูนย์

บรกิารเบ็ดเสรจ็ (One Stop Service : OSS) ดา้นการลงทุน

และดา้นแรงงาน พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและดา่นศลุกากร 

รวมทั้งสนับสนุนจัดตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อสินค้าเกษตร 

 5.5 แผนพัฒนาโครงข่าย 5G

  รัฐบาลได้สั่งการให้สำานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(สำานักงาน กสทช.) หารอืภาคเอกชน

ในการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 5G และประกาศวา่จะม ี5G 

ภายในปี 2563 ซึ่ง 5G จะเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา 

Internet of Things (IoT) และเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม 

ท่ีสำาคญัต่างๆ ทีโอที มีเป้าหมายการทำา 5G Infrastructure 

& Network Sharing ในลกัษณะ Large Scale โดยการนำา

คลื่น 2300 MHz ของ ทีโอที ที่มีความกว้างคลื่น 60 MHz 

ของฝ่ายความมั่นคงที่มีความกว้างคลื่น 30 MHz และของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) ที่มีความกว้าง

คลื่น 10 MHz รวม 100 MHz มาใช้ในธุรกิจ 5G โดย 

ร่วมกับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด 

(มหาชน) (DTAC) ในการอัพเกรดโครงข่าย 4G เดิม 

ให้เป็น 5G แล้วนำาผลปริมาณความจุที่ได้แบ่งปันกันใช้งาน 

อย่างไรก็ดีเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงานอย่างเป็น 

รปูธรรม ทีโอที ไดร้ว่มประมลูคลืน่ความถี ่5G เมือ่วนัท่ี 16 

กุมภาพันธ์ 2563 โดยผลการประมูล ทีโอที ไดร้บัการจัดสรร

คลื่นความถี่ 26 MHz จำานวน 4 ชุด ในย่านความถี่  

26.4 - 26.8 GHz ซึง่ ทีโอที มแีผนดำาเนินงานเพ่ือให้บรกิาร 

5G รว่มกับภาครฐัท้ังดา้นเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสขุ และ

ร่วมสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจด้านอื่นๆ

 5.6 แผนงาน Family Doctor Health Information 

Exchange (HIE) Platform

  เพ่ือจัดทำาต้นแบบ (Prototype) ระบบยืนยัน 

ตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information  

Exchange (HIE) Platform เพื่อรองรับการดำาเนินงานตาม 

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 และ

ทำาการทดสอบระบบดังกล่าว (Proof of Concept) กับ 

โรงพยาบาล คลีนิคหมอครอบครัวและหน่วยบริการทาง 

การแพทย์ในพ้ืนท่ีโครงการนำาร่อง (Pilot Project) เพ่ือให้

เกดิความเชือ่มัน่ในการยืนยันตวัตนของประชาชนผู้รบับรกิาร 

แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมถึง

การจัดส่ง การคุ้มครอง และการจัดการข้อมูลสุขภาพของ

ประชาชนผู้รับบริการก่อนขยายขอบเขตการดำาเนินงาน 

เพ่ิมเติมในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และ 

ทั่วประเทศต่อไป
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ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน

 รายงานฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำาเสนอแนวทางและ

การดำาเนินงานท่ีมุ่งสู่ความย่ังยืน ทีโอที ได้ดำาเนินการ 

มาอย่างต่อเน่ือง โดยแยกจากรายงานประจำาปี 2562  

(Annual Report 2019) มีระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 

มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 โดยรายงานฉบับนี้กำาหนด

ให้ คำาว่า “ทีโอที” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน) ซึ่งในปี 2562 นี้ ทีโอที ได้จัดทำารายงาน

การพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นปีที่ 7 

ซึ่งมุ่งเน้นเน้ือหาเก่ียวกับการดำาเนินงานความรับผิดชอบ 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที 

เนื้อหาของรายงาน

 ในการจัดทำารายงานฉบับน้ี ทีโอที นำาข้อมูลส่วนหน่ึง

จากรายงานผลการดำาเนินงาน (OPR : Organization  

Performance Report) ปี 2562 มานำาเสนอ ได้มีการ

ทบทวนและกำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  

ที่มีส่วนสำาคัญต่อการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ ทีโอที 

อีกท้ังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง

การดำาเนินงานและบทบาทสำาคัญในกระบวนการทำางาน 

ภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 กลยุทธ์ในการสร้างความย่ังยืนท่ีได้นำาเสนอในรายงาน

ฉบับนี้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานสากล GRI 

Standards ซึ่งเป็น Sustainability Highlights ของ ทีโอที 

และมีความสำาคัญต่อยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ ซึ่ง 

ในแต่ละด้านนั้นได้ต้ังเป้าหมายเป็นภาพรวมในการกำาหนด

จุดยืนเพ่ือสร้างคุณค่านำาไปสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนในการ

ดำาเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 

กรอบการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 รายงานฉบับน้ีจัดทำาขึ้นสอดคล้องตามกรอบของ

องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล GRI  

Standards ซึ่งการรายงานเชื่อมโยงไปสู่ความสำาเร็จของ 

วสิยัทัศน ์พันธกิจ ค่านิยม และยุทธศาสตรก์ารดำาเนินธุรกิจ 

และทิศทางท่ีนำาบริษัทไปสู่ความเติบโตอย่างย่ังยืนในการ

ดำาเนินธุรกิจพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมท่ีมุ่งสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องตามกรอบแนวคิดหลักด้านการกำากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที มีการเปิดเผยใน 2 ระดับ คือ

 1. การรายงานข้อมูลทั่วไป

  ธุรกิจของเรา (Our Business)

	 2.	การรายงานข้อมูลตามประเด็นสาระสำาคัญ

  1) มิติเศรษฐกิจ

   - การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

    (Sustainability Development)

   - นวัตกรรมของเรา

    (Our Innovation)

  2) มิติสิ่งแวดล้อม

   - การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา

    (Our Environmental Concern)

  3) มิติสังคม

   - บุคลากรของเรา 

    (Our People)

   - ลูกค้าของเรา 

    (Our Customers)

   - การสนับสนุนชุมชนของเรา 

    (Our Community Support)

 ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI นี้ จะถูกใช้เป็น

แนวทางในการประเมินผลการดำาเนินงานของ ทีโอที เพ่ือ

พัฒนาการดำาเนินงานให้สามารถยกระดับการดำาเนินการ 

สู่ระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	โปรดติดต่อ	:

ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ : 0 2575 7137  

e-Mail : prtot@tot.co.th
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แนวคิดหลักด้านการพัฒนา
ความยั่งยืนของ	ทีโอที	ปี	2562	

 การดำาเนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง

จำาเป็นต้องพึ่งพาอาศัยทั้งลูกค้าและคู่ค้า/พันธมิตร เพื่อ

ให้ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นและเกิดความ

ย่ังยืน ลูกค้าต้องมีความเชื่อมั่น ศรัทธา จงรักภักดีต่อ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ ทีโอที คู่ค้า/พันธมิตรเต็มใจ

พร้อมให้การสนับสนุนธุรกิจบริการโทรคมนาคมและ

บริการดิจิทัลให้เติบโตอย่างย่ังยืนและสมดุลท้ังในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญา      

3 ประการ

การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ของเรา
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ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ	ทีโอที	ถือเป็นหัวใจสำาคัญของการทำา

ธุรกิจ	จึงให้ความสำาคัญต่อความคาดหวังความพึงพอใจของ

ลูกค้า	ดว้ยการสง่มอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการทีด่เีป็นการสร้าง

ความแตกต่างและทางเลือกให้กับลูกค้า	เพ่ือให้ลูกค้าได้รับ												

ผลประโยชน์จากผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างคุ้มค่ากบัเงนิและเวลา

ที่เสียไป	

คู่ค้า/พันธมิตรต้องพอใจ	คู่ค้า/พันธมิตรท้ังที่เป็นผู้ผลิตและ

จำาหน่ายวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	สินค้า	ล้วนมีความคาดหวังว่าจะไม่

ได้รับการเอาเปรียบ	ทีโอที	จึงทำาความเข้าใจในข้อตกลงทาง 

การค้า	ขอ้จำากดัระหว่างคู่ค้าและ	ทโีอที	ใหส้จุริตชัดเจนบนพ้ืนฐาน

ของความเข้าใจและไว้วางใจ	เพ่ือเป็นแนวทางร่วมกันในการท่ีจะ

สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพส่งมอบ

คุณค่าสู่ลูกค้า

ตัวเราพอใจ	หากลูกค้าพึงพอใจในคุณค่าของผลิตภัณฑ์และ

บริการ	และคู่ค้าพึงพอใจที่จะดำาเนินธุรกิจร่วมกับ	ทีโอที	 

ย่อมได้รับผลประโยชน์และส่งผลถึงภาพรวมการพัฒนาใน									

ดา้นอืน่	ๆ 	ได้ในระยะยาว	และเพ่ือกำาจดัขอ้ดอ้ยในการดำาเนินธรุกจิ

ลูกค้า
ต้องมาก่อนเสมอ

ตัวเรา
พอใจ

คู่ค้า/
พันธมิตร
ต้องพอใจ

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ประจำาปี	2562
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01 มิติเศรษฐกิจ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ทีโอที ดำาเนินการพัฒนางานด้านการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำาคัญ

ในการดำาเนินธุรกิจและการบริหารจัดการท่ีสร้างให้องค์กร

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)        

ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือกำากับดแูลและตรวจสอบ

การดำาเนินงาน ให้มีองค์ประกอบครบถ้วนรวมถึงมีระบบ

บริหารจัดการตามมาตรฐานสากลตามหลักการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี ซึ่งเก่ียวข้องกับบทบาทของคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน การจัดการสารสนเทศ และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

คณะอนุกรรมการด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี	

 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรบัผิดชอบ

ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำาหนดนโยบายการ

บรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบขององคก์รต่อสงัคม ภายใต้

หลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีกฎบัตรและจรรยาบรรณธุรกิจ

ท่ีครอบคลุมทุกระดับต้ังแต่ระดับกรรมการ ระดับบริหาร 

และระดับปฏิบัติการ โดยกำาหนดแนวทางและวางนโยบาย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ 

ไดม้อบหมายให้คณะอนุกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีและ

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

และสิง่แวดลอ้มมกีารดำาเนินงานตามกระบวนการกำากบัดแูล

กิจการ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน

ท่ีชัดเจน เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับและพนักงานในบริษัท       

ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคม ชุมชน และอนุรักษ์           

สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

 1. คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความ       

รับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกรรมการ

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) เป็นกรรมการ รับผิดชอบ

กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานดา้นการกำากบัดแูล

กิจการท่ีดแีละดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม

 2. คณะอนุกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี มีรอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาองค์กร เป็นประธาน 

รับผิดชอบการบูรณาการการดำาเนินงานและกำากับดูแล

กิจกรรมด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3. คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กร

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่      

สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน 

รับผิดชอบการบูรณาการการดำาเนินงานและกำากับดูแล

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ        

สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

 ทีโอที ตระหนักว่าการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง

มั่นคงและย่ัง ยืน จำา เ ป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย

นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้จรรยาบรรณและหลัก

การกำากับดูแลกิจการท่ีดีในการดำาเนินธุรกิจท่ีตอบสนอง

ความต้องการและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่

ไปกับการให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม       

และการจัดการสิ่งแวดล้อมซ่ึงคำานึงถึง “ความย่ังยืน” 

(Sustainability) ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี และสนับสนุนการดำาเนินงานตอบสนองเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations : 

Sustainable Development Goals : SDGs) 
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ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และการกระทำาของตนเอง	และสามารถ
ชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้	
(Accountability)

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่	และ
ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย	
ด้วยความรู้ความสามารถ
(Responsibility)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเท่าเทียม	เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	
และมีคำาอธิบายได้	
(Equitability)

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่ตรวจสอบได้
และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	
(Transparency)

การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่กิจการในระยะยาว
(Vision	to	Create	Long	Term	Value)

การมีจริยธรรม	จรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ	ภายใต้กฎระเบียบ	รวมทั้งผลประโยชน์
สูงสุดขององค์กร
(Ethics)

การเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์	
(Human	Dignity)

การปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดีขององค์กร
และสังคมและการมีส่วนร่วม	
(Good	Citizenship	and	Participation)

หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 ทีโอที ยึดถอืหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate Governance) 8 ประการ เป็นโครงสรา้งพ้ืนฐานในการบรหิารจัดการ

และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นกลไกเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง 

เป็นธรรมและถูกต้องตามหลักการดำาเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล คือ

TOT CSR
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาส	

 ทีโอที พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

องคก์รแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ควบคูก่บั

การจัดการเชงิกลยุทธ ์สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิและเป้าหมาย

หลักของบริษัทภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้โดยอ้างอิง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล          

COSO-ERM (2017) และของสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ทีโอที มุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหาร 

ความเสี่ยงให้เกิดขึ้นท่ัวท้ังบริษัท เพ่ือให้บริษัทเติบโต       

ไปข้างหน้า ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน ผ่านการปฏิบัติตาม

แนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังมีการ

ตดิตามความกา้วหน้า มกีารสือ่สารและสรา้งจิตสำานึกท้ังใน

ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ ท้ังในระดับกลุ่มธุรกิจ

และสายงาน อันจะนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองจนเป็น

วฒันธรรมองคก์ร จากสถานการณใ์นปัจจุบัน การถือปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ต่างๆ ท่ีภาครัฐหรือองค์กรกำากับดูแลกำาหนด        

สง่ผลให้เกดิความเสีย่งต่อการบรรลผุลตามแนวความคดิหลกั

ข้างต้นที่สำาคัญ ได้แก่

 1. ความเสีย่งในการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัตติามแผนงาน/

โครงการสำาคัญต่างๆ

 2. ความเสี่ยงในเรื่องรายได้จากการให้บริการ

โทรคมนาคมและดิจิทัลอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายและ     

อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน

 3. ความเสีย่งในเรือ่งคณุภาพโครงขา่ย ผลติภัณฑ์และ

บริการ

 4. ความเสี่ยงในเรื่องกลยุทธ์การตลาดและสื่อสาร 

การตลาด เพ่ือรองรับการให้บริการต่างๆ ได้ตามท่ีลูกค้า

ต้องการเพ่ือช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจ และสามารถกระจาย

ความเจริญสู่สังคมและชุมชนได้ทั่วถึงมากขึ้น

 5. ความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรจากการขาดแคลน

พนักงานที่มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital 

Transformation

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	

 แผนการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ของ ทีโอที ทบทวนและกำาหนดผู้มีส่วนได้เสียตามกรอบการดำาเนินงานในกระบวนการต่างๆ 

และห่วงโซ่อุปทาน สร้างความสมดุลในการมีความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน        

ช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้บรรลุความคาดหวังที่สำาคัญของผู้มีส่วนได้เสีย

01 มิติเศรษฐกิจ

	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ	 ความต้องการและความคาดหวัง

	 ที่สำาคัญ	 การสร้างความสัมพันธ์

 หน่วยงานเชิงนโยบาย • การประชุม สัมมนา พบปะเข้าเยี่ยม • ผลการดำาเนินงานตอบสนองนโยบาย

 ผู้ถือหุ้นภาครัฐ : กระทรวงการคลัง  ในวาระสำาคัญ  ของรัฐและผู้ถือหุ้น

  • รายงานประจำาป ี • ผลการดำาเนินงานมีกำาไรและผลตอบแทน

  • การประชุมสามัญประจำาปี   ให้แก่ผู้ถือหุ้น

  • เข้าร่วมกิจกรรมของ ทีโอที • การดำาเนินตามแนวทางการพัฒนา

  • สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  อย่างยั่งยืน
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	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ	 ความต้องการและความคาดหวัง

	 ที่สำาคัญ	 การสร้างความสัมพันธ์

 ผู้กำากับดูแลการดำาเนินงาน :  • การประชุม สัมมนา • ดำาเนินงานสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนา

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • การพบปะเข้าเยี่ยมในวาระสำาคัญ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

  • สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  แห่งชาติ

    • ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดิจิทัล

     เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

    • ผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองตาม

     นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ

    • ดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความ

     รับผิดชอบต่อสังคม

 ผู้กำากับดูแลอุตสาหกรรม :  • การประชุม สัมมนา • ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์/

 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  • การพบปะ เข้าเยี่ยมในวาระสำาคัญ  ระเบียบ/ข้อบังคับ

 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม • สื่อสิ่งพิมพ์และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ • ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้บริการและ

 แห่งชาติ (สำานักงาน กสทช.)    กฎระเบียบตามที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ

     กิจการโทรคมนาคม 

 คู่ค้า/ผู้ส่งมอบ พันธมิตร • ประกาศ แถลงข่าว  • มีการดำาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

  • การประชุม • ได้รับความสะดวกในการเข้าถึง

  • การอบรม สัมมนาให้ความรู้ ถ่ายทอด  สารสนเทศข่าวสาร และช่องทางการ

   วิธีการดำาเนินงาน และสำารวจความพึงพอใจ  สื่อสารต่างๆ

  • เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ • ได้รับการตรวจรับงานและรับเงินค่าสินค้า/

     บริการถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อตกลง/

     สัญญา

 ชุมชน/สังคม • การอบรม สัมมนาให้ความรู้ • โอกาสในการเข้าถึงการใช้บริการสื่อสาร

  • การเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ CSR  โทรคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

  • การประชุมร่วมกับผู้นำาชุมชน • สามารถใช้ระบบสื่อสารข้อมูลและ

  • สื่อสังคมออนไลน์  สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้

  • การร่วมกิจกรรม CG และ CSR  • ได้รับบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและ

   กับองค์กรอื่นๆ  บริการสาธารณะอย่างทั่วถึงในพื้นที่

     ห่างไกล

    • ทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้อง

     กับความต้องการของชุมชนและบรรลุ

     เป้าหมายขององค์กร

    • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
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	 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	 ช่องทางการติดต่อสื่อสารและ	 ความต้องการและความคาดหวัง

	 ที่สำาคัญ	 การสร้างความสัมพันธ์

 พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน • การสำารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ  • ความมั่นคงในการทำางาน

   และความผูกพัน • สวัสดิการ ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์

   • จดหมายเวียน  ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

   • อินทราเน็ต • ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้า

   • รายงานการประชุม  ในสายอาชีพ

   • เสียงตามสาย • สถานที่ทำางาน/สภาพแวดล้อมมีความ

     ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 ลูกค้า • โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ • นำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของ

  • ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที  ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • สื่อสังคมออนไลน์ • ประสิทธิภาพของเครือข่าย

  • การสำารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ • ผลติภัณฑ์และบรกิารท่ีทันสมยั หลากหลาย

   ของลูกค้า • ความรวดเร็วในการติดตามแก้ปัญหา

  • เว็บไซต์ www.tot.co.th • ราคาที่คุ้มค่า

  • Call Center 1100

 สื่อมวลชน • การแถลงข่าวและการส่งข่าวประชาสัมพันธ์  • ความคืบหน้าการดำาเนินงานของบริษัทฯ

   (Press Release) • การจัดแถลงข่าวสัมภาษณ์พิเศษ

  • การจัดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการ CSR • เพิ่มมูลค่าข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่าน

  • สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน  สื่อประชาสัมพันธ์

  • เข้าเยี่ยมในโอกาสวาระสำาคัญ • สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

    • ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

   

    

01 มิติเศรษฐกิจ



TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

25

นโยบายการต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชั่น

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ศปท. ทีโอที) 

ขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของ ทีโอที อย่าง 

ตอ่เน่ือง โดยมุง่เน้นการเพ่ิมประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นกับ 

ผู้มีส่วนได้เสียต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 

ทีโอที ไปพร้อมกับการสร้างความโปร่งใสด้านงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน การพัฒนา

บุคลากรโดยปรบัฐานความคดิการแยกแยะประโยชน์สว่นตน

และประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) เพ่ือให้ 

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักคุณธรรม 

โปรง่ใส มุง่เน้นประโยชน์สว่นรวม และการสรา้งสมัพันธภาพ

ที่ดีกับเครือข่ายการทำางานกับภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ

ด้วยกิจกรรมสำาคัญต่างๆ ได้แก่ งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

สากล ประเทศไทย (2562) การจัดทำาแผนป้องกันการทุจรติ ในภาครัฐวิสาหกิจร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.)  

การประชมุเครอืขา่ย ITA และ ศปท. รฐัวสิาหกจิรว่มกบั 49 

รัฐวิสาหกิจ และการจัดทำางานวิจัยเรื่อง “การจัดตั้ง ศปท. 

ในภาครฐัวสิาหกิจ” เพ่ือนำาเสนอต่อสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน 

ป.ป.ช.) สำานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ (สคร.) 

และสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.) ให้ร่วมกันพิจารณา 

เพ่ือนำาสูก่ารปรบัปรงุและพัฒนารฐัวสิาหกิจสูอ่งคก์รคณุธรรม

และโปร่งใสอย่างยั่งยืน

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ประจำาปี	2562

25



TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

26

ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

 ทีโอที กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำาเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ 

“ความสามารถพิเศษ” (Core Competency) ของบรษิทัท่ี

เกีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญในการออกแบบและจัดการระบบ

เทคโนโลยีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร และการ

สร้างพลังร่วมของบุคลากรท้ังคณะกรรมการบริษัท ทีโอที 

จำากัด (มหาชน)  ฝ่ายบริหาร พนักงาน ในการสร้างคุณค่า

ร่วมกันกับชุมชน สังคม บูรณาการการดำาเนินธุรกิจและ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 โดยจัดทำาแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2562 - 2566  

ระยะเวลา 5 ปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำากัด 

(มหาชน)  ซึ่งนำามาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

(มอก./ISO 26000 Social Responsibility) เป็นกรอบการ

กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้าน CSR (Corporate Social  

Responsibil ity) เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนตามหลักการ 

Sustainable Development Goals (SDGs) ในข้อ 4 

Quality Education ด้านการศึกษาท่ีเท่าเทียมและท่ัวถึง 

และ ข้อ 8 Decent Work and Economic Growth  

ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดย ทีโอที ใช้เทคโนโลยีหลักการของบริษัทมาส่งเสริมและ

พัฒนาประเทศเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ตอบสนองนโยบาย 

ของประเทศ โดยการขยายการให้บริการโทรคมนาคมใน

พ้ืนท่ีห่างไกลอย่างท่ัวถึง ขยายโอกาสทางการศึกษาและ 

การเรียนรู้ ในด้านต่างๆ และใช้ประโยชน์จาก ICT 

พร้อมพัฒนา ICT ไปสู่การลดใช้พลังงานและรักษา 

สิ่งแวดล้อม เป็นเป้าหมายสำาคัญไปสู่การดำาเนินโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ 

  ประเด็นท่ี 1 ขยายการให้บริการโทรคมนาคมใน

พื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

  ประเด็นท่ี 2 ขยายโอกาสด้านการศึกษาและการ

เรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จาก ICT

  ประเด็นที่ 3 พัฒนาบริการ ICT ที่นำาไปสู่การลด

ใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

01 มิติเศรษฐกิจ
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คณะกรรมการ	
	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	

(มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ดำาเนินการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กร
	ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ	ทีโอที

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบ
	ขององค์กรต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

คณะทำางาน	TOT	CSR
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การพัฒนาความยั่งยืนที่สำาคัญของ	ทีโอที	ปี	2562	
(Sustainability	Highlights	2019)

ธุรกิจ
ของเรา
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ	ในขณะที่
สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
ด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดี

Our	Business
Conducting	our	business
with	shared	value	committed
to	corporate	governance

ลูกค้า
ของเรา
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
ดำาเนินธุรกิจ	ตามพันธกิจของ
องค์กร	โดยมุ่งเน้นการบริหาร
ความสัมพันธ์ผ่านการรับฟัง
เสียงของลูกค้าอย่างครอบคลุม

Our	Customers
Putting	our	customers	at	
center	with	focal	awareness
on	customer	engagement

บุคลากร
ของเรา
มุ่งสร้างบรรยากาศการทำางาน
ที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย	
ควบคู่กับการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

Our	People
Creating	great	workforce	
environment	and	workforce	
engagement

การคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของเรา
มุ่งพัฒนาแนวทางการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ตลอดวงจรชีวิตของไอซีที

Our	Environmental
Concern
Reducing	our	environmental	
impact	across	the	ICT	life	cycle

การสนับสนุน	
ชุมชนของเรา
ใช้ความสามารถพิเศษ
ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านโทรคมนาคม	เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนสำาคัญ

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

นวัตกรรม
ของเรา
นำาความรู้จากประสบการณ์
ด้าน	CSR	มาพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ	ที่สร้างทั้งผลกำาไร	
และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนไปพร้อมกัน

Our	Innovation
Using	CSR	as	a	driver	for	
designing	a	profitable	product	
to	benefit	the	surrounding	
environment	and	society

01 มิติเศรษฐกิจ
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ตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ	ทีโอที	ปี	2562

	 	 ตัวชี้วัดหลัก	 เป้าหมาย	 ปี	2562	 ปี	2561	 ปี	2560

	 	 	 ปี	2563

 การให้บริการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน 2,200 4,800 6,486.40 13,000

 เศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) 1 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

 ความครอบคลุมของการให้บริการบรอดแบนด์ 100% 100% 90% 100%

 ของจำานวนหมู่บ้านทั่วประเทศ

 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)

 จำานวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาด้านบริการและเทคโนโลยี 99% 99% 99.20% 23.66%

 จำานวนของอาคารสถานที่ ที่มีระบบบำาบัดน้ำาเสีย 100% 100% 100% 100%

 จำานวนการลดใช้กระดาษ (e-Bill) ณ สำานักงานใหญ่  23 ตัน 19.50 ตัน 14.25 ตัน 9.85 ตัน

 แจ้งวัฒนะ

 จำานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมแผนงาน CSR 3 31,622 แห่ง 31,615 แห่ง 31,601 แห่ง 31,587 แห่ง

 จำานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน ICT 4 118 ชุมชน 111 ชุมชน 97 ชุมชน 83 ชุมชน

หมายเหต ุ 1. การให้บรกิารแผนงานยกระดบัโครงสรา้งพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารฐั)  

    ด้วยการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง (FTTx) 24,700 หมู่บ้าน 

    ท่ัวประเทศ พรอ้มให้บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู รอ้ยละ 99.92 การขยายโครงขา่ย การบำารงุรกัษาตามเกณฑ์  

    SLA ร้อยละ 98.22

   2. การประเมนิความพึงพอใจของลกูคา้ต่อการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนสำาหรบัคณุภาพบรกิารและคา่ใชบ้รกิารผ่านชอ่งทาง  

    e-Service

   3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ CSR ผ่านแผนงาน TOT Young Club และแผนงานสุขศาลาพระราชทาน 

   4. ชุมชนที่เข้าร่วมแผนงาน CSR ได้รับการสนับสนุนพัฒนาความรู้ทางด้าน ICT ในแผนงาน TOT Young Club  

    ในการพัฒนาวสิาหกจิชมุชนและเพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกิจผ่านระบบการซ้ือขายออนไลน์ TYC e-Commerce และ 

    ชุมชนในแผนงานสุขศาลาพระราชทานสนับสนุนให้ใช้บริการ Telemedicine ในการพัฒนาระบบสื่อสารและ 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข 
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นวัตกรรมของเรา

แนวทางการสร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม

 ทีโอที เน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเป้าหมายงานวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมเพ่ือสนบัสนุนกจิการของ ทีโอที เพ่ือลดคา่ใชจ่้าย/

ลดต้นทุนการดำาเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริการ และเพ่ือสังคมและประโยชน์

สาธารณะ โดยมีความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรโดยเฉพาะ

การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมี เพ่ือสร้างรายได้ใหม่ และ

พร้อมจะขับเคลื่อนภารกิจด้านโทรคมนาคมเต็มรูปแบบ   

ท้ังนีไ้ดต้ัง้เป้าหมายรายไดใ้หมจ่ากการขยายผล และตอ่ยอด

นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยจะทุ่มเท มุ่งมั่น สรรค์สร้าง

นวัตกรรมชุมชนเพ่ือสังคมและประโยชน์สาธารณะให้        

มากขึ้นด้วย

การดำาเนินงานด้านการวิจัย
และพัฒนาในปี	2562	แบ่งเป็น	
3	กลุ่มงาน	ประกอบด้วย

 นวัตกรรมของ ทีโอที มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถ     

นำาไปสนับสนุนการให้บริการในการลดรายจ่าย ลดต้นทุน 

สร้างรายได้ เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ 

ทำาให้ ทีโอที พึ่งพาตนเองได้ โดยผลงานที่สำาคัญในปี 2562 

ประกอบด้วยนวัตกรรมท่ี เ ป็นผลิตภัณฑ์และบริการ          

ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

	 1.	 นวัตกรรมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ
  • สายเคเบิลใยแก้วนำาแสงทนไฟ/สายเคเบิล         

กันสัตว์กัดแทะ นำาไปติดตั้งใช้งานในพ้ืนท่ีเสี่ยง ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพความมั่นคงโครงข่ายและการให้บริการสื่อสาร

โทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง
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เป้าหมายงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนกิจการของ	ทีโอที	เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุนการดำาเนินงาน	

ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริการ	และเพ่ือสังคมและประโยชน์

สาธารณะ

  • ระบบบัตรควิอัตโนมตัพิรอ้มระบบประเมนิความ

พึงพอใจของลูกค้า นำาไปใช้งาน ณ ศูนย์บริการลูกค้า  

ทโีอท ีจำานวน 105 สาขา ซึ่งสนบัสนนุการรับรองมาตรฐาน

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 

  • ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการเข้า-ออก

อาคาร เป็นอุปกรณ์สนับสนุนงานความปลอดภัยในการ 

ตรวจสอบการเข้าออกอาคารท่ีสามารถบันทึกเวลาทำางาน

พร้อมสรุปจัดทำารายงาน

  • เคร่ืองมือสนับสนุนบริการบรอดแบนด์ (เคร่ืองมือ 

รองรบับรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูผ่านสายทองแดง/ผ่าน

สายใยแก้วนำาแสง) จัดทำาให้ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที  

ในพื้นที่นำาไปใช้งานติดตั้งและตรวจแก้บำารุงรักษา

  • นวัตกรรมซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ 

เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบงานท่ีช่วยอำานวย

ความสะดวกในการบริหารจัดการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการส่งเสริมการขาย

	 2.	 นวัตกรรมเพื่อการลดรายจ่าย	ลดต้นทุนการ
ดำาเนินงาน
  • ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์บนหลงัคา 

ติดตั้งที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที ขนาด 100 kW. สามารถ

ลดการใช้กำาลังไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 30 ประหยัดค่าใช้จ่าย 

50,000 บาท/เดือน

  • อุปกรณ์ Optical fiber Terminal Kit (OFTK) 

อุปกรณ์ท่ีลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งบริการ FTTx ลงประมาณ 

400 บาท/พอรท์ ปัจจุบันสามารถประหยัดคา่ใชจ่้ายทางตรง

ถึง 100 ล้านบาท

  • ระบบกราวด์และระบบอุปกรณ์ป้องกันเป็น

อุปกรณ์ท่ีเสริมสร้างความม่ันคงและความเสถียรโครงข่าย

สื่อสารโทรคมนาคม ลดความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า      

500 ล้านบาท

  • อุปกรณ์ระบบตอนนอก เช่น ตู้ Optical Fiber 

Cross Connection Cabinet ตู ้Outdoor Cabinet Drop 

wire Clamp สามารถลดรายจ่ายการจัดหาลงไดร้อ้ยละ 30 

	 3.	 นวัตกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้
  • อุปกรณ ์Passive Mux Service (PMS) อุปกรณ์

ที่ขยายการให้บริการ FTTx โดยนำาเทคโนโลยีการรวมแสงมา

ใช้งานบน OFC เส้นเดิมของ MSAN จึงติดตั้งได้เร็ว ส่งผล

การสร้างรายได้เร็วขึ้น

  • อุปกรณ์ AC Surge Protection เป็นราง 

ปลัก๊ไฟคณุภาพสงู ท่ีมีอุปกรณป้์องกันไฟกระโชกนำาไปใชง้าน

กับเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งคอมพิวเตอร ์หรอือุปกรณ์ท่ีมปัีญหา

จากแหล่งจ่ายไฟฟ้า
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  • บริการทางเทคนิคจากผลงานนวัตกรรม เช่น 

การนำานวัตกรรมเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ การปรับปรุง

ระบบกราวด์ การออกแบบระบบป้องกันทางไฟฟ้า และ

ระบบป้องกันฟ้าผ่า เป็นต้น

  • บรกิารทดสอบ สอบเทียบเครือ่งมอืและอุปกรณ์

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกจิโทรคมนาคมดว้ยเครือ่งมอืท่ีมมีาตรฐาน 

และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานห้องปฏิบัตกิารสอบเทียบ ISO/

IEC 17025 : 2005

การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย	พัฒนา	และนวัตกรรม

 • นวัตกรรมสัญจร เป็นภารกิจสำาคัญในการเผยแพร่ 

ผลงานวจัิยและพัฒนาให้เกดิการนำาไปใชง้าน รวมถงึเกดิการ

พัฒนาต่อยอดของนวัตกรรม และนำาไปส่งเสริมการขาย

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

 • งานทรพัย์สนิทางปัญญา เป็นการนำาผลงานวจัิยและ

พัฒนาไปย่ืนขอรบัความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา พรอ้ม

สง่เสรมิและสนบัสนุนให้มกีารนำาไปใชป้ระโยชน์ท้ังใน ทีโอที 

และในเชิงพาณิชย์

 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับรายจ่ายการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่ง ทีโอที ดำาเนินการย่ืน

คำาขอเป็นผู้รับทำาการวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม และได้รับการประกาศเป็นผู้รับทำาการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม “(516) สถาบันนวัตกรรม 

ทีโอที”

 • การนำานวัตกรรมเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ 

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรแห่งนวัตกรรม อาทิ 

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลสภาวิจัย

แห่งชาติ 

การดำาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

 งานสานฝันวันเด็ก ประจำาปี 2562 สถาบันนวัตกรรม 

ทีโอที ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดปทุมธานี มูลนิธิ

สากลเพ่ือคนพิการและเครือข่าย จัดงานสานฝันวันเด็ก      

แห่งชาติ ประจำาปี 2562 ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที        

ในงานมีกิจกรรมนันทนาการ เกมส์มหาสนุก การแสดง

ต่างๆ ของเดก็ท่ัวไป เดก็พิเศษ เดก็พิการ ฯลฯ จากโรงเรยีน

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

รางวัลนวัตกรรม

 • รางวัลชมเชย จากการประกวดรางวัลเลิศรัฐ 

ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “อุปกรณ์ข่ายสายใยแก้ว 

นำาแสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์ (OFTK : 

Optical Fiber Termination Kit)” โดยคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 การดำาเนินงานด้านนวัตกรรม จะมีตัวชี้วัดเพื่อส่งเสริม

ให้เกดิการสรา้งสรรคน์วตักรรม นำาไปสนับสนุนการให้บรกิาร

ในการลดคา่ใชจ่้าย/ลดต้นทุน การสรา้งรายได ้เพ่ิมคณุภาพ

และประสิทธิภาพการให้บริการรวมถึงการสร้างชื่อเสียง

องค์กรแห่งนวัตกรรม และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป็นบริษัทท่ีมี

ความก้าวหน้าทางนวัตกรรม

 1. แผนงานวจัิย พัฒนาสรา้งนวตักรรมท่ีสนับสนุนการ

บริการ ทีโอที

  เป็นการวัดความสามารถในการสร้างแผนงานวิจยั 

สร้างนวัตกรรม สร้างโซลูชั่น สร้างรูปแบบการบริการ  

(Platform) โดยวัดความสำาเร็จของการดำาเนินงานตาม 

ขัน้ตอนของแผน ท้ังน้ีสามารถดำาเนินการสำาเรจ็ตามแผนงาน 

100% ทั้ง 4 แผนงานหลักคือ

  • แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 

ด้านโครงข่ายอุปกรณ์ปลายทาง

  • แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์

โทรคมนาคม

  • แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ 

ด้านอุปกรณ์ตอนนอก

  • แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบด้านโครงข่าย

อุปกรณ์ปลายทาง

 2. ความสำาเร็จในการผลักดันนวัตกรรมจากผลงาน

วิจัยไปใช้งานจริง ขยายผล และต่อยอด เป็นการวัด 

ความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมวิจัยจากผลงาน 

ของ ทีโอที ไปใช้งานจริง ใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็น 

ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ได้แก่

  • ระบบประเมินความพึงพอใจ TOT Smart CS 

(Customer Satisfaction)

  • ระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูโดยใช้รหัส  

QR Code และ DTMF Code

  3. จำานวนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีได้ ย่ืนคำาขอรับ 

ความคุ้มครอง

  เป็นการวัดความสามารถในการดำาเนินการจัดทำา

เอกสารเพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยนำา

องค์ความรู้ในการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม ได้แก่

  • ลขิสทิธ์ิวรรณกรรม “โปรแกรมระบบลงเวลาบน

อุปกรณ์ Nona Pi (ระบบควบคุมการเข้า - ออกอาคาร)”

  • ลิขสิทธ์ิวรรณกรรม “โปรแกรมส่วนติดต่อกับ

โปรแกรมประยุกต์สำาหรับการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล”

  • 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

ป้องกันเสิร์จสำาหรับ UPS คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร”

  • ลิขสิทธิ์ “โปรแกรม Consolidate Bill TT&T”

  • ลิขสิทธิ์ “โปรแกรม iService Excellent”
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 การดำาเนินกิจการของ ทีโอที ได้ตระหนักถึงความ

สำาคัญของสิ่งแวดล้อม ได้กำาหนดนโยบายเป้าหมาย         

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี กำาหนดแนวทางและวางนโยบาย

การดำาเนินธุรกิจของบรษิทัให้มคีวามรบัผิดชอบตอ่สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับธุรกิจ และสอดคล้องกับหลัก

การกำากบัดแูลกจิการท่ีเป็นมาตรฐานสากลโดยมียุทธศาสตร์

พัฒนาการให้บรกิารดว้ยเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ทางธุรกิจ

การจัดซื้อจัดจ้าง

 ทีโอที มีการวางแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล และก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กรด้วยมาตรฐานการบริการ แนะนำาการเลือก

ใช้งานอุปกรณ์ และจัดทำาข้อกำาหนดเทคโนโลยีสารสนเทศ

02 มิติสิ่งแวดล้อม

การคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อมของเรา

ในองคก์รให้มีมาตรฐาน และสอดคลอ้งกับความต้องการของ

ธุรกจิ โดยจัดทำาขอ้กำาหนดและเงือ่นไขการจัดซือ้จัดจ้างเพ่ือ

จัดหาอุปกรณ์ด้าน IT อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 

อุปกรณ์ต่อร่วม ในโครงการต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดและ

คุณลักษณะเฉพาะท่ีคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจาก

คุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังส่งเสริมการพัฒนา

เผยแพร่เทคโนโลยีท่ีประหยัดพลังงาน (Energy Star)       

การรักษาสิ่งแวดล้อม (EPEAT) และเรื่องสารพิษท่ีเป็น

อันตราย (RoHs : Restriction of Hazardous Substances) 

ด้วยการลด/เลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผล

ต่อปัญหาการใช้มลพิษ เพ่ือชักจูงและสร้างประโยชน์ร่วม     

ท้ังบริษัท คู่ค้า และสังคมรวม โดยพิจารณาจากปัจจัย        

ด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การใช้ทรัพยากรด้าน IT อย่างมีประสิทธิภาพ ลด

หรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด

 2. กำาหนดทางเลอืกในการจัดซือ้หรอืมอุีปกรณท์ดแทน

ที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 1.	 Green	Technology
  - มีการกำาหนดข้อความท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับ 

Green Technology โดยนำาไปใส่ในข้อกำาหนด (TOR) 

ที่จัดทำาทุกเล่มเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา คิดเป็น 100% 

โดยใช้ข้อความ ดังนี้ 

   “คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อร่วม และอุปกรณ์ 

เครือข่ายท่ีเสนอหากมีคุณสมบัติหรือใช้แนวคิด Green 

Technology ให้ผู้เสนอราคาเสนอเอกสารรับรองจาก 

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
  - มีการกำาหนดข้อความมาตรฐานความปลอดภัย

และมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

   1. มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ

สถาบันระดับประเทศ หรือกลุ่มประเทศ เช่น Underwriter 

Laboratories (UL), Canadian Standard Association 

(CSA) 

   2. มาตรฐานการป้องกันการรบกวนทาง

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ของสถาบันระดับประเทศ  

หรือกลุ่มประเทศ เช่น Federal Communication  

Commission (FCC) 

	 3.	 มาตรฐานการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในบริษัท
  - มีการบริหารจัดการด้านลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์

การนำา	ICT	มาใช้

 การนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาดำาเนินการในดา้น

การติดต่อสื่อสารภายในบริษัทและด้านการจัดเก็บเอกสาร 

สร้างความเข้าใจนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน       

ได้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทให้ร่วมมือ       

ใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมไปถึงสำานักงานบริการ

ลูกค้า ทีโอที ในนครหลวงและภูมิภาค เพ่ือลดปริมาณ       

การใช้กระดาษอย่างเป็นรูปธรรม ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำางาน พร้อมกับรณรงค์ให้พนักงาน       

มีจิตสำานึกและร่วมมือกันใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากกว่า  

1 หน้า (Reuse) ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอีกท้ัง 

การเลือกใช้กระดาษที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

จำานวนลูกค่้าที่รับใบแจ้งค่าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์	(e-Bill)

ประมาณการค่าใช้จ่าย	e-Bill
ที่ประหยัดได้

ปี	2559 ปี	2559ปี	2560 ปี	2560ปี	2561 ปี	2561ปี	2562 ปี	2562

130,109

5.22 5.63

8.14

11.14

96,697

69,875
61,585

จำานวนลูกค้า	e-Bill	(ราย) ค่าใช้จ่าย	(ล้านบาท)

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ประจำาปี	2562

35



TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

36

ปริมาณใบแจ้งหนี้ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์	(e-Bill)	ที่ประหยัดได้	

 การบริหารจัดการน้ำา

 เน่ืองจากปัญหาวกิฤตน้ำา ภัยแลง้ในประเทศไทย ทีโอที 

เล็งเห็นความสำาคัญในการบริหารจัดการน้ำาท้ังทางปริมาณ

และคณุภาพอย่างคุม้คา่ โดยการประชาสมัพันธ์และสง่เสรมิ

ให้พนักงานร่วมมือกันดำาเนินการตามแนวปฏิบัติด้านการ

อนุรักษ์น้ำาจากแหล่งธรรมชาติและการใช้น้ำาอย่างรู้คุณค่า

และเกิดประโยชน์ โดยวิธีการลดและการนำากลับมาใช้ใหม่

อย่างเหมาะสม โดยอาคารสำานักงานภายใน ทีโอที 

สำานักงานใหญ่ มีระบบบำาบัดน้ำาเสียตาม

เทศบัญญตักิารบรหิารจัดการน้ำาและจัดการ

น้ำาเสียจากอาคารสำานักงาน น้ำาเสียที่

ผ่านกระบวนการบำาบัดตามมาตรฐาน

น้ำาท้ิงนำามาใชร้ดน้ำาต้นไม้ สนามหญ้า 

สวนหย่อม เ พ่ือสร้ าง ภู มิ ทัศน์ ท่ี

สวยงาม นอกจากน้ีใชท้ำาความสะอาด

พื้นถนน ทางเดิน และในการฝึกซ้อม

ดับเพลิง โดยมีเป้าหมายท่ีสำาคัญ 

ดังนี้

ปริมาณกระดาษ
ต่อจำานวนต้นไม้

ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

9.14	ตัน

156	ต้น
9.185	ตัน

168	ต้น
14.25	ต้น

242	ต้น
19.50	ต้น

331	ต้น

 1. การบริหารจัดการน้ำาด้วยเทคโนโลยีเ พ่ือเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้น้ำา ลดการใช้น้ำา และการใช้ซ้ำา

 2. จัดทำาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำา  

 3. ลดการใช้ปริมาณน้ำาประปาใหม่อีกร้อยละ 10 

โดยเทียบกับความต้องการใช้น้ำาประปาเพิ่ม

02 มิติสิ่งแวดล้อม
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 3. การกำาหนดเวลาเปิด/ปิดเครือ่งปรบัอากาศในอาคาร

สำานักงาน ทีโอที สำานักงานใหญ่ เวลา 07.30 น. และปิด

เครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกงานเวลา 16.30 น. ปรับตั้ง

อุณหภูมท่ีิ 25 ำC พรอ้มการบำารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศตาม

ระยะเวลาเพ่ือการทำางานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลด

การใช้กระแสไฟฟ้า

 4. การรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานใช้บันไดขึ้นลง

ชั้นเดียวหรือสองชั้นภายในอาคารแทนการใช้ลิฟท์ และปิด

ให้บริการลิฟท์บางตัวในช่วงเวลาไม่เร่งด่วน

 5. การใชโ้ปรแกรมประหยัดพลงังานไฟฟ้าแบบอัตโนมตัิ

สำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก โดยต้ังปิดจอภาพ 

(Standby Mode) เม่ือไม่มีการใชง้าน ใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์ต่อร่วม อุปกรณ์เครือข่ายท่ีมีคุณสมบัติประหยัด

พลงังาน (Energy Star) การรกัษาสิง่แวดลอ้ม (EPEAT) และ

มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้ารวมถึงถอดปลั๊ก

อุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงานทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

การบริหารจัดการพลังงาน

 ทีโอที เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีในการใช้พลังงานอย่าง      

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในองค์กรโดยจัดอบรม

พนักงานให้ตระหนักเข้าใจและร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย

การอนุรักษ์พลังงานภายในบริษัท ลดการใช้พลังงานและ          

ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังไฟฟ้าแสงสว่าง       

เครือ่งปรบัอากาศ ลฟิท์โดยสาร อุปกรณ/์เครือ่งใชส้ำานักงาน 

และน้ำามันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการใช้

พลังงาน ได้แก่

 1. การเปิด/ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในอาคารสำานักงาน          

ทีโอที สำานักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที เวลา 

07.45 - 17.00 น. และเวลา 12.00 -13.00 น. พร้อมติดตั้ง

สวิตช์ควบคุมการเปิด/ปิดเฉพาะบริเวณท่ีจำาเป็นต่อการ         

ใช้งาน

 2. กา ร เปลี่ ย นใช้ หลอดไฟ L ED แทนหลอด 

ฟลูออเรสเซ็นต์ และติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงเพ่ือช่วยให้ 

