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สารประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชื่อม่ันวา กระบวนการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลท่ียึด

ประโยชนของประชาชนเปนหลัก บนพ้ืนฐานท่ีมุงเนนการปฏิบัติงานดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรม ดวยจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม และผู มีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เปนกลไกและพลัง

ขับเคลื่อนสําคัญในการนํามาซ่ึงความม่ันคงใหแกบริษัทอยางยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีความมุงม่ันท่ีจะ

สงเสริมใหบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนองคกรท่ีมีการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีท่ีเปนมาตรฐานสากล ตามหลักการขององคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ (Organization For Economic Co-operation and Development 

: OECD) รวมท้ังหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของ

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และมุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชันรวมถึงการ

ใหความสําคัญในการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ จริยธรรมจรรยาบรรณ ขององคกรอยางเครงครัด ในสวนของความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญในการ

ดําเนินโครงการตาง ๆ เพ่ือสรางประโยชนตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง อาทิ แผนงาน TOT Young Club 

แผนงานหองสมุดมีชีวิต การสนับสนุนการเชื่อมโยงวงจรในแผนงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนตน 

 ขอขอบคุณ ผูถือหุน ลูกคา คูคา ชุมชน ตลอดจนผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ทุกทานท่ีมุงม่ันทุมเทใน

การทํางานดวยความอุตสาหะ ผมเชื่อม่ันและม่ันใจวา การอุทิศตนเพ่ืองาน และความมุงม่ันในการทํางาน คือพลัง

ขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะทําให บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ประสบความสําเร็จและม่ันคงยั่งยืนตอไป 

 

 

 นาวาอากาศเอก   
                      

           (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ) 

                        ประธานกรรมการ 

                บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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                             สารกรรมการผูจัดการใหญ 
       

 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ยังคงมุงม่ันดําเนินธุรกิจบริการ

โทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือสรางคุณคาความยั่งยืนอยางสมดุลภายใตหลัก

ธรรมาภิบาลและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหม่ันใจวาจะดําเนิน

ธุรกิจไปควบคูกับการคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สอดคลองกับมาตรฐานสากล ISO 26000  ตลอดจนเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs) ซ่ีงนําไปสูการเปนองคกรท่ีมีการพัฒนาอยางยั่งยืนในดานของความ

รับผิดชอบตอสังคม โดยนําสมรรถนะหลักขององคกรท่ีเปนผูใหบริการ

โทรคมนาคมมาสนับสนุนสงเสริมและรวมพัฒนาประเทศท้ังในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ผาน

การดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีชุมชน สังคมไดมีสวนรวม การใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนรากฐาน

สําคัญในการพัฒนาประเทศและสรางคุณคาแกสังคม  

 อยางไรก็ตาม การควบรวมกิจการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน) เปนบริษัทเดียวกันในชื่อ บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 

มกราคม 2563 จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและใหบริการดวยโครงสรางพ้ืนฐานอยางครบวจร ภายใต

วิสัยทัศน และเปาหมายการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ 

ผูบริหาร และพนักงาน ยังคงยึดแนวปฏิบัติและดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยความ

มุงม่ันและดําเนินธุรกิจดวยความตั้งใจ พรอมสงมอบคุณภาพการบริการเพ่ือรวมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีแกสังคมในทุก

ภาคสวนมุงสูการเติบโตรวมกันอยางยั่งยืน   

        

 นาวาอากาศเอก   
                      

           (สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ) 

                        ประธานกรรมการ 

                 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

                                                                                    รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ 
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คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
 

ระยะเวลาบริหารงาน  

ระหวาง กรกฎาคม 2562 – ตุลาคม 2563 

 

     
 

                                                                             นายยอดพจน วงศรักมิตร 

                                                         ประธานกรรมการ 

                                                 
 

                          (นายพิพัฒน  ขันทอง)                     (นายพงษสิทธิ์  ฉัตรชัยพรสุข) 

                             กรรมการ                                                     กรรมการ 

                                                              
                            

             นาวาอากาศเอก สมศักดิ์  ขาวสุวรรณ                         นายพรชัย หาญยืนยงสกุล 

                            กรรมการ                                                     กรรมการ 
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 เกี่ยวกับบริษัทและภาพรวมในการดําเนนิธุรกิจ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited) (ทีโอที)  สถานภาพเปนผูใหบริการ

โทรคมนาคมและบริการดิจิทัล และเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง สํานักงานใหญตั้งอยู

เลขท่ี 89/2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ทะเบียนบริษัท 

0107545000161 เว็บไซต www.tot.co.th  โดยมีทุนจดทะเบียน 6,000 ลานบาท (หกพันลานบาท) ชนิดหุน

สามัญท้ังสิ้น 600 ลานหุน (หกรอยลานหุน) มูลคาหุนท่ีตราไว 10 บาทตอหุน (สบิบาทถวน) 

ดําเนินธุรกิจใหบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลท่ีดําเนินงานวางรากฐานระบบบริการสื่อสาร

โทรคมนาคมแบบครบวรจร โดยดําเนินการเองและ/หรือรวมกับบริษัทอ่ืน นอกจากนี้ยังดําเนินการลงทุนโดยการ 

ถือหุนในบริษัทอ่ืนอีกดวย ธุรกิจบริการของ ทีโอที ไดแก 1) บริการโครงสรางพ้ืนฐาน (Hard Infrastructure)  

2)บริการโทรศัพทประจําท่ี (Fixed Line)  3) บริการบอรดแบนด (Broadband)  4) บริการดิจิทัล (Digital Service)  

5) โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐ 
 

หนวยธุรกิจขายและบริการ
ลูกคานครหลวงหนวยธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐาน หนวยธุรกิจสื่อสารไรสาย

หนวยธุรกิจขายและบริการ
ลูกคาภาคเหนือและ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักตรวจสอบ
      

หนวยธุรกิจดิจิทัลและ
ผลิตภัณฑ

โครงสรางการจัดการ

หนวยธุรกิจขายและบริการ
ลูกคาภาคกลาง ภาคใต 

และภาคตะวันออก

คณะกรรมการบริษัท

สายงานกฎหมายสายงานการตลาด
และบริหารงานกลาง

สายงานการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกิจการสัมพันธ

คณะกรรมการสรรหารองกรรมการผูจัดการใหญ
และผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ของ บมจ. ทีโอที

กรรมการผูจัดการใหญ

สายงานพัฒนาองคกร

 
 

ทีโอที มีผูบริหารและพนักงาน จํานวน 11,894 คน โดยจําแนกพนักงานในระดับบริหารจัดการและระดับ

ปฏิบัติงานเปน 4 กลุม ประกอบดวย 
  

ผูบริหารระดับสูง 

(ระดับ 13 – 12) 

ผูบริหารระดับกลาง 

(ระดับ 11) 

ผูบริหารระดับตน 

(ระดับ 10) 

พนักงานระดับปฏิบัติงาน 

(ระดับ 1-10) 

รองกรรมการผูจดัการใหญ (รจญ.)

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ชจญ.) 

ผูจัดการฝาย (ผจก.) ผูจัดการสวน (ผส.) ไมมตีําแหนงทางการ

บริหาร 

33 คน 74 คน 412 คน 11,375 คน 

 

นโยบายการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 ทีโอที มีนโยบายการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืนเพ่ือบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนท่ีจะกาวสูการเปน “ผูนํา 

การใหบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรชาติ” ท่ีมุงสรางคุณคาระยะยาวใหแกองคกร

ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซ่ึงสอดคลองตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเปาหมายการพัฒนา 

อยางยั่งยืน 17 เปาหมายขององคการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal : SDGs) และมาตรฐาน
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แนวทางความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000) โดยครอบคลุม 3 มิติสําคัญคือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ 

ดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

1. ดานเศรษฐกิจ ดําเนินธุรกิจตามหลักการสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และมุงพัฒนาสินคาและ

บริการจากการใชประโยชนเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือสรางความสามารถทางการแขงขัน และ

สนับสนุนนโยบายดิจิทัลตาง ๆ ของภาครัฐ โดยยึดลูกคาเปนศูนยกลางเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ตามแนวโนมของเทคโนโลยีดวยสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานระดับสากล 

2. ดานสังคม มุงม่ันพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่องใหมีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการ

ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต สนับสนุนการจัดการชีวอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการปฏิบัติงาน และจะ

ใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา 

ในสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมสูยุคดิจิทัลตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

3. ดานส่ิงแวดลอม ดําเนินธุรกิจท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยมุงลดหรือกอใหเกิดมลพิษนอยท่ีสุด และนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือทําใหเกิดการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

รวมดูแลรักษาทรัพยากรน้ํา บริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดข้ึนจากสินคาและบริการของ ทีโอที และ

ตระหนักถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

 นโยบายขางตนนื้ถือเปนสวนหนึ่งในเจตนารมณของ ทีโอที เพ่ือบรรลุเปาหมายของการพัฒนาองคกรอยาง

ยั่งยืนโดยคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานมีหนาท่ีสนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติตามนโยบายท่ีกําหนด 

 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

 ทีโอที ไดจัดทํารายงานการพัฒนาความยั่งยืนตอเนื่องมาเปนปท่ี 8 โดยเริ่มดําเนินการในป 2556 ซ่ึงไดแยก

การรายงานมาจากรายงานประจําป โดยอางอิงตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI-G3)  ป 

2557-2559 ปรับปรุงรายงานตามฉบับ GRI-G3.1 ป 2560 - 2562 ไดพัฒนาการจัดทํารายงานตามฉบับ GRI - G4 

สําหรับป 2563 ไดเริ่มจัดทํารายงานตามมาตรฐาน GRI Standard ในระดับตามตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ

ตั วชี้ วั ด เฉพาะภาคโทรคมนาคม (Telecommunication Sector Specific Indicators) เพ่ิ ม เติ ม ในหมวด 

การดําเนินงานภายใน (Internal Operations) ดานการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในการสื่อสาร

ท่ีเกิดประโยชนตอสังคม 

 

เนื้อหาและขอบเขตของรายงาน 

 เนื้อหาในรายงานการพัฒนาความยั่งยืน มีจุดมุงหมายเพ่ือนําเสนอแนวทางการดําเนินงานท่ีมุงสูความยั่งยืน

ท่ี ทีโอที ไดดําเนินงานมาอยางตอเนื่องครอบคลุมประเด็นดานความยั่งยืนรวม 10 ประเด็น ซ่ึงไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับรายงานการพัฒนาความยั่งยืนฉบับกอนหนา ดังนี้ 

 1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 2. การบริหารความเสี่ยงและความตอเนื่องทางธุรกิจ 

 3. นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 4. การดูแลพนักงานและพัฒนาบุคลากร 
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 5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 6. การดูแลสังคมและชุมชน 

 7. การบริหารจัดการน้ํา 

 8. การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช 

 9. ความรวมมือดูแลสิ่งแวดลอมระหวางองคกร 

 10. การปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอม 

 นอกจากนี้ ทีโอที ไดแสดงความมุงม่ันในการกําหนดเปาหมายและแสดงผลการดําเนินงานท่ีสนับสนุน 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)  และพัฒนาคุณภาพ

ของรายงานเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและคาดหวังท่ีจะยกระดับการเปดเผยขอมูลใหดียิ่งข้ึนเพ่ือสรางคุณคาความยั่งยืน

ในระยะยาวรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน   โดยมีการทบทวนและกําหนดกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ

และมีความสําคัญตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจของ ทีโอที การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น 

ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานและบทบาทสําคัญในกระบวนการทํางาน

ภายใตหวงโซอุปทาน 

 ขอบเขตของเนื้อหาในรายงานฉบับนี้  ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 

2563 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานดานความยั่งยืนของ ทีโอที ภายใตหลักธรรมาภิบาลครอบคลุม 3 มิติ ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม และนําผลการดําเนินงานดังกลาวมาเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายท่ี 8 

 ขอมูลท่ีเปดเผยดานอ่ืน ๆ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดในรายงานประจาํป 2563 

 

กรอบการรายงานดานการพัฒนาอยางย่ังยืน 

รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนตามกรอบขององคการแหงความริเริ่มวาดวยการรายงานสากล (Global Standard) 

เชื่อมโยงไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจสอดคลองตามเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) และกรอบแนวคิดหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมมีการเปดเผยใน 2 ระดับ คือ 

สวนท่ี 1  การรายงานขอมูลท่ัวไป 

 ธุรกิจของเรา (Our Business) 

สวนท่ี 2  การรายงานขอมูลตามประเด็นสาระสําคัญ 

1) มิติเศรษฐกิจ 

- การพัฒนาอยางยั่งยืนของเรา (Sustainability Development) 

- นวัตกรรมของเรา (Our Innovation) 

2) มิติสิ่งแวดลอม 

- การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมของเรา (Our Environmental Concern) 

3) มิติสังคม 

- บุคลากรของเรา (Our People) 
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- ลูกคาของเรา (Our Customers) 

- การสนับสนุนชุมชนของเรา (Our Community Support) 

 

ชองทางการติดตอ :  www.tot.co.th 

 ฝายประชาสัมพันธองคกร 

 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 89/2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 

 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

   โทรศัพท : 0 2575 7137  

   โทรสาร : 0 2574 9370    

 @ prtot@tot.co.th 

 

ธุรกิจของเรา 

ภาพรวมการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินงานของ ทีโอที ป 2563 ภายใตสภาพแวดลอมของสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะธุรกิจโทรคมนาคมท่ีมีการขยายตัวของ

การแขงขันในตลาดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยการควบรวมกิจการระหวาง บริษัท  

ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ลวนเปนปจจัยสงผลกระทบตอการดําเนิน

ธุรกิจ แหลงเงินทุน สภาพคลองในการดําเนินงาน และสถานภาพทางการเงินในภาพรวม รวมท้ังเปนแรงผลักดันให 

ทีโอที ตองเรงปรับตัว และเตรียมพรอมรองรับสถานการณตาง ๆ ท้ังสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยภายนอกและปจจัย

ภายในองคกรท่ีควบคุมไดและควบคุมไมได สงผลทําให ทีโอที ตองเรงสรางรายไดในธุรกิจท่ีกําลังดําเนินงานอยูและ

ธุรกิจบรอดแบนดท่ีมีแนวโนมเติบโต และธุรกิจ Digital Service ตลอดจนโครงการ TOT 5G ท่ีสนับสนุนการบริการ

ภาครัฐและสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีเปาหมายในการเพ่ิม Digital channel เพ่ือยกระดับการใหบริการและประสบการณ

ลูกคาโดยมุงหวังใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมใหไดรับการบริการดานโทรคมนาคมและดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุม 

การใชงานในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือมุงเปนผูใหบริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนําของประเทศ 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนผูนําการใหบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลท่ีมุงตอบสนองยุทธศาสตรชาติ 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. เปนรัฐวิสาหกิจสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสูยุคดิจิทัล 

2. ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลอยางมีคุณภาพเพ่ือสงเสริมความม่ันคงของรัฐ 

3. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

 

http://www.tot.co.th/
mailto:prtot@tot.co.th
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คานิยม (Core Value) 

A :     Acceleration & Agility    รวดเร็ว & คลองตัว 

I :     Innovation    สรรคสรางนวัตกรรม 

T :     Transparency & Integrity    ซ่ือสัตย & โปรงใส 

O :     Operation Excellence    ทํางานมุงความเปนเลิศ 

T :     Transformation    ปรบัตัวรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ยุทธศาสตรการดําเนินธุรกิจ  

 ทีโอที มุงยกระดับขีดความสามารถขององคกรในทุกมิติ และตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยู เพ่ือรองรับ

ธุรกิจโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 5 ขอ ดังนี้ 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 1 ปฏิรูปองคกรเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืน 

 มุ งปฏิ รูปองคกรดวยการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิ จิ ทัล  (Digital Transformation) เพ่ื อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงจากแนวโนม Digital Disruption  โดยยกระดับกระบวนการ

ทํางานโดยเฉพาะการใหบริการลูกคา และพัฒนาทักษะความเชี่ยวขาญดานดิจิทัลของพนักงาน เพ่ือใหเกิดการ

สรางสรรคผลิตภัณฑและบริการใหม 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 2 ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ 

 มุงสูการเปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศจากการใชประโยชนทรัพยากรโครงขาย

โทรคมนาคมท่ีมีอยู และพัฒนาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาท่ีซับซอน

มากข้ึน ตอบสนองนโยบายภาครัฐท่ีสําคัญ และรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือตอยอดสูการเปน 

ผูใหบริการดิจิทัล 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 3 ขยายการใหบริการบรอดแบนดท้ังทางสายและไรสาย 

 มุงเนนการเปนผูใหบริการบรอดแบนดประจําท่ีดวยเทคโนโลยีสื่อสารทางสายผานเคเบิลใยแกวนําแสง 

และเทคโนโลยีสื่อสารไรสายดวยคลื่นความถ่ี 2100 MHz และ 2300 MHz ท่ี ทีโอที ไดรับสิทธิ์ถือครองเพ่ือขยาย

การเขาถึงบริการบรอดแบนดของประชาชน 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 4 สรางมูลคาเพ่ิมจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 มุงสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ดวยการตอยอดการใหบริการจากโครงสราง

พ้ืนฐานดานดิจิทัลท่ีมีอยู โดยจะใหบริการดิจิทัลท่ีทันสมัยและบริการแพลตฟอรมตาง ๆ 

 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธท่ี 5 ใชประโยชนจากทรัพยากรและคลื่นความถ่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 มุงเนนการใชประโยชนจากสินทรัพยท่ีมีอยู เชน คลื่นความถ่ี 2100 MHz   2300 MHz   26 GHz ท่ีดิน

และอาคารมาพัฒนาและใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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ธุรกิจของ ทีโอที 

1. บริการโครงสรางพ้ืนฐาน (Hard Infrastructure) 

 กลุมบริการโครงสรางพ้ืนฐานมีบทบาทสําคัญตอองคกรในการขับเคลื่อนทิศทางของธุรกิจของ ทีโอที ให

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมคุณภาพในการใหบริการ พรอมท้ังลดตนทุนเพ่ือให

สามารถแขงขันกับสภาวะตลาดธุรกิจโทรคมนาคมในปจจุบันไดอยางยั่งยืน 

 ในปจจุบัน ทีโอที มีโอกาสในการสรางรายไดจากสินทรัพยประเภทโครงสรางพ้ืนฐานหลัก ๆ เพ่ือใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก 

1.1 เสาโทรคมนาคม  

 ทีโอที มีเสาโทรคมนาคมท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศรวมกันกวา 25,000 ตน มีศักยภาพและความพรอม

ตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการโทรคมนาคมท่ีตองการพัฒนาประสิทธิภาพของโครงขาย 3G และ 4G 

ใหมีคุณภาพดีข้ึน รองรับการแขงขันในตลาด Mobile  และการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และการสรรหาพันธมิตรเพ่ือรวมดําเนินธุรกิจดวยการ 

ลงนามสัญญากับบริษัทในกลุมบริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (ADVANC) เชาใชโครงขายและ

อุปกรณเสาโทรคมนาคม  

1.2 ทอรอยสายใตดิน  

 ทีโอที มีโครงขายทอรอยสายใตดินสามารถใหบริการไดครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุก

เมืองใหญในภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวน 25,000 duct-km. อันเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลภายใตแนวคิดการสราง

โครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมรวมกัน (Infrastructure Sharing) เพ่ือลดการลงทุนท่ีซํ้าซอน และตองการ

ปรับปรุงสภาพความเปนระเบียบเรียบรอย ทัศนียภาพและภูมิทัศนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครใหสวยงาม มีความ

ปลอดภัยตอประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีใชเสนทางสัญจร รองรับการเปน “มหานครอัจฉริยะ (Smart Metro)” 

ตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครระยะ 20 ป (พ.ศ. 2556 - 2575)  

 ทีโอที รวมกับการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค  จัดทําโครงการนําสายไฟฟาและสายสื่อสาร

ลงทอใตดินและจัดระเบียบสายสื่อสาร ซ่ึงในป 2563 ทีโอที ดําเนินการไดทันทีจํานวน 12 เสนทาง ในถนน

รัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรีตัดใหม ถนนพระราม 4 ถนนพหลโยธิน ถนนอิสรภาพ  และถนนจรัญสนิทวงศระยะทาง 

48.7 กิโลเมตร โดยเริ่มโครงการนํารอง 4 เสนทาง รวมระยะทาง 7.252 กิโลเมตร คือ   

 เสนทางท่ี 1)  ถนนวิทย ุ (จากถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต)   

 เสนทางท่ี 2)  ถนนรัชดาภิเษก (จากหนา MRT ศูนยวัฒนธรรมฯ ประตู 3 - ซอยรัชดาภิเษก 7)   

เสนทางท่ี 3)  ถนนนราธิวาสราชนครินทร (จากถนนสาทรใต - ซอยนราธิวาสราชนครินทร 10)  

เสนทางท่ี 4)  ถนนวิทยุ (จากแยกเพลินจิต-แยกสารสิน)  

ภายหลังการนําสายสื่อสารลงใตดินแลวจะมีทอรอยสายสื่อสารใตดินวางอีกรอยละ 30 ท่ีสามารถ

ใหบริการรองรับสายสื่อสารของผูประกอบการดานสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเชาใชในธุรกิจหรือบริการตาง ๆ  

1.3 ท่ีดินและอาคาร 

 ทีโอที มีท่ีดินและอาคารสถานีโทรคมนาคม พรอมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในระดับจังหวัด 76 

แหง และระดับภาค (Network Switching Center : NSC) 13 แหง พรอมใหบริการแกผูประกอบกิจการ
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โทรคมนาคมเชาติดต้ังอุปกรณดานโทรคมนาคม โดย ทีโอที ถือครองโฉนดท่ีดินกวา 4,000 โฉนด (2,953 แปลง) 

และมีแผนการคัดเลือกท่ีดินในนครหลวงและภูมิภาคท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีดีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนโครงการ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือใหเชาประกอบธุรกิจในระยะยาว 

1.4 กลุมบริการสื่อสารขอมูล  

 ทีโอที ใหบริการท้ังภายในและระหวางประเทศ เชน บริการ DATA LLI  Eco LLI ใชเสนใยแกว Broadcast 

และวงจรตางประเทศ 

2. บริการโทรศัพทประจําท่ี (Fixed Line) 

 ทีโอที เปนผูใหบริการโทรศัพทประจําท่ีท้ังในนครหลวงและภูมิภาครายเดียวท่ีมีเลขหมายโทรศัพทประจําท่ี

ท่ัวประเทศกวา 3 ลานเลขหมาย ใหบริการรูปแบบ Normal Phone และ Broadband Phone ดวยเทคโนโลยี 

Voice over IP (VoIP) ท่ีคุณภาพดานเสียงดีเทียบเทาโทรศัพทประจําท่ีรูปแบบ Normal Phone โดยการปรับปรุง

ชุมสาย SPC เดิมเปน Softswitch และนําเทคโนโลยีบรอดแบนดสื่อสารไรสาย (Fixed Wireless Broadband : 

FWB) มาใหบริการโทรศัพทประจําท่ีในรูปแบบ FWB to Softswitch ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพชุมสายทําให

สามารถใหบริการทางเสียงและรองรับการใหบริการขอมูลดีข้ึน พรอมบริการเสริมโทรในประเทศ อาทิ บริการ Free 

Phone,  One Number,  Follow me, Call ID, Private Net, MHS, บริการเสริม SPC บริการโทรทางไกลราคา

ประหยัด Y-tel 1234 และบริการเสริมโทรตางประเทศ อาทิ บริการ Calling Home, บริการ HC-IDD (โทรศัพท

ระหวางประเทศกลับบาน), บริการ 008, บริการ Collect Call, บริการ IFS (บริการโทรจากตางประเทศเขามาไทย 

โดยใชบริการเก็บเงินปลายทาง), บริการ 007  และใหบริการชําระเงินออนไลนผานชองทาง TOT Digital Touch 

Point ตาง ๆ เพ่ือตอบโจทยยุคดิจิทัลและพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา 

 นอกจากนี้ยังดําเนินการปรับปรุงโครงขายเพ่ือลดคาใชจายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการทางเสียง 

และรองรับการใหบริการดานขอมูลและนโยบายของรัฐบาล 

3. บริการบรอดแบนด (Broadband) 

 ทีโอที มีความพรอมในการใหบริการบรอดแบนดท้ังทางสายและไรสาย โดยมี 

3.1 บริการ Terrestrial Broadband  เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและเครือขายระยะไกลผานคูสาย

ทองแดง หรือสาย Optical Fiber Cable (OFC) ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหบริการในรูปแบบของบริการ xDSL 

สําหรับขายสายท่ีเปนทองแดง และบริการ FTTx สําหรับการใหบริการผาน OFC สามารถรองรับความเร็วไดสูงถึง 

1,000 Mbps โดยมุงเนนการทําตลาดเชิงรุกดวยรูปแบบรายการสงเสริมการขายท่ีตรงตามความตองการ 

ของผูใชบริการท่ัวไป ลูกคารายยอย ลูกคาองคกรธุรกิจขนาดใหญ กลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

3.2 บริการ Fixed Wireless Broadband (FWB) เปนบริการบรอดแบนดไรสายบนคลื่นความถ่ีแบบ 

Unlicensed band และ Licensed band คลื่นความถ่ี 2300 MHz โดยนําขีดความสามารถของระบบการ

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีมาใหบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตแบบประจําท่ี ตอบสนองความตองการและเปนอีก

หนึ่งทางเลือกใหลูกคาท่ีตองการใชงานอินเทอรเน็ตภายใตพ้ืนท่ีครอบคลุมของสถานีฐานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวย

เทคโนโลยี LTE ทําใหสามารถตอบสนองความตองการลูกคากลุมท่ีตองการใชอินเทอรเน็ตท่ีความเร็วสูงในระดับ 

10 – 30 Mbps และมีเสถียรภาพในการใชงานสูงเทียบเทากับอินเทอรเน็ตทางสาย รองรับการใหบริการในลักษณะ 

ก่ึงเคลื่อนท่ี (Normadic) ซ่ึงเหมาะกับลูกคากลุม ท่ีตองการใชอินเทอรเน็ตแบบชั่วคราวในสถานท่ีตาง ๆ 
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เพ่ือจัดกิจกรรมหรือออกบูธแสดงสินคา มุงเนนกลยุทธดานราคาเพ่ือแยงสวนแบงการตลาดดวยราคาท่ีต่ํากวาคูแขง

แตคุณภาพเทียบเทาหรือสูงกวารวมถึงการนําเสนอ Package ในลกัษณะ Home Broadband 

3.3 บริการ Mobile  เปนบริการในรูปแบบ Mobile Wireless Broadband (MWB) บนคลื่นความถ่ี 

2100 MHz และ 2300 MHz  

ทีโอที มุงพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบริการซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหลูกคายกเลิกบริการและพัฒนาคุณภาพ

ของโครงขาย Core Network ใหพรอมรองรับการใหบริการแกลูกคาท้ังลูกคาใหมและลูกคาเดิมท่ีตองการขยาย

ความเร็วและแบนดวิธมากข้ึน ตลอดจนการสรรหาพันธมิตรเพ่ือรวมดําเนินธุรกิจดวยการลงนามสัญญาดําเนินธุรกิจ

รวมกันระหวาง ทีโอที กับ บริษัท แอนวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (AIS) และบริษัทในเครือ  และ

ระหวาง ทีโอที กับบริษัท  ดีแทค ไตรเน็ท จํากัด (DTN) และบริษัทในเครือ  ทีโอที จึงมีความพรอมในการใหบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังในรูปแบบ Mobile Wireless Broadband (MWB) และ Fixed Wireless Broadband (FWB) 

บนคลื่นความถ่ี 2100 MHz และ 2300 MHz รองรับบริการขายสง (Voice & Data) กับพันธมิตรดานการขายท่ีมี 

License แบบ Full MVNO 

4. บริการดิจิทัล (Digital Service) 

 กลุ มบริการดิ จิ ทั ล (Digital Service) ประกอบด วยบริการ Cloud Business Service, Cyber Security, 

Application & Software, Digital Infrastructure และ ICT Solution & Manage Service ซ่ึงมีลักษณะรูปแบบ

ของบริการ ดังนี้ 

 4.1 บริการ Cloud Business Service เปนบริการออกแบบหรือรวมออกแบบ Digital Platform/Digital 

Solution บนเครือขาย Cloud ท่ีออกแบบใหเหมาะสมกับความตองการใชงานของหนวยงานหรือองคกร

ประกอบดวย  

- บริการโครงสรางพ้ืนฐาน Cloud/Infrastructure as a Service เปนการใหบริการ Cloud  VPS 

และ Co-Location ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 

- บริการออกแบบและสราง Digital Solution ท่ีครบวงจรเชื่อมโยงระบบใหสนบัสนุนการใชงานของ

ลูกคาในรูปแบบ Application ผาน Web และ Smart Devices 

- บริการ SD-WAN เปนโซลูชั่นดาน Cloud-base WAN สําหรับเชื่อมตอสํานักงานแตละสาขาเขา

ดวยกันผาน Data Center โดยใชเทคโนโลยี SDN (Software-defined Networking) ในการ

บริหารจัดการ 

 4.2 บริการ Application & Software เปนการใหบริการโดยมุงเนนการพัฒนา Application บนระบบ

คลาวด และบริการรักษาความปลอดภัยผานระบบกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบคลาวด (CCTV on Cloud) 

เพ่ือให บริหารจัดการทํางานภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดรองรับการใชบนอุปกรณท่ี

หลากหลายท้ัง PC, Laptop, Tablet และ Smart Phone 

 4.3 บริการ Cyber Solution เนนการใหบริการท่ีครอบคลุมตั้งแตบริการปกปองภัยคุกคามบนโลกไซเบอร 

(Cyber Protection : DDoS Protection) บริการปองกันการโจมตีบนเว็บไซดดวยระบบ (Web Application 

Firewall, Virtual Firewall, Anti-virus on Cloud และ IPS/APT) บริการวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัย 
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(Log Management) บริการวางแผนและแกไขเพ่ือรับสถานการณฉุกเฉินและภัยพิบัติ (Management Security 

Service (MSS) รวมถึงบริการใหคําปรึกษาและอบรม (IT Security/Training) 

 4.4 บริการ ICT Solution & Manage Service เปนการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบ

วงจร (Total Solution) โดยครอบคลุมงานออกแบบโซลูชันจัดหาอุปกรณตามความตองการของลูกคา 

การประสานงานการติดตั้งบริการหลักของ ทีโอที รวมถึงการบริหารจัดการระบบเครือขายภายในของลูกคา 

 นอกจากนี้ ยังมีความพรอมในการใหบริการจากทีมผูเชี่ยวชาญของศูนยปฏิบัติการดานความม่ันคงปลอดภัย

ไซเบอร Service & Security Operation Center (SSOC) ในการเฝาระวังรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

ของผูใชบริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงมีบุคลากรท่ีมีประสบการณในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ดานเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย นับเปนความพรอมในทุกมิติท่ีสามารถรองรับและสนับสนุนการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

5. โครงการเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐ 

 5.1 โครงการแผนงานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) 

  ทีโอที ใหบริการตอเนื่องจากป 2561 ครอบคลุมการบริหารจัดการและบํารุงรักษาโครงขายเน็ตประชารัฐ 

เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตไดอยางตอเนื่องและรวดเร็ว รวมถึงรองรับการขยายโครงขาย 

ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2 โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (Big Rock) 

  ทีโอที จัดทําโครงการตอบสนองนโยบายภาครัฐท่ีตองการสรางโอกาสใหแกประชาชน ในการเขาถึง

บริการตาง ๆ ของภาครัฐไดอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกันท้ังดานการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และอ่ืน ๆ ท่ีรัฐ

จะจัดใหมีและใหบริการในรูปแบบดิจิทัลในอนาคตอันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงไดจัดทํา

โครงการขยายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

รวมท้ังการปรับปรุงโครงขายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนดวยเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ไปยังโรงเรียนและ

โรงพยาบาลของรัฐท่ียังไมมีโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง พรอมท้ังขยายความจุอินเทอรเน็ต (Bandwidth) 

ใหกับโรงพยาบาลเพ่ือรองรับการตรวจรักษาทางไกล (Telemedicine) โดยโครงการจะไมดําเนินการทับซอน 

กับพ้ืนท่ีท่ี กสทช. รับผิดชอบอยู 

 5.3 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  ตามแผนยุทธศาสตรชาติท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบาย Thailand 4.0 ดวยการพัฒนา 

เชิงพ้ืนท่ีท่ีตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) โดยมีเปาหมาย

หลักในการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงจะเปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและ

ทําใหเศรษฐกิจของไทยเติบโตในระดับโลก  มีการยกระดับพ้ืนท่ีใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบดวย 

1) แผนงาน Infrastructure EEC 

2) แผนงานโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ Mobile 5G พ้ืนท่ี EEC 

3) แผนงานโครงสรางพ้ืนฐาน (5G Platform Testbed) สําหรับการทดสอบในพ้ืนท่ี EEC 

4) แผนงาน Smart City Platform บริการ 5 จังหวัด 
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5) แผนงาน Smart City Service บริการ 11 จังหวัด 

6) แผนงาน Smart City Service ดานสาธารณูปโภค 

7) แผนพัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี EEC 

8) แผนงานปรับปรุงสื่อสญัญาณ (รองรับการปรับปรุงโครงขายบรอดแบนด) 

9) แผนพัฒนาและยกระดับโครงขายบรอดแบนดความเร็วสูงภายในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

10) แผนงานจุดพักรถเสนทางมอเตอรเวย 2 แหง 

11) แผนงาน Local Network บริเวณรอบสถานีรถไฟ 8 สถานี 

5.4 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ)  

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ถูกกําหนดเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

สนับสนุนการนําประเทศเขาสูประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาค ยกระดับ

รายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความม่ันคงบริเวณชายแดน โดยมีการประกาศพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษระยะแรกในเดือนมกราคม 2558 จํานวน 5 เขต ประกอบดวย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

จังหวัดสระแกว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา และจังหวัดมุกดาหาร และตอมาในเดือนเมษายนปเดียวกันไดประกาศ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ิมเติมอีกจํานวน 5 เขต ประกอบดวย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย 

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ รัฐบาลไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษใหสิทธิประโยชนเพ่ือสนับสนุนการลงทุนจัดตั้งศูนยบริการ

เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ดานการลงทุนและดานแรงงาน พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร 

รวมท้ังสนับสนุนจัดตั้งศูนยรวบรวมรับซ้ือสินคาเกษตร   

 5.5 แผนพัฒนาโครงขาย 5G 

  รัฐบาลไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) หารือภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 5G และประกาศวาจะมี 5G 

ภายในป 2563 ซ่ึง 5G จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมท่ีสําคัญตาง ๆ  

  ที โอที  มี เป าหมายการทํา 5G Infrastructure & Network Sharing ในลักษณ ะ Large Scale 

โดยการนําคลื่น 2300 MHz ของ ทีโอที ท่ีความกวางคลื่น 60 MHz ของฝายความม่ันคง ท่ีความกวางคลื่น 30 MHz  

และของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ท่ีความกวางคลื่น 10 MHz รวม 100 MHz มาใชในธุรกิจ 5G 

โดยรวมกับ บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (DTAC) ในการอัปเดตโครงขาย 4G เดิมใหเปน 5G 

แลวนําผลความสามารถของคลื่นท่ีไดแบงปนกันใชงาน อยางไรก็ดีเพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนแผนงานอยางเปน

รูปธรรม ทีโอที ไดรวมประมูลคลื่นความถ่ี 5G เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2563 โดยผลการประมูล ทีโอที ไดรับการ

จัดสรรคลื่นความถ่ี 26 MHz จํานวน 4 ชุด ในยานความถ่ี 26.4 – 26.8 GHz ซ่ึง ทีโอที มีแผนดําเนินงานเพ่ือให

บริการ 5G รวมกับภาครัฐท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และรวมสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจดานอ่ืน ๆ  

 5.6 แผนงาน Family Doctor Health Information Exchange (HIE) Platform 

  เพ่ือจัดทําตนแบบ (Prototype) ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (Digital ID) และ Health Information 

Exchange (HIE) Platform เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
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และทําการทดสอบระบบดังกลาว (Proof of Concept) กับโรงพยาบาล คลินิกหมอครอบครัวและหนวยบริการ 

ทางการแพทย ในพ้ืนท่ีโครงการนํารอง (Pilot Project) เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันในการยืนยันตัวตนของประชาชน 

ผูรับบริการ แพทย พยาบาล เจาหนาท่ี ผูเก่ียวของทุกภาคสวน รวมถึงการจัดสง การคุมครอง และการจัดการขอมูล

สุขภาพของประชาชนผูรับบริการกอนขยายขอบเขตการดําเนินงานเพ่ิมเติมในระดับจังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค 

และท่ัวประเทศตอไป 

 5.7 แผนงาน Your Space Platform 

  เพ่ือขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนองคกรไปสูยุคดิจิทัล (Digital Transformation) มุงเนนการสรางสังคม

เรียนรูใหม นวัตกรรมใหม ตอยอดความรูไปสูรูปแบบธุรกิจใหมโดยสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ ดานการสราง 

Application ในรูปแบบ Platform เชื่อมโยงลูกคา ธุรกิจรวม (Partner) ธุรกิจเกิดใหม (Startup) และบุคคลท่ัวไป  

 

1) มิติเศรษฐกิจ 

การพัฒนาอยางย่ังยืนของเรา 

 ทีโอที มุงหวังใหการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมขยายผลในเชิงบวกสูสังคม

อยางเปนระบบ โดยมุงหวังใหเปนไปตามมาตรฐานดานตาง ๆ ในระดับสากลและสอดคลองกับประเด็นความทาทาย

ในธุรกิจโทรคมนาคม ไปพรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพแกมาตรการสรางความโปรงใสและการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน

ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการนําเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาเปนสวนหนึ่งของหลักการทํางานในหวงโซอุปทานดวย

เชนกัน ซ่ึง ทีโอที ไดประเมินบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนธุรกิจโทรคมนาคม เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการมี

สวนรวมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ นอกเหนือจากการดําเนินงานตาม

กฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ  

 

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ทีโอที มุงม่ันในการดําเนินธุรกิจตามนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือสรางคุณคา

และความยั่งยืนใหแกบริษัท โดยยึดม่ันและปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance)  

ตามมาตรฐานสากล การตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ ใหความสําคัญตอการกํากับดูแลการบริหารงาน 

ใหเปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ตรวจสอบได การจางงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีคํานึงถึง 

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม  

 โดยกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ

พนักงานทุกระดับ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการควบคุมกํากับดูแล

การดําเนินงานของฝายบริหาร รวมถึงวางแผนกลยุทธ นโยบาย ทิศทางการดําเนินงานในปจจุบันและอนาคตของ 

ทีโอที เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบบริหารงานท่ีโปรงใส เปนธรรมกับทุกฝาย ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการชุดยอยกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทและขับเคลื่อนกลยุทธองคกร คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ 
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ขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม พรอมท้ังกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยแตละคณะอยาง

ชัดเจน และใหรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัท 

    นอกจากนี้ไดกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม มีความโปรงใส ไมสรางความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใด ๆ เคารพสิทธิและรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียอีกดวย 

 

คณะอนุกรรมการดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 คณะกรรมการบริษัท ทีโอที ไดแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกร

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงประกอบดวยกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งจํานวน

ไมเกิน 7 คน ซ่ึงในจํานวนนี้ตองเปนกรรมการบริษัทไมนอยกวา 5 คน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดและทบทวน

หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ติดตามผลการดําเนินงาน ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และรายงาน

ผลการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยเหลือ และ/หรือ

สนับสนุนการดําเนินงาน จํานวน 2 คณะ ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานพัฒนาองคกร เปนประธาน 

รับผิดชอบในการกํากับดูแลติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ใหสอดคลอง

กับมาตรฐานสากล รายงานปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรวมท้ังรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมเปนรายไตรมาส 

2. คณะอนุกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม มีรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงาน

การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนประธาน รับผิดชอบกํากับดูแลติดตามและสงเสริมการดําเนินงาน 

ตามแผนงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมหรือตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมมอบหมาย รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมตอคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบขององคกรตอสังคและสิ่งแวดลอมเปนรายไตรมาส 

 

กลยุทธดานความย่ังยืน 

 ทีโอที ตระหนักวาการดําเนินธุรกิจให เติบโตอยางม่ันคงและยั่ งยืน จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑ 

ดวยนวัตกรรมอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตจรรยาบรรณและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ 

ท่ีตอบสนองความตองการและการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย ควบคูไปกับการใหความสําคัญตอความ

รับผิดชอบตอสังคมและการจัดการสิ่งแวดลอมซ่ึงคํานึงถึง “ความยั่งยืน” (Sustainability) สงเสริมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และสนับสนุนการดําเนินงานตอบสนองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแหงสหประชาชาติ 

(United Nation : Sustainable Development Goals : SDGs) 
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หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ทีโอที ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 8 ประการ ท่ีเปนไปตามมาตรฐานสากลเปนพ้ืนฐานใน

การบริหารจัดการและเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนกลไกเชื่อมโยง

ระหวางกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

ดังนี้ 

 1. ความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้น

ได (Accountability) 

 2. ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีและภาระงานตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความรูความสามารถ 

(Responsibility) 

 3. การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมเปนธรรมตอทุกฝายและมีคําอธิบายได (Equitability) 

 4. ความโปรงใสในการดําเนินงานท่ีตรวจสอบไดและการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

(Transparency) 

 5. การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพ่ิมแกกิจการในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value) 

 6. การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจภายใตกฎระเบียบ รวมท้ังผลประโยชนสูงสุดของ

องคกร (Participation) 

 7. การปฏิบั ติตนเปนประชากรท่ีดีขององคกร สังคม และการมีสวนรวม (Good Citizenship and 

Participation) 

 8. การเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย (Human Dignity) 

 โดยนําหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาประยุกตใชในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบ

ของกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และตามแผนงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานนําเสนอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการบริษัทตามลําดับ สรุปผลการดําเนินงานในเรื่องสําคัญ ดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน กําหนดนโยบายในสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1) นโยบายสิทธิของผูถือหุน บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหผูถือ

หุนไดรับสิทธิพ้ืนฐานตาง ๆ ในฐานะเจาของบริษัท ดวยวิธีการและมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับและเชื่อถือได และให

ความสําคัญกับสิทธิผูถือหุนโดยไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน กฎเกณฑ ขอมูล

และวิธีการในการเขารวมประชุม โดยเปดโอกาสใหซักถามหรือสงคําถามลวงหนา 

2) นโยบายการใชขอมูลภายใน บริษัทไดดูแลและปองกันการใชขอมูลภายในตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี โดยไดกําหนดนโยบายในการเก็บรักษาขอมูลขาวสารและปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือแสวงหา

ประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืนในทางมิชอบไวเปนลายลักษณอักษรในจรรยาบรรณของคณะกรรมการผูบริหารและ

พนักงาน จริยธรรมของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ อยางมีเหตุผลเปนธรรมตอบริษัท/ผูถือหุน เพ่ือประโยชนสูงสุดอันพึงได 

ของบริษัท/ผูถือหุน รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการรักษาความลับและการใชขอมูลภายในไวใหสอดคลองกับ

การใชมาตรการตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3) นโยบายการปองกันความขัดแยงของผลประโยชน บริษัทมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจดวยความ

ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีกําหนดใหเปนหนาท่ีของบุคลากรทุก

ระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัวในการหลีกเลี่ยงการเขาไปมีสวนไดสวนเสีย หรือเก่ียวของกับการดําเนินการใน

ลักษณะท่ีขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด เชน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

4) นโยบายเก่ียวกับมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน บริษัทกําหนดนโยบาย

และข้ันตอนการอนุมัติและดําเนินรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเพ่ือความ

โปรงใสในการประกอบธุรกิจอีกท้ังสอดคลองกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 

2. ผูมีสวนไดสวนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ไวอยาง

ชัดเจน อาทิ ผูถือหุน พนักงาน ลูกจาง ลูกคา คูคา เจาหนี้ มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณของบริษัทเพ่ือใช

เปนกรอบขอพึงปฏิบัติสําหรับการทํางานของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพ่ือใหม่ันใจวาสิทธิตามกฎหมายของ

ผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ ไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยดี อาทิ นโยบายและแนวปฏิบัติดานการบริหารสิทธิ

ตอผูถือหุน นโยบายและแนวปฏิบัติดานการแขงขันทางการตลาดท่ีเปนธรรม นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รับผิดชอบตอเจาหนี้ นโยบายและแนวปฏิบัติการเขาถึงและจัดหาเงินทุนอยางโปรงใสและเปนธรรม การสงเสริมการ

แขงขันท่ีเปนธรรมโดยตอตานการผูกขาดและเลือกปฏิบัติทางการคา นโยบายดานการแสดงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม  

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

ทีโอที ปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนอยางเทาเทียมโดยสามารถเขาถึงขอมูลของ

บริษัทผานชองทางการเผยแพรสารสนเทศจากรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัทรวมถึงการจัดทําขอมูลและ

เปดเผยสารสนเทศทุกรายการท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานจาก

กรรมการผูจัดการใหญเพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหผูบริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ท่ีมีคุณธรรม โปรงใส และ

ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน 

มีการแบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการจะเปนผู

กําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย และจริยธรรมตามหลักการกํากับดูแล

ตามมาตรฐานสากล ยึดถือความเปนอิสระในการตัดสินใจ โดยอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท สรุปไดดังนี้ 

1) พิจารณากําหนด ทบทวน และอนุมัติกลยุทธ แผนธุรกิจ นโยบาย งบประมาณ โครงสรางองคกร ทิศทาง 

การดําเนินธุรกิจ และการกํากับดูแลกิจการของบริษัทรวมกับฝายบรหิารเปนประจําทุกป 

2) กํากับดูแลเกณฑวิธีการกระบวนการสรรหาผูบริหารระดับสูง 
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3) กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญ 

4) กําหนดใหมีการสื่อสารวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการดําเนินงาน และผลการดําเนินงานของบริษัท 

ใหผูบริหารและพนักงานทราบและเขาใจท่ัวองคกร 

5) ติดตามความกาวหนา ประสิทธิภาพและผลสําเร็จการดําเนินงานตามกลยุทธเปรียบเทียบกับ

เปาหมาย 

6) จัดตั้งพรอมท้ังกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยของบริษัทตามความเหมาะสม 

และจําเปน 

7) ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและรายบุคคล 

8) อบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณท่ีสําคัญเพ่ิมเติมสําหรับคณะกรรมการบริษัท 

 

การบริหารจัดการความเส่ียงและโอกาส 

 ทีโอที พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรแบบบูรณาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

ควบคูกับการจัดการเชิงกลยุทธใหสอดคลองกับแผนธุรกิจและเปาหมายหลักของบริษัทภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได 

โดยอางอิงแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO - ERM (2017) และของสํานักงานคณะกรรมการ 

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 ทีโอที มุงเนนท่ีจะเสริมสรางวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงใหเกิดข้ึนท่ัวท้ังบริษัท โดยมีการวิเคราะห

ความเปลี่ยนแปลงของแนวโนมจากการดําเนินงานครอบคลุม 1) ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ 2) ความเสี่ยงดานสังคม 

และสิ่งแวดลอม 3) ความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk) 4) ความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชน ตลอดจนใหมีการ

ทบทวนและปรับปรุงประเด็นความเสี่ยงเม่ือมีเหตุการณและสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือมีแนวโนมท่ีจะ

เกิดข้ึน จัดทําแผนงานการบริหารความเสี่ยงโดยใหมีการควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลอยางเปนระบบ ผานการ

ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมท้ังการติดตามความกาวหนา มีการสื่อสารและสราง

จิตสํานึกท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ระดับกลุมธุรกิจและสายงาน อันนําไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องจน

เปนวัฒนธรรมองคกร โดยการถือปฏิบัติตามเกณฑตาง ๆ ท่ีภาครัฐหรือองคกรกํากับดูแลกําหนด 

 กระบวนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงทุกหนวยงานในองคกรเปนผูประเมินและระบุปจจัยความเสี่ยงท้ัง

ภายในและภายนอกท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะเปนอุปสรรคตอความสําเร็จของ

งาน โดยพิจารณาความนาจะเปนและผลกระทบตอองคกรท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง และนําขอมูลจากสวนงานตาง ๆ มาประมวลผลและสรุปปจจัยความเสี่ยงนําเสนอคณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยงเห็นชอบ และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

 นอกจากนี้ ทีโอที ยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางสมํ่าเสมอและวางแผนตอบสนองอยางเหมาะสม 

ซ่ึงประกอบดวย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง รวมถึงการติดตามและ 

การจัดการความเสี่ยง ท้ังในสวนของความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ ดานการเงิน/สภาพคลอง ซ่ึงรวมถึงความเสี่ยงใด ๆ 

ท่ีอาจสงผลกระทบตอการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของ ทีโอที ท่ีสรางความเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญ (Disruption) รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดจากภัยทางความยั่งยืนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงของ
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สภาพภูมิอากาศ เชน อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ ท่ีอาจสงผลใหเกิดภาวการณหยุดชะงัก สิ่งสําคัญยิ่งกวานั้นความเสี่ยง

เหลานี้อาจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ชุมชน และเศรษฐกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอบริษัท 

ในดานตาง ๆ อาทิ สภาพคลองหรือกระแสเงินสด ทรัพยากร ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงท่ีตอง

พยายามรักษาปกปององคกรไวใหดีท่ีสุด ซ่ึงเปนความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม (Emerging Risk) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงบริบททางธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับวิกฤติการณโดยตรง ความเสี่ยงสวนนี้กระทบโดยตรงกับผลิตภัณฑหรือ

บริการหลักของบริษัท เปนความจําเปนท่ีตองจัดการอยางเรงดวน และรายงานผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ ใหรับทราบในสวนของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหมเปนความเสี่ยงดานเทคโนโลยี The Risk 

of Disruptive Technology นําไปสูการกําหนดกลยุทธระดับองคกรตอไป 

   

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและธรรมาภบิาล 

 ทีโอที ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติใหผูบริหารและพนักงานทุกคนยึดม่ันปฏิบัติ ดังนี้ 

1. มุงม่ันในการบริหารและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได 

โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน สาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลการ

ดําเนินงานของ ทีโอที ไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยขอมูลมีความถูกตองทันกาล และพรอมจะรับผิดชอบหากการ

บริหารหรือการปฏิบัติการนั้นสงผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหายตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

2. ประพฤติตนตามระเบียบ ขอบังคับ นโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน ตอตานการรับหรือให

สินบนเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไมกระทําการใด ๆ ท่ีเปนการทุจริตตอหนาท่ีหรือการทุจริต 

เชิงนโยบาย รวมท้ังไมใชตําแหนงหนาท่ีเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 

3. สรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในองคกรดวยการไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

พรอมรวมทําหนาท่ีตรวจสอบและเฝาระวังการทุจริต หากพบเห็นเจาหนาท่ีทุจริตหรือรับผลประโยชนใหแจงขอมูล

ตอหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 

4. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกตอง เสมอภาค มีคุณธรรมท้ังในดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร

งบประมาณ และการมอบหมายงาน มีมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนธรรม 

5. มีการถายทอดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานรับทราบอยางท่ัวถึง และถือปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 โดยผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนคานิยมหลัก 9 ประการท่ีตองปฏิบัติ สงผลใหคะแนนการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลของ ทีโอที ไดรับคะแนน 

3.47 คิดเปนรอยละ 87 
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การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทีโอที พิจารณาทบทวนการดําเนินการสรางความสมดุลดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในแนวทางการมีสวนรวม

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัท 

เพ่ือใหบรรลุความคาดหวังท่ีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย รูปแบบการสื่อสารการสรางคุณคารวมและการดําเนินการจึง

แตกตางกันโดยจําแนกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียออกเปน 8 กลุม ไดแก 1) ผูถือหุนภาครัฐ  2) หนวยงานกํากับดูแลภาครัฐ 

3) หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจ 4) คูคา/ผูสงมอบ 5) ชุมชน/สังคม 6) ผูบริหารและพนักงาน 7) ลูกคา 8) สื่อมวลชน 

ดังนี ้

กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางการมีสวนรวมและ 

การดําเนินการ 
ความตองการและความคาดหวัง 

ผูถือหุนภาครัฐ :  

กระทรวงการคลงั 

 

 

 

• การประชุม สัมมนาพบปะ เขาเยี่ยมในวาระสาํคัญ 

• รายงานประจําป และรายงานผลการดําเนินงาน

รายไตรมาส 

• การเปดเผยขอมลูตาง ๆ ผานชองทางการสื่อสาร 

ขององคกร 

• เผยแพรขอมลูถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

อยางเทาเทียม 

• การดําเนินงานตอบสนองนโยบายของรัฐ 

และผูถือหุน  

• ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายท่ีกําหนด 

• การจัดการทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ 

• การดําเนินตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

หนวยงานกํากับดูแลภาครัฐ :  

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) 

• การประชุม สัมมนา 

• การพบปะ เขาเยี่ยมในวาระสําคัญ 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีกฎหมาย

กําหนด เปดเผยขอมลูอยางโปรงใส 

• การมีสวนรวมในกิจกรรมและโครงการของภาครัฐ 

อยางตอเน่ือง 

• ปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ/ระเบียบ/ 

ขอบังคับ 

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑการใหบริการและ

กฎระเบียบตามท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโทรคมนาคม 

หนวยงานกํากับดูแลธุรกิจ :  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ

และสังคม 

• การประชุม สัมมนา 

• การพบปะ เขาเยี่ยมในวาระสําคัญ 

• สื่อสิ่งพิมพและชองทางอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

• การเปดเผยขอมลูตาง ๆ ผานชองทางการสื่อสาร 

ขององคกร 

• เผยแพรขอมลูถูกตองตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ

อยางเทาเทียม 

• เปนสถานท่ีดูงานใหกับภาครัฐ 

• ดําเนินงานสนับสนุนแผนแมบทการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาต ิ

• ตอบสนองนโยบายของกระทรวงดจิิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

• ผลิตภณัฑและบริการตอบสนองตามนโยบาย

และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

• ดําเนินงานดานธรรมาภิบาลและ 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

คูคา/ผูสงมอบ • การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ 

• การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของคูคา/ผูสงมอบ 

• การอบรมใหความรู ถายทอดวิธีการดําเนินงาน  

• การประชุมหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

• การสํารวจความพึงพอใจรวมแกไขปญหาของคูคา 

• มีการดําเนินงานดวยหลักธรรมาภบิาล 

• การปฏิบัตติามขอตกลงอยางเปนธรรม 

• การมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการทํางานรวมกัน 

• ไดรับการตรวจรับงานและรับเงินคาสินคา/

บริการถูกตองตามเง่ือนไขในขอตกลง/สญัญา 
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กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
แนวทางการมีสวนรวมและ 

การดําเนินการ 
ความตองการและความคาดหวัง 

ชุมชน/สังคม • การเยี่ยมเยือนชุมชน สํารวจความพึงพอใจ 

ในผลิตภัณฑและบริการ 

• การเขารวมกิจกรรมเพ่ือสังคมขององคกร 

ในโครงการ CSR 

• การสํารวจความคดิเห็นและรับขอรองเรียนตาง ๆ 

• การจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ

การศึกษาของชุมชน 

• การจางแรงงานในทองถ่ิน 

• การรวมกิจกรรม CG และ CSR กับองคกรอ่ืน ๆ 

• โอกาสในการเขาถึงการใชบริการสือ่สาร

โทรคมนาคมเพ่ือการศึกษาเรียนรู การสราง

รายไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

• ดําเนินธุรกิจโดยไมสรางผลกระทบทางลบ 

สูชุมชนและสังคม 

• สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใหไดรับ

บริการสาธารณะไดอยางท่ัวถึง 

• ทบทวน/ปรับปรุงกิจกรรมใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 

ผูบริหารและพนักงาน 

 
 

• กิจกรรมผูบรหิารพบพนักงาน 

• การสื่อสารผานชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ 

• การประชุมของคณะกรรมการบรษัิท 

• การสํารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และ 

ความผูกพันท่ีมีตอองคกร 

• กิจกรรมนิทรรศการเพ่ือความยั่งยนื  

• การอบรมพัฒนาศักยภาพของผูบริหารและ

พนักงาน 

• สงเสริมและพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ 

• สวัสดิการ ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน 

ตามหลักเกณฑท่ีเหมาะสม 

• สถานท่ีทํางาน/สภาพแวดลอมมีความ

ปลอดภัย สรางเสรมิสุขภาพอนามยัท่ีดีในการ

ปฏิบัติงาน 

• การสื่อสารผานชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ 

ลูกคา • การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ เว็บไซต 

www.tot.co.th สื่อสังคมออนไลน 

• การสํารวจความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของลูกคา 

• ชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากลูกคา และ

ติดตามการแกไขปญหา Call Center 1100, 

1177 

• ศูนยบริการลูกคา ทีโอที 

• การปฏิบัตติอลูกคาทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน 

ภายใตเง่ือนไขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

• นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมคณุภาพของผลิตภัณฑ

และบริการ 

• ประสิทธิภาพของโครงขาย/สื่อสญัญาณ 

• สงมอบผลิตภณัฑและบริการท่ีทันสมัย ท่ีมี

คุณภาพดวยราคาท่ีคุมคาเปนธรรม 

• ความรวดเร็วในการติดตามเรื่องรองเรียน 

และแกไขปญหา 

• การปฏิบัตติอลูกคาทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน

และเปนธรรม  

สื่อมวลชน • การแถลงขาว 

• การจัดใหสื่อมวลชนเยีย่มชมโครงการ CSR 

• สนับสนุนกิจกรรมของสื่อมวลชน 

• เขาเยี่ยมในโอกาสวาระสาํคัญ 

• ความคืบหนาการดําเนินงานของบริษัท 

• การจัดแถลงขาวสัมภาษณพิเศษ 

• เพ่ิมมูลคาขาวท่ีไดรับการเผยแพรผานสื่อ

ประชาสมัพันธ 

• สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลน 

• ขอมูลถูกตองครบถวน 

 

http://www.tot.co.th/
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นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

 คณะกรรมการบริษัท ทีโอที  ตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดเห็นชอบนโยบายตอตานการคอรรัปชัน และประกาศนโยบายตอตานทุจริตและคอรรัปชัน  

โดยใหมีผลบังคับใชกับกรรมการบริษัท กรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหาร และพนักงาน ซ่ึงมีหนาท่ีตองศึกษาทํา

ความเขาใจและนําไปเปนแนวทางในการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และคูมือการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

ควบคุม การกํากับดูแล เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปชัน ปลูกฝงใหเกิดวัฒนธรรมการดําเนินธุรกิจอยาง

มีคุณธรรมและโปรงใส (Organization of Integrity) 

 โดยจัดใหมีนโยบายและโครงสรางท่ีกําหนดผูรับผิดชอบในองคกร ปฏิบัติการกํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล

ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ดังนี้ 

 นโยบายท่ี 1 ตอตานคอรรัปชันในทุกรูปแบบ 

 นโยบายท่ี 2 ปกปอง คุมครอง และใหความม่ันใจแกผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูลเก่ียวกับคอรรัปชัน 

 นโยบายท่ี 3 ปลูกฝงจิตสํานึกแกผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติงานดวยความซ่ือตรง สุจริตโปรงใสพรอมรับ

การตรวจสอบ และรวมมือตอตานคอรรัปชัน 

 นโยบายท่ี 4 พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.) 

ใหมีความเห็นอิสระและเขมแข็งสามารถตอตานการทุจริตได 

 นโยบายท่ี 5 กํากับดูแลใหผูกระทําผิดไดรับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ทางแพง และทางอาญาอยางจริงจัง 

 

แนวทางการดําเนินการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

 ทีโอที กําหนดยุทธศาสตรใชเปนแนวทางในการดําเนินการตอตานการทุจริตและคอรรัปชันภายในองคกร 

โดยมียุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางจิตสํานึกความตระหนักและคานิยมของผูบริหาร พนักงาน ใหปฏิบัติหนาท่ีตามหลัก

ธรรมาภิบาล ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของและพัฒนากลไกปองกันตัวและปราบปรามการทุจริต 

และยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของบริษัท โดยมีกรอบแผนงาน

และกิจกรรมสําคัญ ประกอบดวย 

 1. แผนงานสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกหลักสูตรอบรมภายใน และมุงเนนการอบรมและ

พัฒนาตามกรอบแนวทาง พรอมกับการสื่อสารพฤติกรรมพึงประสงคและสิ่งไมควรปฏิบัติอยางตอเนื่อง (Do and 

Don’t) มุงม่ันการสรางจิตสํานึกและไมเปนเหตุแหงการกอใหเกิดการทุจริต 

 2. แผนงานสรางความเชื่อม่ันตอกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกร 

 3. แผนงานเพ่ิมระดับคะแนน ITA  

 

ชองทางการรองเรียนการทุจริตคอรรัปชันหรือแจงเบาะแส 

 การรองเรียนหรือแจงเบาะแสเก่ียวกับผูบริหาร และพนักงาน ทีโอที  ท่ีกระทําการหรือเก่ียวของกับการ

กระทําทุจริตในองคกรหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาผูบริหาร และพนักงานกระทําการทุจริต โดย ศปท. ทีโอที จะรักษาขอมูล

และเอกสารหลักฐานทุกประการเปนความลับอยางท่ีสุดและดําเนินการอยางรัดกุม ท้ังนี้ ผูรองเรียนตองแจงขอมูล 
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ท่ีเปนความจริง ไมกลาวหาผูอ่ืนโดยไมมีหลักฐานท่ีชัดเจนเพียงพอ ศปท. ทีโอที จะไมรับพิจารณาการรองเรียน/กลาวหา

ท่ีไมระบุพยานหลักฐานชัดแจงพอท่ีดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได รวมถึงขอรองเรียนเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑหรือ

การใหบริการ  

 โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแส พรอมชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท 

สงมายังชองทางรับเรื่อง 

1. ทางจดหมายปดผนึก  :  ศปท. ทีโอที  

89/2 ชั้น 1 อาคาร 3 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ  

ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210  

โทร. 0 2575 5073 

2. ทางอีเมล : totantic@tot.co.th   

 ผูรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันหรอืแจงเบาะแสคือผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของ ทีโอที ท้ังนี้ไมวา

จะแจงดวยวิธีใด ผูรองเรียน ผูใหขอมูล ผูเปนพยาน หรือผูท่ีเก่ียวของกับการรองเรียนจะไดรับการปกปองและ

คุมครองสิทธิตามกฎหมายตามแนวทางท่ี ทีโอที ไดกําหนดไว 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 ทีโอที กําหนดเปนแผนงานใหสอดรับยุทธศาสตรท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตของบริษัท สอดคลองตามหลักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ตามลําดับข้ันตอนการทํางาน ดังนี้ 

 1. เปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางและการใชงบประมาณ 

 2. ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการ (Service Standard Operation Procedure-Service Sop) 

 3. ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องรองเรียนบริการ ทีโอที 

 4. สื่อสารนโยบายตอตานคอรรัปชันป 2558 และ No gift Policy 

 5. สรางวัฒนธรรมคุณธรรม โดยการสงเสริมคุณธรรมการบริหารงานบุคคล 

 6. การตั้งงบประมาณ มีคูมือการจัดทํางบประมาณ Workflow ข้ันตอนท่ีโปรงใส และทุกหนวยธุรกิจ สายงาน/

สํานัก ข้ึนตรงกรรมการผูจัดการใหญ เปดเผยรายงานการใชจายงบประมาณผานเว็บไซตสายงาน/สํานัก ทุกเดือน 

 7. สื่อสารการใหสินบน เจตจํานงสุจริตใหคูคา 

 8. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหลักสูตรเทคนิคการสืบสวน

สอบสวนและการดําเนินการทางวินัย 

 9. สรางเครือขายการปองกันการทุจริต (Whistle Brower’s) 

 นอกจากนี้ ไดเปดเผยการใชจายงบประมาณอยางคุมคา : งบลงทุน และงบทําการ โดยมี Workflow/การ

แสดงข้ันตอนการขอและจัดสรรงบประมาณ และเปดเผยรายงานการใชงบประมาณผานเว็บไซตสายงาน/สํานัก 

ทุกเดือน เปนผลใหระดับคะแนน ITA ของ ทีโอที มีคะแนนผานเกณฑประเมินสูงถึง 89.46 คะแนน 
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ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

กรรมการบริษัท  5 คน กําหนดทบทวนหลักการและแผนงานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ 

ขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนใหขอคิดเห็น โดยกําหนดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง และรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบและพิจารณาผลการดําเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ 

ประกอบดวย ผูแทนจากสายงานทําหนาท่ีชวยเหลือสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงของการดําเนินงานในแตละเรื่อง 

พรอมแตงตั้งคณะทํางาน TOT CSR ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและ

สิ่ งแวดลอม ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่ งแวดลอม พรอมกับสื่อสารขอมูลการดําเนินงาน 

แกพนักงานและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ  
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            โครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาสูความย่ังยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผดิชอบขององคกร 

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

กรรมการผูจดัการใหญ 

 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหาร 

ความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

 

คณะอนุกรรมการ 
กํากับดูแลกิจการท่ีด ี

คณะอนุกรรมการ 
ดานความรบัผิดชอบขององคกร

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

คณะทํางาน  
TOT CSR 
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ตัวช้ีวัดดานการพัฒนาความย่ังยืน 

 

ตัวชี้วัดหลัก 
เปาหมาย 

ป 2564 

 

ป 2563 ป 2562 ป 2561 

แผนงานการใหบริการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ต

ประชารัฐ) 1 และเน็ตชายขอบ 

1,790 

ลานบาท 

2,200  

ลานบาท 

4,880 

ลานบาท 

6,486.40 

ลานบาท 

ความครอบคลุมของการใหบริการบรอดแบนด 

ของจํานวนหมูบานท่ัวประเทศ 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

90%  

 

ระดับความพึงพอใจตอการแกไขเรื่องรองเรียน 2 

และคาใชบริการ (ระดับคะแนน 5) 

3.50 4.54 4.29 4.07 

ระดับความรับรูและเขาใจวัฒนธรรมองคกร ความพึงพอใจ

และความผูกพันของพนักงาน 

 (ระดับคะแนน 5) 

4.10 3.85 3.80 

 

3.74 

พนักงานท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัล 

80%  78% 92% 99.20% 

การบริหารจัดการพลังงาน การบรหิารจัดการนํ้า และ 

ขยะมูลฝอย (สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ) 

100% 100% 100% 100% 

การลดใชกระดาษ (e-Bill)  25 ตัน 23 ตัน 19.50 ตัน 14.25 ตัน 

โรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน CSR 3  31,630 แหง 31,622 แหง 31,615 แหง 31,601 แหง 

ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาความรูดาน ICT และยกระดับ 

เศรษฐกิจของชุมชน4 

126 ชุมชน 118 ชุมชน 111 ชุมชน 97 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 1. การใหบริการแผนงานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

(เน็ตประชารัฐ) ดวยการวางโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแกวนําแสง 

(FTTx) 24,700 หมูบานท่ัวประเทศ และการใหบริการเน็ตชายขอบ  

 2. การประเมินระดับความพึงพอใจตอการแกไขเรื่องรองเรียนท่ีมีตอคุณภาพบริการและคาใชบริการ 

ผานชองทาง TOT e-Service 

 3. โรงเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน TOT Young Club และแผนงานสุขศาลาพระราชทาน  

 4. ชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนพัฒนาความรูทางดาน ICT และดิจิทัล ตามแผนงาน TOT Young Club 

ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตอยอดการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจผานระบบการซ้ือขายออนไลน TYC 

e-Commerce สรางเครือขายชุมชนตนแบบ และชุมชนตามแผนงานสุขศาลาพระราชทาน สนับสนุน 

ใหใชบริการ Telemedicine ในการพัฒนาระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาบุคลากร 

ยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข ใหการปรับปรุงบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร และอุปกรณสื่อสารผานเทียม IP-Star  
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การพัฒนาความย่ังยืนของเรา 

 ทีโอที มุงหวังใหกระบวนการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทดวยการสรางความสอดคลองอยางสมดุลใน 3 มิต ิ

ดานเศรษฐกิจ ดวยการใชความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ไปสูการสรางคุณคาซ่ึงเปนเปาหมาย

สูงสุดไมเพียงแคการแสวงหากําไร แตเปนการสรางประโยชนและคุณคารวมกันของบริษัทตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ทุกกลุม ดานสังคม โดยการดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมและดิจิทัลอยางมีจริยธรรมภายใตการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและยึดม่ันในความรับผิดชอบตอสังคม รวมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมใหดียิ่งข้ึน และ

ดานสิ่งแวดลอม ท่ีตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรรมชาติ ดวยการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคาและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ นําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนและม่ันคง 

 

นวัตกรรมของเรา 

ปจจุบันความทาทายของธุรกิจโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล นวัตกรรมเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและจําเปน

ตอธุรกิจเปนอยางมาก ทีโอที จึงสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรมตามพันธกิจ และคานิยม 