แสงสว่างจากหลอดไฟ LED กระจายได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และถอดหลอดไฟ

ในบริเวณท่ีมีแสงสว่างเพียงพอและความต้องการใช้ 

แสงสว่างน้อย พร้อมตรวจสอบการทำางานของหลอดไฟ 

และอุปกรณ์ทุกๆ 6 เดือน โดยดำาเนินการทุกอาคาร

สำานักงาน ณ ทีโอที สำานักงานใหญ่ และศูนย์บริการลูกค้า 

ทีโอที
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 6. การร่วมมือกับสำานักงานเขตหลักสี่ในโครงการ      

ถนนอากาศสะอาด เขตหลักสี่  ตามนโยบายของ

กรุงเทพมหานคร ทีโอที จัดให้มีการตรวจวัดมลพิษจาก      

ท่อไอเสียรถให้กับรถยนต์ท่ีเป็นทรัพย์สินประจำาส่วนงานใน 

ทีโอที สำานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และส่วนงานในพ้ืนท่ี       

ใกล้เคียง โดยนำารถยนต์เข้ารับการตรวจวัดค่าควันดำาและ

เสียงจากท่อไอเสีย จำานวน 59 คัน 

 7. การจัดทำาแผนงานการตรวจวดัมลพิษท่ีเกดิจากยาน

พาหนะร่วมกับสำานักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่ง     

ทางบก ในการดำาเนินการตรวจวัดมลพิษจากท่อไอเสียรถ 

ให้กับรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ในกิจการของ ทีโอที 

 8. การใช้นโยบายการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะรถยนต์เช่าและรถยนต์        

ที่เป็นทรัพย์สินของ ทีโอที ดังนี้

  - กำาหนดใช้รถยนต์เช่าประเภทรถยนต์นั่งขนาด 

1500 ซีซี. ให้เป็นขนาด 1200 ซีซี. (Ecocar) แทน 

เนื่องจากมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำามัน 20 ก.ม./ลิตร 

และมกีารปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดอ๊อกไซดน้์อยกวา่ 120 กรมั/

ระยะทาง 1 ก.ม. เพ่ือการประหยัดน้ำามันและเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม

  - กำาหนดมาตรการให้ใชบั้ตรเติมน้ำามนัของธนาคาร 

(Fleet Card)

  - กำาหนดมาตรการยกเลิกการใช้น้ำามันเบนซิน 95 

ให้ใช้เฉพาะน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 91 เท่านั้น

  - กำาหนดมาตรการใชน้้ำามนัดเีซลหมนุเรว็ B20 และ 

B10 เพ่ือช่วยลดมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนนโยบาย

ของรัฐบาล 

 9. การรณรงค์ให้พนักงานใน ทีโอที สำานักงานใหญ่ 

เดินทางมาปฏิบัติงานในวันทำาการโดยใช้บริการรถบัส/รถตู้

รบั-สง่แทนการใชร้ถยนตส์ว่นตวั เพ่ือลดปรมิาณการใชน้้ำามัน

เชื้อเพลิง การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก๊าซพิษในอากาศ 

ปัจจุบัน ทีโอที จัดรถบัส/รถตู้รบั-สง่ในเสน้ทางพักอาศัยของ

พนักงาน จำานวน 19 เส้นทาง

02 มิติสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการขยะ

 เน่ืองจากปัญญามลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน       

ทีโอที จึงรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลด

ขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยแต่ละประเภท       

อย่างเป็นรูปธรรม โดยยึดหลักการจัดการของเสีย โดย       

การลดปริมาณการใช้ของเสีย (Reduce) การนำาของเสีย

กลับมาใช้ซ้ำา (Reuse) และการนำามาใช้ใหม่ (Recycle)        

ทีโอที สำานักงานใหญ่ ได้ติดตั้งจุดวางภาชนะรองรับ        

ขยะมูลฝอย (Station) แบ่งแยกประเภทอย่างเหมาะสม      

เช่น ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ขยะมูลฝอยท่ียังใช้ได้         

(Recycle) ขยะมูลฝอยอันตราย และขยะมูลฝอยท่ัวไป 

พร้อมถุงพลาสติกบรรจุภายในถังเพ่ือความสะดวกต่อการ 

จัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ลดการปนเป้ือน สะดวกต่อ      

การคัดแยก และการจัดการนำาวัสดุในขยะมูลฝอยมาใช้

ประโยชน์ใหม่

 รวมไปถึงการคดัแยกขยะก่ิงไม้ใบไมจ้ากการบำารงุรกัษา

ต้นไม้ สวน และภูมิทัศน์โดยรอบ ทีโอที สำานักงานใหญ่ 

ออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืนๆ นำาสง่สำานักงานเขตหลกัสี่

เพื่อเข้าสู่กระบวนการสับย่อยใบไม้ เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน

การขนท้ิง ลดปริมาณขยะ และสามารถนำากลับมาใช้ 

ประโยชน์อื่นๆ ได้



TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

39

การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละความรบัผิดชอบ

ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายให้จัดทำา

ภาชนะรองรับขยะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มมือถือ 

อุปกรณ์ IT เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีโอที มุ่งสร้างการตระหนักรู้        

ถึงพิษภัยและกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่

พนักงานและประชาชนท่ัวไปอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลดีต่อ

สุขภาพอนามัยและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำาหนด

พ้ืนท่ีในการจัดวางภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ      

จุดรับ ท้ิงซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ (Drop off) ณ ทีโอที สำานักงานใหญ่    

สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี สถาบันนวัตกรรม    

ทีโอที จังหวัดปทุมธานี ครอบคลุมถึงศูนย์บริการลูกค้า        

ทีโอที ในนครหลวง รวมกว่า 200 จุด เพ่ือความสะดวก  

และผลักดันการแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอย  

พร้อมเชิญชวนให้พนักงาน ประชาชนท่ัวไปนำาขยะ

อิเลก็ทรอนิกสม์าท้ิงในภาชนะรองรบัท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 

 ทีโอที มีการนำาส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่กระบวนการ

รีไซเคิล โดยความร่วมมือของสำานักงานเขตหลักสี่           

และบริษัทเอกชนดำาเนินการเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์ ท่ี  

รวบรวมได้ ณ ทีโอที สำานักงานใหญ่ นำาไปกำาจัดและ

รีไซเคิลตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี        

ไมก่่อให้เกิดสารพิษท่ีเป็นอันตรายตอ่สขุภาพและระบบนิเวศ

ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์      

ประเภทต่างๆ อาทิ หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย 

แบตเตอรี ่อุปกรณไ์ฟฟ้า อุปกรณค์อมพิวเตอร ์และอุปกรณ์

มือถือ ทีโอที ส่งมอบให้กับสำานักงานเขตหลักสี่ทุก 6 เดือน 

ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ครั้งละ 166 กิโลกรัม
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บุคลากรของเรา

03 มิติสังคม

นโยบายด้านบุคลากร
และสิทธิประโยชน์

 ทีโอที มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งหวัง

ให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ความ

สามารถในการทำางานอย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นศนูย์กลาง

ของการพัฒนาของ ทีโอที ให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองสอดคลอ้ง

กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้

ความสำาคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทำางาน        

ให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และรว่มกนัทำางานอย่างทุ่มเท

เพ่ือบริษัท โดยมีระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นกลไกในการดำาเนินการเพ่ือขับเคลื่อนให้นโยบาย

ไดน้ำาไปสูก่ารปฏิบัตแิละยึดแนวทางในการบรหิารทรพัยากร

บุคคล คือ
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 1. การวางแผนและบริหารอัตรากำาลังพนักงานให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยสรรหา คัดเลือก 

และจัดจ้างพนักงานประจำาท่ีมีคุณภาพ โดยยึดผลสำาเร็จ 

หลักคุณธรรม หลักความสามารถ มีประสิทธิภาพและ

โปร่งใส โดยมีการทดลองปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่เพื่อจะได้เรียนรู้ลักษณะการทำางาน และเข้าใจ

วัฒนธรรมของบริษัท

 2. การกำาหนดโครงสรา้งระดบัตำาแหน่งท่ีคำานึงถงึหน้าท่ี 

ลักษณะงาน และความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับโครงสร้าง

บริษัท และการเลื่อนตำาแหน่งท่ีสัมพันธ์กับหน้าท่ี ภารกิจ 

โดยมุง่สง่เสรมิพนักงานท่ีมผีลงาน สมรรถนะ ศกัยภาพ และ

มีการพิจารณาดำาเนินการอย่างยุติธรรม

 3. การบริหารสายอาชีพท่ีกำาหนดเส้นทางความ

ก้าวหน้าท้ังในแนวดิ่งและแนวนอนมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร         

ทุกระดับและพนักงานมีบทบาทในการบริหารจัดการ         

สายอาชีพ มีการจัดทำา Succession Plan ซึ่งเปิดโอกาส       

ให้พนักงานมีการย้ายงานเ พ่ือให้ มีการเรียนรู้ งานท่ี         

หลากหลาย เพ่ิมพูนสมรรถนะในแนวกว้าง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำางาน

 4. การ พัฒนา ฝึกอบรมและระบบการ จัดการ 

องคค์วามรูท่ี้สรา้งเสรมิให้พนักงานมีการพัฒนาและปรบัปรงุ

งานอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแผนการพัฒนาท่ีทำาขึ้นเฉพาะ      

รายบุคคลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในงานและมีการฝึกอบรมตาม

แผนเพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการยกระดับ 

ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน การกำาหนด 

ค่าตอบแทน การพิจารณาความก้าวหน้า การโยกย้าย 

อย่างเหมาะสม 

 6. การบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คำานึงถึง

ปัจจัยด้านสถานะธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน 

โดยเข้าร่วมทำา Salary Survey กับองค์กรท่ีเชื่อถือได้  

สำาหรับการปรับเงินเดือนน้ันอิงตามผลการปฏิบัติงาน 

เป็นหลัก นอกจากน้ีจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

ท่ีส่งเสริมให้พนักงานมีความมั่นคงทางการเงิน (Financial 

Security) ท้ังในขณะท่ีปฏิบัตงิานและสิน้สดุการเป็นพนกังาน

 7. การแรงงานสัมพันธ์เพ่ือลดช่องว่างระหว่างตัวแทน

ฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายสหภาพแรงงานโดยการสร้าง

ความสัมพันธ์ในเชิงบวก คำานึงถึงประโยชน์ของบริษัท 

เป็นหลัก เคารพในสิทธิและบทบาทหน้าที่ของพนักงานและ

ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยพนักงานต้อง

รักษาจริยธรรม และจรรยาบรรณตามที่กำาหนด

 

ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	
และสวัสดิการต่าง	ๆ 	

 บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน) ถือเสมอว่าบุคลากร       

ทุกคนเป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ และได้ปฏิบัติต่อ

แรงงานอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และระเบียบประกาศ 

คณะกรรมการทางรฐัวสิาหกิจ เรือ่ง มาตรฐานสทิธิประโยชน์

ของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหมาย           

ท่ีว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ใน              

ภาครัฐวิสาหกิจ โดยมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทน      

อย่างเป็นธรรม และการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

พนักงานและสิทธิท่ีควรพึงได้รับอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการ

ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนให้สามารถแข่งขันได้ ทำาให้

บุคลากรมคีวามสขุท้ังรา่งกายและจิตใจ เพ่ือรกัษาและจูงใจ

ให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
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ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการเป็นตัวเงิน

เงินค่าตอบแทน
(เงินเดือน/โบนัส/สิทธิประโยชน์)

สวัสดิการ อื่นๆ

ไม่เป็นตัวเงิน

�	ความปลอดภัยในการ
 ทำางาน/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)

�	น้ำาดื่ม/ห้องน้ำา
�	ศูนย์ส่งเสริมกีฬา
 และพลานามัย

 ศูนย์อาหารราคามาตรฐาน/

 รถบริการรับส่งพนักงาน/

 สถานพยาบาลในที่ทำางาน/

 ห้องสมุด

�	ธนาคาร ร้านค้า 
 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด 

 ในบริเวณที่ทำางาน

�	กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริม
 สุขอนามัย/พนักงานและ

 บุตรหลานพนักงาน

�	ค่าครองชีพ
�	ค่าล่วงเวลา
�	การทำางานเป็นผลัด
�	เงินเพิ่มพิเศษสาขา
 วิชาชีพเฉพาะ

�	เงินค่าตอบแทน
 ใบประกาศนียบัตร

 วิชาชีพ ICT/ตรวจสอบ

�	ค่าเสี่ยงอันตรายบนที่สูง
�	เงินช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัย
�	ค่ารถประจำาตำาแหน่ง
�	เงินยังชีพ 
 (ภาคใต้ 14 จังหวัด)

เงินจ่าย
ประจำา

เงินเดือน

เงินจ่าย
ผันแปร

ระยะยาว

Retirement

ระยะสั้น

Bonus

�	เงินสงเคราะห์
 การอุปสมบท หรือ
 ไปประกอบพิธีฮัจย์

�	เงินทดแทน
�	ค่ารักษาพยาบาล
�	ค่าตรวจสุขภาพ
 ประจำาปี

�	เงินช่วยเหลือบุตร
�	เงินช่วยเหลือ
 การศึกษาบุตร

�	เครื่องแบบพนักงาน
�	เงินช่วยเหลือกรณี
 ประสบภัยธรรมชาติ

�	สวัสดิการเงินกู้
�	เงินช่วยเหลือ
 การคลอดบุตร

�	เงินรางวัลของที่ระลึก
 ทำางานครบ 25 ปี, 
 36 ปี และเกษียณอายุ

�	ค่าพักร้อน (ผู้เกษียณ)
�	เงินทดแทนทุพพลภาพ
�	เงินสมทบกองทุน
 สำารองเลี้ยงชีพ

�	เงินตอบแทนความชอบ
 ในการทำางาน 
 (กรณีเกษียณอายุ)

�	การจัดการศพเกี่ยวกับ
 เจ้าภาพงานศพ ผ้าไตร  
 พวงหรีด

�	ค่าขับรถยนต์ดี
� ค่าใช้จ่ายใน

 การเดินทาง

 ไปปฏิบัติงาน

 (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก

 ค่ายานพาหนะ)

�	ค่าขับ
 ยานพาหนะ

�	ค่าขับ
 ยานพาหนะ

 นอกเหนือจาก

 หน้าที่ประจำา

�	ค่าทำาขวัญ
�	ค่าที่พัก
�	ค่าเช่าบ้าน
�	ทุนการศึกษา
�	ค่าส่งเสริมกีฬา
 และบันเทิง
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ข้อมูลบุคลากร

 ทีโอที เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ซึ่งจัดตั้งมานานกว่า 66 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานระดับบริหารและ 

ปฏิบัติการ จำานวน 13,023 คน โดยจัดทำาข้อมูลการจำาแนกตามเพศและช่วงอายุ ดังนี้

 ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน จำาแนกตามเพศและช่วงอายุ (อัตราร้อยละ)

	 กลุ่มอายุตัว	 	 ปี	2562	 	 	 ปี	2561

	 	 ชาย	 หญิง	 รวม	 ชาย	 หญิง	 รวม

 21 - 30 ปี 2.20 1.60 3.80 2.18 1.40 3.58

 31 - 40 ปี 5.92 2.50 8.42 5.65 2.33 7.98

 41 - 50 ปี 20.15 17.78 37.93 22.96 20.40 43.36

 51 ปีขึ้นไป 24.87 24.98 49.85 22.39 22.69 45.08

 รวม 53.14 46.86 100 53.18 46.82 100

 จำานวนและอัตรารวมของการจ้างพนักงานใหม่ จำาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และที่ตั้งส่วนงานจากส่วนกลาง นครหลวง และ

ภูมิภาค

 
อายุตัว/

	 ปี	2562	 ปี	2561	

 
ส่วนงาน

	 ส่วนกลาง	 นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม	 ส่วนงาน	 นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม

	 	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 ช	 ญ

 21 - 30 ปี 46 48 10 1 16 13 134 50 45 - - 5 8 108

 31 - 40 ปี 13 8 1 - 11 2 35 10 8 1 - 1 6 26

 41 - 50 ปี - 1 - - - - 1 - - - - - - -

 51 ปีขึ้นไป - - - - - - - - - - - - - -

 รวม 59 57 11 1 27 15 170 60 53 1 1 6 14 134

 
อายุตัว/

	 ปี	2562	 ปี	2561	

 
ส่วนงาน

	 ส่วนกลาง	 นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม	 ส่วนงาน	 นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม

	 	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 	 ช	 ญ	 ช	 ญ	 ช	 ญ

 21 - 30 ปี 9 8 - 1 2 - 20 21 21 3 - 5 - 50

 31 - 40 ปี 9 4 - 1 2 - 16 16 11 2 1 7 1 38

 41 - 50 ปี 1 2 - - - - 3 2 4 1 - 4 1 12

 51 ปีขึ้นไป - 1 2 - - 1 4 - 2 - 4 7 - 13

 รวม 19 15 2 2 4 1 43 39 38 6 5 23 2 113

 จำานวนและอัตราของการลาออกของพนักงานจำาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ จากส่วนกลาง นครหลวง และภูมิภาค
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	 	 กลุ่มบุคลากร	 	 ปี	2562	 	 	 ปี	2561

	 	 	 ช	 ญ	 รวม	 ช	 ญ	 รวม

 ผู้บริหารระดับสูง  0.16 0.12 0.28 0.08 0.02 0.10

 ผู้บริหารระดับกลาง  0.41 0.25 0.66 0.43 0.26 0.69

 ผู้บริหารระดับต้น  2.23 1.23 3.46 5.23 1.25 6.48

 พนักงานระดับปฏิบัติงาน 50.34 45.26 95.6 47.43 45.30 92.73

  รวม 53.14 46.86 100 53.17 46.83 100

 จำาแนกบุคลากรตามระดับบริหารจัดการถึงระดับปฏิบัติงาน และจำาแนกตามเพศ 

ผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ

 1. กำาหนดและจัดทำาอัตรากำาลังของสายงาน/สำานัก 

ตามโครงสร้างใหม่ และทบทวนกรอบอัตรากำาลังของ 

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที

 2. สรรหาคดัเลอืกพนักงานภายนอกให้กบั BU/สายงาน  

โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ โครงสร้าง

บุคลากร และความต้องการของสว่นงาน จำานวน 151 อัตรา

 3. สรรหาคัดเลือกพนักงานภายในให้กับส่วนงาน       

เปิดใหม่และส่วนงานที่ขาดอัตรากำาลัง จำานวน 328 คน

 4. พัฒนาทักษะพนักงานผู้ปฏิบัติงานตอนนอกให้มี 

Multi-skill สามารถปฏิบัติงานครบวงจรได้ตั้งแต่อุปกรณ์ 

OLT (Optical Line Terminal) จนถึงอุปกรณ์ปลายทาง 

ONU (Optical Network Unit) จำานวน 150 คน

การเสริมสร้างสุขอนามัย	ความปลอดภัย	
และสวัสดิภาพ

 ทีโอที ตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพในด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานและสวสัดภิาพของพนักงานทุกระดบั/ลกูจ้าง รวมท้ัง

ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำาคัญ จึงกำาหนด

นโยบายดา้นความปลอดภัย ชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทำางาน สอดคล้องกับอัตราเสี่ยงและเป็นไปตาม

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานตามที่กระทรวงแรงงานกำาหนด คือ พระราช

บัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน พ.ศ. 2554 โดยจัดและดูแลสถานประกอบ 

กิจการ และพนักงาน/ลูกจ้างให้มีสภาพการทำางานและ

สภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

รวมท้ังสง่เสรมิสนับสนุนการปฏิบัตงิานของพนักงาน/ลกูจ้าง

มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสวัสดิภาพ 

ตลอดจนการพัฒนาและเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รในเรือ่ง

ความปลอดภัย ดังนี้

	 1.	 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย	
  1.1 โครงการสถานท่ีทำางานน่าอยู่ น่าทำางาน 

(5ส) เพ่ือให้มีสภาพการทำางานและสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
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  1.2 โครงการลดอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็น

ศูนย์ (Zero Accident)  เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำางาน 

สร้างทัศนคติและปลูกจิตสำานึกท่ีดีให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน       

ตอนนอก ระยะเวลา 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562

	 2.	 การอบรมด้านความปลอดภัยฯ	 ให้กับ 
ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ	เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ	และเปน็ไปตามทีก่ฎหมาย
กำาหนด

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน	ประจำาปี	2562

45



03 มิติสังคม

TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

46

	 3.	 การตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียง	เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิด
โรคจากการทำางาน	และลดผลกระทบต่อสุขภาพ

  การอบรมหลักสูตรการทำางานเกี่ยวกับสายสื่อสาร

ของหน่วยงานภายนอก บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 

(กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำางาน 

ในท่ีอับอากาศ (Confined Space) เพ่ือวางแผนการ 

ปฏิบัติการและการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจาก 

การทำางานในที่อับอากาศ

  การตรวจสมรรถภาพระบบทางเดินหายใจ 

การทำางานของปอด สารตะกั่วในเลือด และสารเบนซีนใน

ปัสสาวะ จากการรับสัมผัสจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายและ

สารตัวทำาละลายต่างๆ
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	 4.	 การสุ่มตรวจการทำางานเพื่อความปลอดภัย
ของพนักงานกลุ่มเสี่ยง	และการตรวจสภาพแวดล้อม 
ในสถานที่ทำางาน	จัดหาคุ้มครองและอบรมความ
ปลอดภัยในการทำางานให้กับพนักงานกลุ่มเสี่ยง

  ผู้บริหาร ทีโอที มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น N95  

ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงท่ีปฏิบัติงานติดตั้งบำารุงรักษา และ 

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากฝุ่นละออง

  การตรวจสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ

พนักงานท่ีเกีย่วกบัความเขม้ของแสงสวา่งท่ีเหมาะกบัสภาพ

และลักษณะของงานตามมาตรฐาน

  การตรวจสุขาภิบาลอาหารของศูนย์อาหาร ทีโอที 

สำานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

	 5.	 การป้องกันและระงับอัคคีภัย	โดยจัดให้มีการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	ฝึกซ้อมการ
ระงับเหตุ	(Safety	Day)	ตามกฎหมาย

  ทีโอที กำาหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน รวมถึงบทบาท

หน้าท่ีของผู้บริหาร บุคลากรด้านความปลอดภัย และ

พนักงานไว้ ดังนี้ 

  ผู้บรหิาร ถือเรือ่งความปลอดภัยเป็นนโยบายสำาคญั

ของ ทีโอที มีการกำาหนดมาตรการ ระเบียบ คำาสั่ง และ 

แผนจัดสรรบุคลากร งบประมาณ สนับสนุนกิจกรรม 

ด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมและเพียงพอ กำากับดูแลให้

พนกังานและผูป้ฏบิตังิานด้วยความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

แสดงเจตจำานงคใ์นการปกป้อง คุม้ครอง สรา้งเสรมิสขุภาพ 

และสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยเพ่ือคุณภาพชีวิตของ

พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
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  บุคลากรด้านความปลอดภัย รับนโยบายด้าน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางาน จัดทำาแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางานประจำาปีของ ทีโอที  

ให้สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกำาหนด วางแผนการดำาเนินงาน

เพ่ือขจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและดูแลให้มีการ

ดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง จัดทำาข้อเสนอแนะเก่ียวกับการ

ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความ

เสีย่งดา้นความปลอดภัย ตรวจประเมนิระบบความปลอดภัย

ในการทำางานในภาพรวม  และดำาเนินการด้านความ

ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำาหนด

  พนักงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำางานตามท่ีบริษัทกำาหนด และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

ของโครงการท่ีจัดขึ้น และเข้ารับการอบรมด้านความ

ปลอดภัยตามกฎหมายเพ่ือสรา้งจิตสำานกึเรือ่งความปลอดภัย

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นลูกค้า

 ทีโอที ให้ความสำาคัญกับการสร้างบรรยากาศในการ

ทำางานเพ่ือปลกูฝังคา่นิยม IOT “I : Innovation สรรคส์รา้ง

นวัตกรรม O : Operation Excellence ทำางานมุ่งความ

เป็นเลศิ T : Transparency & Integrity : ซ่ือสตัย์ โปรง่ใส” 

ไปสู่พนักงานทุกระดับ ทุกสายงาน ทั่วประเทศ โดยการ

 1. จัดโครงการ TOT Service Quality Excellence 

Awards 2020 ซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดต่อเน่ืองเพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพงาน กระตุ้นให้เกิด

การรักษามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งสร้าง

ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำางาน ครอบคลุม

ท้ังงานขายและงานบริการหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่ 

รางวัลศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที รางวัลส่วนงานบริการ      

ด้านช่างติดตั้งตรวจแก้ รางวัลงานบำารุงรักษาเชิงป้องกัน 

เรื่อง Node Availability และรางวัลงานบำารุงรักษา         

เชิงป้องกัน เรื่อง PON Quality รางวัล Zero Accident 

และรางวัลศูนย์บริหารข้อมูลและติดตามหนี้

 2. ยกระดับศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ตามมาตรฐาน

การให้บริการของศูนย์ราชสะดวก (GECC) เพ่ือสร้าง        

การรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำาคัญของการ       

ยกระดับคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที 

และการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการให้บริการ โดยปี 2562   

มีศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจำานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 

ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่  

สาขาบ๊ิกซลีำาพูน สาขาปราจีนบุร ีสาขาจันทบุร ีสาขาพัทยา 

และสาขาชลบุรี 1
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	 1.	 วันท่ี	11	มกราคม	2562	คณะผู้บริหารและ

พนักงานรว่มทำาบุญตกับาตรพระกรรมฐาน	เน่ืองในศภุวาระ

ขึ้นปีใหม่	2562	และพิธีสมโภชศาลท่านท้าวมหาพรหมและ

ศาลเจ้าท่ี	(ศาลตายาย)	ภายหลังจากการบูรณะปรับปรุง

เสร็จสมบูรณ์	โดยมีท่านพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 

เป็นผู้ประกอบพิธี

	 2.	 จัดกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำาถามแจกรางวัลกับ

พนักงานในหัวขอ้วฒันธรรมองคก์ร	(TOT	4Ds)	และคา่นิยม	

	 3.	 จัดกิจกรรม	HR	Coordinator	รุ่นท่ี	1	และ	2	

ประจำาปี	2562	สร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน	“นักสื่อสาร

สมัพันธ์”	(HR	Coordinator)	นักสือ่สารสมัพันธ์จะทำาหน้าท่ี

เป็นกระบอกเสยีงในการสือ่สารสรา้งให้พนักงานเกดิการรบัรู	้

เกิดความเขา้ใจตรงกัน	จนเกิดความรว่มมือรว่มใจกันภายใน

บริษัท

	 4.	 กระดานข่าวถาม	-	ตอบคำาถาม	(Web	Board	

TOT)	ในระบบ	Intranet	เป็นช่องทางให้ผู้บริหาร	รวมถึง

พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ถาม	 -	ตอบปัญหา 

ข้อเสนอแนะ	ข้อคิดเห็นต่างๆ	ประกอบด้วยหลายช่องทาง	

อาทิ	สายตรงบอร์ดและผู้บริหารเพ่ือนถึงเพ่ือน	HR	News	

กิจกรรม	ทีโอที	ฯลฯ

	 5.	 การจัดงานพระราชพิธีสำาคัญต่างๆ	เช่น

	 	 •	วันท่ี	26	กรกฎาคม	2562	คณะผู้บริหารและ

พนักงาน	ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน	เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

และพลังของแผ่นดิน	ปฏิบัติหน้าท่ีตามรอยพระยุคลบาท 

ในฐานะข้าของแผ่นดิน	เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา	พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	

	 	 •	วันท่ี	11	ตุลาคม	2562	คณะผู้บริหารและ

พนักงาน	ร่วมกิจกรรมน้อมรำาลึก	เน่ืองในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร

	 	 •	วันท่ี	4	ธันวาคม	2562	คณะผู้บริหารและ

พนักงานรว่มพิธีถวายพานพุ่มสกัการะพระบรมราชานุสาวรย์ี	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	บรมนาถบพิตร	 เพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหา	

กรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได้	 เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิม

พระชนมพรรษา	วันชาติ	และวันพ่อแห่งชาติ	5	ธันวาคม	 

ณ	ลานพระบรมราชานุสาวรีย์	สถาบันวิชาการ	ทีโอที	

จังหวัดนนทบุรี

การส่งเสริมความผูกพันของพนักงาน

	 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันพนักงานต่อบริษัท	ทีโอที	 

จัดให้มีการสำารวจความผูกพันต่อองค์กรประจำาปี	2562	 

เพ่ือสำารวจความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อปัจจัยดา้นตา่งๆ	

ภายในบริษัท	เช่น	ผลตอบแทนและสวัสดิการ	สภาพ

แวดล้อมในการทำางาน	การเติบโตก้าวหน้า	รวมถึงสำารวจ

ความคิดเห็นต่อการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	และนำาผลลัพธ์

และข้อเสนอแนะของพนักงานไปปรับปรุงแนวทางการ 

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รอย่างตอ่เน่ือง	ตลอดจนวเิคราะห์

ความแตกต่างของผลประเมินระหว่างสายงานการบังคับ

บญัชา	เพื่อวางแผนงานดำาเนนิการใหส้ามารถตอบสนองต่อ

ประเด็นปัญหาต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

	 ผลการสำารวจความผูกพันพนักงานท่ีมตีอ่บรษิทั	มรีะดบั

คะแนนเฉลี่ยท่ี	4.31	(คะแนนเต็ม	5)	โดยมีผู้เข้าทำาการ

ประเมินผ่านระบบ	Intranet	คิดเป็นร้อยละ	31.41	ท้ังน้ี 

ได้มีการสื่อสารผลการสำารวจให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ทราบถึงผลการสำารวจผ่านช่องทางต่างๆ	รวมถึงให้ 

แต่ละหน่วยงานนำาไปประกอบการจัดทำาแผนการปรับปรุง 

พัฒนา	ดังนี้

	 1.	 ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ของตนเอง 

ทั้งการอบรมภายในและภายนอก

	 2.	 กำาหนดสวัสดิการและข้อกำาหนดการทำางานใน

อนาคต	สร้างกิจกรรมสื่อสารทิศทางการดำาเนินธุรกิจและ

ข่าวสารต่างๆ	ของ	ทีโอที	อย่างต่อเนื่อง

	 3.	 พัฒนาระบบสนับสนุนการทำางานท่ีทันสมัยให้แก่

พนักงานผ่านอินทราเน็ต	เพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวก

 

การสง่เสริมการแสดงความคิดเหน็และการมี
ส่วนร่วมกิจกรรม

	 ส่งเสริมวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองโดยการ

เปิดกว้างสนับสนุนให้พนักงานแสดงความคิดเห็น	และให้

ความเ ป็น อิสระในการ จัดตั้ งกลุ่ มและชมรมต่ างๆ	 

อาทิ	ชมรมพุทธศาสนา	ชมรมมุสลิม	ชมรมกีฬา	ชมรม 

ผู้เกษียณอายุ	และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำาคัญๆ	ของ

บริษัท	อาทิ
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การเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนักงาน

	 ในปีท่ีผ่านมา	ทีโอที	มีการพัฒนาบุคลากรในด้าน 

ต่างๆ	เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและการปรับเปลี่ยนเพ่ือนำา

ไปสู่	TOT	Digital	Transformation	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้

พนักงานในกลุ่มงานต่างๆ	ทั่วทั้งองค์กรเกิดความตระหนัก

และความเขา้ใจเกีย่วกบั	Digital	Technology	และ	Digital	

Transformation	รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร	

(Culture	Change)	การพัฒนาพนักงานในกลุ่มอาชีพ 

ต่างๆ	ท่ีสำาคัญและมีความจำาเป็นโดยได้มีการออกแบบ	 

Skill	Development	Roadmap	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

พัฒนาสมรรถนะและสรา้งโอกาสในการพัฒนางานให้รองรบั

กับการแข่งขันทางธุรกิจได้	รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน

ดจิิทัลสำาหรบัผู้ใชร้ะบบงานท่ีมีการปรบัเปลีย่น	(Digital	Skill	

Development	for	Users)	

	 ทีโอที	ยังมกีารปรบัปรงุแผนการพัฒนาเพ่ือเตรยีมความ

พร้อมสำาหรับผู้บริหารโดยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนา	

Leadership	&	Managerial	Competency	ตลอดจนการ

พัฒนาดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม	เพ่ือให้พรอ้มตอ่การดำารง

ตำาแหน่งทางการบริหารท่ีสูงขึ้นในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

มาโดยตลอด	ตัง้แตก่ารพัฒนาภาวะผู้นำาสำาหรบัหัวหน้างาน

ในระดับผู้จัดการศูนย์การเสริมสร้างศักยภาพของโทรศัพท์

จังหวัด	และการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับ 

ผู้บรหิารระดบัตน้	ระดบักลาง	และระดบัสงู	โดยจัดให้มกีาร

อบรมในหลักสูตร	Leadership	Development	Program	

(LDP)	สำาหรับผู้จัดการศูนย์	หลักสูตร	CEO	น้อยกับ								

Big	Data	และระบบการใช	้IT	เพ่ือสนับสนุนการบรหิารงาน

แบบบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	หลักสูตร	 

Business	Development	Program	(BDP)	หลักสูตร								

Management	Development	Program	(MDP)	และ

หลักสูตร	Advanced	Development	Program	(ADP) 

ตามลำาดับ
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 นอกจากการจัดหลักสูตรฝึกอบรมภายในแล้ว ทีโอที  

ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาร่วมกับ

สถาบันภายนอก จำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมของบุคลากร 

โดยรวมเฉลี่ย 22 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร 

เฉลี่ย 44 ชั่วโมงต่อคนต่อปี กลุ่มพนักงานเฉลี่ย 21 ชั่วโมง

ต่อคนต่อปี จำานวนพนักงานท่ีได้รับการพัฒนาด้าน 

การให้บริการ จำานวน 1,025 คน ด้านเทคโนโลยี  

จำานวน 7,810 คน

 นอกจากนี้ ทีโอที ได้เร่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

กับองค์กรในหลายภาคส่ วน ท้ั งภาครั ฐและ เอกชน 

โดยในปี 2562 ได้ร่วมมือกับสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่ EEC ในการดำาเนินโครงการ 

Thailand Digital Young Talent Development Project 

ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านดิจิทัลเพ่ือสนองตอบ

ต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จำานวน 200 คน 

 ด้านกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ       

ทีโอที ได้รับความไว้วางใจ จากองค์กรโทรคมนาคม         

แห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia-Pacific Telecommunity : APT) 

ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาผู้แทนบุคลากรของประเทศ

สมาชิกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

TOT HR Development Framework

ผู�บริหารระดับสูง ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

ผู�จัดการฝ�าย

ผู�จัดการส�วน

พนักงานระดับ 8-10

พนักงาน

TOT 4Ds/TOT Culture Change/TOT Digital Transformation 

TOT Orientation Program

ผู�บริหารระดับกลาง

ผู�บริหารระดับล�าง

ผู�จัดการศูนย�

Executive Program

Advanced Development Program (ADP)

Management Development Program (MDP)

Business Development Program (BDP)

Competency Development & Leadership
Development Program (LDP)

หลักสูตร
อบรม

ภายนอก
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03 มิติสังคม

	 เพราะว่าในโลกของเรา	ทุกสิ่งทุกอย่างมีความ							
เช่ือมโยงระหว่างกัน	การเปล่ียนแปลงของสิ่งหน่ึงจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งหนึ่ง	 และส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่น												
เป็นทอด	ๆ 	ไป	เช่น	การให้บริการหนึ่ง	ๆ 	ของผู้ให้บริการ
เมื่อผู้ ใช้บริการได้ใช้บริการแล้วบริการนั้นจะมีผลต่อ							
มิติอื่น	ๆ	โดยรอบ	เช่น	ผลต่อมิติครอบครัว	มิติเพื่อน			
มิติทางธุรกิจ	มิติชุมชนและสิ่งแวดล้อม	มิติสังคม												
มิติเศรษฐกิจ	มิติทางเทคโนโลยีและการศึกษา	อันนำา									
ไปสู่มิติของการพัฒนาประเทศต่อไป
 

ลูกค้าของเรา
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 นอกจากการให้บริการต่อผู้ใช้บริการหรือลูกค้าแล้ว    

การส่งมอบบริการท่ีดีของ ทีโอที ก็เป็นส่วนหน่ึงในความ 

รับผิดชอบท่ีมีผลกับมิติแวดล้อมอ่ืนๆ ของประเทศไทย        

อีกด้วย เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน

ไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) หรือบริการ TOT Fiber 2U 

ท่ี ทีโอที สง่มอบให้กบัผู้ใชบ้รกิาร เพ่ือให้ผู้ใชบ้รกิารสามารถ

ใช้งานได้ตามความต้องการ เช่น ใช้ในการทำาธุรกรรม 

ดำาเนินธุรกิจ เผ่ือธุรกจิดำาเนินไปไดด้ว้ยด ีกจ็ะสง่ผลตอ่คูค่า้

ของธรุกิจและลกูคา้ของธุรกจิ แมก้ระท่ังผู้ปฏิบัตงิานกไ็ดร้บั

การจ้างงาน ไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตท่ีครอบครัวและลูกใช้ 

ในการศึกษาหาความรู้ช่วยในการพัฒนาบุคลากรของ

ประเทศ หรือนำาไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์  

หรือติดต่อสื่อสารชักชวนกลุ่มเพ่ือนเดินทางไปท่องเท่ียว  

การจับจ่ายใช้สอย และจะกระทบต่อมิติทางเศรษฐกิจของ

ประเทศต่อไป ซึ่งสรุปแล้วการส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ 

 ทีโอที จึงมิได้มีเพียงการให้บริการเฉพาะลูกค้าเท่าน้ัน

แต่ทุกมิติทางสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี

และการศึกษา ต่างได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางซึ่งใน 

ท้ายท่ีสดุสามารถสง่ผลตอ่การพัฒนาประเทศไทยอย่างย่ังยืน

ต่อไป

แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า

 ในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้นมากกว่า

ยุคก่อน การติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลเป็นไปอย่าง 

รวดเร็วจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  

(Broadband Internet) ทั้งทางสายและไร้สาย ผู้ใช้บริการ

และลกูค้าจึงต้องการความรวดเรว็ในการใชบ้รกิารท่ีสามารถ

ตอบสนองสิ่งท่ีพวกเขาต้องการได้อย่างทันทีทันใจทุกท่ี 

ทุกเวลา บรกิารใดไม่สามารถตอบสนองสิง่ท่ีพวกเขาต้องการ

ได้อย่างทันทีทันใจทุกท่ีทุกเวลา บริการใดท่ีไม่สามารถ 

ตอบสนองความต้องการ ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง 

เป็นปกติ ก็จะมีเสียงสะท้อน (Feedback) จากลูกค้า

ผู�ใช�บริการ

บริการ

การศึกษา

เพื่อน

เศรษฐกิจ

คู�ค�า

ผู�ให�บริการ

ลูกจ�าง

ชุมชน

ครอบครัว

การพัฒนา
ประเทศ

ธุรกิจ

สังคม

การอุปโภค
บริโภค

การเดินทาง
ท�องเที่ยว

ลูกค�า
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 ทีโอที หนึ่งในผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 

ชั้ นนำ าของประ เทศเ ปิดรับ ทุกข้อ เสนอแนะคำ าติชม             

คำาแนะนำาของลูกค้าในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้มั่นใจว่า

ช่องทางที่กำาหนดได้มาซึ่ง Voice of Customer (VOC)/

Feedback/Complaints ท้ังช่องทางเดิมท่ียังคงเปิดให้

บริการ เช่น ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที TOT Contact 

Center 1100 และพนักงานตัวแทนขายของ ทีโอที  

นอกจากน้ียังเพ่ิมสัดส่วนช่องทางดิจิทัลเพ่ือติดต่อสื่อสาร 

ให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมาย (Digital Touchpoint) และ 

การรบัฟังเสยีงทางชอ่งทางออนไลน์เพ่ือรองรบัการติดตอ่กบั

ลูกค้ายุคดิจิทัล เช่น ช่องทางบนหน้าเว็บไซต์ ทีโอที อีเมล 

Facebook (TOT Public company Limited) สื่อสังคม

ออนไลน์ Pantip และ Line@ เป็นต้น และด้วยความ

ตระหนักถึงความต้องการการติดต่อสื่อสารของลูกค้าท่ี 

ไม่จำากัดเวลาและสถานที่ 

 ทีโอที ได้เริ่มพัฒนาแชทบอท (TOT Chatbot) ขึ้นมา

ให้บรกิารโดยระบบ ทีโอที แชทบอท นอกจากการนำามาชว่ย

ลดภาระการตอบคำาถามให้กับพนักงานทางชอ่งทางออนไลน์

แล้ว ยังสามารถเข้ามาช่วยให้บริการลูกค้าได้ตลอด 

24 ชัว่โมง 7 วนัต่อสปัดาห์ สามารถนำาเสนอบรกิารรายการ

ส่งเสริมการขายและให้คำาตอบ ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่าง 

ถูกต้องแม่นยำาและรวดเร็ว

 ในการรบัฟังเสยีงลกูคา้ ทีโอที มกีารจัดตัง้ทีมงานท่ีเขา้

มาช่วยรับฟังและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในนาม TOT Care ซึ่งนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา      

ให้กับลูกค้าแล้ว ยังนำาคำาติชม ข้อเสนอแนะของลูกค้าไปใช้

ในการเปิดให้บริการใหม่ๆ หรือรายการส่งเสริมการขาย 

แพ็กเกจใหม่ๆ ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ 

เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น บริการ TOT e-Service ช่วยให้ลูกค้า

สามารถตรวจสอบยอดค่าใช้บริการและสามารถชำาระ        

คา่บรกิารไดทั้นที ทันใจ บรกิาร Quick Pay บรกิารรบัชำาระ

คา่บรกิารดว่นท่ีอำานวยความสะดวกให้กับลกูคา้ชว่ยประหยัด

เวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งการให้บริการ

ใหม่ๆ ท่ีไดร้บัการพัฒนาขึน้มาก็เพ่ือให้สอดรบักับพฤตกิรรม

การใช้ชีวิตและความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 การส่งมอบบริการท่ีดีให้กับลูกค้าท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการการใช้งานของลูกค้าได้ ถือเป็นหัวใจของ       

การให้บรกิารของ ทีโอที ซึง่มกีารปรบัปรงุและพัฒนาบรกิาร

ที่สามารถใช้งานด้วยตนเองได้ง่ายๆ เช่น บริการ On Line 

Self Service ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้า่ย ไม่วา่ลกูค้าจะอยู่ท่ีไหน 

เวลาใดก็สะดวกรวดเร็ว การเ พ่ิมช่องทางออนไลน์         

เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการทำาธุรกรรมออนไลน์ 

เช่น ช่องทาง e-Service การพัฒนาช่องทางการชำาระ         

ค่าบริการอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ไทย

03 มิติสังคม
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 และหน่ึงในการสร้ างความสัมพันธ์และบริหาร

สัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ทีโอที ให้ย่ังยืนคือการดูแล          

เอาใจใส่ลูกค้าท่ีมีบริบทท่ีมากกว่าการนำาเสนอผลิตภัณฑ์ 

และบริการโดยตรงเพียงอย่างเดียว เพราะ ทีโอที  

ตระหนกัดวีา่ทุกองคป์ระกอบของการใชบ้รกิารมคีวามสำาคญั 

จึงส่งมอบประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้

ความรู้ คำาแนะนำาหรือคำาเตือนท่ีมีประโยชน์ต่อลูกค้า  

เช่น คำาแนะนำาและวิธีใช้อุปกรณ์ วิธีตรวจสอบและแก้ไข

อินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น การนำาเสนอข้อมูลข่าวสารนวัตกรรม

ดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ

 นอกจากน้ี ทีโอที ยังมีส่วนร่วมให้การสนับสนุน        

ช่วยเหลือในหลายๆ เหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง       

ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของลูกค้าและประชาชน เช่น 

เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ
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 รวมท้ังการเขา้ไปมสีว่นรว่มรณรงคเ์พ่ือรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ของประเทศไทยและของโลก เช่น การใช้ e-Bill แทน        

การใช้ใบแจ้งค่าใช้บริการแบบกระดาษเพ่ือลดการตัดต้นไม้ 

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพ่ือช่วยลดโลกร้อนและ 

รักษาสิ่งแวดล้อม

 ฝ่ายบริหารสื่อดิจิทัลและช่องทางการตลาดได้พัฒนา

และบริหารช่องทาง Digital Touchpoint เพื่ออำานวยความ

สะดวกให้กบัลกูคา้ผ่านชอ่งทางออนไลน์ มผีลการดำาเนนิงาน

ที่สำาคัญ ดังนี้

	 รายการการดำาเนินงาน	 จำานวน

 จำานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ทีโอที 3,089,192

 (www.tot.co.th)

 จำานวนผู้สมัครใช้บริการ TOT fiber 2U  34,462

 Online Self Service

 จำานวนการใช้บริการ TOT e-Service 873,210

 จำานวนการใช้บริการ TOT QuickPay  9,419

 (เริ่ม กันยายน 2562) 

 จำานวนข้อความที่มีผู้สนใจสนทนากับ  44,329

 TOT Chatbot (เริ่มตุลาคม 2562)

การจัดการข้อร้องเรียน

 การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการ

โทรคมนาคมต่อผู้ร้องเรียน ทีโอที ได้ดำาเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องกระบวนการรับ 

และพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยกำาหนดขัน้ตอนการดำาเนินการ 

4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การรับเรื่องร้องเรียน ในเรื่องช่องทางการแจ้ง      

เรื่องร้องเรียนน้ัน นอกจากผู้ร้องเรียนจะแจ้งเรื่องร้องเรียน

ต่อสำานักงาน กสทช. แล้วยังสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน

โดยตรงต่อ ทีโอที ได้โดยผ่านศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที       

ทั่วประเทศ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TOT 

Contact Center 1100, 1177, 1777 สื่อสังคมออนไลน์ 

เช่น Website, e-Service และอื่นๆ 

 2. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เมื่อได้รับเรื่อง       

ร้องเรียนแล้วก็จะพิจารณาดำาเนินการตามระบบงาน       

แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะถูก

จำาแนกเป็นตามประเภทปัญหาเรื่องร้องเรียน ประเภทของ

บรกิาร และพ้ืนท่ีให้บรกิาร จากนัน้จะสง่เรือ่งนีใ้ห้หน่วยงาน

ท่ีรบัผิดชอบตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้เท็จจรงิ ขอ้มลูบันทึก