ท่ีมุงเนนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสรางประโยชนแกสังคม ดวยตระหนักวา

ความสามารถดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมีสวนชวยปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ สราง

ผลิตภัณฑหรือบริการใหมท่ีหลากหลายรองรับความตองการใชงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจประเภทตาง ๆ ของประเทศ นอกจากนี้ นวัตกรรมยังชวยเพ่ิมผลตอบแทนในการประกอบธุรกิจซ่ึงเปนเครื่องบงชี ้

ถึงการเติบโตกาวหนาขององคกร 

 

แนวทางการสรางการเติบโตดวยนวัตกรรม 

การสรางนวัตกรรมท่ีชวยปรับปรุงผลิตภัณฑและคุณภาพบริการใหเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เปนเปาหมายสําคัญของการสรางนวัตกรรม จากการศึกษาวิเคราะห 

ความตองการฝายวิจัยและพัฒนาไดพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 

ดวยบริการบรอดแบนดอินเทอรเน็ตความเร็วสูงรองรับในพ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ัวประเทศ จากแผนงาน

ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) และเน็ตชายขอบ 

จึงไดตอยอดนวัตกรรมดวยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาเปน Digital Solution สรางระบบ Smart Farm 

ผานแอปพลิเคชันสําหรับผูใชงานบริการบรอดแบนดภาคเกษตรกรรม ไดใชงานตามความตองการ เชน ระบบ

ควบคุมโรงเรือน อาทิ วัดคาความชุมชื้นในดิน ปริมาณธาตุอาหารในดิน ความเขมแสงเพ่ือการใหน อัตโนมัติ 

ปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการปลูกพืชแตละชนิด หรือการใชงานแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ  เชน ระบบการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําในบอเลี้ยง อาทิ กุงขาว กุงกามกราม ปลาเศรษฐกิจ ระบบฟารมปศุสัตว ฟารมไก สุกร โคเนื้อ และโคนม  

 

การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา 

ฝายวิจัยและพัฒนามุงเนนการคิดคนและสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ 

ใหนํามาสูการสรางรายได ลดคาใชจายตนทุนการดําเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ  

คิดคนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและประโยชนสาธารณะ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
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เพ่ือรองรับการสรางรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสถานการณในปจจุบัน 

เชน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา แบงไดเปน  

1. นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน (สรางรายได ลดคาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ) 

• บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจโทรคมนาคม 

• วิจัยและพัฒนาจัดทําระบบ Solar Monitoring และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา

จากแสงอาทิตยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของแผง PV (Photovoltaic)  

• ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ (Queuing Management) พรอมระบบประเมินความพึงพอใจของลูกคา 

เปนระบบท่ีอํานวยความสะดวก ในการการจัดเรียง คัดกรอง พรอมจัดเก็บและรวบรวมสถิติ 

การเขาใชบริการในแตละชวงเวลา แลวนําขอมูลท้ังหมดมาประมวลผลในเชิงภาพหรือกราฟ โดยใช

รูปแบบ Digital Touch Point สําหรับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา ปจจุบันไดนําไป 

ใชงาน ณ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที จํานวน 130 สาขาท่ัวประเทศ สามารถลดคาใชจายไดมากกวา 

13 ลานบาท/ป   

• เครื่องมือสนับสนุนบริการบรอดแบนด (เครื่องมือรองรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานสาย

ทองแดง/สายใยแกวนําแสง) เปนนวัตกรรมท่ีจัดทําใหพนักงานในพ้ืนท่ีนําไปใชตรวจสอบคุณภาพ

ขายสายเพ่ือลดระยะเวลาในการติดตั้งบํารุงรักษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการบรอดแบนด 

• สายเคเบิลใยแกวนําแสงทนไฟ/สายเคเบิลกันสัตวกัดแทะ นําไปติดตั้งใชงานในพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพความม่ันคงของโครงขายและการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคมอยางตอเนื่อง 

• หุนยนตคนหาตําแหนงสายใยแกวนําแสงชํารุด (Optical Fault Finder Robot) เปนนวัตกรรมท่ี

พัฒนาข้ึนเพ่ือลดอุปสรรคในการตรวจแกเคเบิลใยแกวนําแสง 

2. นวัตกรรมเพ่ือสังคมและประโยชนสาธารณะ 

• ตูแบงปนหรือตูปนสุข โดยใหผูประสงคจะบริจาคสิ่งของเครื่องใชสําหรับการอุปโภคบริโภคนําไปวาง

ภายในตู โดยผูท่ีขาดแคลนสามารถนําสิ่งของเครื่องใชในการอุปโภคบริโภคท่ีตรงกับความตองการ 

ไปใช เปนการสรางความสุขท้ังผูใหและผูรับ  

• ตนแบบตูตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Test Station) ทีโอที ไดติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศพรอมพัดลมดูดอากาศ ไมโครโฟนไรสายและลําโพง เพ่ือชวยปองกันและอํานวย

ความสะดวกใหแกบุคลากรทางการแพทยในการตรวจรักษาผูเขามารับบริการ 

• ตูโทรศัพทสาธารณะ ปรับเปลี่ยนและพัฒนาเปนตูชารจแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย ภายใตโครงการ “MUEG Mobile Battery Charger” เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ใชประโยชนแกผูปวย และผูมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราช ณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ตูสําหรับสูบบุหรี่ (Smoking Booth) พรอมท่ีนั่ง ท่ีสําหรับประจุไฟฟาโทรศัพทเคลื่อนท่ีจากพลังงาน

แสงอาทิตยและพัดลมดูดควัน เปนสถานท่ีรองรับผูสูบบุหรี่โดยฉพาะเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ 

จากควันบุหรี่ ลดขยะมูลฝอยจากกนบุหรี ่
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• ตูอาบน้ํา (Shower Booth) โดยนําไปใหบริการสาธารณะตามชายหาด ใหบริการในพ้ืนท่ีภัยพิบัติ 

ท่ีตองการสิ่งอํานวยความสะดวก มีสถานท่ีในการอาบน้ําท่ีเปนการสวนตัว 

• ตูซอมจักรยาน (Bike Repair Station) โดยรวมเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตอการบํารุงรักษา 

ซอมแซมจักรยาน 

3. นวตักรรมเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการใหบริการของ ทีโอที 

• การพัฒนารูปแบบบริการอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งเพ่ืองานวิจัยพัฒนา (Internet of Things for 

Research & development Platform : IRD Platform)  

• โครงการเมืองปลอดภัย ชุมชนสะดวกสบาย (Smart Community : Smart Living) 

• โครงการวิจัยและพัฒนาดานอวกาศ (Space Program) ภายใต โครงการพัฒนานวัตกรรม 

ดานเทคโนโลยีอวกาศดาวเทียมวงโคจรต่ํา (Low Earth Orbit : LEO) โดยนํานักเรียนจากแผนงาน 

TOT Young Club เขารวมพัฒนาโปรแกรมสําหรับใชในการทดสอบอุปกรณรองรับการเก็บขอมูล

สภาพแวดลอมของระบบท่ีจะใชในการทดสอบสงไปยังชั้นอวกาศ นําไปสูการใหบริการอินเทอรเน็ต 

บรอดแบนดผานดาวเทียมวงโคจรต่ํา บริการเกตเวยภาคพ้ืนดิน บริการ Space IDC และบริการ 

Space Digital Platform ของ ทีโอที  

• โครงการพัฒนาระบบการแพทยระยะไกล (Remote Medical Direction) โดยใชเทคโนโลยี 

5G/IoT และติดตั้งอุปกรณภายในรถฉุกเฉินระดับสูงเพ่ือสงสัญญาณชีพ ภาพวิดีโอจากเครื่องมือ

แพทยผานเครือขายระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีมาเก็บไวยังระบบประมวลผลแบบคลาวด (Cloud 

Computing)  จากรถพยาบาลมายังแพทยอํานวยการ เพ่ือใหแพทยอํานวยการสามารถเรียกดูขอมูล

และใหคําวินิจฉัยสั่งการเจาหนาท่ีกูชีพ ณ จุดเกิดเหตุหรือบนรถพยาบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ สามารถนําบริการดานอ่ืน ๆ ของ ทีโอที ประกอบการใหบริการระบบสงตอผูปวยได เชน 

บริการ Cloud สําหรับระบบการแพทยฉุกเฉิน, SIP Trunk, SMS Gateway, SIM Card, Leased Line 

Internet  

 

การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

• งานเผยแพรนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดการนําไปใชงานรวมถึงเกิดการพัฒนาตอยอดของนวัตกรรม และนําไป

ประกอบการจัดทํา Solution รวมกับบริการหลักของ ทีโอที 

• การนําผลงานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเขารวมจัดแสดงนิทรรศการกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกเพ่ือสงเสริมภาพลักษณใหกับองคกร 

• การนํานวัตกรรมเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของนวัตกรรม 

เชน รางวัลเลิศรัฐ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเดน รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 

• การนํานวัตกรรมไปเปนสวนหนึ่งของการรับรองมาตรฐาน “ศูนยราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC)” ของศูนยบริการลูกคา ทีโอที   
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ผลงานและรางวัลนวัตกรรม 

  การดําเนินงานภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางนวัตกรรมสนับสนุนการใหบริการและดานอ่ืน ๆ  

ท่ีสําคัญ   

1. ดําเนินการสนับสนนุการใหบริการของ ทีโอที 4 แผนงาน 

• แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณดานโครงขายอุปกรณปลายทาง 

• แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณโทรคมนาคม  

• แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณดานอุปกรณตอนนอก 

• แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบดานโครงขายอุปกรณปลายทาง 

2. การขยายผลตอยอดนํานวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใชงาน 

• ติดตั้งระบบคิว (Queuing Management) พรอมชุดประเมินความพึงพอใจใหกับศูนยบริการลูกคา 

ทีโอที จากป 2562 จํานวน 35 แหง เพ่ิมเติมไดจํานวน 29 แหง  

• พัฒนาระบบคิวอัตโนมัติ (TOT Smart Q) ออกแบบและจัดทําเปนระบบคิวแบบสัมผัส (Q Touch 

Screen) รองรับการพัฒนาทําธุรกรรมใหหลากหลายบริการ และประเมินความพึงพอใจไดรวดเร็ว 

• ขยายผลตอยอดนวัตกรรมอุปกรณปองกันไฟกระโชก AC Line Surge Protector เปน AC Line 

Surge Protector for Rack 19” ซ่ึงมีการผลิตเพ่ือรองรับการใชงาน 900 ตัว ไปยังสวนเทคนิคบริการ 

นครหลวงท่ี 3 จังหวัดอางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดตราด จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต 

• ใหการสนับสนุนอุปกรณแจงเตือนเหตุเสียอุปกรณระบบการกําลังของชุมสาย (Reporting Power 

Alarm System : RPAS) เพ่ือสนับสนุนการใหบริการระบบสื่อสัญญาณ ระบบโครงขายหลัก 

สามารถทํางานอยูได กรณีระบบการกําลังเกิดเหตุขัดของสงผลใหระบบตาง ๆ ขางตนไมสามารถ

ทํางานได อุปกรณแจงเตือนเหตุเสีย อุปกรณระบบการกําลังใชบอรดไมโครคอนโทรลเลอรรับขอมูล

จากเซนเซอรตาง ๆ แลวสงขอมูลใหเซิรฟเวอรผานโปรโตคอล SNMP ซ่ึงแสดงผลผานเว็บไซตและ

แจงเตือนผาน SMS หรือแอปพลิเคชัน Line จากป 2562 จํานวน 40 ชุมสาย โดยติดตั้งเพ่ิมเติม

จํานวน 9 ชุมสาย ไดแก ชุมสายแมเมาะ จังหวัดลําปาง  ชุมสายบอสราง จังหวัดเชียงใหม 

ชุมสายปาสัก จังหวัดลําพูน ชุมสายอาวสลัด / ชุมสายเกาะกูด / ชุมสายเขาสมิง จังหวัดตราด 

ชุมสายทาสัก จังหวัดอุตรดิตถ  ชุมสายชอแฮ จังหวัดแพร และชุมสายสันติสุข จังหวัดนาน 
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3. พัฒนาความรวมมือกับพันธมิตร 

• การไฟฟาสวนภูมิภาค : การตกลงใหความรวมมือในการใหบริการตรวจสอบเพ่ือการตรวจรับ 

คอนเหล็กเคลือบฉนวน ซ่ึงกอใหเกิดรายไดหลักของฝายวิจัยและพัฒนาคิดเปนรอยละ 85 ของ

รายไดในป 2563 

• บริษัท มิว สเปซ แอนด แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด : การใหความรวมมือสนับสนุนโครงการศึกษา

และวิจัยเทคโนโลยีดานอวกาศ โดยดําเนินการออกแบบและจัดทําอุปกรณจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 

ในสภาวะข้ึนสูอวกาศของยานขนสงทางอากาศ New Shepard Mission NS-13 พรอมบันทึกคา 

Flight Control จาก Capsule ของบริษัท 
 

 
 

• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร : การให

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาอุปกรณ EIB และระบบรับสงขอมูลผูปวยบนรถฉุกเฉินระดับสูงไปยังแพทย

อํานวยการเพ่ือวินิจฉัย และออกแบบ Enterprise Architecture นําเสนอเปน Guideline ใน APT 

Standardization Program (ASTAP) สําหรับเปนแนวทางการดําเนินงานดานการแพทยฉุกเฉิน 

ในยุคดิจิทัล เพ่ือขยายผลโครงการ Remote Medical Direction ไปยัง 60 จังหวัด 

• สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) : การใหความรวมมือ

ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 5G ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) พัฒนาการใชโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล รองรับการใหบริการเทคโนโลยี 5G  

แกภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการภาคเอกชน ดานพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด และดานพัฒนาชุมชนโครงการเมืองอัจฉริยะบานฉาง   
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• บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) : การใหความรวมมือเพ่ือพัฒนา Internet of Energy ดวยเทคโนโลยี 

5G เพ่ือนําเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใชในการบริหารจัดการพลังงานสะอาดรวมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลอ่ืน ๆ อาทิ Blockchain AI ฯลฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดบนเครือขาย 5G 

• บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด : การใหความรวมมือนําเทคโนโลยีเครือขาย 5G เทคโนโลยี AI  

เทคโนโลยี (IoT)  มาประยุกตใชในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาท่ีมี

คุณภาพซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเปนโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Factory) ในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

 

2) มิติส่ิงแวดลอม 

การคํานึงถึงส่ิงแวดลอมของเรา 

          ทีโอที กําหนดแนวทางและนโยบายการดําเนินธุรกิจขององคกรใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม และสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในกระบวนการ CSR in Process ท่ีมี

ประสิทธิผลสอดคลองกับมาตรฐานสากล ISO 26000 โดยการพัฒนาผลิตภัณฑบริการและออกแบบการปฏิบัติงาน

ท่ีใชทรัพยากรทุกประเภทอยางคุมคาและรักษาสิ่งแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอม      

 

การจัดซ้ือจัดจางและความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

 ทีโอที มีการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนมาตรฐานสากล และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอองคกรดวยมาตรฐานการบริการ แนะนําการเลือกใชงานอุปกรณ และจัดทําขอกําหนดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในบริษัทใหมีมาตรฐาน โดยการจัดทําขอกําหนดและเง่ือนไขการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือจัดหาอุปกรณดาน IT ซ่ึงมี

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอม นอกเหนือจากคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ  อีกท้ัง

สงเสริมการพัฒนาเผยแพรเทคโนโลยี ท่ีประหยัดพลังงาน (Energy Star) การรักษาสิ่ งแวดลอม (EPEAT) 

เรื่องสารพิษท่ีเปนอันตราย (RoHs : Restriction of Hazardous Substances) ดวยการลด/เลิกใชวัสดุท่ีสงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอมสงผลตอปญหามลพิษ เพ่ือสรางประโยชนรวมท้ัง ทีโอที คูคา และสังคมรวม โดยพิจารณา

ปจจัยดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 การจัดหาและใชทรัพยากรดาน IT อยางมีประสิทธิภาพปลอดภัยลดการกอใหเกิดมลพิษและการสราง

ผลกระทบเชิงลบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดแก 

1. Green Technology โดยการกําหนดใน TOR ดวยขอความท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับ Green Technology 

คิดเปน 100% ดวยขอความ “คอมพิวเตอร อุปกรณตอรวม และอุปกรณเครือขายท่ีเสนอหากมีคุณสมบัติหรือใช

แนวคิด Green Technology ใหผูเสนอราคาเสนอเอกสารรับรองจากบริษัทผูผลิตอ่ืนพรอมเอกสารเสนอราคา”   

2. มาตรฐานดานความปลอดภัยและไฟฟา กําหนดขอความมาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐาน 

เพ่ือสิ่งแวดลอม ไดแก มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา มาตรฐานการปองกันการรบกวนทางคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

(EMC) ของสถาบันระดับประเทศ หรือกลุมประเทศ เชน Underwriter Laboratories (UL), Canadian Standard 

Association (CSA), Federal Communication Commission (FCC) 
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3. มาตรฐานการใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ (Software License) ในองคกร มีการบริหารจัดการซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์เริ่มจากกระบวนการจัดซ้ือ กําหนดบทบาทและหนาท่ีเรื่องการใชงานและติดตั้งซอฟตแวรท่ีตรวจสอบไดโดย

ระบบขององคกร ไดแก ระบบการติดตั้งซอฟตแวร การตรวจสอบความถูกตองของจํานวน Software License ท่ีถูกตอง

ตามจํานวนพนักงานท่ีใชงานจริง  การควบคุมสัดสวนการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์กับจํานวนท่ีซ้ือมา ปองกัน 

การใชงานเกินจํานวนสิทธิจริงท่ีซ้ือ การจัดทําระเบียนการใชงาน Software Inventory และ Hardware Inventory 

และการติดตามซอฟตแวรท่ีติดตั้ง ใชซํ้า หมดอายุ และจํานวน Hardware ท่ีไมไดใชงานเพ่ือใชประกอบการ

พิจารณานําซอฟตแวรลิขสิทธิ์มาใชงานใหม 

 

การนํา ICT มาใชในการดําเนินงาน 

ทีโอที สรางความเขาใจและความตระหนักถึงนโยบายดานสิ่งแวดลอมกับผูบริหารและพนักงานผานชองทาง 

การสื่อสารภายใน โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาดําเนินการในการติดตอสื่อสารภายในองคกร การจัดเก็บ

เอกสาร การใชกระดาษอิเล็กทรอนิกสเพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษอยางเปนรูปธรรม การใช QR Code แทนการ

แจกเอกสาร/คูมือ บนใบแจงหนีค้าใชบริการ (e-Bill) พรอมกับเลือกใชกระดาษท่ีไมเปนพิษตอสิ่งแวดลอม และสราง

จิตสํานึกการใชกระดาษมากกวา 1 หนา (Reuse) ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงาน ณ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที 

ในนครหลวงและภูมิภาคดวย เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดการใชกระดาษ เปนการชวยลดการปลอย

พลังงานและของเสียจากการผลิตกระดาษทดแทน ลดการตัดตนไม และชวยลดคาใชจายในการใชทรัพยากร

สิ้นเปลือง  

ใบแจงหน้ีคาใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Bill) ท่ีลดปริมาณการใช 
 

 
 

นอกจากนี้ ทีโอที ไดเปดใชงานโครงการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ใบรับอิเล็กทรอนิกส 

(e-Tax Invoice/e-Receipt) เพ่ือให เปนไปตามแผนยุทธศาสตร National e-Payment ของรัฐบาล ในวัน ท่ี 

30 กันยายน 2563 ตามขอกําหนดรูปแบบของกรมสรรพากร และมาตรฐานท่ีสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(สพธอ.) กําหนด โดยใหบริการระยะแรกสําหรับลูกคาท่ีชําระเงินตามใบแจงคาใชบริการของ ทีโอที ผาน TOT 

e-Service และจะจัดสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแกลูกคาทาง e-mail และ SMS การดําเนิน

โครงการไดลดข้ันตอนการพิมพใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีและการจัดสงทางไปรษณียแกลูกคา จํานวน 

80,000 ฉบับ/เดือน ลดคาใชจายได จํานวน 400,000 บาท/เดือน  

จากการดําเนินการในระยะแรกสามารถรองรับปริมาณการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของลูกคาท่ีมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องและประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทีโอที ไดจัดเตรียมความพรอมของขอมูลในระบบ CRM 

เพ่ือเปดใหบริการแกกลุมลูกคาทุกภาคสวนตอไป 
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การบริหารจัดการพลังงาน 

 ทีโอที  ตระหนักถึงการใชพลังงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองคกร โดยจัดใหมี

คณะทํางานดําเนินการดานอนุรักษพลังงานและจัดการพลังงาน สอดคลองตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 เพ่ือควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินการจัดการพลังงานตามข้ันตอนท่ี

กฎหมายกําหนด  และประสานงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กําหนดมาตรการดานการ

อนุรักษพลังงานและจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  พรอมกับจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกผูบริหารและ

พนักงานใหเขาใจและรวมมือปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษพลังงานภายในองคกร  เชน การลดใชพลังงานและใช

พลังงานใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังในการใชน้ํา ไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เครื่องใชสํานักงาน รถยนต และน้ํามัน

เชื้อเพลิง ซ่ึงเปนการชวยลดใชทรัพยากร ลดตนทุนในการใชพลังงาน ลดปริมาณกาซเรือนกระจก  

 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและน้ําเสีย 

ทีโอที ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการน้ําท้ังทางปริมาณและคุณภาพ โดยการประชาสัมพันธ

และสงเสริมใหพนักงานรวมมือกันดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานการอนุรักษและการใชน้ําอยางรูคุณคาดวยวิธีการลด 

การใชอยางพอเพียง และการนํากลับมาใชใหมอยางเหมาะสม ตามหลักการจัดการทรัพยากรน้ํา 3R คือการลดการใช 

(Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และการนํากลับมาใช (Recycle) เพ่ือใหเกิดประโยชนตอความสมดุลของแหลงน้ํา

ธรรมชาติและความยั่งยืนของระบบนิเวศ 

การรณรงคสรางจิตสํานึกการใชทรัพยากรน้ําในชีวิตประจําวันใหเกิดความคุมคาใหแกผูบริหาร และ

พนักงาน รูจักประหยัดการใชน้ําอยางเปนรูปธรรมและวัดผลได เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ําท่ีอาจเกิดข้ึน 

พรอมสงเสริมใหมีการติดตั้งอุปกรณประหยัดน้ําในอาคารสํานักงาน และจัดทําแผนงานตรวจสอบและเปลี่ยน 

ทอน้ําประปา อุปกรณ มาตรวัดน้ําประปาท่ีชํารุดเสื่อมสภาพ เพ่ือปองกันและลดปริมาณน้ําสูญเสียในระบบ 

นอกจากนี้อาคารสํานักงานภายในสํานักงานใหญ แจงวัฒนะ มีการจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียตามเทศบัญญัต ิ

การบริหารจัดการน้ํา และจัดการน้ําเสียจากอาคารสํานักงานไปยังเครื่องบําบัดน้ําเสียของอาคาร กอนนําน้ํ า 

ท่ีผานกระบวนการบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานน้ําท้ิงท่ีปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพอนามัย กลับไปใชประโยชน 

อีกครั้ง ทดแทนการใชน้ําประปาและลดปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ แบงเปน 

1. การบําบัดน้ําเสียจากอาคารสํานักงานเขาสูกระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพแบบใชอากาศ

ออกซิเจนเพ่ือนําน้ําเสียคุณภาพดีท่ีผานกระบวนการบําบัดแลวกลับมาใชงาน สงผลใหมีการนําน้ําท่ีผานกระบวนการ

กลับมาใชใหม จํานวน 20,000 ลิตร/วัน สําหรับใชรดน้ําตนไม สนามหญา ภูมิทัศนโดยรอบอาคารสํานักงาน 

สถานท่ีเพาะชําตนไม ลางพ้ืนผิวถนน ทางเดิน และสํารองใชในการดับเพลิง  
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2. การควบคุมคุณภาพและการจัดการน้ําท้ิงผานกระบวนการการบําบัดทางกายภาพ โดยใชตะแกรง 

ดักขยะ ถังดักกรวดทราย ไขมันและน้ํามัน และถังตกตะกอน แยกเอาสิ่งเจือปนตาง ๆ ออกจากน้ําเสีย นอกจากนี้ 

ไดติดตั้งฝาทอระบายน้ําแบบเปด-ปดทุก ๆ 4 เมตร เพ่ือนําขยะตะกอน ของเสีย ไขมัน ไปท้ิงเปนการชวยลดปริมาณ

ของเสียท้ังหมดท่ีปนเปอนอยูในน้ําเสียเพ่ือปองกันผลกระทบตอแหลงน้ําธรรมขาติและการใชประโยชนของชุมชน 

  

การบริหารจัดการไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เครื่องใชสํานักงาน รถยนต น้ํามันเช้ือเพลิง  

 ทีโอที และการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ “บริหารพลังงาน 

ในองคกร และธุรกิจดิจิทัล” เพ่ือพัฒนาทางดานธุรกิจพลังงาน สนับสนุนการใชพลังงานสะอาดท้ังในดานการผลิต

พลังงานไฟฟา การบริหารจัดการพลังงานใหมีประสิทธิภาพ พรอมรวมศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงาน  โดยนํา

เทคโนโลยีมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการใชพลังงาน 
 

 
 ทีโอที ตระหนักดีวานอกเหนือจากการสํารวจ ออกแบบ และกําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การกําหนด

คุณสมบัติอุปกรณ การจัดหาและการไดรับอุปกรณไฟฟาใหมท่ีมีประสิทธิภาพทดแทนไวใชงานท่ีเหมาะสมเพ่ือลด

การใชพลังงานไฟฟา ซ่ึงสงผลประโยชนสูงสุดตอการใชพลังงานโดยรวม ท่ีสําคัญคือเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก

ท่ีปลอยเนื่องจากอัตราการใชพลังงานไฟฟา และลดงบประมาณดานการบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา ทีโอที จึงรณรงค

ใหพนักงานรวมมือปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษพลังงาน ลดการใชพลังงานภายในองคกรและใชพลังงาน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังไฟฟา เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เครื่องใชสํานักงาน รถยนต น้ํามันเชื้อเพลิง ดังนี้ 

1. ไฟฟาแสงสวางภายในอาคารสํานักงาน และศูนยบริการลูกคา ทีโอที เปด/ปด เวลา 07.45 - 17.00 น. 

และเวลา 12.00 - 13.00 น. โดยแยกสวิตชควบคุมการเปด/ปด เฉพาะบริเวณท่ีจําเปนตอการใชงาน 

• การตั้งเวลาเปด/ปดไฟถนน ไฟทางเดิน ไฟสองสวางอาคารสํานักงาน ไฟสองสวางอาคาร/สถานท่ี

จอดรถ ไฟปายรอบอาคารสํานักงาน  

• การตรวจเช็คและจดโหลดหมอแปลง หอง UPS เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 

• การตรวจสอบและทดสอบการทํางานเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 

ของอาคาร ระบบไฟฟาแรงสูง 115 KV ระบบ Control Relay หมอแปลง ไฟฟาแรงสูง 115 KV/12KV 

แบตเตอรี่ท่ีจายไฟ Control DC125V ระบบสกาดา 

 2. การเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนตมาใชหลอดไฟ LED แทน พรอมติดตั้งแผนสะทอนแสงเพ่ือชวยให

แสงสวางจากหลอดไฟ LED กระจายไดอยางเต็มประสิทธิภาพชวยลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคารสํานักงาน 

ทางเดิน อาคาร/สถานท่ีจอดรถ   
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 3. การเปด/ปดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสํานักงานในและกอนเวลาเลิกงาน  07.30 - 16.30 น. 

การปรับต้ังอุณหภูมิท่ี 25 องศาเซลเซียส และการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาเพ่ือใหทํางานอยาง

เต็มท่ี ชวยลดการใชกระแสไฟฟาจากเครื่องปรับอากาศ  ดังนี้ 

• การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนงาน ลางทําความสะอาดฟลเตอร เติมสารเคมี ปองกัน 

การเกิดตะไครน้ําและตะกรันในระบบ Cooling Tower 

• การตรวจเช็คตามระยะเวลา กระแสของเครื่องปรับอากาศทอสงลม น้ํายา 

• ดูแลตรวจสอบและทดสอบการทํางานเครื่องปรับอากาศระบบ Chiller เครื่องปรับอากาศระบบ 

Splite Type ระบบ Air Handling Unit (AHU) 

 4. การรณรงคใหพนักงานใชบันไดข้ึนลงชั้นเดียวแทนการใชลิฟต หยุดรอผูใชลิฟตท่ีตองการข้ึนลงลิฟต

พรอมกัน และกําหนดใหแตละอาคารสํานักงานปดใหบริการลิฟตในชวงเวลาท่ีมีการใชงานนอยและไมเรงดวน 

 5. การใชโปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและโนตบุก 

ภายในอาคารสํานักงาน โดยตั้งใหปดจอภาพเม่ือไมมีการใชงาน (Standby Mode) เลือกเครื่องใชสํานักงานท่ีมีคา

การประหยัดพลังงาน (Energy Star) และการรักษาสิ่งแวดลอม (EPEAT) รวมถึงถอดปลั๊กอุปกรณ/เครื่องใช

สํานักงานทุกครั้งเม่ือไมไดใชงาน 

 6. การใชรถยนตเชาและรถยนตท่ีเปนทรัพยสินของ ทีโอที ตามนโยบายประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  

• เชาใชรถยนตขนาด 1,200 ซีซี (Eco car) เพ่ือลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันและการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด 

• ใชน้ํามันแกสโซฮอล 91 และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว B20, B10 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและ

ลดมลพิษทางอากาศ 

• ใชบัตรเติมน้ํามันของธนาคาร (Fleet Card) 

 7. การรณรงคใหพนักงานในสํานักงานใหญ แจงวัฒนะ เดินทางมาปฏิบัติงานโดยใชรถบัส/รถตูบริการ

รับสง แทนการใชรถยนตสวนตัว 

 

การลดคาใชจายดานพลังงาน 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําสามารถประหยัดการใชน้ําประปา ณ สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ โดยลด

ปริมาณการใชน้ําประปาไดรอยละ 10 เปรียบเทียบกับความตองการใชน้ําประปาเพ่ิม 

2. การทดลองติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย (Solar Cell) ขนาด 100 กิโลวัตต เพ่ือจาย

กําลังไฟฟา 220 โวลต ใหกับโหลด ณ อาคาร 1 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที สามารถผลิตกําลังไฟฟา AC ใชงานภายใน

อาคารสํานักงาน ลดการใชกําลังไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) ไดรอยละ 30 ประหยัดคาไฟฟาไดจํานวน 

665,950 บาท 
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3. การเปลี่ยนใชหลอดไฟ LED การกําหนดเวลาเปด/ปดไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ ในอาคารสํานักงาน 

ทีโอที สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ มีปริมาณการใชไฟฟาเปรียบเทียบป 2562 คาการใชงาน 35,299,000 kwh โดย

ในป 2563 คาการใชงาน 34,619,000 kwh เปนผลใหคาการใชงานลดลง 680,000 kwh คิดเปนรอยละ 1.92  

4. การเปลี่ยนใชน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนตเชาและรถยนตท่ีเปนทรัพยสินของ ทีโอที  เปรียบเทียบป 2562 

ปริมาณการใชน้ํามัน 6,268,262.14 ลิตร/คาใชจาย 176,460,102.31 บาท โดยในป 2563 ปริมาณการใชน้ํามัน 

5,683,745.55 ลิตร/คาใชจาย 115,074,732.64 บาท คิดเปนปริมาณการใชน้ํามันลดลงรอยละ 9.32 และคาใชจาย

ลดลงรอยละ 34.78 

 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 ทีโอที มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทภายในอาคารสํานักงาน

พรอมรณรงคใหพนักงานมีสวนรวมในการชวยลดขยะมูลฝอย ตามหลักการจัดการของเสียดวยการลดปริมาณการใช 

เปนการชวยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ดวยความตระหนักถึงปญหามลพิษอันเนื่องจากการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ปจจุบัน ชวยลดผลกระทบมลพิษทางอากาศ พิษตอสุขภาพอนามัยจากสารพิษ เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซ

คารบอนมอนนอกไซด และกาซมีเทนและสารอินทรียระเหยจากการกําจัดขยะสาเหตุท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน โดย

แบงการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1. ขยะมูลฝอยท่ัวไป ไดจัดแยกประเภทสีถังรองรับขยะมูลฝอยอยางเหมาะสมพรอมสัญลักษณ และ

ถุงพลาสติกบรรจุในถังเพ่ือความสะดวกตอการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย ลดการปนเปอน สะดวกตอการคัดแยก และ

การนําสิ่งของในขยะมูลฝอยมาใชประโยชนใหม โดยตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยตามจุดตาง ๆ ในอาคารสํานักงานแบง

ประเภทเปน 

• ถังขยะสีเขียว   :  ขยะท่ียอยสลายได 

• ถังขยะสีเหลือง  :  ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชได  

• ถังขยะสีน้ําเงิน  :  ขยะท่ีไมสามารถนํากลับมาใชได 

• ถังขยะสีแดง   :  ขยะท่ีเปนพิษ 
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2. ขยะมูลฝอยจากสถานพยาบาลในสํานักงานใหญ แจงวัฒนะ มีการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ

ของเสียปนเปอนท่ีสามารถแพรเชื้อโรคออกจากกัน ขยะติดเชื้อจะทําการรวบรวมท้ิงในถังสีแดงทึบแสง วัสดุมีคม 

และวัสดุไมมีคมท้ิงในภาชนะและกลองท่ีแข็งแรง และประสานงานรถยนตเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อนําสงโรงงานกําจัด

มูลฝอยออนนุช กรุงเทพมหานคร กําจัดทําลายโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามแบบมาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 

3. ขยะใบไม ก่ิงไมท่ีตัด วัชพืช เศษดิน ไดแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ นําสงสํานักงานเขตหลักสี่

เพ่ือนําเขาสูกระบวนการสับยอยใบไม ก่ิงไม นําไปใชในการทําปุยหมัก การทําวัสดุรีไซเคิล และการทําประโยชน 

ดานอ่ืน ๆ  

 

การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส 

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไดเห็นชอบ 

ในแผนงานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบตอสังคมท่ีไมสราง

ผลกระทบทางลบกับสิ่งแวดลอม โดยการจัดทําภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส (Electronic Waste : e-Waste) 

เพ่ือลดผลกระทบทางมลพิษตอระบบนิเวศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ในขณะท่ีความกาวหนาทางเทคโนโลย ี

ไดพัฒนาระบบการสื่อสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหตอบสนองพฤติกรรมของผูบริโภค จึงมีอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

ถูกท้ิงในปริมาณเพ่ิมสูงข้ึน  

ทีโอที มุงสรางการรับรู ถึงพิษภัยท่ีจะสงผลตอสุขภาพอนามัย ตลอดจนกระบวนการจัดการขยะ

อิเล็กทรอนิกสอยางถูกวิธีแกผูบริหาร พนักงาน และประชาชนท่ัวไป  จึงไดกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดวางภาชนะรองรับ

ขยะอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรับท้ิงซากขยะอิเล็กทรอนิกส ในกลุมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทมือถือ แบตเตอรี่ หูฟง สาย

ชารต พาวเวอรแบงค เครื่องใชสํานักงาน  คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟา ฯลฯ  พรอมเชิญชวนใหผูบริหาร พนักงาน 

และประชาชนนําซากขยะอิเล็กทรอนิกสมาท้ิงในภาชนะรองรับซ่ึงจัดวางในสถานท่ีตาง ๆ อาทิ ทีโอที สํานักงานใหญ 

แจงวัฒนะ จํานวน 22 จุด สถาบันวิชาการ ทีโอที จังหวัดนนทบุรี จํานวน 4 จุด สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จังหวัด

ปทุมธานี จํานวน 2 จุด ครอบคลุมไปถึงศูนยบริการลูกคา ทีโอที ในนครหลวง จํานวน 52 จุด ดวยมุงหวังวาจะชวย

ลดปญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสท่ีมีผลกระทบกับสิ่งแวดลอมภายใตความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 

 ในป 2563 ทีโอที ไดสงมอบขยะอิเล็กทรอนิกสจํานวน 200 กิโลกรัม มีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส 

ท่ีรวบรวมไดเพ่ิมข้ึน 34 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 20.48 ใหกับสํานักงานเขตหลักสี่ โดยขยะอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

จะสงไปยังโรงงานรับกําจัดขยะทาแรง เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพ่ือดําเนินการคัดแยกประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส 

สกัดแยกโลหะมีคา แยกสําหรับรีไซเคิล และนําเขาสูกระบวนการทําลายอยางถูกวิธี ท้ังนี้ ทีโอที มีเปาหมายการ 

เพ่ิมจํานวนซากขยะอิเล็กทรอนิกส ณ จุดรับท้ิง เพ่ือสงมอบไปเปนขยะรีไซเคิล สําหรับการนําไปใชประโยชน 

และการทําลายอยางถูกวิธีตอไป   
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3) มิติสังคม 

บุคลากรของเรา 

 ทีโอที ใหความสําคัญตอพนักงาน เนื่องจากเปนทรัพยากรท่ีมีคาและมีสวนผลักดันการดําเนินธุรกิจของ

องคกรใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน และพันธกิจ จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนาพนักงานใหเปนผูเชี่ยวชาญ

ในการทํางานโดยนําทักษะความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และองคความรูตาง ๆ มาสนับสนุนการ

ดําเนินงานท่ีสรางผลเชิงบวกตอสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รักษาประโยชน 

ขององคกรตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย   

 

นโยบายดานบุคลากร สิทธิประโยชน และสวัสดิการ 

 ทีโอที ถือเสมอวาพนักงานทุกคนเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ และไดปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 และระเบยีบประกาศคณะกรรมการทางรัฐวิสาหกิจ เรื่อง 

มาตรฐานสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีวาดวยการคุมครองแรงงาน 

และแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ  โดยมีนโยบายการบริหารคาตอบแทนอยางเปนธรรม และการดูแลสวัสดิการและ

สิทธิประโยชนแกพนักงานและครอบครัว สิทธิประโยชนท่ีควรพึงไดรับอยางเหมาะสมชัดเจน รวมท้ังมีการปรับปรุง

อัตราคาตอบแทนใหสามารถแขงขันกับตลาดได  เพ่ือรักษาและจูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

มีความสุขท้ังรางกายและจิตใจ โดยจัดเตรียมสิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ สําหรับพนักงานดังนี้ 
 

 
39 



2 
 

ขอมูลบุคลากร  

ทีโอที ดําเนินธุรกิจดานโทรคมนาคมและบริการดิจิ ทัลดําเนินงานวางรากฐานระบบบริการสื่อสาร

โทรคมนาคมแบบครบวรจรท่ีจัดตั้งมานานกวา 67 ป มีพนักงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จํานวน 11,894 

คน (ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน 2563) โดยแสดงรายละเอียดขอมูลดานพนักงาน ดังนี้ 

1. จํานวนพนักงาน  
 

ชวงอายุ 

ป 2563 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

21 - 30 ป 263 2.21 202 1.70 465 3.91 

31 - 40 ป 763 6.41 350 2.94 1,113 9.35 

41 - 50 ป 2,156 18.13 1,923 16.17 4,079 34.30 

51  ปข้ึนไป 3,072 25.83 3,165 26.61 6,237 52.44 

รวม 6,254 52.58 5,640 47.42 11,894 100 
 

 2. จํานวนการจางพนักงานใหม 
 

ชวงอายุ 

ป 2563 

รวม สวนกลาง นครหลวง ภูมิภาค 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

21 - 30 ป 33 33 2 2 9 3 82 

31 - 40 ป 4 3 1 - 3 3 14 

41 - 50 ป - - - - - - - 

51 ปข้ึนไป - - - - - - - 

รวม 37 36 3 2 12 6 96 
 

 3. จํานวนพนักงานท่ีลาออก ใหออก ไลออก และถึงแกกรรม  
  

ชวงอายุ 

ป 2563 

รวม สวนกลาง นครหลวง ภูมิภาค 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

21 - 30 ป 2 5 - 1 - 1 9 

31 - 40 ป 2 0 - - 1 - 3 

41 - 50 ป 0 0 3 1 2 - 6 

51 ปข้ึนไป 3 3 7 2 2 - 17 

รวม 7 8 10 4 5 1 35 
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4. อายุงานของพนักงานท่ีลาออก ใหออก ไลออก และถึงแกกรรม  
 

อายุงาน 

ป 2563 

รวม สวนกลาง นครหลวง ภูมิภาค 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

0 - 4 ป 3 5 - - - 2 10 

5 - 9 ป 1 - - - 1 - 2 

10 - 14 ป - - - - - - - 

15 - 19 ป - - - - 1 - 1 

20 - 24 ป - - 2 - 2 - 4 

25 - 39 ป 3 3 3 1 6 2 18 

รวม 7 8 5 1 10 4 35 
 

5. พนักงานลาคลอดเพ่ือเลี้ยงดูบุตรและกลับมาทํางานหลังสิ้นสุดระยะการลากลับมาทํางาน 100%  

6. พนักงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน 
 

ระดับบริหาร 

ป 2563 

ชาย หญิง รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ผูบริหารระดับสูง 

(ระดับ 13 – 12) 

 รองกรรมการผูจดัการใหญ (รจญ.)  

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ (ชจญ.) 

20 0.17 13 0.11 33 0.28 

ผูบริหารระดับกลาง 

(ระดับ 11) 

ผูจัดการฝาย (ผจก.) 

48 0.4 26 0.22 74 0.62 

ผูบริหารระดับตน 

(ระดับ 10) 

ผูจัดการสวน (ผส.) 

263 2.21 149 1.25 412 3.46 

พนักงานระดับปฏิบัติงาน 

(ระดับ 1-10) 

ไมมตีําแหนงบริหาร 

5,923 49.8 5,452 45.84 11,375 95.64 

รวม 6,254 52.58 5,640 47.42 11,894 100 
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การเสริมสรางสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ 

 ทีโอที ใหความสําคัญตอความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีดีในการทํางานใหแกผูบริหารและพนักงาน ซ่ึงมี

ความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิผลในการทํางานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงใหการดูแลในเรื่องของการ

เสริมสรางสุขอนามัย ความปลอดภัย สวัสดิภาพ และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเปนแรงจูงใจและสงเสริม

ประสิทธิภาพการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและการดําเนินการเตรียมความพรอมตอสถานการณฉุกเฉินตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด และใหการสนับสนุนในการจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือชวย

ลดผลกระทบดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานท่ีทํางาน การฝกอบรมใหความรูและซอมการตอบโตเหตุ

ฉุกเฉินหรืออุบัติภัยในกรณีตาง ๆ เพ่ือใหพนักงานเกิดความพรอมและความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 

 การดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทีโอที ไดกําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหาร

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายความปลอดภัยในการ

ทํางานฉบับตาง ๆ มาใชเปนแนวปฏิบัติข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้  

1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนนการมีสวนรวมของพนักงาน 

วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

2. เปาหมายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเปนองคกรท่ีไมมีการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการ

ทํางาน (Injury & Illness Free Operation) 

3. กลยุทธดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สรางมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

แกพนักงาน โดยมีผูบริหารเปนผูนํา สรางการมีสวนรวมของพนักงานและคูคา เพ่ือปรับปรุงและแกไข

การทํางานใหเกิดความปลอดภัย 

4. แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําหนาท่ีพิจารณา

นโยบาย แผนการดําเนินงาน และแผนการฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน รายงานและ

เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงใหถูกตองการกฎหมาย 

ทีโอที ไดจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรในการเสริมสรางสุขอนามัย ความปลอดภัย 

และสวัสดิภาพ ดังนี้ 

 1. กิจกรรมดานสุขอนามัย 

 1) จัดใหมีโครงการสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน (5ส) มีการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

เพ่ือใหพนักงานไดมีสถานท่ี สภาพแวดลอม ในการทํางานท่ีดีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ

อยางตอเนื่อง 

 2) จัดใหมีการตรวจสุขาภิบาลอาหารของศูนยอาหาร ทีโอที สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ 

 3) จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับปจจัยเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพ

และปองกันไมใหเกิดโรคจากการทํางาน 
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 2. กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน 

 1) การแตงตั้งใหมีบุคลากรดานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ เชน คณะกรรมการความ

ปลอดภัย เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 2) จัดอบรมใหความรูในหลักสูตรดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ใหกับพนักงานทุกระดับ รอยละ 100 มุงเนนใหพนักงานตระหนักและมีสวนรวมในการดําเนินการดานความปลอดภัย

ในทุกดาน สงผลใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 
 

 3) จัดอบรมหลักสูตรความรูดานการดับเพลิงข้ันตนแกพนักงาน พรอมกับจัดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉิน

เพลิงไหมประจําป ฝกซอมอพยพหนีไฟในอาคารสํานักงานและการดับเพลิงในสถานประกอบกิจการรอยละ 100 

 4) จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ (Confined Space) แกผูควบคุม 

ผูชวยเหลือ และผูปฏิบัติงานในท่ีอับอากาศ และหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟาและการชวยเหลือ 

ผูประสบอันตรายจากไฟฟา 

 5) โครงการลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเปนศูนย (Zero Accident) สรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย

ของพนักงานใหคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสรางทัศนคติท่ีดีดานความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือลดสถิติอุบัติเหตุ 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางาน ในป 2563 การวัดผลจากโครงการเปรียบเทียบกับเปาหมายอัตราการเกิดอุบัติเหต ุ

การบาดเจ็บถึงข้ันสูญเสียอวัยวะ อุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานของพนักงาน ทีโอที เปนศูนย 

 6) โครงการสุมตรวจการทํางานเพ่ือความปลอดภัยของพนักงานท่ีอยูในกลุมเสี่ยง และตรวจสภาพแวดลอม 

ในสถานท่ีทํางาน ทีโอที ไดจัดหาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับลักษณะงานใหแกพนักงาน

ท่ีอยูในกลุมเสี่ยงในการทํางาน 
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 7) การตรวจความปลอดภัยอาคารสํานักงานในสํานักงานใหญ แจงวัฒนะ 