การใช้งาน ข้อมูลเทคนิค รวมท้ังตรวจสอบสถานท่ีท่ีใช้

บริการและระบบโทรคมนาคม (ถ้าจำาเป็น) จากนั้นเป็นการ

ดำาเนินการแก้ไขปัญหา โดยจะมีการประสานงานติดต่อกับ

ผู้ร้องเรียนเ พ่ือตรวจสอบชี้ แจง และทดสอบระบบ

โทรคมนาคมด้วย (กรณีมีปัญหาทางเทคนิค) จนกระทั่งได้

ข้อยุติสามารถแก้ไขปัญหาเป็นผลสำาเร็จและในบางกรณี     

อาจจำาเป็นต้องประสานงานกับผู้ให้บริการรายอ่ืน เพ่ือให้มี

การปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลเทคนิค 

 3. การรายงานผลเรื่องร้องเรียน หลังจากดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสำาเร็จเรียบร้อยแล้วจะดำาเนินการ

แจ้งผลให้ผู้รอ้งเรยีนทราบ และถา้ในกรณีผู้รอ้งเรยีนย่ืนเรือ่ง

ผ่านสำานักงาน กสทช. ทีโอที ก็จะดำาเนินการแจ้งผลให้

สำานักงาน กสทช. ทราบด้วย

 4. การตดิตามประเมนิผลเรือ่งรอ้งเรยีน ขัน้ตอนน้ีจะมี

การดำาเนินการรวบรวมข้อมูลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน

เพ่ือนำามาจัดทำาเป็นฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการประเมินผล     

การดำาเนินงาน และวางแผนพัฒนาระบบงาน กระบวนการ

รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่อไป

03 มิติสังคม
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การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 ทีโอที มิได้ มุ่งหวังแต่ เพียงการแสวงหาผลกำาไร 

และความอยู่รอดขององค์กรเป็นหลักเท่าน้ัน ยังคำานึงถึง 

การยกระดบัการให้บรกิารท่ีดใีห้กบัลกูคา้ รวมท้ังการเน้นให้

บริการอย่างมีคุณภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของคนไทย 

ลูกค้าจึงเป็นส่วนสำาคัญและเป็นเป้าหมายสูงสุดท่ี ทีโอที  

จะสง่มอบบรกิารท่ีดสีรา้งความพึงพอใจตอ่ลกูคา้ให้มากท่ีสดุ

 การยกระดบัการให้บรกิารเพ่ือให้ลกูคา้มคีวามพึงพอใจ

ในบริการน้ัน การให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นหน่ึงใน          

สิ่งสำาคัญท่ีจะทำาให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ

ของ ทีโอที ซึ่งสามารถให้บริการอย่างต่อเน่ืองได้ จำาเป็น  

ต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 ในปี 2562 ทีโอที ยังคงให้ความสำาคัญและยึดแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management : BCM) อย่างต่อเน่ืองและ

สม่ำาเสมอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าท่ีใช้บริการ   

โดยยึดแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกจิตามมาตรฐานสากล BS25999 และ ISO 22301 : 2012 

นำามาเป็นกรอบในการปรับปรุงการดำาเนินงานและใช้       

หลักการ PDCA (Plan Do Check Act)

 ทีโอที ทบทวน/ปรบัปรงุแผนดำาเนนิธรุกจิอย่างตอ่เนือ่ง 

(Business Continuity Planning : BCP) เป็นประจำาทุกๆ ปี     

เ พ่ือให้ข้อมูลทันสมัยเ ป็นปัจจุ บันและสอดคล้องกับ 

การดำาเนินงาน โดยมีนโยบายจากคณะกรรมการบริหาร

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจให้หน่วยธุรกิจ/สำานัก ผลิตภัณฑ์ 

บรกิาร และ สำานัก/ฝ่ายท่ีสนบัสนุนการบรหิารความตอ่เน่ือง

ทางธุรกิจ จัดทำาแผนธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business  

Continuity Planning: BCP) และนำาไปปฏิบัติกรณีเกิด 

อุบัติการณ์ในสภาวะวิกฤติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมี 

การซ้อมแผนดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองหลายหน่วยงาน 

ในนครหลวงและภูมิภาค และระบบงานสำาคัญ เพ่ือเป็น 

การฝึกซ้อม และทดสอบการใช้งานแผนดำาเนินธุรกิจ 

อย่างต่อเนื่องที่มีอยู่ 

 ท้ังน้ีได้สร้างความตระหนักเรื่องการบริหารความ         

ต่อเน่ืองทางธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยจัดอบรม/

สัมมนาหลักสูตรการบริหารความต่อเ น่ืองทางธุรกิจ 

ตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 และการนำามาตรฐาน 

ISO 22301 : 2012 มาประยุกตใ์ชอ้ย่างมปีระสทิธิภาพให้กบั

หน่วยงานต่างๆ ภายใน ทีโอที นอกจากน้ีได้จัดอบรม/

สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแผนบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : 

BCM) การวเิคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact 

Analysis : BIA) การจัดทำาและการซ้อมแผนดำาเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง (BCP) ให้กับผู้บริหาร และพนักงานอีกด้วย

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 ทีโอที ได้พัฒนาระบบงานลูกค้าสัมพันธ์ ระบบฐาน

ข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาเรื่อง   

ร้องเรียน โดยการดำาเนินการดังกล่าวจะทำาให้ผู้ร้องเรียน

สามารถเข้าถึงและได้รับการอำานวยความสะดวกในการแจ้ง

เรื่องร้องเรียน ซึ่งทำาให้ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้รับการแก้ไข

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซ่ึงเป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ เรื่อง กระบวนการรับและ

พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

โทรคมนาคม พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ระดับความพึงพอใจต่อ

การแก้ไขเรื่องร้องเรียนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ ไขข้อร้องเรียน

	 ประเภทร้องเรียน	 	 เป้าหมาย

	 	 ปี	2563	 ปี	2562	 ปี	2561

 คุณภาพบริการ  3.50 4.42 4.30

 ค่าใช้บริการ  3.50 4.09 3.88 

	 รวมคุณภาพบริการ/	 3.50	 4.29	 4.11

	 ค่าใช้บริการ
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การสนับสนุน
ชุมชนของเรา

03 มิติสังคม

แนวทางการกำาหนดชุมชน

 การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กร 

ต่อสังคมของ ทีโอที ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญในการ

กำากับดูแลเพ่ือให้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตามแนวนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความ 

รบัผิดชอบขององคก์รต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จึงไดแ้ต่งตัง้ 

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ตามคำาสั่งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

ท่ีดแีละความรบัผิดชอบขององคก์รต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ที่ 6/2562  
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ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักยุทธศาสตร�

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�
สำนักบริหาร

การตลาด

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

อนุกรรมการ

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานอนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�านครหลวงที่ 1

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�านครหลวงที่ 2

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�านครหลวงที่ 3

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคเหนือตอนล�าง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล�าง

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคเหนือ

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อนุกรรมการ

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�าภาคกลาง

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�าภาคใต�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สำนักขายและบริการ
ลูกค�าภาคตะวันออก

อนุกรรมการ

ผู�จัดการฝ�ายโครงสร�างพื้นฐาน
และบริการพิเศษ

อนุกรรมการ

สำนักขายและบริการลูกค�า
นครหลวงที่ 1-3

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

นครหลวงที่ 1

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคเหนือตอนล�างและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคเหนือตอนล�างและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล�าง

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคเหนือ

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคเหนือ

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคกลาง

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคกลาง

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคใต�

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคใต�

หัวหน�าคณะทำงาน

สำนักขายและบริการลูกค�า
ภาคตะวันออก

ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�
สำนักขายและบริการลูกค�า

ภาคตะวันออก

หัวหน�าคณะทำงาน

ผู�จัดการสถาบันวิชาการ
ทีโอที

อนุกรรมการ

ผู�จัดการฝ�ายบริหารสื่อดิจิทัล
และช�องทางการตลาด

คณะอนุกรรมการด�านความรับผิดชอบขององค�กรต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม คณะทำงานย�อย TOT CSR

อนุกรรมการ

ผู�จัดการฝ�ายประชาสัมพันธ�องค�กร

อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ

ผู�จัดการส�วนบริหารความรับผิดชอบ
ต�อสังคมและมวลชนสัมพันธ�

อนุกรรมการ อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
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อำานาจหน้าที่

 1. เสนอแนะ กำาหนดกรอบแผนแม่บทความรับผิดชอบ 

ขององคก์รตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของ ทีโอที ตามแนวทาง           

การปรับปรุงหลักการ แนวปฏิบัติ นโยบาย และแผนการ

ดำาเนินการดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มของ 

ทีโอที ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ พิจารณา

 2. กำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงานตาม

นโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม ทีโอที

 3. ดำาเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการส่งเสริมการดำาเนินการ

ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บมจ.ทีโอที หรือตามที่คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ 

มอบหมาย

 4. ดำาเนินการตามนโยบายการเสริมสร้างและรักษา

ภาพลกัษณอ์งคก์ร รวมท้ังดำาเนนิการตามนโยบายการสือ่สาร

ภายในองค์กรและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 5. แต่งต้ังคณะทำางานเพ่ือดำาเนินงานอ่ืนใดท่ีเกีย่วขอ้ง

กับงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ได้ตามความเหมาะสม

 6. เชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที ได้ตามความเหมาะสม

 7. รายงานผลการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนงาน

ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทีโอที  

ให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ ทราบ

 คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้มยังไดแ้ตง่ตัง้คณะทำางานย่อย TOT CSR 

จำานวน 7 คณะ เพื่อรับนโยบายจากคณะอนุกรรมการ CSR 

มาดำาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทความรับผิดชอบของ

องค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ติดตามดำาเนินกิจกรรม 

พรอ้มพัฒนาการดำาเนินงานโดยเฉพาะแผนงาน TOT Young 

Club ให้สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน และ 

แจ้งข้อมูลเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานในพ้ืนท่ี  

พรอ้มรายงานผลการดำาเนินงานตอ่คณะอนุกรรรมการ CSR 

เป็นประจำาทุกเดือน

แผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม

 ทีโอที ได้จัดทำาแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

ดว้ยสำานึกของบรษิทัท่ีมุง่หวงัสง่เสรมิและสนับสนุนชมุชนให้

เข้มแข็งและเป็นชุมชนต้นแบบอย่างย่ังยืน ด้วยโครงข่าย

สื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT ช่วยสร้างโอกาส

ความเท่าเทียมตอบสนองความต้องการของชุมชน อีกท้ัง

ตอบสนองนโยบายของภาครฐั “Digital Economy” ในดา้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

1.	 ด้านการให้บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล

แผนงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ทีโอที ได้รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช       

บรมนาถบพิตร ในโครงการการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

มานับต้ังแต่ พุทธศักราช 2538 โดยทูลเกลา้ถวายเงนิจำานวน 

50 ล้านบาท เพื่อพระราชทานเป็นทุนประเดิมในการก่อตั้ง

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และเพ่ือช่วย        

แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล และ     

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้อยู่ใน 

ระดับใกล้เคียงกัน ทีโอที ได้นำาศักยภาพทางเทคโนโลยี

โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานดา้น

การศึกษาของชาติ เช่น โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสง และ

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือใช้เป็นสื่อในการ

ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียม 

ภาคพ้ืนดินฯ โดยมีการแพร่ภาพออกอากาศมานานกว่า       

19 ปี จนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ีได้สนับสนุนกิจกรรมด้าน 

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบและเพ่ือเพ่ิม 

ช่องทางในการเรียนรู้แบบใหม่ให้แก่การศึกษาของไทย 

(Blended Learning) ท่ีใช้หลายสื่อหลายวิธีผสมผสานกัน

นำาประเทศไทยเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge - 

based Society) เน้นย้ำาภารกิจเพ่ือสังคมของ ทีโอที ที่มุ่ง

สนับสนุนดา้นการศกึษาของชาตโิดยมุง่ชว่ยเหลอืและพัฒนา

สังคม  ด้วยการพัฒนาคุณภาพคนเป็นสำาคัญ ทีโอที ได้รับ
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รางวัลการดำาเนินการเพ่ือสังคมดีเด่น ประจำาปี 2549       

จากกระทรวงการคลัง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณท่ีได้       

ถวายการรับใช้ในแผนงาน “การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด

 นอกเหนือจากการสนับสนุนดังกล่าว ทีโอที ได้จัด 

โครงการฝึกอบรมครูผ่านระบบวีดิทัศน์ (Video Conference)       

โดยถา่ยทอดออกอากาศสดทางสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และให้ความ 

ร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ 

ท้ังในและต่างประเทศ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย มหาวิทยาลัยออริกอน 

(University of Oregon) รัฐออริกอน Soka University of 

America รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัด

โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษผ่านระบบวีดิทัศน์ 

และถา่ยทอดออกอากาศสดทางสถานีวทิยุโทรทัศน์การศกึษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องหลายโครงการ 

  ปัจจุบัน ทีโอที ได้สนับสนุนมูลนิธิฯ โดยการจัดซื้อชุด

อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมชุดใหม่ให้กับโรงเรียนท่ีได้รับ

การสนับสนุนชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ไปตั้งแต่           

ปี 2538 ซึ่งชำารุดเสียหาย เพ่ือให้สามารถใช้ในการจัด      

การเรียนการสอนเพ่ือให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 ด้วยศักยภาพและความพร้อมของ ทีโอที ได้สนับสนุน

สถานท่ี เครือข่าย และงบประมาณปรับปรุงระบบ โดย        

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมอุปกรณ์

สำาหรับให้บริการระบบ DLF - e-Learning ณ อาคาร 4  

ชั้น 5 ทีโอที สำานักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งดำาเนินงาน      

แล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทางเว็บไซต์                  

www.dlf.ac.th ในการชมการออกอากาศย้อนหลัง           

ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา จวบจน         

ปัจจุบัน มีจำานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์กว่าล้านครั้ง และ                    

www.dlfeschool.in.th สำาหรับการศึกษาทางไกลหลักสูตร

ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต 

 ทีโอที มีโครงข่ายท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศและมี      

เส้นทางหลักและเส้นทางสำารองในการใช้งานโครงข่ายได้ท้ัง

สภาพปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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 ทีโอที ให้การสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกล     

ผ่านดาวเทียม ในการเชื่อมโยงวงจรและอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - 2562 มีรวมค่าใช้จ่าย        

ในการสนับสนุนมูลนิธิฯ รวมท้ังสิ้น 609,873,280 บาท 

จำาแนกได้ ดังนี้

	 ปีที่ดำาเนินการ	 จำานวน	(ปี)	 งบประมาณที่สนับสนุน	(บาท)

 2538 - 2545 8 172,880,000

 2546 - 2554 9 267,413,000

 2555 1 29,968,440

 2556 - 2561 6 127,970,640

 2562 1 11,641,200

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 ครูท่ีได้รับการอบรมสามารถชมรายการถ่ายทอดสด 

และรายการย้อนหลังโดยไม่มีข้อจำากัดเรื่องเวลาและสถานที่ 

ความสำาเร็จในการใช้งานของวงจรเชื่อมโยงท่ีใช้สำาหรับ

ถ่ายทอดสดเพ่ือออกอากาศได้ตามจำานวนร้อยละท่ีกำาหนด 

มี Network Availability อยู่ที่ระดับ 100%

แผนงานสุขศาลาพระราชทาน

 ทีโอที ร่วมสนองพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐา      

ธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช-

กุมารี ที่มุ่งหวังที่จะพัฒนาหน่วยพยาบาลในโรงเรียนตำารวจ

ตระเวนชายแดน เพื่อเป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของนักเรียน

และประชาชนในถิ่นทุรกันดารท้ังในยามปกติและฉุกเฉิน      

โดยการให้คำาปรึกษาและรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสาร       

ทางไกลด้วยภาพและเสียง (Telemedicine) เป็นรูปแบบ      

ในการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกับแผนงานสุขศาลา

พระราชทานซึ่งเป็นสถานบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน        

ท่ีให้บริการสื่อสารการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โดย ทีโอที         

ให้การสนับสนุนด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

โดยดำาเนินการในรปูแบบการติดต้ัง ปรบัปรงุระบบ การบำารงุ

รกัษา การจัดซ้ือหรอืจัดหาอุปกรณด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่างๆ เพื่อใช้งาน ได้แก่
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 1. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม IP-Star (ความเร็ว

สูงสุด 4/2 Mbps) Wi-Net (ความเร็วสูงสุด 15/1 Mbps) 

หรือ Fiber Optic (ความเร็วสูงสุด 100/50 Mbps)       

พร้อมโทรศัพท์ประจำาที่ 1 เลขหมาย อุปกรณ์แพร่สัญญาณ

อินเทอร์ เ น็ตไร้ สาย (W i re le s s Acces s Po in t )             

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมไมโครโฟน ลำาโพง และกล้อง  

Conference Cam ผ่าน MCU (Multi Conference Unit) 

ท่ีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียงแบบ HD เพ่ือใช้งาน         

Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับสุขศาลา

พระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

 2. ปรบัปรงุคณุภาพในการรบั - สง่สญัญาณดาวเทียม 

iP-Star โดยการเปลีย่นจานรบั - สง่สญัญาณดาวเทียมขนาด 

1.8 เมตร (แทนขนาดเดิม 1.2 เมตร) และ Block up 

Converter (BUC) ขนาด 2 watt (แทนแบบ 1 watt)       

ในพ้ืนท่ีท่ีมกีารรบั - สง่สญัญาณไมด่ ี(ขอบบีมของสญัญาณ) 

 3. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล 

(Team Viewer) โปรแกรม Anti-Virus เพ่ือช่วยแก้ไข        

เหตเุสยี และลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเสยีของระบบและ

อุปกรณ์

 4. ติดตั้งโปรแกรม/Application การใช้งานระบบ 

การให้คำ าปรึกษาและรักษาด้วยการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) โดยใช้งานบน TOT MCU เพ่ืออำานวย 

ความสะดวกในการใชง้านท่ีสามารถใชง้านบน Tablet/Smart 

Phone (รองรับการใช้งานท้ังระบบปฏิบัติการ iOS และ 

Android) ให้แก่แพทย์ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีในโครงการ 

สุขศาลาพระราชทาน

 5. ซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (ท้ังของสุขศาลาฯ 

และของโรงเรียน) ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

 6. ซื้อหรือจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีจำาเป็นให้ใช้งานในสุขศาลาฯ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 

(แบบ All in one) กล้อง Logitech เครื่องสำารองไฟฟ้า 

(UPS) จำานวน 6 ชุด/6 สุขศาลาฯ

 7. ติดตั้งใช้งาน Application Scopia Mobile  

(ใช ้Telemedicine บน Smartphone) ไดด้ำาเนินการตดิตัง้

ลงบนเครื่องโทรศัพท์ของครู ตชด./เจ้าหน้าท่ีสุขศาลาฯ  

ขณะลงพ้ืนท่ีหรือในช่วงอบรมพัฒนาศักยภาพฯ ประจำาปี 

(ร่วมกับ กรม สบส.) และทดลองใช้งาน สามารถ 

อำานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีในการทำางานและใช้  

Telemedicine ไดเ้ป็นอย่างดใีนการขอรบัการปรกึษา/รกัษา

จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
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ปี	2562 ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558 ปี	2550-2557
1. ศูนย์การเรียนรู้

   ตำารวจตระเวน

   ชายแดน

   บ้านโกแประ  

   อ.แม่สะเรียง

   จ.แม่ฮ่องสอน

2. ศูนย์การเรียนรู้

   ตำารวจตระเวน

   ชายแดน

   ท่านผู้หญิง

   มณีรัตน์ บุนนาค   

   อ.สังขละบุรี

   จ.กาญจนบุรี

1. ศูนย์การเรียนรู้

   ตำารวจตระเวน

   ชายแดน

   บ้านปอหมื้อ 

   อ.แม่สะเรียง  

   จ.แม่ฮ่องสอน

1. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   เฉลิมฉลอง

   ครบรอบ 100 ปี

   (บ้านสะไล)

   อ.บ่อเกลือ

   จ.น่าน

2. สุขศาลา

   พระราชทาน

   บ้านป่าก่ำา

   อ.บ่อเกลือ

   จ.น่าน

3. สุขศาลา

   พระราชทาน

   บ้านห้วยปูด

   อ.เฉลิมพระเกียรติ

   จ.น่าน

1. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านแพรกตะคร้อ

   อ.หัวหิน 

   จ.ประจวบคีรีขันธ์

2. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านไบก์

   อ.เมืองยะลา

   จ.ยะลา

1. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านปิล๊อกคี่

   อ.ทองผาภูมิ

   จ.กาญจนบุรี

2. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านป่าหมาก

   อ.สามร้อยยอด

   จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   ท่านผู้หญิง

   ประไพ ศิวะโกเศศ

   อ.อมก๋อย

   จ.เชียงใหม่

4.  โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   รางวัลอินทิรา คานธี

   อ.อมก๋อย

   จ.เชียงใหม่

5. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ 

   จันทรเสน

   อ.แม่ระมาด

   จ.ตาก

6. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านลีนานนท์

   อ.สุคิริน

   จ.นราธิวาส

7. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านห้วยกุ๊ก

   อ.เวียงแก่น

   จ.เชียงราย

1. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   ชมรมอนุรักษ์

   พุทธศิลปไทย

   อนุสรณ์

   (บ้านแสนคำาลือ)

   อ.ปางมะผ้า 

   จ.แม่ฮ่องสอน

2. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   เลตองคุ

   อ.อุ้มผาง

   จ.ตาก

3. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   แม่จันทะ

   อ.อุ้มผาง

   จ.ตาก

4. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านโป่งลึก

   อ.แก่งกระจาน

   จ.เพชรบุรี

5. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านทิไลป้า

   อ.สังขละบุรี

   จ.กาญจนบุรี

6. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านละโอ

   อ.ศรีสาคร

   จ.นราธิวาส

7. โรงเรียนตำารวจ

   ตระเวนชายแดน

   บ้านไอร์บือแต

   อ.จะแนะ

   จ.นราธิวาส

03 มิติสังคม
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การดำาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล

 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

เป็นสถานพยาบาลสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งต้ังอยู่ใน

โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ท่ีอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร

และขาดโอกาสในการเข้าถึงการแพทย์พ้ืนฐาน ได้รับการ      

ติดตั้งระบบและอุปกรณ์พร้อมท้ังโปรแกรมใช้งานและ

อุปกรณ ์IT อ่ืน ๆ  ท่ีจำาเป็นตอ่การใชง้านตามพ้ืนท่ีให้บรกิาร 

เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียนและประชาชน      

ท่ีมีฐานะยากจนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนซึ่งการเดินทาง   

ยากลำาบากเ นื่ องจากอ ยู่ ห่างไกลการคมนาคมและ

สาธารณูปโภคท่ีดี อีกท้ังยังมีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับ

บรกิารสาธารณสขุขัน้พ้ืนฐานจากภาครฐัโดยสามารถชว่ยให้

ประชาชนเข้าใจปัญหาท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยดีขึ้นและ

สามารถลดอาการรุนแรงของโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาได้ 

 ในปี 2562 ไดจั้ดให้มบีรกิารสาธารณสขุเพ่ิมอีก 2 แห่ง 

ได้แก่ สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนรู้ ตำารวจตระเวน

ชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ        

ศูนย์การเรียนรู้ ตำารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ 

บุนนาค อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพ่ือดูแลสุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการ

พยาบาลฉุกเฉิน/ปฐมพยาบาล โดยมีประชาชนเข้ารับ       

การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียน

ตำารวจตระเวนชายแดนรวม 22 แห่ง ดังนี้ 

	 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 ปี	2562	 ปี	2561	 ปี	2560	 ปี	2559
  

 1. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านทิไล่ป้า จ.กาญจนบุรี 871 1,058 815 729

 2. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี 2,250 2,737 2,398 2,211

 3. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแสนคำาลือ จ.แม่ฮ่องสอน 1,688 2,009 1,719 2,429

 4. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านเลตองคุ จ.ตาก 2,938 3,139 2,999 3,241

 5. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแม่จันทะ จ.ตาก 3,564 4,087 3,297 3,993

 6. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านไอร์บือแต จ.นราธิวาส 1,264 984 945 1,419

 7.  สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านละโอ จ.นราธิวาส 457 549 679 1,220

 8. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านปิล๊อกคี่ จ.กาญจนบุรี 1,140 2,093 1,404 1,197

 9. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านป่าหมาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 651 1,203 1,476 1,517

 10. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านห้วยกุ๊ก จ.เชียงราย 652 1,007 465 391

 11. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ จ.เชียงใหม่ 960 1,117 735 611

 12. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. รางวัลอินทิรา คานธี จ.เชียงใหม่ 578 810 889 1,537

 13. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน จ.ตาก 2,340 2,530 2,575 2,291

 14. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านลีนานนท์ จ.นราธิวาส 464 710 658 930

 15. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 993 867 588 605

 16. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บ้านไบก์  จ.ยะลา 616 809 496 945

 17. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. เฉลิมฉลอง 100 ปีฯ (บ้านสะไล) จ.น่าน 631 774 - -

 18. สุขศาลาพระราชทาน บ้านป่าก่ำา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน        575 404 - -

 19. สุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 471 - - -

 20. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. บ้านปอหมื้อ จ.แม่ฮ่องสอน 444 498 393 -

 21. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. บ้านโกแประ จ.แม่ฮ่องสอน 327 69 - -

 22. สุขศาลาพระราชทาน ศกร. ตชด. ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค จ.กาญจนบุรี - - - -

   รวม 23,874 27,454 22,531 25,266
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แผนงานยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	(เน็ตประชารัฐ)

 ทีโอที สนองนโยบายภาครัฐในการขยายและพัฒนา  

โครงข่ายอนิเทอรเ์นต็ความเร็วสงูในพืน้ทีห่า่งไกลครอบคลมุ

ท่ัวประเทศเพ่ือยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโทรคมนาคม

สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง       

ลดความเหลื่อมล้ำา และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการ

เข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันบนเวทีโลก       

ทีโอที ถือเป็นภารกิจท่ีสำาคัญย่ิง และได้ มุ่งม่ันทุ่มเท       

ดำาเนินการอย่างเต็มความสามารถเสมอมา 

การให้บริการและการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

 ทีโอที ได้ดำา เ นินการวางโครงข่ายอินเทอร์ เ น็ต         

ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง         

(Fiber Optic) ในพ้ืนท่ีห่างไกลและยังไม่มีอินเทอร์เน็ต

ความเรว็สงูเขา้ถึง ครอบคลมุพ้ืนท่ีเป้าหมาย จำานวน 24,700 

หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 

หมู่บ้านละ 1 จุด แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

พรอ้มท้ังไดใ้ห้บรกิารอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู และดแูลบำารงุ

รักษาการให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ Service Level 

Agreement (SLA) อย่างต่อเนื่อง 

	 ประเภทเหตุขัดข้อง	 จำานวนทั้งหมด	 แก้ ไขได้ตาม	SLA	 แก้ ไขไม่ได้ตาม	SLA

	 	 	 	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ	 จำานวน	 ร้อยละ

 1. จุดเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่ติดตั้ง Wi-Fi หมู่บ้านปลายทาง 4,243 16.71 3,986 93.94 257 6.06

 2. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมู่บ้านปลายทาง 427 1.69 417 97.66 10 2.34

 3. สายเคเบิลใยแก้วนำาแสงและจุดเชื่อมต่อระหว่างทาง 6,492 25.57 6,382 98.31 110 1.69

 4. อุปกรณ์โครงข่ายย่อย OLT/SW 1,597 6.29 1,545 96.74 52 3.26

 5. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่าย OLT/SW 12,125 47.76 12,102 99.81 23 0.19

 6. อุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router 77 0.30 77 100.00 - -

 7. ระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์โครงข่ายหลัก PE/LPE Router 149 0.59 149 100.00 - -

 8. ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ 277 1.09 276 99.64 1 0.36

  รวมทั้งหมด  25,387 100.00 24,934 98.22 453 1.78

03 มิติสังคม
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 ในปี 2562 มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้น จำานวนท้ังสิ้น  

25,387 ครั้ง และสามารถดำาเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องตาม 

SLA ได ้รอ้ยละ 98.22 นอกจากน้ีการให้บรกิารอินเทอรเ์น็ต

มีสัดส่วน Service Availability ร้อยละ 99.92 ในปัจจุบัน

การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายของแผนงานเน็ตประชารัฐ      

เพ่ิมมากขึ้น โดยมีจำานวนผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานจำานวน 

7.82 ล้านราย (ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย     

เพิ่มเดือนละ 300,000 คน) นอกจากนี้ยอดการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” มีจำานวน 

200,000 ครั้ง เพ่ือตอบสนองการใช้งานท่ีเพ่ิมขึ้นอย่าง         

ต่อเน่ือง และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ค้าขาย สื่อสังคม

ออนไลน์ และบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม ทีโอที         

ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ต จำานวน       

24,700 จุด โดยปรับความเร็วอินเทอร์ เน็ตจากเดิม         

30/10 Mbps (Download/Upload) เป็น 100/50 Mbps 

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นมาและเปิดโครงข่าย

เน็ตประชารัฐตามหลักการ Open Access Network       

ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย  

เพ่ือให้ผู้ให้บริการรายอ่ืนสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายท่ีรัฐ 

สร้างขึ้น ลดความซ้ำาซ้อนในการลงทุน และประชาชน         

ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ในราคาที่เหมาะสม

 ดำาเนินการตามโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ       

รายจ่ายเพ่ิมเติม ประจำาปีงบประมาณ 2560 งบกลาง 

รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ (งบประมาณ Big Rock) โดย ทีโอที ไดว้าง

โครงข่าย Fiber Optic รวมท้ังปรับปรุงโครงข่ายท่ีเป็น

เทคโนโลยีแบบเกา่ให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ไปยังโรงเรยีน 

โรงพยาบาลของรัฐที่ยังไม่มีโครงข่าย Fiber Optic เข้าถึง 

เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชากรด้านการศึกษา        

ในโรงเรียน 1,187 แห่ง และด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาล 

484 แห่ง รวมทั้งสิ้น 1,671 แห่ง ซึ่งจะดำาเนินการแล้วเสร็จ

ในไตรมาส 1 ในปี 2563 โดยเป็นการดำาเนินงานท่ีไม่         

ทับซ้อนกับพื้นที่ที่สำานักงาน กสทช. รับผิดชอบ

การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
และส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

 ในปี 2562 ทีโอที ได้ดำาเนินการจัดอบรมเพ่ือขยาย  

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ 

 1. จัดอบรมวิทยากรแกนนำาเครือข่ายเน็ตอาสา    

ประชารัฐ เพ่ือไปถ่ายทอดเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของ         

เน็ตอาสาประชารัฐ การใช้งานแอปพลิเคชัน “เครือข่ายเน็ต

อาสาประชารัฐ” สำาหรับเป็นช่องทางแจ้งข่าวสาร กิจกรรม 

และปัญหาในการใช้งานเน็ตประชารัฐ ตลอดจนการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของประชาชนท่ัวไป ให้กับ “เครือข่ายเน็ต

อาสาประชารฐั” ในระดบัหมู่บ้าน โดยไดมี้ผู้แทนจากหมูบ้่าน

ท่ีได้รับการติดต้ังเน็ตประชารัฐเข้ารับการอบรมหมู่บ้านละ      

1 คน รวม 24,700 คน www
.tot

.co
.th
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 2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของ ทีโอที ในจังหวัดที่มี

จุดติดต้ังเน็ตประชารัฐจะคัดเลือกพนักงานท่ีอาศัยในพ้ืนท่ี

และมีจิตอาสาท่ีจะใช้ดิจิทัลในการพัฒนาชุมชนจังหวัดละ       

2 คน ให้เป็น “ผู้ดูแลเน็ตประชารัฐประจำาจังหวัด” ซึ่งจะมี

บทบาทในการประสานงานประจำาจังหวัด ดูแล ติดตาม     

การใช้งานเน็ตประชารัฐให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเป็นผู้อำานวยการให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในพ้ืนท่ี  

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านได้นำาเสนอข้อมูลข่าวสาร 

ประชาสมัพันธ์ของดขีองหมูบ้่าน สรา้งรายไดใ้ห้เกิดในชมุชน 

รวมถึงการทำาธุรกิจเพื่อสังคม

 3. พัฒนาแอปพลิ เคชัน “เครือข่ายเ น็ตอาสา 

ประชารัฐ” เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำาหรับการทำางานของเน็ต

อาสาประชารัฐ และสำาหรับประชาชนท่ัวไปในการรับรู้

ข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูลโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน 

Play store และ App store มีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน 

ให้รองรบักระบวนงานตา่ง ๆ  อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะชว่ยลด

ขัน้ตอนและระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน เชน่ การขอย้ายจุด

ติดตั้งตามความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน การแจ้ง

ปัญหาในพ้ืนท่ี รวมท้ังเพ่ิมเติมข่าวสารท่ีประชาชนสนใจ  

โดยจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ในการกระตุ้นการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของชาวบ้าน อาทิ การสะสมแต้มเพ่ือแลก     

ของรางวัล การจัดกิจกรรมประกวดบทความ ภาพถ่าย  

คลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ 

 4. จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการรับรู้และให้มี

การใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวบ้านในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ

เพ่ิมขึ้น โดยเชิญชวนให้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” พร้อมท้ังลงทะเบียนสมัคร

สมาชิก ก็จะสามารถร่ วมกิจกรรมสะสมแต้มแลก             

ของรางวัลฟรี โดยของรางวัลท่ีระลึกจากโครงการเน็ต        

ประชารัฐ ได้แก่ หมวก หม้อหุงข้าว ตู้เย็น สมาร์ทโฟน  

สมาร์ททีวี 

 ภารกิจและความรับผิดชอบของ ทีโอที ในการ        

ดำาเนินแผนงานเน็ตประชารฐัให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีกำาหนด

มีบทบาทสำาคัญย่ิง ช่วยผลักดันให้แผนงานเน็ตประชารัฐ    

ได้เข้าร่วมประกวด WSIS Prizes 2019 ณ นครเจนีวา        

สมาพันธรฐัสวสิ จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหวา่งประเทศ 

(International Telecommunication Union : ITU) และ

องค์การสหประชาชาติ (United nation : UN) และได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Information and Communication          

Infrastructure)  จาก 284 โครงการทั่วโลกที่เข้าประกวด 

นับเป็นความสำาเร็จและนำามาซึ่งความภาคภูมิใจสู่ ทีโอที 

เป็นอย่างยิ่ง

03 มิติสังคม
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2. ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ

แผนงาน TOT Young Club

 แผนงาน TOT Young Club เป็นหนึ่งในแผนงานหลัก

ในกิจกรรม TOT CSR ขององค์กร เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่       

ปี 2549 โดยมุ่งให้เด็กและเย�วชนได้รับก�รศึกษ�และใช้

อินเทอร์เน็ตอย่�งถูกต้อง ใช้ Social Media เป็นเครื่องมือ

ในก�รขับเคลื่อนโครงก�รพร้อมท้ังปลุกจิตสำ�นึกคว�ม          

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�คว�มรู้ที่ได้จ�กก�รศึกษ�

ห�คว�มรู้ด้�น Social Media ม�ต่อยอดและพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสร้�งคว�มย่ังยืนท�งด้�นเศรษฐกิจ     

ให้กับท้องถ่ินให้มีเศรษฐกิจท่ีดีย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบัน Social 

Media เข้�ม�มีบทบ�ทต่อชีวิตประจำ�วันโดยเฉพ�ะเด็ก 

และเย�วชน ประกอบกับก�รขย�ยบริก�รอินเทอร์เน็ตท่ี

ครอบคลุมม�กขึ้น และอุปกรณ์ ท่ีรองรับก�รเข้�ถึง

อินเทอร์เน็ตมีร�ค�ถูกลง เด็กและเย�วชนส�ม�รถใช้ง�น

อินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวล�ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อปัญห�ต่�งๆ 

ของสังคม  2. เพ่ือให้ชุมชนส�ม�รถประยุกต์ใช้ ICT ในก�ร         

ยกระดับก�รประกอบอ�ชีพผ่�นระบบก�รซื้อข�ยออนไลน์  

TYC e-Commerce

 3. เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนส�ม�รถรวมกลุ่มในก�ร

พัฒน�ศักยภ�พของชุมชน โดยใช้ ICT เป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ก�รท่องเที่ยว และก�รเรียนรู้

ของชุมชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�งเครือข่�ยชุมชน

ต้นแบบในก�รใช้ ICT สร้�งเศรษฐกิจท่ีดี มีคว�มมั่นคง       

เข้มแข็ง และแบ่งปันองค์คว�มรู้คว�มสำ�เร็จให้กับชุมชน 

อ่ืนๆ ได้ เพ่ือให้ชุมชนมีคว�มตระหนักในก�รใช้ ICT        

อย่�งเหม�ะสม และรู้เท่�ทันข้อมูลข่�วส�รและคว�ม          

รับผิดชอบต่อสังคม

 ในปี 2562 แผนง�น TOT Young Club ได้ร่วม        

ผลักดันยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  

ให้เกิดเป็นรปูธรรม มุ่งให้เย�วชนไดน้ำ�เทคโนโลยีไปใชพั้ฒน�

ชมุชนให้มคีว�มเขม้แขง็ย่ังยืน สนองตอบตอ่นโยบ�ยรฐับ�ล

ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี โดยเชื่อมโยงให้เย�วชน           

ในโครงก�ร ได้นำ�ดิจิทัลไปพัฒน�ท้องถิ่น ทั้งนี้ ยังคงอ�ศัย

คว�มร่วมมือจ�กพนักง�น ผู้บริห�ร พันธมิตรท่ีร่วม       

ดำ�เนินง�น อ�ทิ องคก์�รบรหิ�รสว่นจังหวดั องค์ก�รบรหิ�ร

 ทีโอที ดำ�เนินแผนง�น TOT Young Club ต่อเน่ือง     

ม�เป็นปีที่ 14 โดยในปี 2562 มุ่งหวังให้เย�วชนในแผนง�น

ไดน้ำ�ศกัยภ�พท�งด�้นคว�มรูด้�้นดจิิทัล ไปพัฒน�สง่เสรมิ

เศรษฐกิจให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดคว�มย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงค์ก�รดำ�เนินง�น ประกอบด้วย

 1. เพื่อให้เด็กและเย�วชน ครู และผู้ปกครอง ได้รับ

ก�รสง่เสรมิและพัฒน�คว�มรูด้�้น ICT โดยเน้นทักษะก�รนำ� 

ICT ไปใช้ต่อยอดช่องท�งก�รเพ่ิมร�ยได้ของชุมชนและ 

ฝึกให้เย�วชนมีคว�มคิดเป็นผู้ประกอบก�รยุค Digital
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ส่วนตำาบล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ร่วมมือกัน

ผลักดันให้การดำาเนินโครงการสำาเร็จลุล่วง โดยมีเป้าหมาย

สำาคญัคือสรา้งแหล่งเรยีนรูใ้ห้ชมุชนสามารถประยุกตใ์ช ้ICT 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนโดยมี 

ทักษะในการประกอบอาชีพ นำาผลผลิตของชุมชนสู่ระบบ          

การซื้อขายออนไลน์ e-Commerce เป็นพื้นฐาน การรู้จัก

นำาดิจิทัลมาใช้ในการผลิตสื่อและเน้ือหา (Content)             

เพ่ือประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว สนิคา้ชมุชนและวฒันธรรม

ชมุชน รวมถงึการปูพ้ืนฐานคนรุน่ใหม่ เพ่ือให้ชมุชนสามารถ

รวมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช้ดิจิทัล        

เป็นตัวขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม การท่องเท่ียว 

และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผู้บริหารระดับสูง ของ ทีโอที ให้ความสำาคัญใน        

การพัฒนาการดำาเนินงาน TOT CSR อย่างต่อเน่ือง         

เพ่ือให้การดำาเนินงานมีประสิทธิผล โดยเข้าร่วมสัมมนา       

“ทีโอที กับการพัฒนาชุมชนท่ี ย่ัง ยืน” ในแผนงาน              

TOT Young Club เมื่อวันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2562           

ณ โรงแรมคลาสสคิ คามิโอ จังหวดัระยอง โดยให้ขอ้แนะนำา

ในการดำาเนินงานด้าน TOT CSR เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน       

และมีประสิทธิภาพ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็น STAFF TOT 

Young Club กวา่ 300 คน และผู้ปฏิบัตงิานดา้น TOT CSR 

ท่ัวประเทศใช้เป็นหลักการดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกิจกรรมด้าน TOT CSR ในการ

เปิดตัวชุมชนใหม่ในแผนงาน TOT Young Club และ       

เข้าร่วมกิจกรรม Showcase ของชุมชนท่ีมีศักยภาพ 

มคีวามย่ังยืน และสามารถสรา้งรายไดใ้ห้กบัชมุชนเพ่ือสรา้ง

เศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี 
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กิจกรรม	Showcase	

 • 2 สิงหาคม 2562 ทีโอที ร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู        

แนวปะการังสร้างความสมดุลในท้องทะเล  โดยเยาวชน 

แผนงาน TOT Young Club  ชุมชนบ้านช่องแสมสาร 

จ.ชลบุรี ได้ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ทะเลย้ิมได้ . . . . 

ปลกูปะการงั เติมหอยปูปลา... สูท้่องทะเล” เพ่ือรว่มอนุรกัษ์

และฟ้ืนฟูแนวปะการัง โดยผู้บริหารระดับสูงของ ทีโอที  

รว่มกจิกรรมปลกูปะการงัเขากวาง ปลอ่ยปลาฉลาม ปูมา้ไข ่

หอยสังข์ เพื่อคืนความสมดุลสู่ท้องทะเล พร้อมกับมอบทุน

การศึกษาให้กับเยาวชนในแผนงาน TOT Young Club 

ชุมชนบ้านช่องแสมสาร โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาคม และ

ชมผลงานการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแนวปะการังจากมูลนิธิ 

กรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเป้าหมายหลักในการ 

ขับเคลื่อน TOT CSR ไปสู่ความย่ังยืนใน 2 มิติ คือ  

ด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจ

 • กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “TOT RUN for Life        

@Phatthalung” ชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนซือ้เครือ่งมอืแพทย์ อาทิ เครือ่งผลติ

ออกซิเจน เครือ่งชว่ยหายใจ และอุปกรณท์างการแพทย์อ่ืนๆ 

มอบให้กับโรงพยาบาลพัทลุง หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 

1,000,000 บาท เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย         

ในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกล้เคียง และนำาไปพัฒนาให้บริการ

ทางการแพทย์สำาหรับประชาชน นอกจากน้ียังมอบทุน      

การศึกษาให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีชุมชนพนางตุง-ทะเลน้อย 

จำานวน 10 โรงเรียนๆ ละ 5 ทุน เป็นเงิน 150,000 บาท 

เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในแผนงาน        

TOT Young Club ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้
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	 ทีโอที	มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

อย่างสร้างสรรค์และสนับสนุน/สร้างชุมชนให้ย่ังยืน	โดย

กำ�หนดเป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

	 1.	 เ พ่ือดำาเนินงานต่อยอดและรักษาชุมชนเดิม	 

จำานวน	59	ชุมชน	ให้ยั่งยืน

	 2.	 เ พ่ือขยายผลการดำา เ นินงานโดยเ พ่ิมชุมชน	 

จำ�นวน 12 ชุมชน

	 3.	 เพื่อนำา	Core	Competency	หลักขององค์กรมา

เชื่อมต่อการดำาเนินงานแผนงาน	TOT	Young	Club	เพื่อให้

เยาวชนและชุมชน	สามารถนำาความรู้ท่ีได้จากการศึกษา	

ด้าน	ICT	และสื่อออนไลน์	(Social	Media)	ไปใช้อย่าง

สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

	 4.	 เพ่ือยกระดบัชมุชนในแผนงาน	TOT	Young	Club	

สูก่ารเป็นชมุชน	ICT	ดว้ยการใชบ้รกิาร	TYC	e-Commerce	

ซึง่ชมุชนสามารถนำาขอ้มลูสนิคา้จัดทำาให้เป็นระบบ	เพ่ือเป็น

เครือ่งมอืสรา้งรายไดใ้ห้กับชมุชน	และสรา้งชมุชนให้แขง็แรง

	 5.	 เ พ่ือสร้างมูลค่า เ พ่ิมทางเศรษฐกิจ	 Soc ia l	 

Commerce	สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน	TOT	Young 

Club	ผ่านระบบ	TYC	e-Commerce

	 6.	 เพ่ือเสรมิสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดขีอง	ทีโอที	ดา้นความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 7.	 เพื่อดำาเนินงาน	TOT	Young	Club	ให้ครอบคลุม

ทั่วประเทศ

			 ทีโอที	 ได้ดำาเนินกิจกรรม	 TOT	Young	Club 

พร้อมผลงานของชุมชนท้ัง	71	ชุมชน	ท่ัวประเทศ	ตั้งแต่	 

ปี	2556	-	2562	ประกอบด้วย

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชุมชนบ้านบางเพรียง 
จ.สมุทรปราการ
  

ชุมชนบ้านราง
ไม้แดง-สวนผึ้ง 
จ.ราชบุรี
  

ชุมชนบ้านโพ 
จ.พระนครศรีอยุธยา

ชุมชนบ้านสำาราญ 
จ.ขอนแก่น
 

ชุมชนสามชุก
จ.สุพรรณบุรี
 

ชุมชนบ้านทรายขาว 
จ.ปัตตานี
  

ชุมชนตะปอเยาะ 
จ.นราธิวาส

ชุมชนคลองลัดมะยม 
จ.กรุงเทพมหานคร
  

ชุมชนสามโคก 
จ.ปทุมธานี
  

ชุมชนแม่กลอง 
จ.สมุทรสงคราม

ชุมชนเขาพระงาม 
จ.ลพบุรี
 

ชุมชนถนน
คนเดินปากแพรก 
จ.กาญจนบุรี
 

ชุมชนตลาดต้าน้ำา
โบราณ
จ.สระบุรี
  

ชุมชนบ้านม่วง 
จ.หนองคาย

ชุมชนตรำาดม 
จ.สุรินทร์
 

ชุมชนบางน้ำาผึ้ง 
จ.สมุทรปราการ

ชุมชนถ้ำารงค์ 
จ.เพชรบุรี

ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะ
สิงห์บุรี 
จ.สิงห์บุรี
  

ชุมชนเทศบาล
เรณูนคร 
จ.นครพนม
  

ชุมชนสองฝั่งคลอง
หนองบัว-เสม็ดงาม 
จ.จันทบุรี
  

ชุมชนหนองมะแซว 
จ.ร้อยเอ็ด
  

ชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว 
จ.ตราด

ชุมชนจักสาน
บ้านบางเจ้าฉ่า 
จ.อ่างทอง
 

ชุมชนบ้านแหลมสัก-
อ่าวน้ำา 
จ.กระบี่
  

ชุมชนบ้านโพธิ์ทอง 
จ.กาฬสินธุ์
  

ชุมชนเวียง
บ้านเนินขาม 
จ.ชัยนาท
  

ชุมชนเทศบาล
นครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
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ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชุมชนกุดชุมแสง 
จ.ชัยภูมิ
 