 8) การออกระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับในการทํางานใหปลอดภัย จัดทําคูมือ มาตรฐาน ขอกําหนดความปลอดภัย

ในการทํางาน 

 3. กิจกรรมดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 1) จัดหาหนากากกันฝุน N95 ใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานท่ีเสี่ยง 

 2) กําหนดมาตรการปองกันและการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในสถานท่ีทํางานและอาคารสํานักงาน สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ และศูนยบริการลูกคา ทีโอที ท่ัวประเทศ 
 

    
 

 3) การตรวจสภาพแวดลอมแสงสวางในท่ีทํางาน และบริเวณอาคารสํานักงานโดยรอบ  

 4) ปรับปรุงแกไขปญหาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมปลอดภัยจาก เชื้อรา หนู ยุงลาย มด นกพิราบ 

 4. การคุมครองดูแลสิทธิประโยชน 

 1) คารักษาพยาบาล คาทดแทน และอ่ืน ๆ ตามกฎหมายท่ี ทีโอที กําหนด 

 2) สิทธิในการลา การทํางานลวงเวลาของพนักงานตามกฎหมายท่ี ทีโอที กําหนด 

 3) การตรวจสุขภาพประจําป สงเสริมใหพนักงานทุกคนใสใจสุขภาพและไดทราบขอมูลเก่ียวกับสุขภาพ

ของตนเอง โดยดูจากผลการตรวจสุขภาพประจําปในแตละปใชเปนแนวทางสงเสริมการมีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงมีกําหนด

ตรวจสุขภาพประจําปแกพนักงาน ณ สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ ในเดือนกุมภาพันธ - ธันวาคม 2563 พนักงาน 

เขารับการตรวจสุขภาพประจําปตามรายการท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ จํานวน 871 คน  
 

กลุมอายุ ชาย หญิง จํานวน (คน) 

อายไุมเกิน 35 ป 114 122 236 

อายุ 35 - 39 ป 37 42 79 

อาย ุ40 ปข้ึนไป 285 271 556 

รวม 436 435 871 
 

 4. การสงเสริมอาชีพสําหรับคนพิการ ทีโอที มีนโยบายการสรางอาชีพสําหรับคนพิการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีแกพนักงาน และการใหโอกาสทางสังคมแกคนพิการ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. 2550 ไดแก 
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1) การจางคนพิการตามมาตรา 33 โดยกําหนดใหรับคนพิการเขาทํางานในอัตราสวนผูปฏิบัติงาน 

100 คน ตอคนพิการ 1 คน โดยมีพนักงานท่ีเปนคนพิการใชสิทธิไดตามกฎหมาย จํานวน 29 คน 

2) นําสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 คํานวณโดยใช 

อัตราต่ําสุดของคาจางข้ันต่ําตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางข้ันต่ํา ฉบับท่ี 10 (อัตรา 313 บาท x 

365 วัน x จํานวนคนพิการท่ีไมรับเขาทํางาน) สําหรับพนักงานท่ีเปนคนพิการ จํานวน 3 คน 

3) การใหสัมปทานจัดสถานท่ีจําหนายสินคาและบริการ ตามมาตรา 35 โดยจัดจางเหมาชวงงาน 

หรือจางเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ดําเนินการดังนี้ 

• จัดสถานท่ีจําหนายสินคาหรือบริการ จํานวน 13 คน  

 - ทีโอที สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ   จํานวน 3 คน 

 - ศูนยบริการลูกคานครหลวงท่ี 2.2.3   จํานวน 1 คน 

 - ฝายขายและบริการลูกคานครหลวงท่ี 3.2   จํานวน 2 คน 

 - ศูนยบริการลูกคา ทีโอที จังหวัดสมุทรสาคร   จํานวน 1 คน 

 - ศูนยบริการลูกคา ทีโอที จังหวัดบึงกาฬ   จํานวน 2 คน 

 - ศูนยบริการลูกคา ทีโอที จังหวัดหนองบัวลําภู   จาํนวน 1 คน 

 - ศูนยบริการลูกคา ทีโอที จังหวัดจันทบุรี   จํานวน 3 คน 

• ใหความชวยเหลือแกคนพิการหรือผูดูแล โดยสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 

แกกําลังพลกองทัพบกท่ีปลดประจําการ พิการทุพลภาพและครอบครัว ในป 2563 จํานวน 85 คน 

 

การจางงานและการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 ทีโอที เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ท่ีสัมพันธกับการเพ่ิมคุณคาในธุรกิจ จึงใหความสําคัญตอคุณคาและศักดิ์ศรีของพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

รวมถึงการจางงานและปฏิบัติตอพนักงานอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยชอบดวยกฎหมายในการปฏิบัต ิ

ทุกกระบวนการดําเนินงาน เชน การสรรหา การจายคาตอบแทน การกําหนดวันทํางานและวันหยุด การฝกอบรม

และการพัฒนาทักษะเพ่ิมศักยภาพ การวางแผนความกาวหนาและสืบทอดตําแหนง และการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน โดยยึดม่ันตอการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการจางงาน เคารพในความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน

อยางเทาเทียมกัน ตามหลักจริยธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือความบกพรองทางดาน

รางกาย อีกท้ังไมสนับสนุนการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และตอตานการคุกคามทางเพศ อันเปนคุณธรรม 

ข้ันพ้ืนฐานของการทํางานและการอยูรวมกันเพ่ือนํามาปฏิบัติตอพนักงาน คูคา และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

 ในป 2563 จึงไมพบการรองเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ ทีโอที มีเปาหมาย 

ในการจางงาน ดังนี้ 

 1. มีจํานวนพนักงานท่ีมีศักยภาพเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจและการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ 

 2. มีระบบการจางงาน การบริหารผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทนท่ีเปนธรรม 
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การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนลูกคา 

 ทีโอที ดําเนินงานเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพภายใตคานิยม AITOT 

ผาน 2 โครงการ คือ TOT Service Quality Excellence Awards และศูนยราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC)  เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการใหสามารถมาใชบริการ 

ไดอยาง “สะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย” จึงพัฒนาข้ันตอนการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใหเปนหนวยงาน

คุณภาพมีบริการไดมาตรฐานของศูนยราชการสะดวก (GECC) โดยศูนยบริการลูกคา ทีโอที จํานวน 14 แหงไดผาน

การรับรองมาตรฐาน GECC เขารับมอบโลและตรารับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC) 

เพ่ือเปนสัญลักษณแสดงการใหบริการแกประชาชนของหนวยงานรัฐดวยความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงายจาก

รัฐมนตรีวาการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1. ระดับกาวหนา (ตราสีเงิน) จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาระยอง และสาขาศรีราชา 

2. ระดับมาตรฐาน (ตราสีฟา) จํานวน 12 แหง ไดแก ศูนยบริการลูกคา ทีโอที สาขาคลองเตย สาขาสมุทรสงคราม  

สาขาลําปาง สาขาลําพูน สาขาพะเยา สาขาตราด สาขาฉะเชิงเทรา สาขากบินทรบุรี สาขาสอยดาว 

สาขาสระแกว  สาขาพนัสนิคม  สาขามาบตาพุด 
 

 ศูนยบริการลูกคา ทีโอที รับมอบโลและตรารับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC) 
 

 
 

การสงเสริมความผูกพันพนักงาน 

 ทีโอที ใหความสําคัญกับพนักงานและดูแลไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางความสุขในการทํางาน 

ของพนักงาน รวมท้ังสงเสริมการทํางานเปนทีมภายในองคกรระหวางผูบริหารและพนักงาน มุงเนนการสรางคานิยม

และวัฒนธรรมองคกรใหเกิดการประสานงานและการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการสราง

สภาพแวดลอมพ้ืนฐานดังกลาวจะสงผลตอขวัญและกําลังใจในการทํางาน นอกเหนือจากการทํางานอยางมีความสุข

จะทําใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพแลว ยังทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการทํางานจนเกิดความผูกพันในงาน 

ความสุขในการทํางาน (Happiness at work) ของพนักงานในองคกรจึงมีความสําคัญตอการทํางานอยางแทจริง  
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 ทีโอที ไดทําการสํารวจความสุขชาว ทีโอที (Happy Meter) ประจําป 2563 เพ่ือวัดระดับความสุข ปจจัย 

ท่ีทําใหมีความสุขกับการทํางาน รวมถึงความพึงพอใจและความผูกพันในการทํางาน ผลการสํารวจพบวาพนักงาน 

รอยละ 68 มีความสุขในการทํางาน  พนักงานรอยละ 3.85 (ระดับคะแนน 5) ความมีพลังหรือกระตือรือรนในงาน

เปนปจจัยท่ีทําใหรูสึกมีความสุขมากท่ีสุด และพนักงานรอยละ 4.10 (ระดับคะแนน 5) มีระดับความพึงพอใจ 

และความผูกพันกับองคกร  

 

การสงเสริมการแสดงความเห็นและการมีสวนรวมกิจกรรม 

 การบริหารจัดการองคกรใหประสบความสําเร็จนอกจากการขับเคลื่อนใหพนักงานปฏิบัติตามคานิยมและ

วัฒนธรรมองคกรแลว ทีโอที ยังสงเสริมวัฒนธรรมการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง โดยการเปดกวางสนับสนุนให

พนักงานแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และใหความเปนอิสระในการจัดตั้งกลุมและชมรมตาง ๆ 

อาทิ ชมรมพุทธศาสนา ชมรมมุสลิม ชมรมวิชาการและเทคโนโลยี ชมรมกีฬาประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ไดสงเสริม

พนักงานใหมีสวนรวมในกิจกรรมสําคัญ ๆ ขององคกร ไดแก 

1. วันครบรอบการกอต้ังองคกร ครบรอบ 66 ป ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 ไดจัดพิธีตาง ๆ ดังนี้ 

• พิธีสักการะทาวมหาพรหมและศาลเจาท่ี 

• พิธีสงฆ ตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน  67 รูป เพ่ือเจริญสิริมงคลในโอกาสเขาสูปท่ี 67 

• กิจกรรมเดินเพ่ือสุขภาพ “สานสัมพันธ สามัคคี RUN TOT 66 Years” โดยมีพนักงาน จํานวน 800 คน 

เขารวมเดินเปนระยะทาง 1.6 กิโลเมตร เพ่ือสรางความเปนหนึ่งเดียวของพนักงาน ทีโอที ท่ีจะรวม

แรงรวมใจกันขับเคลื่อนองคกรพรอมท่ีจะกาวสูการเปน บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน)  
 

    
 

2. การรวมจัดงานในพระราชพิธีสําคัญ 

• วันท่ี 2 มิถุนายน 2563 : กรรมการผูจัดการใหญ นําคณะผูบริหารและพนักงาน ทีโอที เขารวมพิธี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 3 มิถุนายน 2563 
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• วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 : กรรมการผูจัดการใหญ พรอมผูบริหารระดับสูง และพนักงาน ลงนาม

ถวายพระพรชัยมงคลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2563 

• วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 : กรรมการผูจัดการใหญ นําคณะผูบริหารและพนักงาน ทีโอที รวมพิธีบําเพ็ญ

กุศลถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 เพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

และการสืบสานพระราชปณิธานดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดวยการปลูก 

ตนราชพฤกษ และแจกตนกลาพันธุไมมงคลตนทองอุไรใหแกพนักงานเพ่ือไปปลูกซ่ึงเปนรากฐาน 

ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 
 

3. ชองทางการสื่อสารเพ่ือรับฟงความคิดเห็นผานกระดานขาวถาม-ตอบคําถาม (Web Boartd TOT)  

ในระบบ Intranet เปนชองทางใหผูบริหารและพนักงานไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ถาม-ตอบปญหา 

ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตาง ๆ ประกอบดวยหลาย Forum อาทิ สายตรงบอรดและผูบริหาร เพ่ือนถึงเพ่ือน  

HR News กิจกรรม ทีโอที และการแจงโดยผูบังคับบัญชาและหัวหนางาน 

4. การควบรวมกิจการระหวาง ทีโอที และ กสท. โทรคมนาคม พนักงานสามารถติดตามความเคลื่อนไหว 

ขอมูลขาวสารผาน Intranet > เมนูควบรวม TOT & CAT พรอมชองทางใหพนักงานแสดงความคิดเห็น

ไดผาน Intranet > เมนูกระดานถาม-ตอบควบรวม TOT & CAT หรือแสดงความคิดเห็นไดท่ีกลองรับ

ความคิดเห็นท่ีตั้งอยู ณ ศูนยอาหาร ทีโอที สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ  
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การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

 ทีโอที สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานในสายวิชาชีพทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของพนักงานในการสนับสนุนองคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดสงผลกระทบตอการพัฒนาบุคลากร ทีโอที จึงปรับรูปแบบ

แนวทางวิธีการเรียนรูและพัฒนาทักษะของพนักงานใหสอดคลองกับทิศทางตลอดจนแผนงานสาํคัญขององคกร ดวย

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมาใชเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาผานระบบ e-Learning การอบรมแบบ 

Online Virtual Classroom (ระบบ Zoom Cloud Meeting Application) รวม กับการอบรมในห องเรียน

ตามปกติ สําหรับหลักสูตรท่ีเนนสะทอนมุมมอง (Refection) และการสรางเครือขายระหวางผูอบรม (Networking)  

หรือสําหรับหลักสูตรท่ีไมสามารถดําเนินการผานระบบ e-Learning และ Online Virtual Calssroom 

 นอกจากนี้ยังสงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับทักษะการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ดิจิทัลของพนักงานทุกระดับ ใหสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจและพรอมรับความทาทาย และการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือกาวสูการเปนองคกรดิจิทัลของ ทีโอที เปนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรโดยผสมผสาน

ท้ังการพัฒนาดานทักษะความรู การปลูกฝงวัฒนธรรม คานิยม และจริยธรรมองคกรควบคูกันตามแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจผานการพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรสําหรับกลุมงานท่ีสําคัญและมีความจําเปนตอการพัฒนาองคกรไปสูองคกรดิจิทัล โดยไดมีการ

ออกแบบ Skill Development Roadmap เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะและสรางโอกาสในการ

พัฒนางานใหรองรับกับการแขงขันทางธุรกิจ 

2. หลักสูตรสําหรับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเตรียมความพรอมสําหรับการข้ึนเปนผูบริหาร  

โดยมุงเนนในการพัฒนา Leadership & Management Competency พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหพรอม

ตอการดํารงตําแหนงทางการบริหารท่ีสูงข้ึนในทุกระดับอยางตอเนื่อง 

3. หลักสูตรท่ีสงเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานแบงเปน 17 กลุม อาทิ กลุม Framework  

Process and  International Standard  กลุ ม Programing and Development  กลุ ม Data Analysis and Database 

Management  กลุม Software and Application  กลุม Cyber Security  กลุม Infrastructure  กลุม Emerging Technology  

กลุมภาษาอังกฤษ 

4. หลักสูตรท่ีมีความจําเปนและตองดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนด ไดแก หลักสูตรการดับเพลิงข้ันตน 

หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสําหรับผูบริหารและพนักงาน 

5. หลักสูตรปฐมนิเทศพัฒนาพนักงานท่ีเปน New Generation ใหมีความรู ความเขาใจถึงการเปนพลัง 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความยั่งยืนผานการเรียนรูวัฒนธรรมในการทํางาน 

6. อบรมพัฒนาพนักงานสายอาชีพชางเปนวิศวกรในนครหลวงและภูมิภาคจํานวน 46 คน เพ่ือใหสามารถ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานขายเทคนิค งานออกแบบ Solution ตามแผนธุรกิจ และแผน Digital Transformation  

7. อบรมพนักงาน ปคบ. ลกน. ลภน. ลภก. และสวนบริการลูกคาจังหวัด ใหสามารถแกไขวิเคราะหเหตุขัดของ 

ควบคุมคุณภาพบริการเลขหมาย MSAN, IP Phone, SIP Trunk รองรับการใหบริการใหม ๆ บนโครงขาย ทีโอที   
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• หลักสูตรระบบชุมสาย Soft Switch และ SBC Operation and Maintenance 

• หลักสูตร Soft Switch และ SBC Troubleshooting and Maintenance  

 นอกจากการวางแผนฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหกับพนักงานทุกระดับภายใน ทีโอที แลวไดสงพนักงาน 

เขารับการฝกอบรมและสัมมนารวมกับสถาบันภายนอก คิดเปนรอยละ 78 ของพนักงานท้ังหมด โดยมีจํานวนชั่วโมง

การฝกอบรมรวม 14.55 ชั่วโมง/คน/ป จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของผูบริหารรวม 23.69 ชั่วโมง/คน/ป และ

จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมของพนักงานรวม 14.14 ชัว่โมง/คน/ป     

 ดานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ในป 2563 ทีโอที ไดรับความไววางใจจากองคการโทรคมนาคม

แหงเอเชียและแปซิฟก (Asia-Pacific Telecommunity : APT) ในการจัดหลักสูตรฝกอบรมทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความรูใหแกผูแทนของประเทศสมาชิกอยางตอเนื่อง 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทน 

 ทีโอที มีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานอยางเปนธรรม โดยนําระบบตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ท่ีสอดคลองกับการกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปและประชาสัมพันธ

ผานชองทาง Intranet website เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานรับทราบ และสงเสริมใหการดําเนินการมีความโปรงใส

เปนธรรมท้ังผูประเมินและผูรับการประเมิน หลักเกณฑการประเมินผลดังกลาวมีการกําหนดวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ 

การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปไวอยางชัดเจน ท้ังนี้ ผูประเมินจะทํา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานโดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับตัวชี้วัดผลสําเร็จ 

ของงานตามเปาหมาย ตลอดจนเกณฑการใหคะแนนตามขอตกลงท่ีกําหนดไว 
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ลูกคาของเรา 

 ในป 2563 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลาย ๆ ดาน สวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึงการแพรระบาดดังกลาวสงผลกระทบท้ัง

ทางลบและทางบวกใหกับภาคเศรษฐกิจและสังคม นํามาซ่ึงการดําเนินชีวิตแบบใหม (New Normal) ท่ีงดเวนการ

ออกนอกบาน การพบปะกันในท่ีสาธารณะเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เปนการทํางานอยูกับบานโดยใชการ

ติดตอสื่อสารผานสื่อโซเชียล การใชแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือการประชุม การเรียนทางชองทางออนไลน การ

ดําเนินธุรกรรมดิจิทัล สงผลให เศรษฐกิจแพลตฟอรม (Platform Economy) และดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital 

Platform) หลายรูปแบบขยายตัวเร็วข้ึน เชน แพลตฟอรมการสั่งอาหารออนไลน แพลตฟอรมการซ้ือ-ขายสินคาและ

บริการออนไลน แพลตฟอรมการเรียนการศึกษาออนไลน ซ่ึงการดําเนินชีวิตในรูปแบบใหมลวนตองใชบริการ

อินเทอรเน็ต 

 ทีโอที ไดริเริ่มสรางผลิตภัณฑและโอกาสทางการตลาดใหม ๆ ใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความตองการ

ของผูมีสวนไดสวนเสียในแตละหวงโซอุปทาน โดยใชประโยชนจากความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและทรัพยากรตาง 

ๆ สรางคุณคารวมในการบวนการทํางานท่ีพรอมใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานของทุกดิจิทัลแพลตฟอรม 

ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี สงเสริมการแขงขันอยางเปนธรรมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพ่ือพัฒนาธุรกิจ

โทรคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 

              
 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 ทีโอที ใสใจตอการรับฟงความคิดเห็นและเรื่องรองเรียนของลูกคาทุกราย โดยกําหนดใหมีชองทางในการ

รองเรียนท่ีหลากหลายท่ีสามารถเขาถึงได อาทิ เว็บไซต เฟซบุก อีเมล  และการติดตามเรื่องรองเรียนในรูปแบบ 24 ชั่วโมง 

7 วัน เพ่ือเปนการรักษาความเชื่อม่ันและความพึงพอใจของลูกคา รวมถึงการนําเสนอทางเลือกท่ีลูกคาสามารถ 

ใชบริการเทคโนโลยีออนไลนของ ทีโอที ไดอยางสะดวกรวดเร็ว อาทิ การสมัครใชบริการออนไลน การตรวจสอบ 

และการชําระคาใชบริการออนไลน ประวัติการใชบริการ การรับ e-Bill ผานบริการ TOT e-Service การชําระคาใช

บริการแบบดวนผานบริการ TOT QuickPay 

 นอกจากนี้ไดจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเปนประจําทุกป เพ่ือสํารวจความตองการและ 

ความคาดหวังของลูกคาในดานของผลิตภัณฑและบริการ พรอมนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ 

และบริการใหตอบสนองตอความตองการโดยคํานึงถึงความพอใจสูงสุดและคุณภาพการใชงานท่ีดีข้ึนของลูกคา 

ซ่ึงใหความสําคัญใน 4 เรื่องคือ 
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1. คุณภาพของผลิตภัณฑและบริการ 

2. ระยะเวลาในการสงมอบ 

3. คุณภาพในการใหบริการ 

4. เครื่องมือท่ีชวยสื่อสารทางการตลาด 
  

           
 

          
 

การส่ือสารอยางมีความรับผิดชอบ 

 ทีโอที ใหความสําคัญกับการสื่อสารดานการตลาดอยางมีความรับผิดชอบ ดวยเล็งเห็นถึงความสําคัญ 

ของขอมูลผลิตภัณฑและบริการท่ีมีสวนชวยใหลูกคาทราบถึงคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑและบริการ 

ดังนั้นในการทํากิจกรรมประชาสัมพันธ การสื่อสารทางการตลาด สื่อสิ่งพิมพ และสื่อทางระบบออนไลน ทีโอที 

จะใหการตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาเนื้อหาสาระของขอมูลเปนไปตามขอเท็จจริง ซ่ึงไมพบกรณีท่ีมีการทําผิด 

หรือละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารเพ่ือการตลาดท่ีมีนัยสําคัญ 

 

แนวทางการรับฟงเสียงของลูกคา 

 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ืออํานวยความสะดวก

แกลูกคาท่ีไมสะดวกเขารับบริการ ณ ศูนยบริการลูกคา ทีโอที ได ทีโอที จึงไดจัดทีมงาน TOT Care เพ่ือดูแล

ใหบริการและชวยแกไขปญหาทางชองทางออนไลนผานสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ของ ทีโอที Online 

Community และแพลตฟอรมออนไลน เพ่ือรับฟงความตองการ ขอคิดเห็น คําแนะนํา และเรื่องรองเรียน มาปรับปรุง

การใหบริการ ผลิตภัณฑและบริการ และพัฒนานวัตกรรมบริการท่ีรองรับความตองการไดดวยบริการตาง ๆ อาทิ 

บริการแพ็กเกจอินเทอรเน็ตบาน Work@home  บริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี TOT Moblie  แพ็กเกจ Sim for Work/

แพ็กเกจ Sim for Learn ท่ีออกแบบมาสําหรับรองรับการอยูกับบาน การทํางานท่ีบาน (Work form Home) 

การเรียนการสอนออนไลน การพักผอน/กิจกรรมสันทนาการ และการดําเนินธุรกรรมออนไลน ท้ังนี้ เพ่ือมอบ

ประสบการณการใชงานอยางมีความสุขใหแกลูกคา 
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การจัดการเรื่องรองเรียน 

 การรับและพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับผลิตภัณฑและบริการ ทีโอที ไดดําเนินการตามประกาศ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เรื่อง กระบวนการรับ

และพิจารณาเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2559 โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินการ 

ดังนี้ 

 1. จัดใหมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนผานศูนยบริการลูกคา ทีโอที ท่ัวประเทศ ศูนยรับเรื่องรองเรียน 

ศูนยลูกคาสัมพันธ TOT Contact Center 1100, 1177, 1777  สื่อสังคมออนไลน เชน Website,  e-Service หรือ 

สงจดหมายโดยตรงถึง : กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120  หากไมไดรับการแกไขสามารถรองเรียนผานสํานักงาน กสทช. ได 

 2. การแกไขปญหาเรื่องรองเรียน แบงตามประเภทปญหาเรื่องรองเรียน ประเภทบริการ และพ้ืนท่ีใหบริการ 

จากนั้นจะสงเรื่องใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบตรวจสอบวิเคราะหขอเท็จจริง ขอมูลบันทึกการใชงาน ขอมูลทางเทคนิค 

รวมท้ังตรวจสอบสถานท่ีท่ีใชบริการและระบบโทรคมนาคม (ถาจําเปน) และมีการประสานงานกับผูรองเรียน 

เพ่ือตรวจสอบ ชี้แจง และทดสอบระบบโทรคมนาคม (กรณีมีปญหาทางเทคนิค) บางกรณีอาจจําเปนตองประสานงาน

รวมกันกับผูใหบริการรายอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแกไขขอมูลเทคนิค เพ่ือใหไดขอยุติสามารถแกไขปญหา 

เปนผลสําเร็จ  

 3. การรายงานผลเรื่องรองเรียน เม่ือดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเรียบรอยแลว ทีโอที จะแจงผลให

ผูรองเรียนทราบ ในกรณีท่ีผูรองเรียนยื่นเรื่องรองเรียนผานสํานักงาน กสทช.  ทีโอที จะดําเนินการรายงานผลเรื่อง

รองเรียนใหสํานักงาน กสทช. รับทราบดวย 

 4. การติดตามประเมินผลเรื่องรองเรียน ทีโอที จะรวบรวมขอมูลการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนเพ่ือนํามา

จัดทําเปนฐานขอมูลใชในการประเมินผลการดําเนินงาน วางแผนพัฒนาระบบงานกระบวนการรับเรื่องรองเรียน 

และแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตอไป 
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การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

 ทีโอที ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่องเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอกระบวนการ

ทํางานองคกรและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Managementy : BCM) เม่ือเกิดสถานการณ ฉุกเฉิน มีการประเมินความเสี่ยงและ

ประเมินผลกระทบทางธุรกิจ กําหนดกลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ และจัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Planning : BCP) ตามมาตรฐาน BS25999 และ ISO 22301 : 2012 เปนแนวทางการ

ปรับปรุงการดําเนินงานอยางเหมาะสมและใชหลักการ (Plan Do Check Act : PDCA) ในทุกป  โดยฝกซอมและ

ทดสอบตรวจสอบความพรอมการทํางานของแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ระบบงานสําคัญ และสภาพแวดลอม 

(Environment) กอนกลับสูสถานการณปกติกับสวนงานในนครหลวงและภูมิภาค  เพ่ือใหม่ันใจวาเม่ือเกิดเหตุการณ

ฉุกเฉิน หรือเหตุภัยพิบัติ  จะลดผลกระทบตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหมีผลนอยท่ีสุด การดําเนินงานท่ีสําคัญจะสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่องเพ่ือสรางความเชื่อม่ันแกผูใชบริการ 

 ท้ังนี้ ไดสรางความตระหนักเรื่องการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ โดยใน 1 ปจะจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร

การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis : BIA)) การ

จัดทําและการซอมแผนดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (BCP) ใหกับผูบริหาร พนักงาน ใหไดรับความรูความเขาใจและ

นําไปปรับใชอยางเหมาะสมภายในสวนงาน 

 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 1. พัฒนาระบบงานลูกคาสัมพันธ (CRM) ระบบฐานขอมูล และระบบติดตามประเมินผลการแกไขปญหา

เรื่องรองเรียน ซ่ึงผูรองเรียนไดรับความสะดวกเพ่ิมข้ึนจากชองทางการแจงเรื่องรองเรียน ปญหาเรื่องรองเรียนไดรับ

การแกไขอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลการสํารวจระดับความพึงพอใจตอการแกไขเรื่องรองเรียนจึงเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง 

ระดับความพึงพอใจตอการแกไขเรื่องรองเรียนจากระบบบริการลูกคา (CRM) 
 

ประเภทเร่ืองรองเรียน เปาหมายป 2564 ป 2563 ป 2562 

คุณภาพบริการ 3.50 4.60 4.42 

คาใชบริการ 3.50 4.36 4.09 

รวมคุณภาพบริการ/คาใชบริการ 

(ระดับคะแนน 5) 
3.50 4.54 4.29 

 

 2. พัฒนาระบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice/e-

Receipt) สําหรับลูกคาท่ีชําระคาใชบริการผานชองทางออนไลนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส พรอมลงลายมือชื่อดิจิทัลท่ี

สงใหลูกคาผาน e-mail หรือ SMS ผานชองทางออนไลน TOT e-Service โดย ทีโอที จัดสงใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับ

ภาษีอิเล็กทรอนิกสใหทาง e-mail และทาง SMS 
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 ลูกคาสามารถนําใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ใบรับอิเล็กทรอนิกส (e-Tax Invoice/e-

Receipt) ไปยื่นภาษีแทนรูปแบบกระดาษได เนื่องจากใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ไดจัดทํา 

และสงขอมูลใหกรมสรรพากรดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส รองรับการดําเนินธุรกรรมออนไลนของภาครัฐ 

เปนการประหยัดเวลาและคาใชจายในการนําสง ลดการใชกระดาษเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

 สําหรับชองทางการชําระคาสินคาและบริการของ ทีโอที ผานระบบออนไลน ลูกคาจะไดรับบริการ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส จากชองทางการชําระ ดังนี้ 

• TOT e-Service Website (www.tot.co.th/eservice) 

• TOT Quick Pay (www.tot.co.th/eservice/quickpay) 

• App TOT Easylife 

• QR Code App TOT Easylife 

• SMS แจงเตือนคาใชบริการคางชําระ 
 

    
 

3. จัดทําระบบ TOT Quick Pay สําหรับลูกคาท่ีใชบริการเลขหมายของ ทีโอที สามารถชําระคาใชบริการ 

ได ท่ี เว็บ ไซต  www.tot.co.th/eservice ห รือ เว็ บ ไซต  www.tot.co.th/eservice/quickpay ระบุ ห ม าย เล ข 

ท่ีตองการชําระคาบริการ TOT Internet คาบริการโทรศัพทประจําท่ี หรือคาบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี เลือกชําระ

สูงสุด 3 เลขหมาย เลือกประเภทการชําระ พรอมรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ใบรับอิเล็กทรอนิกส 

(e-Tax Invoice/e-Receipt) แบบรวดเร็ว 
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4. พัฒนาการใหบริการสลับความเร็วอินเทอรเน็ต (Jump Speed) โดยการพัฒนาฟงกชันการใหบริการ

สลับความเร็วอินเทอรเน็ต (Jump Speed) ใหแกลูกคาท่ีใชบริการ TOT fiber 2U รายการสงเสริมการขาย 

Gigabolt สามารถสลับความเร็วอิน เทอร เน็ ตโดยเลือกระดับความเร็วในการดาวน โหลดและอัปโหลด 

ตามความตองการและตามวัตถุประสงคการใชงาน ไดถึงวันละ 3 ครั้ง โดยไมมีคาใชจายเพ่ิมเติม 
 

     
 

เหมาะสําหรับกลุมลูกค าสายงาน Freelance ท่ี ใช เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิ ทัลในการทํางาน 

มีความตองการใชงานอินเทอรเน็ตท่ีมีระดับความเร็วในการอัปโหลดสูงเพ่ือใชในการนําเสนองาน หรือจะเปน 

กลุมลูกคาสาย Youtuber/Content Editor/Web Developer ท่ีตองการความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีเหมาะกับการ

ดาวนโหลดไฟลขนาดใหญจํานวนมากไวสําหรับงานตัดตอ และตองการระดับความเร็วในการอัปโหลดเพ่ืออัปโหลด

ไฟลงานและคลิป 
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การสนับสนุนชุมชนของเรา 

 ทีโอที มุงเนนการสรางคุณคารวมระหวางองคกรกับชุมชน สังคม ตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมและ

เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในเปาหมายท่ี 4 และเปาหมายท่ี 8 

โดยการสํารวจความตองการและความคาดหวังของชุมชนในพ้ืนท่ี รวมถึงเปดโอกาสใหชุมชนเขารวมแผนงานหรือ

กิจกรรมดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและการดูแลสิ่งแวดลอมรวมกับบริษัท เพราะเชื่อม่ันวาการ

วางรากฐานท่ีเขมแข็งใหกับชุมชนจะเปนปจจัยหลักท่ีชวยสงเสริมชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึนอยางยั่งยืนควบคูไปกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 

แนวทางการกําหนดชุมชน 

 ทีโอที มุงเนนการสรางคุณคารวมระหวางองคกรกับชุมชน สังคม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน โดยสงเสริม

แผนงานและกิจกรรมในดานการใหบริการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล ดานการศึกษาและเศรษฐกิจ ดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชนสังคม รักษาสภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู สนับสนุนใหมีระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานตาง ๆ อยางเพียงพอ และเสริมสรางใหมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผานการดําเนินงาน

ดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิง่แวดลอมของ ทีโอที    

 เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม

และสิ่งแวดลอม จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานความรับผิดชอบขององคกรตอสงัคมและสิ่งแวดลอม คณะทํางาน 

TOT CSR ซ่ึงมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ในแตละพ้ืนท่ีเปนหัวหนาคณะทํางาน จํานวน 7 คณะ รับนโยบายการ

ดําเนินงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากคณะอนุกรรมการฯ มาดําเนินงานตามกรอบ

แผนแมบทความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการประจําป พรอมขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานโดยเฉพาะดานการศึกษาและเศรษฐกิจในแผนงาน TOT Young Club ใหสัมฤทธิ์ผล รวมถึงแจงขอมูลท่ี

เปนประโยชนตอการดําเนินงานในพ้ืนท่ี และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะอนุกรรมการฯ เปนประจําทุกเดือน 

 โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานความ

รับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี ้

1. เสนอแนะ กําหนดกรอบแผนแมบทความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมของ ทีโอที ตาม

แนวทางการปรับปรุงหลักการ แนวปฏิบัติ นโยบาย และแผนการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของ ทีโอที ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ พิจารณา 

2. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 

3. ดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับการสงเสริมการดําเนินการดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม หรือตามท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ มอบหมาย 

4. ดําเนินการตามนโยบายการเสริมสรางและรักษาภาพลักษณองคกร รวมท้ังดําเนินการตามนโยบายการ

สื่อสารภายในองคกรและการสื่อสารกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

57 



2 
 

5. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม 

6. เชิญผูเก่ียวของใหขอมูลเพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม

และสิ่งแวดลอมไดตามความเหมาะสม 

7. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

ใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ทราบ 
 

 
 

หมายเหตุ   เพ่ือเตรียมควบรวมกิจการจึงยกเลิกคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ ในเดือนตุลาคม 2563  
 

แผนงานความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม 

 ทีโอที ไดจัดทําแผนงานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวยมุงหวังสงเสริมและ

สนับสนุนชุมชนใหเขมแข็งและเปนชุมชนตนแบบอยางยั่งยืน โดยการนํากระบวนการ CSR in Process และความ

เชี่ยวชาญดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Core Competency) มาชวยในการดําเนินงาน  ดวยการนําระบบ

โครงขายสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ICT สรางโอกาสความเทาเทียมตอบสนองตอความตองการของชุมชน 

และตอบสนองนโยบายของภาครัฐ “Digital Economy” ในดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมบน

พ้ืนฐานของความสมดุลครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม ผานการดําเนินงานตามแผนงาน

ประกอบดวย   
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1. ดานการใหบริการโทรคมนาคมในพ้ืนท่ีหางไกล   

แผนงานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม    

 ทีโอที รวมสนับสนุนโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 

ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือชวยแกปญหาขาดแคลนบุคลากรครูในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีตั้งอยูใน

ชนบทหางไกล ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ัวประเทศใหอยูในระดับใกลเคียงกัน และปญหา

ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา โดยนําเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง 

และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง มาสนับสนุนงานดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมสําหรับใชเปนสื่อในการ

ถายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน 

 โดยใหบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อุปกรณใหบริการระบบ DLF – e-Learning และ

จัดสถานท่ีถายทอด ณ สํานักงานใหญ ถนนแจงวัฒนะ เปดใหบริการเรียนรูเต็มรูปแบบออนไลนท่ีเว็บไซต 

www.dlf.ac.th ในการชมการเรียนการสอนสดและยอนหลัง ตลอดจนสาระความรูต าง ๆ  และเว็บไซต 

www.dlfeschool.in.th สําหรับการศึกษาทางไกลหลักสูตรตาง ๆ ผานอินเทอรเน็ต  นอกจากนี้ ทีโอที ไดสนับสนุน

ความรวมมือกับองคกร สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ถายทอดการออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในโครงการฝกอบรมพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เคมี ฟสิกส ผานระบบ Video Conference การดําเนินแผนงานเพ่ือสังคมท่ีมุงสนับสนุน

ดานการศึกษาของชาติ ชวยเหลือและยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกนักเรียนและครู คนในสังคมนํามาสู

การไดรับรางวัล “การดําเนินการเพ่ือสังคมดีเดน” ประจําป 2549 จากกระทรวงการคลัง   

 ปจจุบันใหการสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ โดยการจัดซ้ือชุดอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมชุดใหม

ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดมอบใหกับโรงเรียนลูกขายเพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน รวมถึงสนับสนุน

งบประมาณในการปรับปรุงระบบ อุปกรณเชื่อมโยงวงจรใหใชในการศึกษาไดอยางตอเนื่อง   

 

การสนับสนุนโครงขาย อุปกรณเช่ือมโยงวงจร และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง พ.ศ. 2538–2563 
 

ปท่ีดําเนินการ สนับสนุนงบประมาณ (บาท) 

 ป 2538 - 2545 172,880,000 

 ป 2546 - 2554 267,413,000 

ป 2555 29,968,440 

ป 2556 - 2561 127,970,640 

ป 2562 11,641,200 

ป 2563 11,641,200 

รวม 621,514,480 
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ความสําเร็จในการใชงานโครงขาย เชื่อมโยงวงจร บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสําหรับถายทอดสดเพ่ือ

ออกอากาศไดตามจํานวนรอยละท่ีกําหนดมี Network Availability อยูท่ีระดับ 100% สามารถเพ่ิมศักยภาพการ

เรียนรูใหกับนักเรียนหองเรียนตนทางและนักเรียนในโรงเรียนปลายทางท่ัวประเทศ พัฒนาบุคลากรครูใหไดรับการ

อบรมโดยไมมีขอจํากัดของเวลาและสถานท่ี  

 

แผนงานสุขศาลาพระราชทาน    

 ทีโอที รวมสนองพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ท่ีมุงหวังท่ีจะพัฒนาหนวยพยาบาลในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือเปนท่ีพ่ึงทางดานสุขภาพของ

นักเรียนและประชาชนในถ่ินทุรกันดารท้ังในยามปกติและฉุกเฉิน โดยการใหคําปรึกษาและรักษาพยาบาลดวย

การแพทยทางไกล (Telemedicine) เปนรูปแบบการรกัษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกับแผนงานสุขศาลาพระราชทาน ซ่ึง

เปนสถานบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีใหบริการสื่อสารการเรียนรูดานสุขภาพ โดยใหการสนับสนุนดาน

ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ร.ร.ตชด.) และ

สุขศาลาพระราชทานศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ศกร.ตชด.) ในรูปแบบการติดตั้ง ปรับปรุงระบบ บํารุงรักษา 

และจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการใชงาน ไดแก 

1. ติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียม IP-Star (ความเร็วสูงสุด 4/2 Mbps) Wi-Net (ความเร็วสูงสุด 15/1 Mbps) 

หรือ Fiber Optic (ความเร็วสูงสุด 100/50 Mbps) พรอมโทรศัพทประจําท่ี 1 เลขหมาย อุปกรณแพรสัญญาณ

อินเทอรเน็ตไรสาย (Wireless Access Point : WAP) เครื่องคอมพิวเตอรพรอมไมโครโฟน ลําโพง และกลอง 

Conference Cam ผาน MCU (Multi Conference Unit : MCU) ท่ีมีความชัดท้ังภาพและเสียงแบบ HD เพ่ือใชงาน 

Telemedicine ระหวางโรงพยาบาลแมขายกับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

2. ปรับปรุงคุณภาพในการรับ-สงสัญญาณเปนดาวเทียม IP-Star ขนาด 1.8 เมตร และ Block up Converter 

(BUC) ขนาด 2 Watt ในพ้ืนท่ีท่ีมีการรับ-สงสัญญาณไมดี (ขอบบีมของสัญญาณ) 

3. ติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอรระยะไกล (Team Viewer) โปรแกรม Antivirus เพ่ือชวยแกไข 

เหตุเสียและลดระยะเวลาในการแกไขเหตุเสียของระบบและอุปกรณ 

4. ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันการใชงานระบบการใหคําปรึกษาและรักษาดวยการแพทยทางไกล 

(Telemedicine) ใหใชงานบน TOT MCU เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชงานบน Tablet/Smart Phone แก

แพทยท่ีปรึกษาและเจาหนาท่ีสุขศาลาพระราชทานฯ รองรับการใชงานระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

5. ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนใหใชงานได 

6. จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร (All-in-one) กลอง เครื่องสํารองไฟ (UPS) 

จํานวน 6 ชุด ใหแกสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 6 แหง 
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7. ติดตั้งใชงานแอปพลิเคชัน Scopia Mobile บน Smart phone ของครู ตชด./เจาหนาท่ีสุขศาลาฯ ขณะ

ลงพ้ืนท่ีหรือใชอบรมพัฒนาศักยภาพประจําปรวมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ผลการทดลองใชงาน 

เจาหนาท่ีสามารถใชงาน Telemedicine เพ่ือขอรับการปรึกษา/รักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญไดเปนอยางดี 
 

 
            

ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2550-2557 

1. ศูนยการเรยีน 

   ตํารวจตระเวน 

   ชายแดนบาน 

   โกแประ  

   อ.แมสะเรยีง 

   จ.แมอองสอน 

1. ศูนยการเรยีน

ตํารวจตระเวน

ชายแดน 

บานปอหมื้อ  

อ.แมสะเรียง  

จ.แมฮองสอน 

1. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

เฉลิมฉลอง

ครบรอบ 100 ป 

(บานสะไล)  

อ.บอเกลือ  

จ.นาน 

1. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานแพรกตะครอ 

อ.หัวหิน  

จ.ประจวบครีีขันธ 

1. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานปลอกคี่  

อ.ทองผาภูมิ  

จ.กาญจนบุร ี

 

1. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

ชมรมอนุรักษ

พุทธศิลปไทย 

อนุสรณ  

(บานแสนคําลือ) 

อ.ปางมะผา  

จ.แมฮองสอน 

2. ศูนยการเรยีน 

   ตํารวจตระเวน 

   ชายแดน 

   ทานผูหญิง 

   มณีรัตน บุนนาค 

   (บานปางสนุก) 

   อ.สังขละบุรี  

   จ.กาญจนบุร ี

 2. ศูนยการเรยีน

ตํารวจตระเวน

ชายแดน 

   บานปากํ่า  

อ.บอเกลือ  

จ.นาน 

2. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานไบก  

อ.เมืองยะลา  

จ.ยะลา 

2. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

บานปาหมาก 

อ.สามรอยยอด 

จ.ประจวบครีีขันธ 

2. โรงเรยีนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

เลตองคุ  

อ.อุงผาง  

จ.ตาก 

  3. ศูนยการเรยีน

ตํารวจตระเวน

ชายแดน  

บานหวยปูด  

อ.เฉลิม 

พระเกียรต ิ

จ.นาน 

 3. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

ทานผูหญิง 

ประไพ ศิวะโกเศศ 

อ.อมกอย  

จ.เชียงใหม 

3. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

แมจันทะ 

อ.อุงผาง 

จ.ตาก 

 

 

 

 

61 



6 
 

 

ป 2562 ป 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2550-2557 

 

              
 

                        
 

 

 

4. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

รางวัลอินทิรา 

คานธี  

อ.อมกอย  

จ.เชียงใหม 

4. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานโปงลึก  

อ.แกงกระจาน 

จ.เพชรบุร ี

5. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ 

จันทรเสน  

อ.แมระมาด  

จ.ตาก 

5. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน

บานทิไลปา 

อ.สังขละบุรี  

จ.กาญจนบุร ี

 

 

6. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานลีนานนท  

อ.สุคิริน  

จ.นราธิวาส 

6. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานละโอ  

อ.ศรีสาคร  

จ.นราธิวาส 

7. ศูนยการเรยีน

ตํารวจตระเวน

ชายแดน  

   บานหวยกุก  

อ.เวียงแกน  

จ.เชียงราย 

7. โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน 

บานไอรบือแต  

อ.จะแนะ  

จ.นราธิวาส 

                                            

 ในป 2563 ทีโอที ไดดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนและศูนยการเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน โดยปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. ปรับเปลี่ยนระบบจากระบบสื่อสารดาวเทียม IP-Star และ Wi-Net เปน Fiber-Optic เนื่องจากมี

โครงขายใยแกวนําแสงเขาถึงในแผนงาน Big Rock/แผนงานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) จํานวน 4 แหง คือ  

1) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานไอรบือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส (เดิมเปน IP-Star) 

2) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหวยกุก อ.เวียงแกน จ.เชียงราย (เดิมเปน Wi-Net) 

3) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป (บานสะไล) อ.บอเกลือ จ.นาน (เดิมเปน 

IP-Star) 

4) ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปากํ่า อ.บอเกลือ จ.นาน (เดิมเปน IP-Star) 
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2. ติดตั้ง/เปลี่ยนจานดาวเทียมเปนขนาด 1.8 เมตร และ Block up Converter (BUC) ขนาด 2 Watt เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรับ-สงสัญญาณ จํานวน 1 แหง ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก อ.แกงกระจาน 

จ.เพชรบุรี 

3. ติดตั้งแอปพลิเคชัน Scopia Mobile สําหรับใชงาน Telemedicine ใหครู พยาบาล เจาหนาท่ีสุขศาลา

พระราชทานฯ และ อสม. ในสุขศาลาพระราชทานฯ จํานวน 22 แหง เนื่องจากเปลี่ยนผูดูแล และในกรณี Smart Phone 

ชํารุดและตองเปลี่ยนเครื่องใหม 

4. ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณสื่อสารผานเทียม IP-Star 

เพ่ือรับการเสด็จเยี่ยมโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จํานวน 6 แหง ไดแก สุขศาลาพระราชทานศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (ศกร.ตชด.) บานปอหม้ือ 