ชุมชนโรงเรียน
เทศบาล 4 เทศบาล 
นครลำาปาง 
จ.ลำาปาง
  

ชุมชนบ้านกร่าง 
จ.พิษณุโลก
  

ชุมชนเกาะบูโหลน 
จ.สตูล
  

ชุมชนบ้านคีรีวง 
จ.นครศรีธรรมราช
  

ชุมชนหินตั้ง-บ้านดง 
จ.นครนายก
  

ชุมชนบ้านช่อง
แสมสาร 
จ.ชลบุรี

ชุมชนโคกเมือง 
จ.บุรีรัมย์
 

ชุมชนสันโค้งน้อย 
จ.เชียงราย
  

ชุมชนเกาะลอย 
จ.เชียงราย
  

ชุมชนลำาพะยา 
จ.ยะลา
  

ชุมชนสุราษฎร์ 
จ.สุราษฎร์ธานี
  

ชุมชนตลาดบ้านใหม่ 
จ.ฉะเชิงเทรา
  

ชุมชนอ่างศิลา 
จ.ชลบุรี

ชุมชนเทศบาล
ตำาบลอุโมงค์ 
จ.ลำาพูน
  

ชุมชนบ้านนาต้นจั่น 
จ.สุโขทัย
  

ชุมชนบ้านป่าพน 
จ.สตูล
   

ชุมชนนาโยงเหนือ 
จ.ตรัง
  

ชุมชนบ้านชุมโค 
จ.ชุมพร
  

ชุมชนบ้านสำาราญ 
จ.ขอนแก่น
  

ชุมชนเกาะสีชัง 
จ.ชลบุรี

ชุมชนน้ำาเกลี้ยง 
จ.ศรีสะเกษ
  

ชุมชนเทศบาลตำาบล
ป่าป้อง 
จ.เชียงใหม่
  

ชุมชนอำาเภอลับแล 
จ.อุตรดิตถ์
  

ชุมชนพนางตุง-ทะเล
น้อย จ.พัทลุง
  

ชุมชนกะเปอร์ 
จ.ระนอง
  

ชุมชนบ้านดงกระทง
ยาม จ.ปราจีนบุรี
  

ชุมชนบ้านเกาะหวาย 
จ.นครนายก

  

ชุมชนมาบตาพุด 
จ.ระยอง

ชุมชนราษฎร์นิยม 
จ.นนทบุรี
 

ชุมชนโรงเรียน
เมืองแพร่ 
จ.แพร่
  

ชุมชนบ้านกะไหล 
จ.พังงา
   

ชุมชนเกาะยอ 
จ.สงขลา
  

ชุมชนบ้านห้วยมงคล 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
  

ชุมชนเขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์
  

ชุมชนบ้านเกษม 
จ.อุบลราชธานี

ชุมชนเทศบาลตำาบล
ปัว จ.น่าน
 

ชุมชนเทศบาลตำาบล
บ้านสาง
จ.พะเยา
  

ชุมชนบั้งไฟโก้
จ.ยโสธร
 

ชุมชนนาหัวบ่อ
จ.สกลนคร
  

ชุมชนนครอุดรธานี
จ.อุดรธานี
  

ชุมชนด่านเกวียน
จ.นครราชสีมา
  

ชุมชนกะทู้
จ.ภูเก็ต

  

ชุมชนบ้าน
เบญจรงค์ดอนไก่ดี 
จ.สมุทรสาคร
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 การดำาเนินแผนงาน TOT Young Club มีเป้าหมายให้

เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำาความรู้ด้าน ICT และสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ และ         

มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถแสดงศักยภาพของตัวเอง        

ในการใช้ ICT และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)      

เพ่ือพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว และ

วัฒนธรรม โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนท่ัวประเทศให้มีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ แบ่งปันข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและชุมชนของตนเอง เพ่ือให้ชุมชน 

มีความเข้มแข็ง และย่ังยืน เยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก       

ในแผนงาน TOT Young Club จำานวน 4,032 คน มเียาวชน

และประชาชนท่ีสนใจเข้าชม Facebook ของชุมชน         

ทั้ง 71 แห่ง โดยมียอดกด Like จำานวน 81,845 Like

กระบวนการทำางานที่สำาคัญ

 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทีโอที ร่วมกับโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นจัดการอบรมการใช้ ICT เพ่ือ 

ช่วยเหลือชุมชน โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ  

การตกแต่งภาพ การถ่ายทำาและตัดต่อวิดีโอ การทำา 

สื่อออนไลน์ การใช้ Social Media เช่น Facebook  

Youtube และ TOT e-Commerce โดยใชเ้ครือ่งมอืเหลา่น้ี

เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ

 2. กจิกรรมนำาไปปฏิบัตจัิดตัง้ทีมสมาชกิ TOT Young 

Club นำาความรู ้IT ชว่ยเหลอืชมุชน การจัดตัง้กลุม่เดก็และ

เยาวชนเพ่ือรับผิดชอบงานจัดทำาข้อมูลสินค้าชุมชนนำาเสนอ

ผ่าน Social Media ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์สำาเร็จรูป 

(TOT e-Commerce) Facebook Youtube และ Website

 3. สร้าง Platform การซื้อขายออนไลน์โดยการ

ออกแบบและพัฒนา Mobile Application เพ่ือเชื่อมต่อ

ระบบสมัครสมาชิก การเชื่อมข้อมูลของสมาชิก และการ 

เข้าถึงข้อมูลสินค้า การซื้อสินค้าและระบบการชำาระเงิน 

อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าของชุมชน 

และเพ่ิมความสะดวกในการจำาหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือสร้าง

เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

 4. สร้างความย่ังยืนให้ชุมชน โดยการให้เยาวชน 

นำาเสนอผลงานแผนงานให้กับส่วนราชการในท้องถิ่น 

ได้รับทราบ และให้ความร่วมมือกับกระทรวงดิ จิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการอบรมศูนย์การเรียนรู้ ICT 

ชุมชนในการขับเคลื่อน Digital Economy

 5. กิจกรรมประเมินผลการดำาเนินงานโดยการสรา้งสือ่ 

Multimedia สู่โลก Online โดยผ่านช่องทาง Facebook 

Youtube และ Website โดยวัดจากจำานวนผู้เข้ามา 

เย่ียมชมในสื่อต่างๆ และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่าน 

ช่องทาง Online

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

 ความสามารถของเด็กและเยาวชนท่ีได้ร่วมแผนงาน 

TOT Young Club มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูของชมุชนใน Facebook โดยมคีนเขา้ถงึขอ้มลู

ต่างๆ ของชุมชนจำานวนกว่า 81,845 Like มีคลิปวิดีโอ 

บน Youtube ท่ีแนะนำาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าหัตถกรรม 

ของท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมกับเว็บไซต์ 

ท่ีรวบรวมข้อมูลของชุมชนท้ังสิ้น 71 เว็บไซต์ รายได้ 

จากการค้าผ่านระบบ TYC e-Commerce เป็นเงิน 

2,705,344 บาท 

         

ความตั้งใจของ	ทีโอที	ที่จะทำาให้ชุมชน
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ทีโอที ได้เข้าดำาเนินงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ผลงาน

ท่ีเดก็และเยาวชนรว่มกนัทำาการขายสนิค้าและการท่องเท่ียว

ผ่านชอ่งทางออนไลน์ให้มากขึน้ โดยการจัดอบรมเพ่ิมเตมิใน

การพัฒนาความรู ้การทำาเน้ือหาท่ีน่าสนใจให้กับ Facebook 

Page ของชุมชน และการนำา Application เกี่ยวกับระบบ

การสั่งซื้อสินค้าผ่าน Social Network และสร้างชุมชนให้

เป็นเยาวชนต้นกล้าประชารัฐ เป็นต้น
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แผนงาน	ทีโอที	ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทย
สู่ยุคดิจิทัล

 นับแต่ปี 2559 ทีโอที ได้เข้าร่วมแผนงานเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส โดยการ

ริเริ่มของสำานักงาน พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง  

ท่ีมุง่เน้นการปฏิรปูการศกึษา โดยให้องคก์รภาคประชาสงัคม 

ภาคเอกชน องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่และประชาชนท่ัวไป 

ได้มี โอกาสร่วมจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและท่ัวถึง  

ซึ่งปัจจุบัน ทีโอที ได้ร่วมแผนงานฯ เป็นปีที่ 4 โดยนำาหลัก

การดำาเนินงานมาประยุกต์กับแผนงานของ ทีโอที ภายใต้ 

ชื่อ “ทีโอที ร่วมเสริมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล” 

มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ ทีโอที 

ด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 

เสริมสร้างเยาวชนไทยในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือรว่มพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานโรงเรยีนให้มีสภาพแวดลอ้ม

ที่ถูกสุขลักษณะ ทีโอที แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 2 ส่วน 

ประกอบด้วย

 ส่วนท่ี 1 การจัดทำาห้องสมุดมีชวีติ การพัฒนา/ปรบัปรงุ

โครงสรา้งพ้ืนฐานของโรงเรยีน โดยใช ้IT เพ่ือการศกึษา และ

สร้างแหล่งอาหารท่ีย่ังยืนให้กับโรงเรียน ตลอดจนสร้าง 

หลกัโภชนาการท่ีด ีเพ่ือให้นักเรยีนมีสขุอนามัยท่ีด ีก่อให้เกดิ

ภูมิคุ้มกันท้ังทางสมองและสุขภาพ อาทิ การดำาเนินงาน 

สร้างห้องสมุดมีชีวิต การทาสีอาคารเรียน การปรับปรุง

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ การจัดหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

โต๊ะ เก้า อ้ี จัดหาระบบอินเทอร์ เ น็ตให้กับโรงเรียน  

การปรบัปรงุโรงอาหาร รวมถงึการสรา้งแหลง่อาหารท่ีย่ังยืน

ให้กับโรงเรียน พร้อมทั้งจัดทำาแปลงผัก สวนเกษตร พืชผัก

สวนครัว เพ่ือเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้กับเยาวชนใน

โรงเรียนได้มีสุขอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

 ส่วนท่ี 2 การจัดพิธีส่งมอบ โดยได้รับเกียรติจาก        

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีส่งมอบแผนงาน โดยมีผู้ว่าราชการ     

จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารส่วนราชการ โรงเรียน พร้อมผู้บริหาร 

ทีโอที ผู้อำานวยการโรงเรียน อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง 

และประชาชน เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมสันทนาการ      

การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารว่าง แก่ครูและนักเรียน

ในโรงเรยีน พรอ้มมอบอุปกรณก์ารศกึษา อุปกรณก์ฬีา และ

ของใช้ท่ีจำาเป็น อาทิ จักรยาน การมอบทุนการศึกษา  

พร้อมท้ังนำาชมสถานท่ีท่ีดำาเนินการปรับปรุง/พัฒนา         

ตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
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ผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา	

โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร	
ตำาบลนาขมิ้น 

อำาเภอโพนสวรรค์

จังหวัดนครพนม

ปี	2559

ปี	2560

โรงเรียนบ้านห้วยขม	
ตำาบลแม่ยาว

อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย
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โรงเรียนบ้านป่ากล้วย	
ตำาบลวังกะทะ

อำาเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนบ้านเขาฝา	
ตำาบลช่องแค

อำาเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ 

(สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต)

ปี	2561

การดำาเนินงานในปี	2562
 ทีโอที ไดด้ำาเนินแผนงาน ทีโอที รว่มเสรมิสรา้งคณุภาพ

เยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัลต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 โดยคัดเลือก

โรงเรียนบ้านทรายมูล อำาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี        

เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านทรายมูล เปิดทำาการเรียน      

การสอนระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียน

และครูรวมท้ังสิ้น 155 คน เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน          

ทีโอที ได้จัดทำาห้องสมุดมีชีวิต โดยการตกแต่งภายใน      

ทาสี เพ้นท์กำาแพงท้ังด้านนอกและด้านในพร้อมจัดหา

อุปกรณ์ท่ีจำาเป็นเพ่ือใช้ในห้องสมุด นอกจากน้ียังปรับปรุง

โครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน ส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

จัดทำาสวนเกษตรเพ่ืออาหารกลางวนัให้กับนักเรยีนและครใูน

โรงเรยีน เพ่ือท่ีจะมีสขุอนามัยท่ีด ีสำาหรบัการจัดทำาห้องสมดุ

มีชี วิต ที โอที ได้ จัดทำ า ห้องสมุดมีชี วิตขนาดพ้ืน ท่ี  

120 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
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 • การจัดทำาห้องสมุดมีชีวิต โครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน

ภายนอกห้องสมุดมีชีวิต ภายในห้องสมุดมีชีวิต

โซนห้องคอมพิวเตอร์

โซนประชุมกลาง

โซนหนังสือ

โซนเด็กเล็ก
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 • การจัดทำาสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อเป็น

แหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียน

ให้มีความน่าสนใจ การจัดทำา Packaging ให้เป็นที่ดึงดูด

ความสนใจ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในการเพ่ิมช่องทาง 

การกระจายสินค้าแล้ว ทีโอที ยังมีนโยบายต่อยอดการ  

เรียนรู้ Digital Platform โดยการหาพันธมิตรเพ่ิมเติม       

เพ่ือช่วยส่งเสริมให้การดำาเนินโครงการด้าน CSR ของ      

ทีโอที ท่ีมุ่งเน้นในด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ อาทิ         

กรมพัฒนาชุมชน สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ังการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์      

ของชุมชนด้านเศรษฐกิจ โดยการจัดหาพันธมิตรทาง          

Financial Logistic เพ่ือกระจายสนิคา้และสรา้งรายไดใ้ห้กบั

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

แผนงานต่อยอดการเรียนรู้ Digital Platform

 เพื่อให้กระบวนการทำางานแผนงาน TOT Young Club 

สำารวจลุล่วง ทีโอที จึงขยายช่องทางการดำาเนินงาน         

นอกเหนือจากการนำาความรู้ IT เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนใน  

แผนงาน TOT Young Club ชุมชน ด้วยการจดัตั้งกลุ่มเด็ก

และเยาวชนเพ่ือรับผิดชอบงานจัดทำาข้อมูลสินค้าชุมชน       

นำาเสนอผ่าน Social Media ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์

สำาเร็จรูป (TOT e-Commerce) Facebook Youtube   

และ Website ได้เข้าไปแนะนำาเรื่องช่องทางการเผยแพร่

ผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ทั้งในเรื่องการสร้าง Brand 
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การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

 ทีโอที ให้การสนับสนุนการพัฒนาและมอบเงินบริจาค

เพ่ือชว่ยเหลอืสงัคมท้ังในดา้นการศึกษา ดา้นการสาธารณสขุ 

และด้านอื่นๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา
 • สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้แก่โครงการทุน

การศึกษาภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จ

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แก่เยาวชนที่มี

ฐานะยากจนที่ (ม.ท.ศ.) จำานวน 300,000 บาท

 • สนับสนุนโครงการห้องเรียนดิจิทัล โดย ทีโอที  

ได้ปรับปรุ ง ห้อง เรี ยนคอมพิว เตอร์ โดยการ จัดหา 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ 

สายอินเทอร์เน็ต และจัดทำาพิธีส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนปัว 

อำาเภอปัว จังหวัดน่าน

 • สนับสนุนทุนการศึกษา เ น่ืองในพิ ธีถวาย 

ผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

จำานวน 11 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 

110,000 บาท เพ่ือให้โรงเรียนนำาไปพัฒนาและส่งเสริม      

ด้านการศึกษาให้กับนักเรียน ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง         

อำาเภอปัว จังหวัดน่าน

ด้านการสาธารณสุข
 • บริจาคการกุศลให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องใน

วันมหิดล จำานวน 250,000 บาท 

 • การสนับสนุนโดยการบริจาคเพ่ือมอบให้กับ

สภากาชาดไทย ประจำาปี 2562 โดยนำารายได้จาก 

การจำาหน่ายคูปองภายในงานกาชาดไทย ณ สวนลุมพินี 

สมทบกับเงินบริจาคของ ทีโอที จำานวน 1,000,000 บาท 
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ด้านศาสนา
 • สนับสนุนทุนทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงสำาหรับ

พระสงฆ์ไทยของวัดบวรนิเวศวิหาร จำานวน 20,000 บาท

 • สมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุ

แช่แห้ง จังหวัดน่าน เ น่ืองในพิ ธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทาน ทีโอที ประจำาปี 2562 จำานวน 500,000 บาท

 • สมทบงานการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประจำาปี 2562 

จำานวน 70,570 บาท

 • สมทบงานการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

ประจำาปี 2562 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน) 

จำานวน 10,000 บาท

ด้านอื่น	ๆ  
 • สนับสนุนกองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย 

สำานักนายกรัฐมนตรี จำานวน 1,000,000 บาท

 • สนับสนุนสำานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัย “พายุปาบึก” จำานวน 213,035.03 บาท

 • สนับสนุนสำานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือช่วยเหลือ 

ผู้ประสบวาตภัย “รวมน้ำาใจไทยช่วยวาตภัยใต้” จำานวน 

100,000 บาท

 • สนับสนุนการจำาหน่ายเครื่องดื่มในงาน “อุ่นไอรัก 

คลายความหนาว สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งท่ี 2 

จำานวน 100,000 บาท

 • สนับสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจาก 

พายุดีเปรสชั่นและพายุโซนร้อนในพื้นที่

  1. จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดขอนแก่น จำานวน 

200,000 บาท

  2. จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลก จำานวน 

500,000 บาท

 • สนับสนุนเพ่ือช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัย 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธร จำานวน 

10,000 บาท
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การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
 • ส่ ง มอบของขวัญ เ พ่ื อใ ห้ เ ด็ ก และ เ ย า วชน 

จากโรงเรียน ชุมชน ชมรม และส่วนงานต่างๆ ท่ีจัด 

กิจกรรมให้กับเยาวชน

 • จัดกิจกรรมสันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารว่าง 

แฮมเบอร์เกอร์ นม ข้าวสาร ตุ๊กตา และของใช้ท่ีจำาเป็น      

ให้กับเยาวชนจำานวน 200 คน จากสถานสงเคราะห์        

เด็กพิการทางสมองและปัญญาชาย (บ้านราชาวดีชาย) 

อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 • นำาเยาวชนจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ รวม 90 คน ร่วมทัศนศึกษาเพ่ือ 

เสริมสร้างและเรียนรู้สัตว์ ใต้ทะเล และเรียนรู้ เรื่อง 

การอนุรักษ์สัตว์น้ำ า มุ่ ง เ น้นให้เด็กได้รับจินตนาการ 

และประสบการณ์เรียนรู้ผ่านธรรมชาติ เพ่ือให้เยาวชน 

มีจิตสำานึกท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ Sea Life Bangkok 

Ocean World ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
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 • จัดกจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิรว่มกับบรษิทั ธนารกัษ์

พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด (ธพส.) ณ ลานเอนกประสงค์      

ชัน้ 2 อาคารรฐัประศาสนภักด ีศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ

3.	ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน	GREEN	ICT

 ทีโอที ไดจั้ดกจิกรรมเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม โดยตระหนัก

ถึงความสำาคัญในการร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดย 

การจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

 • 23 กันยายน 2562

  จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมลดโลกร้อน 

ด้วยการแจกถุงผ้า TOT CSR เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำานึก

ในการร่วมรักอนุรักษ์

 • 4	ธันวาคม	2562	วันสิ่งแวดล้อมไทย

  จัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานร่วมลดโลกร้อน 

ด้วยการแจกถุงผ้า TOT CSR ให้กับพนักงาน ณ โรงอาหาร

อาคาร 5 ทีโอที สำานักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ

 • จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  จัดกิจกรรมภายใต้แนวคดิ ทะเลย้ิมได ้โดยรณรงค์

ใ ห้ เยาวชนตระหนัก ถึงการร่ วมอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม 

ใต้ท้องทะเล ณ ทำาเนียบรัฐบาล
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แผนงานนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

แผนนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) 
	 สถาบันนวัตกรรม	 ทีโอที	 เล็ง เ ห็นความสำาคัญ 

ของการพัฒนาทางด้านพลังงาน	จึงกำาหนดกรอบนโยบาย 

ให้ดำาเนินการจัดทำาโครงการ/แผนงานนวัตกรรมทางด้าน

พลังงานทดแทน	พร้อมนำานวัตกรรมท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์

ใช้ร่วมกันสู่นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 (Eco 

Innovation)	ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าภายใน

บริษัท	อีกท้ังสนับสนุนต่อนโยบายภาครัฐ	ในการส่งเสริม 

การใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน 

ของประเทศ	

	 แผนนวตักรรมเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติพลงังานไฟฟ้า

ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	Rooftop)	ริเริ่มตั้งแต่ปี	2560	

จนถึงปัจจุบัน	ด้วยการติดตั้งแผง	PV	(Photovoltaic) 

บนหลังคาอาคาร	นฐ.	พร้อมพัฒนาระบบ	Monitoring	

สำาหรับติดตามผลการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผง	PV 

พร้อมกับมีแผนนวัตกรรมทางด้านพลังงานทดแทนท่ีจะ

พัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความย่ังยืนในเรื่องพลังงาน	 

ขยายการผลิตพลังงานสะอาด	ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ 

สิง่แวดลอ้ม	ท้ังยังชว่ยลดคา่ใชจ่้ายดา้นค่าไฟฟ้าให้กับองคก์ร

ได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

	 มีการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ตามแผนนวัตกรรม	ดังนี้

	 นอกจากเป็นการพัฒนาความย่ังยืนให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีแล้ว	เว้นผลท่ีได้รับโดยตรงเป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าภายใน 

หน่วยงานลงได้ตลอดอายุโครงการ	25	ปี	17,848,750	บาท	

 ปี สถานที่ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาดกำาลังผลิต (kW.)

	 2560	 อาคาร	4	นฐ.	จังหวัดปทุมธานี	 3.0

	 2562	 อาคาร	1,	3	อาคารหน้า	นฐ.	จังหวัดปทุมธานี	 103.8

  รวมกำ�ลังผลิตทั้งสิ้น 106.8

 ปี ขนาดกำาลังผลิต (kW) จำานวนหน่วย/เดือน คำานวณตัวเงินลดค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

	 2560	 3.0	 350	 21,000

	 2562	 103.8	 11,500	 692,000

 รวมทั้งสิ้น 106.8 11,850 713,000
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การพฒันาต่อยอดแผนงานนวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม
	 ทีโอที	 ให้ความสำาคัญกับแผนงานนวัตกรรมเพ่ือ									

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากได้ดำาเนินการทางด้านพลังงาน

ทดแทนต่อเนื่อง	ดังนี้

	 •	 นำาเทคโนโลยี	Blockchain	มาประยุกต์ต่อยอด 

ในเรื่องการบริหารจัดการพลังงาน	Solar	Cell	ให้มีการ 

ส่งถ่ายพลังงานกันระหว่างอาคารสามารถต่อยอดเป็นการ 

ซื้อ	-	ขายพลังงานระหว่างอาคารต่ออาคาร	(บ้านต่อบ้าน)	

ผ่านตัวกลางต่อไปในอนาคต

	 •	 การขยายการติดต้ังระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย

เซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติมอีก	6	แห่ง	ดังนี้

	 1.	 ชุมสายท่าแฉลบ	 จังหวัดจันทบุรี	

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.

	 2.	 ชุมสายท่าใหม่	 จังหวัดจันทบุรี	

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.

	 3.	 ชุมสายประแสร์	 จังหวัดจันทบุรี	 	

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.

	 4.	 ชุมสายทุ่งควายกิน	 จังหวัดจันทบุรี

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.

	 5.	 ชุมสายไชโย	 จังหวัดจันทบุรี

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.

	 6.	 ชุมสายบางไทร	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 	 	 ขนาดกำาลังผลิต	3.2	kW.
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แผนงานพัฒนาปรับเปล่ียนตู้โทรศัพท์สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคม	

 ทีโอที พัฒนาตน้แบบนวตักรรมจากตูโ้ทรศพัท์สาธารณะ

ท่ียกเลิกใช้งาน นำาไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ         

เชิงพาณิชย์ (CSR after process) โดยการดัดแปลงตู้โทรศัพท์

สาธารณะให้เป็นสถานท่ีสำาหรับผู้สูบบุหรี่ ในลักษณะ      

ห้องสำาหรับผู้สูบบุหรี่พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก ทำาให้                     

ผู้สูบบุหรี่ได้เกิดความคล่องตัวในกิจวัตรประจำาวันลด 

ผลกระทบต่อผู้อ่ืนและลดมลพิษทางอากาศ ตู้สำาหรับ        

สูบบุหรี่ (Smoking Booth) เป็นตู้ขนาด 2 ตู้ประกอบกัน

และตู้ขนาด 4 ตู้ประกอบกันพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวก

ภายใน เริ่มต้ังแต่ขั้นตอนตรวจสอบ คัดเลือกตู้ทำาความ

สะอาดตดิต้ังสว่นประกอบและอุปกรณท่ี์ใช ้ทดสอบอุปกรณ์

การใช้งานและติดต้ังให้บริการใน ทีโอที สำานักงานใหญ่ 

แจ้งวัฒนะ 

 นอกจากน้ีไดด้ดัแปลงตู้โทรศพัท์สาธารณะท่ีไมไ่ดใ้ชง้าน

เป็นตู้เอนกประสงค์ต่างๆ ได้แก่   

 • ตู้ซ่อมจักรยาน (Bike Repair Station) เป็นตู้ 

ท่ีรวมอุปกรณ์/เครื่องมือต่างๆ ท่ีจำาเป็นต่อการซ่อมแซม 

บำารุงรักษาจักรยาน จำานวน 7 ตู้

 • ตู้อาบน้ำา (Shower Booth) เป็นตู้ที่สามารถนำาไป

ให้บรกิารสาธารณะตามชายหาด หรอืนำาไปสนับสนุนการให้

บริการในพ้ืนท่ีภัยพิบัติท่ีต้องการสิ่งอำานวยความสะดวกใน

การอาบน้ำาที่เป็นการส่วนตัวได้

 • ตูแ้บ่งปัน (Share Out)  เป็นตูท่ี้สามารถให้คนนำา

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวันมาบริจาค และให้ผู้ท่ี

ขาดแคลนมาคดัเลอืกไปใชง้าน มกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีน

นำาสิ่งของเครื่องใช้มาใส่ทุกวัน สามารถลดปัญหาการท้ิง

สิ่งของที่ยังใช้งานได้ดี เช่น เสื้อผ้า ของใช้ และสร้างความ

สุขความดีใจของผู้รับ
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แผนงานวิจัยและพัฒนาสายเคเบิลใยแก้วนำาแสงทนไฟ

 ทีโอที ไดว้จัิยและพัฒนาสายเคเบิล OFC โครงขา่ยหลกั

ซึ่งเชื่อมต่อระยะไกล (Long Distance) ร่วมกับผู้ผลิต      

สายเคเบิล OFC และผู้เชีย่วชาญดา้นวตัถดุบิในประเทศไทย 

ศึกษาและสำารวจปัญหาสายเคเบิล OFC ชำารุดเสียหาย      

จากปัญหาไฟไหม้ท่ีมาจากไฟลามทุ่ง ไฟไหม้พุ่มไม้ วัสดุ      

ริมทาง หรือไฟไหม้จากปัญหาจุดบกพร่องของระบบสายส่ง

ไฟฟ้าท้ังแรงสูงและแรงต่ำา โดยออกแบบสายเคเบิล FRSS 

OFC (Fire Resistant Self-Supporting Single Mode 

Optical Fiber Cable) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนสาย  

ADSSOFC และสาย ARSS OFC การรับแรงทางกลแบบ

ทำาลาย (น้อยกว่า 4,500 นิวตัน) และการรับแรงการ 

ใช้งานปกติ (1,800 นิวตัน) เท่ากับสาย ADSS OFC  

ภายหลังจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน 

IEC 60332-3-24, IEC 60331-21 ท่ีใช้ทดสอบสายไฟฟ้า 

เป็นมาตรฐานอ้างอิงและสนามจำาลองได้ ผ่านเกณฑ์ 

ที่กำาหนด คือ

 1. กรณีสาย FRSS OFC ไฟไหม้อย่างรุนแรงต้อง

สามารถให้บริการต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 7 วัน

 2. กรณสีาย FRSS OFC ไฟไหม้เลก็น้อย (สงัเกตจาก 

ความเสยีหายของเปลอืกหุ้ม) ต้องสามารถใชง้านต่อเน่ืองได้

ตามปกติ

 สายเคเบิล OFC ที่ติดตั้งกับเสาไฟฟ้าตามแนวริมถนน

พาดผ่านท้ังถนนหลักและถนนรองมีระยะห่างระหว่างจุดติดต้ัง

โครงข่ายหลักห่างกันไม่เกิน 100 กิโลเมตร เมื่อเวลาเกิดไฟ

ไหม้โครงสร้างสายเสียหาย แต่คุณภาพโครงข่ายและระบบ

การให้บริการ Broadband Internet ยังคงมีความเสถียร 

ในการบรกิารไดอ้ย่างต่อเน่ือง จะชว่ยลดภาระของหน่วยงาน

ซ่อมบำารุงที่ต้องเตรียมความพร้อม 24X7 และลดค่าใช้จ่าย

การซ่อมบำารุงสายเคเบิล OFC อีกด้วย

แผนงานสนับสนุนหน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช
(Siriraj	Mobile	Stroke	Unit)

 ที โ อ ที ใ ห้คว ามร่ วมมื อทา ง วิ ช ากา ร กับคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนงาน

สนับสนุนหน่วยรกัษาอัมพาตเคลือ่นท่ีศริริาช (Siriraj Mobile 

Stroke Unit) ด้วยการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล หรือ  

Telemedicine ท่ีมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารภายในรถ

หน่วยรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช (Siriraj Mobile Stroke 

Unit) เพ่ือให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบนรถ 

เปรียบเสมือนการนำาโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน ทำาให้อัตรา 

การเสียชีวิตและพิการลดน้อยลง โดยสรุปดังนี้

 1. สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศและ Network  

ในการติดต่อสื่อสารสำาหรับโครงการรถโมบายสโตรก 

โดยมอบซมิ 4G LTE เพ่ือทดสอบใชง้านบนรถ Siriraj Mobile 

Stroke Unit 

 2. สนับสนุนและติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารแบบ 

ไร้สาย 5G

 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการ

สาธารณสุข อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 4. ส่งเสริมและพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการแพทย์ และ

อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากร นักวิจัย 

นักศึกษาให้มีองค์ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีการ

สือ่สารแบบไรส้ายกับการแพทย์ และอุปกรณเ์ครือ่งมอืแพทย์ 

โดยดำาเนินการทดสอบการทำา Solution 4G กับ Edge 

Comput ing ท่ี มีความเร็ วสู งความหน่วงต่ำ าใ ห้กับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงพยาบาลศิริราช สำาหรับการ 

รับส่งข้อมูลภาพ เสียง และ Video Streaming ในพื้นที ่

ที่ยังไม่มี 5G

 6. ส่งเสริมให้งานวิจัยหรือนวัตกรรมจากงานวิจัย 

ที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่เชิงพาณิชย์
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน	GRI
GRI	Content	Index

GRI	Report	Self-Declaration	:

 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.

รายงาน	GRI	ด้วยตนเอง	:

 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทีโอที พ.ศ. 2562 
จัดทำาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ GRI Standards รายงานน้ี      
เป็นรายงานระดับ C ท่ีประกาศด้วยตนเองตามการ 
ตรวจสอบระดับโปรแกรม GRI

ครบถ้วน/Fully �
บางส่วน/Partial 

1.	 กลยุทธ์และการวิเคราะห์
		 Strategy	and	Analysis

 1.1 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร  	 8-11	 4 
   Statement from the most senior decision-maker of the Organization 
 1.2 รายละเอียดที่สำาคัญและผลกระทบความเสี่ยงและโอกาส    18-25
   Description of key impacts, risks, and opportunities    22-24

2.	 ข้อมูลทั่วไปขององค์กร
	 Organizational	Profile

 2.1 ชื่อองค์กร   	 15	 ปกหน้า
   Name of the organization 
 2.2  ตราสินค้า ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก   15 12-17
   Primary brands, products, and/or services
 2.3  โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร   - 27
   Operational structure of the organization 
 2.4  ที่ตั้งสำานักงานใหญ่   15 17, ปกหลัง
   Location of organization’s headquarters 
 2.5 ประเทศที่องค์กรดำาเนินงาน    15 ปกหลัง
   Countries where the organization operates 
 2.6 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพทางกฎหมาย    14-15 8-9
   Nature of ownership and legal form 
 2.7  ตลาดที่ให้บริการ   15, 39-43 12-16
   Markets served
 2.8  ขนาดขององค์กรที่จัดทำารายงาน   15
   Scale of the reporting organization 
 2.9 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่องขนาดโครงสร้างหรือความเป็น   13 8-11
  เจ้าของในช่วงเวลาของการรายงาน
   Significant changes during the reporting Period regarding size, 
  structure, or ownership
 2.10 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน   22-25 32
   Awards received in the reporting period

   
รายละเอียด	

บางส่วน	 ครบถ้วน	 AR	หน้า	 SR	หน้า
	 	 	 	 Partial	 Fully	 AR	Page	 SR	Page
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3.	 ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน
		 Report	Parameters

 3.1 ช่วงเวลาของการรายงาน    17
   Reporting period (e.g. fiscal/calendar year) 
   for information provided 
 3.2  วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว    17
   Date of most recent previous report (if any) 
 3.3  ขอบเขตของการรายงาน    17
   Reporting cycle (annual, biennial, etc.) 
 3.4  ช่องทางการติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงาน    17
  หรือเนื้อหาของรายงาน
   Contact point for questions 
 3.5  กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน    17
   Process for defining report content 
 3.6  กรอบของรายงาน    17
   Boundary of the report 
 3.7  การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน    17
   Any specific limitations on the scope or 
  boundary of the report 
 3.8  หลักการที่ใช้ในการรายงานสำาหรับกิจการร่วมค้า     18-20
  สาขา สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอก
  ที่ทำางานให้ และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มี
  ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถในการ
  เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาและ/หรือระหว่างองค์กร
   Basis for reporting on joint ventures, 
  subsidiaries, etc.
 3.9 เทคนิคการวัดค่าและฐานในการคำานวณ    20-21
   Data measurement techniques and 
  the bases of calculations 
 3.10 คำาอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล    ไม่มีการ
  จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า    ปรับเปลี่ยน
   Explanation of effect of re-statements of     ข้อมูล 
  information provided previously 
 3.11 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในกรอบและขอบเขต    29
  การรายงานหรือวิธีการวัดผล
   Significant changes in scope, boundary,
  or measurement methods 
 3.12 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการเปิดเผย    88-98
  ตามมาตรฐาน
   Table identifying the location of the Standard 
   Disclosures in the report 
 3.13 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกันแบบรายงาน    ใม่มีนโยบาย
  จากหน่วยงานภายนอก    การรับประกัน
   Policy and current practice on seeking external    แบบรายงาน
   assurance for the report     จากหน่วยงาน
       ภายนอก



TOT CSR

รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2562

90

   
รายละเอียด	

บางส่วน	 ครบถ้วน	 AR	หน้า	 SR	หน้า
	 	 	 	 Partial	 Fully	 AR	Page	 SR	Page

4.	 ธรรมาภิบาล	ข้อยึดมั่น	และข้อผูกพันร่วม
		 Governance,	Commitments,	and	Engagement

 4.1 โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กร    27
   Governance structure of the organization 
 4.2 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำานาจสูงสุดของ    6-7
  องค์กรดำารงตำาแหน่งผู้บริหารขององค์กร
   Indicate if Chair of the board is also 
  an executive officer
 4.3 ระบุจำานวนของกรรมการอิสระและ/หรือมิได้    6-7
  เป็นกรรมการบริหาร
   The board members that are independent 
  and/or non-executive members 
 4.4 ช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ   46-47 22, 24
  คำาแนะนำา
   Ways for shareholders and employees 
  to provide recommendations or direction 
 4.5 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแล    25
  เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน
   Processes in place for the board to ensure
  conflicts of interest are avoided 
 4.6 กระบวนการกำาหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและความรู้     25-26
  ความชำานาญของกรรมการในส่วนงานบริหารสูงสุด
   Process for determining the qualifications and expertise
  of the board 
 4.7 การปรับปรุงพันธกิจ หรือค่านิยม จรรยาบรรณ และหลักการ    10-11
  ที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กรอันเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินงาน
   Internally developed statements of mission or values,
  codes of conduct, & principles 
 4.8 ขั้นตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสูงสุดในการกำากับ    26-28
  ดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้
   Procedures of the board for overseeing identification 
  and management of performance
 4.9 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ    20-84
  คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
  สังคม และสิ่งแวดล้อม
   Processes for evaluating the boards own performance, 
  particularly with respect to economic, environmental,
  and social performance 
 4.10 การอธิบายถึงการนำาหลักการหรือแนวทางการระแวดระวัง    34-39
  ด้านสิ่งแวดล้อม     83-87
   Explanation of whether and how the precautionary 
  approach or principle is addressed 
 4.12 กฎบัตร หลักการ หรือความริเริ่มอื่นๆ ที่จัดทำาขึ้น  
  จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
   Externally developed economic, environmental, 
   and social charters, principles 
 4.13 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม    22-24
   List of stakeholder groups engaged by
  the organization 
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 4.14 พื้นฐานในการระบุและเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใคร    22-24
  ที่จะมีส่วนร่วม
   Basis for identification and selection of 
  stakeholders with whom to engage
 4.15 แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย    22-24
   Approaches to stakeholder engagements    52-57
 4.16 หัวข้อหลักและข้อกังวลที่ได้รับการเลี้ยงดูผ่านการ    52-57
  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
   Key topics and concerns that have been 
  raised through stakeholder engagement

ด้านเศรษฐกิจ
Economic

หมวด	ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
Aspects	:	Economic	performance

EC1 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย รวมถึง    42
  รายได้ค่าดำาเนินงาน เงินชดเชยสำาหรับพนักงาน เงินบริจาค    80-81
  และเงินลงทุนในชุมชนอื่นๆ กำาไรสะสม และเงินที่ชำาระแก่
  เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล
  Direct economic value generated and distributed

หมวด	ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม
Aspects	:	Indirect	economic	impacts

EC8 การพัฒนาและผลกระทบของการลงทุนในโครงการพื้นฐาน    12-16
  และบริการ ที่จัดสรรขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก 
  โดยผ่านการปฏิบัติงานแบบมีผลตอบแทนเป็นเงิน
 เป็นของต่างตอบแทนอื่นๆ หรือไม่หวังผลตอบแทน 
 Development and impact of infrastructure provided 
  primarily for public benefit

ด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental

หมวด	พลังงาน
Aspects	:	Energy

EN3 การบริโภคพลังงานทางตรง ผ่านทางแหล่งพลังงานปฐมภูมิ    36-39
 Direct energy consumption by primary energy source
EN4  การบริโภคพลังงานทางอ้อมโดยแหล่งปฐมภูมิ    36
 Indirect energy consumption by primary source
EN5  พลังงานที่สามารถเก็บรักษาได้ เนื่องจากมีการปรับปรุง    36-38
 ให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ
  Energy saved due to conservation and efficiency
  improvements
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หมวด	น้ำา
Aspects	:	Water

EN10 ร้อยละและปริมาณน้ำาทั้งหมด ที่ถูกนำาไปรีไซเคิล    36
  และนำากลับไปใช้ใหม่
  Percentage and total volume of water recycled 
  and reused

หมวด	สินค้าและบริการ
Aspects	:	Products	and	services

EN26 แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า    34-38
  และบริการรวมถึงขอบเขตของการลดผลกระทบ
  Initiatives and extent of environmental impacts of 
  products and services mitigation

ด้านสังคม
Social

หมวด	การจ้างงาน
Aspects	:	Employment

LA1  กำาลังแรงงานรวม ตามประเภทการจ้างงาน สัญญาการ    43-44
  จ้างงานและภูมิภาคโดยแบ่งตามเพศ 
   Total workforce by employment type, employment 
   contract, and region broken down by gender

หมวด	การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
Aspects	:	Equal	remuneration	for	men	and	women

LA3  สวัสดิการสำาหรับพนักงานประจำา ซึ่งพนักงานชั่วคราวไม่ได้รับ    41-42
   โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่สำาคัญ
  Benefits for full-time employees not provided to 
   temporary or part-time
LA15 อัตราการกลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงาน หลังจาก    43
   การลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยแบ่งตามเพศ
   Return to work and retention rates after parental 
   leave, by gender

หมวด	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Aspects	:	Occupational	health	and	safety

LA7  อัตราการบาดเจ็บ โรคที่เกิดจากการทำางาน วันขาดงาน    44-48
   และการขาดงาน รวมถึงจำานวนผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน
   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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หมวด	การฝึกอบรมและการให้ความรู้
Aspects	:	Training	and	education

LA10 จำานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปีต่อพนักงานหนึ่งคน    51
  ตามเพศและประเภทของพนักงาน
   Average hours of training per year per employee 
   by gender and by employee category

หมวด	การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
Aspects	:	Equal	remuneration	for	men	and	women

LA14 อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐาน และค่าตอบแทนของผู้หญิงต่อผู้ชาย     41-42
  ตามประเภทพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สำาคัญ
   Ratio of basic salary and remuneration of women to
   men by employee category

หมวด	แรงงานเด็ก
Aspects	:	Child	labor

HR6  การดำาเนินงานและตัวแทนจำาหน่ายที่สำาคัญ ที่ถูกระบุว่าอยู่ใน    40-42
  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    44-48
   ฝึกอบรมเรื่องนโยบาย หรือขั้นตอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  ด้านต่างๆ ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน 
   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  ร้อยละของการดำาเนินงานที่ได้ลงมือทำา และบรรลุผลในชุมชน    60-71
   ท้องถิ่น โดยมีการประเมินผลกระทบและแผนงานพัฒนา
   ท้องถิ่นนั้น
   Percentage of operations with implemented local 
   community engagement impact assessments, and 
   development programs
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หมวด	การทุจริต
Aspects	:	Corruption	

SO3  ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย และ     25
   ขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร
   Percentage of employees trained in organization’s
   anti-corruption policies and procedures

หมวด	พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน
Aspects	:	Anti-Competitive	Behavior

SO7  จำานวนของการดำาเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ที่ใช้สำาหรับ    25
  พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน การต่อต้านความเชื่อใจ และ
   แนวปฏิบัติผูกขาด รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
   Total number of legal actions for anti-competitive
   behavior, anti-trust, and monopoly practices and
   their outcomes

หมวด	การติดฉลากสินค้าและบริการ
Aspects	:	Product	and	Service	Labeling

R5  แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงผลการ    57
   สำารวจระดับความพอใจของลูกค้า 
   Practices related to customer satisfaction, including 
   results of surveys measuring customer satisfaction

หมวด	การสื่อสารทางการตลาด
Aspects	:	Marketing	Communications

PR6  แผนงาน เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานและ    53-56
   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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การบริหารจัดการภายใน
Internal Operations

การลงทุน
Investment

IO2  ต้นทุนสิทธิสำาหรับผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำาหนดบริการสากล    67-68
   เมื่อขยายบริการไปยังสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และกลุ่มรายได้ต่ำา 
  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 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Health	and	Safety

IO3  การปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร    45-46
  ภาคสนามที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งการดำาเนินงานและการบำารุง
  รักษาเสา สถานีฐานการวางสายเคเบิลและโรงงานภายนอกอื่นๆ
   ประเด็นด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำางาน
  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    60-67
   ด้านโทรคมนาคมและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
   โทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลและความหนาแน่นต่ำา
   ใส่คำาอธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้
   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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PA2  นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึง    62-68
   และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ภาษา    แผนงานสขุศาลา
   วัฒนธรรม การไม่รู้หนังสือและการขาดการศึกษารายได้    พระราชทาน
   คนพิการ และอายุ ใส่คำาอธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช ้    แผนงานยกระดบั
   Policies and practices to overcome barriers for access    โครงสรา้งพืน้ฐาน
  and use of telecommunication products and services     โทรคมนาคมเพือ่
  including: language, culture, illiteracy, and lack of     ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
  education, income, disabilities, and age. Include     ของประเทศ
  an explanation of business models applied     (เน็ตประชารัฐ)
PA3  นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำาหน่ายและความเชื่อถือ     66-68
  ของผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคมและหาจำานวนที่
  เป็นไปได้สำาหรับช่วงเวลาและสถานที่ที่กำาหนดเวลาที่ใช้
   Policies and practices to ensure availability and reliability 
  of telecommunications products and services and quantify, 
  where possible, for specified time periods and locations of 
  down time
PA4  กำาหนดระดับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และบริการ    62-68
  โทรคมนาคมในพื้นที่ที่องค์กรดำาเนินการ 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
PA5  จำานวนและชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคมที่มีให้และใช้    62-68
  โดยกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ของประชากร ให้คำาจำากัด
  ความที่เลือก รวมคำาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการกำาหนดราคาด้วยตัวอย่าง 
  เช่น ราคาต่อนาทีของบทสนทนา/บิตของการถ่ายโอนข้อมูลในพื้นที่
  ห่างไกลต่างๆ พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นต่ำาหรือต่ำา
   Number and types of telecommunication products and 
  services provided to and used by low and no income 
  sectors of the population. Provide definitions selected. 
  Include explanation of approach to pricing, illustrated with 
  examples such as price per minute of dialogue/bit of data
   transfer in various remote, poor or low population
   density areas
PA6  โปรแกรมเพื่อจัดหาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริการ    60-65
   โทรคมนาคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อบรรเทาทุกข์
   การเข้าถึงเนื้อหา
     Programs to provide and maintain telecommunication 
  products and services in emergency situations and for 
  disaster relief
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