จ.เพชรบุรี  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี  สุขศาลา

พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานลีนานนท อ.สุคีริน จ.นราธิวาส  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบานปลอกค่ี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

บานเลตองคุ อ.อุมผาง จ.ตาก  และสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมจันทะ อ.อุมผาง จ.ตาก  

 

การดําเนินงานดานการรักษาพยาบาล 

 สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนสถานพยาบาลสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงตั้งอยูใน

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีอยูในทองถ่ินทุรกันดารและขาดโอกาสในการเขาถึงการแพทยพ้ืนฐาน ไดรับการ

ติดตั้งระบบและอุปกรณพรอมท้ังโปรแกรมใชงานและอุปกรณเทคโนโลยีท่ีจําเปนตอการใชงานตามพ้ืนท่ีใหบริการ

เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนซ่ึงการเดินทางลําบากเนื่องจากอยูหางไกลการ

คมนาคม และสาธารณูปโภคท่ีดี อีกท้ังยังมีภาระคาใชจายในการเขารับบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานจากภาครัฐโดย

สามารถชวยใหประชาชนเขาใจปญหาท่ีเกิดจากการเจ็บปวยดีข้ึนและสามารถลดอาการรุนแรงของโรคแทรกซอนท่ี

จะตามมา  

 ในป 2563 มีประชาชนในพ้ืนท่ีเขารับการรักษาพยาบาลเบื้องตนในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนและศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ทีโอที ใหการสนับสนุน 22 แหง ดังนี้ 
 

สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

และสขุศาลาพระราชทานศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 

ป 2563 

 

ป 2562 ป 2561 

1. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานทิไลปา จ.กาญจนบุร ี 708 871 1,058 

2. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานโปงลึก  จ.เพชรบุร ี 2,193 2,250 2,737 

3. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ชมรมอนุรักษพุทธศิลปไทยอนุสรณ 

   (บานแสนคําลือ)  จ.แมฮองสอน 
1,558 1,668 2,009 

4. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานเลตองคุ  จ.ตาก 3,129 2,938 3,139 

5. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานแมจันทะ  จ.ตาก 3,291 3,564 4,087 
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สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

และสขุศาลาพระราชทานศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 

ป 2563 

 

ป 2562 ป 2561 

6. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานไอรบือแต  จ.นราธิวาส 1,042 1,264 984 

7. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานละโอ  จ.นราธิวาส 590 457 549 

8. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานปลอกคี่  จ.กาญจนบุร ี 1,014 1,140 2,093 

9. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานปาหมาก  จ.ประจวบคีรีขันธ 540 651 1,203 

10. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. บานหวยกุก  จ.เชียงราย 1,136 652 1,007 

11. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ทานผูหญิงประไพ ศิวะโกเศศ จ.เชียงใหม 977 960 1,117 

12. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. รางวัลอินทิรา คานธี  จ.เชียงใหม 509 578 810 

13. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. ม.ร.ว.เฉลิมลักษณ จันทรเสน  จ.ตาก 2,209 2,340 2,530 

14. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานลีนานนท  จ.นราธิวาส 637 464 710 

15. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานแพรกตะครอ  จ.ประจวบคีรีขันธ 867 993 867 

16. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. บานไบก  จ.ยะลา 660 616 809 

17. สุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด. เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ป (บานสะไล) 

     จ.นาน 
581 613 774 

18. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. บานปากํ่า อ.บอเกลือ  จ.นาน 253 575 404 

19. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. บานหวยปูด อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นาน 439 471 - 

20. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. บานปอหมื้อ  จ.แมฮองสอน 399 444 498 

21. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. บานโกแประ  จ.แมฮองสอน 775 327 69 

22. สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด. ทานผูหญิงมณีรตัน บุนนาค (บานปางสนุก) 

     จ.กาญจนบุร ี
635 - - 

รวม 23,450 23,874 27,050 

 

แผนงานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ)       

 การเปดใชงานแผนงานยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ต

ประชารัฐ) ตั้งแตวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560 นับเปนการสรางโอกาสอันสําคัญใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลไดเขาถึง

ขอมูลขาวสารตาง ๆ และบริการของภาครัฐอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง เทาเทียม ชวยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ชุมชนใหเขมแข็งจากการเชื่อมโยงออนไลนกับตลาดภายในและตางประเทศ ขณะเดียวกันความตองการและปริมาณ

การใชงานโครงขายท่ีเพ่ิมอยางตอเนื่อง สะทอนให ทีโอที ตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญท่ีตองมุงม่ัน ทุมเทในการดูแล

บํารุงรักษา ขยาย และปรับปรุงการใหบริการเน็ตประชารัฐ เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐและความตองการใชงาน

ของชุมชนอยางเต็มกําลัง 
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การใหบริการโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 ทีโอที ใหบริการอินเทอรไรสายความเร็วสูง (Wi-Fi) ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย 24,700 หมูบาน ติดตั้ง

หมูบานละ 1 จุดแบบไมคิดคาใชจาย ท่ีระดับความเร็ว 30/10 Mbps Download/Upload และเม่ือวันท่ี 22 

ธันวาคม 2562 จึงไดปรับระดับความเร็วเพ่ิมข้ึนจากเดิมเปน 100/50 Mbps Download/Upload เพ่ือตอบสนอง

การใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน ประชาชนสามารถใชประโยชนจากโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงขอมูลขาวสาร สื่อ

สังคมออนไลน การคาขาย บริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานผานเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริการของภาครัฐไดอยาง 

เทาเทียม  

 พรอมดําเนินการยายจุดติดตั้งใหบริการ Wi-Fi ตามท่ีชุมชนจํานวน 46 แหง ไดรองขอเนื่องจากเหตุผล

ความจําเปนหลายประการ โดยการดําเนินการไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม รวมระยะเวลาเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. จุดติดตั้งใหมมีความสะดวกในการใชงานตั้งอยูกลางชุมชน เพ่ือใหมีปริมาณผูใชงานเพ่ิมข้ึน 

 2. จุดติดตั้งเดิมมีการรื้อถอนหรือปรับปรุงสถานท่ี 

 3. จุดติดตั้งยายไปติดตั้ง ณ ท่ีทําการผูใหญบานคนใหม แทนท่ีทําการผูใหญบานคนเดิมท่ีหมดวาระ  

 4. เพ่ือความปลอดภัยในการใชงาน บางจุดติดตั้งเดิมเปนสถานท่ีเปลี่ยวในตอนกลางคืนมีการม่ัวสุม หรือ

บางจุดติดตั้งอยูติดริมถนนเกินไปอาจเปนอันตรายตอผูใชบริการ 
 

 
 

 การใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และดูแลบํารุงรักษาการใหบริการใหเปนไปตามเกณฑ Service 

Level Agreement (SLA) อยางตอเนื่อง โดยมีผลการดําเนินงานการใหบริการมีเหตุขัดของเกิดข้ึนท้ังสิ้น 24,501 

ครั้ง และสามารถดําเนินการแกไขเหตุขัดของตาม SLA ไดรอยละ 99 และการใหบริการอินเทอรเน็ตมีสัดสวน 

Service Availability รอยละ 99.94 โดยจําแนกประเภทเหตุขัดของท่ีเกิดข้ึนได ดังนี้ 
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 ท้ังนี้ ในป 2563 เครือขายเน็ตอาสาประชารัฐ มีจํานวนผูลงทะเบียน จํานวน 9.24 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากป 

2562 จํานวน 1.65 ลานคน เฉลี่ยเดือนละ 1.65 แสนคน  ระยะเวลาเดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 มีการใชงานสะสม 

253.9 ลานครั้ง ปริมาณการใชงาน Download 52,978 Terabyte/Upload 2,806 Terabyte 

 

การใหบริการ Open Access Network 

 ปจจุบันการเปดใช งานเน็ตประชารัฐตามหลักการ Open Access Network มีผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมลงนามในสัญญาอนุญาตการใชโครงขายเน็ตประชารัฐแบบเปดแลว 4 ราย ไดแก 1) บริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) 2) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 3) หางหุนสวนจํากัด เอส.ที แอล เสียง (ไทยแลนด) 4) หาง

หุนสวนจํากัด วารินชําราบเคเบิล ที.วี.  โดยการรวมใชโครงขายท่ีรัฐสรางข้ึนจะชวยลดความซํ้าซอนในการลงทุน 

และประชาชนสามารถเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไดในราคาท่ีเหมาะสม  

 

การขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 ในไตรมาสท่ี 3/2563 ทีโอที ไดวางโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) ทดแทนโครงขายท่ีเปน

เทคโนโลยีแบบเกา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนใหแกโรงเรียน โรงพยาบาลของรัฐท่ียังไมมีโครงขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงเขาถึง เปนการดําเนินงานท่ีไมซํ้าซอนกับในพ้ืนท่ีท่ีสํานักงาน กสทช. รับผิดชอบอยู เพ่ือใหมีโครงขาย

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงท่ีสนับสนุนการยกระดับความเปนอยูของประชากรท้ังในดานการศึกษาและการสาธารณสุข 

ใหกับโรงเรียนรองรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน จํานวน 1,187 แหง และขยายความจุอินเทอรเน็ต (Bandwidth) 

ใหกับโรงพยาบาลเพ่ือรองรับการตรวจรักษาดวยการแพทยทางไกล (Telemedicine) จํานวน 484 แหง 
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 2. ดานการศึกษาและเศรษฐกิจ 

แผนงาน TOT Young Club    

 

แผนงาน TOT Young Club เปนหนึ่งในแผนงานหลักในกิจกรรม TOT CSR ขององคกร เริ่มดําเนินการ

ตั้งแตป 2549 โดยมุงใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาและใชอินเทอรเน็ตอยางถูกตอง ใช Social Media เปน

เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนงาน พรอมท้ังปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เพ่ือนําความรูท่ีไดจาก

การศึกษาหาความรูจาก Social Media มาตอยอดและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือสรางความยั่งยืนและยกระดับ

ทางดานเศรษฐกิจใหกับทองถ่ิน ซ่ึงปจจุบัน Social Media เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวัน ประกอบกับการขยาย

บริการอินเทอรเน็ตท่ีครอบคลุม และอุปกรณรองรับการเขาถึงอินเทอรเน็ตมีราคาถูกลง เด็กและเยาวชนสามารถ 

ใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงอาจจะเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดปญหาตาง ๆ ในสังคม 
 

 
 

ทีโอที ดําเนินแผนงาน TOT Young Club ตอเนื่องมาเปนปท่ี 15 โดยในป 2563 มุงหวังใหเยาวชนใน 

แผนงานไดนําศักยภาพทางดานความรูดานดิจิทัล พัฒนาสงเสริมเศรษฐกิจใหกับชุมชนในทุกรูปแบบเพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงคการดําเนินงาน ดังนี ้

1. เพ่ือใหเด็กและเยาวชน ครู และผูปกครอง ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดาน ICT โดยเนนทักษะ 

การนํา ICT ไปใชตอยอดเปนชองทางการเพ่ิมรายไดของชุมชนและฝกใหเยาวชนมีความคิดเปนผูประกอบการยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือใหชุมชนสามารถประยุกตใช ICT ในการยกระดับการประกอบอาชีพผานระบบการซ้ือขายออนไลน 

TYC e-Commerce 

3. เพ่ือใหเยาวชนคนรุนใหมในชุมชนสามารถรวมกลุมในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยใช ICT 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทองเท่ียว การเรียนรูของชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางเครือขาย

ชุมชนตนแบบในการใช ICT สรางเศรษฐกิจท่ีดี มีความม่ันคงเขมแข็ง และแบงปนองคความรูความสําเร็จใหกับชุมชน

อ่ืน ๆ ได  

4. เพ่ือใหชุมชนมีความตระหนักในการใช ICT อยางเหมาะสม และรูเทาทันขอมูลขาวสารและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม 

การดําเนินงาน TOT Young Club ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงาน ตลอดจนพันธมิตร 

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล มหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน รวมมือผลักดันใหการ

ดําเนินงานสําเร็จลุลวง โดยมีเปาหมายสําคัญคือสรางแหลงเรียนรูใหชุมชนสามารถประยุกตใช ICT ในการยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ นําผลผลิตของชุมชนสูระบบการซ้ือขายออนไลน 

e-Commerce  การรูจักนําดิจิทัลมาใชในการผลิตสื่อและเนื้อหา (Content) เพ่ือประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

สินคา ชุมชน และวัฒนธรรมชุมชน รวมถึงการปูพ้ืนฐานคนรุนใหม เพ่ือใหชุมชนสามารถรวมกลุมการพัฒนาศักยภาพ

ของชุมชนโดยใชดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การทองเท่ียว และการเรียนรูของชุมชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

ในป 2563 แผนงาน TOT Young Club ไดรวมตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตรชาติตามนโยบาย Thailand 4.0 อยางเปนรูปธรรม โดยการเปด

ชุมชนแกวมุกดา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ซ่ึงเปนชุมชนใหมลําดับท่ี 72 ทีโอที ไดจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก

เยาวชน โดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงการเรียนรูใหกับเยาวชนและสถานศึกษา พรอมสงเสริมการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาดานการเกษตรแบบดั้งเดิมแกชุมชนแกวมุกดาดวยระบบ TOT Smart Farming ซ่ึงจะ

พัฒนาใหชุมชนกาวสูการเปนเกษตรดิจิทัล และมีความเขมแข็งยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 

โดย ทีโอที และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน ไดลงนามความรวมมือพัฒนา

ระบบ IT เพ่ือสงเสริมดานเกษตรดิจิทัล  โดยโครงขายของ ทีโอที และการนําเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) 

ชวยบริหารจัดการในแปลงเกษตร สวน ไร สําหรับควบคุมระบบยกแครปองกันปญหาแมลง ระบบตรวจจับความชื้น 

ระบบเพ่ิม-ลดอุณหภูมิ ระบบรดน้ําอัตโนมัติ  เพ่ือความสะดวกตอการดูแลรักษาเพ่ิมจํานวนผลผลิต  ลดคาใชจาย

และจํานวนผูดูแล ถือเปนกาวสําคัญของการนําเทคโนโลยี IT สนับสนุนเกษตรดิจิทัลใหกับสถานศึกษาและเยาวชน

เพ่ือนําความรูไปพัฒนาและสงเสริมใหชุมชนกาวสูการเปน Smart Farm  
 

พิธีลงนามความรวมมือแผนงาน TOT Young Club ณ ชุมชนแกวมุกดา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
 

 
 

การอบรมความรูดานเทคโนโลยดีจิิทัลแกเยาวชนในโรงเรียนหนองสงูสามัคคีวิทยา จ.มุกดาหาร 
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รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมแปลงสาธิตระบบ Smart Farming 
 

  
 

ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ทีโอที ตระหนักและใหความสําคัญ

ตอการดูแลสุขอนามัยของเยาวชน โรงเรยีน ชุมชน ไดจัดทําโครงการ “TOT We Care We Share” เพ่ือชวยปองกัน

ใหปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรค  โดยการผลิต

หนากากอนามัยแบบผา 3 ชั้น พรอมเจล/สเปรยแอลกอฮอลสงมอบใหกับเยาวชนในโรงเรียน และชุมชน TOT 

Young Club จํานวน 72 ชุมชน  พรอมจัดทําวิดีโอคลิปสอนการทําหนากากอนามัยแบบผาสงมอบผาน Staff TOT 

Young Club ท่ัวประเทศ เพ่ือนําไปถายทอดวิธีการทําใหแกเยาวชนในโรงเรียน และชุมชน TOT Young Club ท้ัง 

72 ชุมชน โดยการประยุกตนําผาเหลือใช หรือผาทองถ่ิน/ผาพ้ืนเมือง ตัดเย็บเปนหนากากอนามัยเพ่ือใชเอง แจกจาย 

และจําหนายสรางรายไดในชุมชน  
 

 
  

การสอนตดัเย็บหนากากอนามัยแบบผา จากผาทองถ่ิน/ผาพ้ืนเมืองในชุมชน TOT Young Club 
 

 
                                   

การมอบเจล/สเปรยแอลกอฮอล ใหชุมชน/โรงเรียน เพ่ือปองกันการติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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 นอกจากนี้ เยาวชนในแผนงาน TOT Young Club  ไดนําความรูจากการสอนทําคลิปวิดีโอเขารวมประกวด

คลิปวิดีโอ VDO Contest “เรียนรูงายแคออนไลน กับ TOT Mobile SIM For Learn” โดยมีเยาวชนจาก 15 ชุมชน 

สนใจสงผลงานเขาประกวด จํานวน 288 คลิป โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห ในชุมชนลําพะยา 

จ.ยะลา ไดรับรางวัลชนะเลิศพรอมใบประกาศนียบัตร  
 

เยาวชนจากโรงเรียนลําพะยาประชานุเคราะห ในชุมชนลําพะยา จ.ยะลา 

รับรางวัลชนะเลิศพรอมใบประกาศนียบัตร  
 

 
 

การดําเนินแผนงาน TOT Young Club มีเปาหมายใหเยาวชนในทองถ่ินสามารถนําความรูดาน ICT และ 

สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ไปใชอยางสรางสรรค อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงศักยภาพของ

ตัวเองในการใช ICT และสื่อสังคมออนไลน (Social Media) เพ่ือพัฒนาชุมชนไดท้ังในมิติสังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม  โดยสรางเครือขายเยาวชน TOT Young Club ท่ัวประเทศใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณความรู 

แบงปนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาและตอชุมชนของตนเอง เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง และยั่งยืน ปจจุบัน

แผนงาน TOT Young Club เยาวชนสนใจรวมเปนสมาชิก จํานวน 4,092 คน มีเยาวชนและประชาชนเขาชม 

Facebook ของชุมชนท้ัง 72 แหง โดยมียอด Like จํานวน 97,113 Like 

 กิจกรรม ผลงาน และความรูในดานตาง ๆ ของสมาชิกในชุมชนตามแผนงาน TOT Young Club จํานวน 72 

ชุมชน ท่ัวประเทศ ในป 2556–2563 มีรายละเอียดดังนี ้
 

ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 
ชุมชน 

บานบางเพรียง  

จ.สมุทรปราการ 

ชุมชนสามชุก 

จ.สุพรรณบุรี 

 
ชุมชน 

คลองลัดมะยม 

จ.กรุงเทพฯ 

 
ชุมชนถนนคนเดิน

ปากแพรก  

จ.กาญจนบุรี 

 
ชุมชนบางน้ําผ้ึง  

จ.สมุทรปราการ 

 

 
ชุมชนสองฝง

คลองหนองบวั-

เสม็ดงาม  

จ.จันทบุรี 

ชุมชนบาน 

แหลมสัก-อาวน้าํ 

จ.กระบี ่

 
ชุมชนแกวมกุดา 

จ.มุกดาหาร     

 
ชุมชนบาน 

รางไมแดง-สวนผ้ึง  

จ.ราชบุร ี

 
ชุมชน 

บานทรายขาว  

จ.ปตตานี 

 
ชุมชนสามโคก  

จ.ปทุมธาน ี

 
ชุมชนตลาดตาน้ํา

โบราณ  

จ.สระบุรี 

 
ชุมชนถ้ํารงค  

จ.เพชรบุรี 

 
ชุมชน 

หนองมะแซว  

จ.รอยเอ็ด 

ชุมชน 

บานโพธิ์ทอง 

จ.กาฬสินธุ 
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 
ชุมชนบานโพ  

จ.พระนคร- 

ศรีอยุธยา 

ชุมชนตะปอเยาะ  

จ.นราธิวาส 

ชุมชนแมกลอง  

จ.สมุทรสงคราม 

 
ชุมชนบานมวง  

จ.หนองคาย 

 
ชุมชนวิทยาลัย

อาชีวะสิงหบุรี 

จ.สิงหบุรี 

 
ชุมชน 

บานน้ําเชี่ยว  

จ.ตราด 

ชุมชนเวียง 

บานเนินขาม 

จ.ชัยนาท 

 

 
ชุมชนบานสําราญ  

จ.ขอนแกน 

 

ชุมชนเขาพระงาม  

จ.ลพบุรี 

 
ชุมชนตรําดม  

จ.สุรินทร 

 
ชุมชนเทศบาล 

เรณูนคร  

จ.นครพนม 

 
ชุมชนจักสาน 

บานบางเจาฉา  

จ.อางทอง 

ชุมชนเทศบาล 

นครสวรรค 

จ.นครสวรรค 

 

 
ชุมชนกุดชุมแสง  

จ.ชัยภูม ิ

 
 

 
ชุมชนโคกเมือง  

จ.บุรีรัมย 

 
ชุมชนเทศบาล

ตําบลอุโมงค  

จ.ลําพูน 

 
ชุมชนน้ําเกล้ียง  

จ.ศรีสะเกษ 

 
ชุมชนราษฎรนิยม  

จ.นนทบุรี 
ชุมชนเทศบาล

ตําบลปว จ.นาน 

 

 
ชุมชนเทศบาล 4  

เทศบาลนคร

ลําปาง  

จ.ลําปาง 

 
 

ชุมชนสันโคงนอย  

จ.เชียงราย 

 
ชุมชน 

บานนาตนจั่น  

จ.สุโขทัย 

 
ชุมชนเทศบาล

ตําบลปาปอง  

จ.เชียงใหม 

 
ชุมชนโรงเรียน

เมืองแพร  

จ.แพร 

ชุมชนเทศบาล

ตําบลบานสาง 

จ.พะเยา 

 

 
ชุมชนบานกราง  

จ.พิษณุโลก 

 
 

ชุมชนเกาะลอย  

จ.เชียงราย 

 
ชุมชนบานปาพน  

จ.สตูล 

 
ชุมชน 

อําเภอลับแล  

จ.อุตรดิตถ 

 
ชุมชนบานกะไหล  

จ.พังงา 
ชุมชนบั้งไฟโก  

จ.ยโสธร 

 

 
ชุมชน 

เกาะบูโหลน  

จ.สตูล 

 
 

ชุมชนลําพะยา  

จ.ยะลา 

 
ชุมชนนาโยงเหนือ  

จ.ตรัง 

 
ชุมชนพนางตุง-

ทะเลนอย  

จ.พัทลุง 

 
ชุมชนเกาะยอ  

จ.สงขลา 

ชุมชนนาหัวบอ 

จ.สกลนคร 

 

 
ชุมชนบานคีรีวง  

จ.นครศรีธรรมราช 

 
 

ชุมชนสุราษฎร  

จ.สุราษฎรธาน ี

 
ชุมชนบานชุมโค  

จ.ชุมพร 

 
ชุมชนกะเปอร  

จ.ระนอง 

 
ชุมชน 

บานหวยมงคล  

จ.ประจวบคีรีขันธ 

ชุมชน 

นครอุดรธานี 

จ.อุดรธานี 
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ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

 
ชุมชน 

หินต้ัง-บานดง  

จ.นครนายก 

 
 

ชุมชน 

ตลาดบานใหม  

จ.ฉะเชิงเทรา 

 
ชุมชนบานสําราญ  

จ.ขอนแกน 

 
ชุมชนบานดง

กระทงยาม  

จ.ปราจีนบุรี 

 
ชุมชนเขาคอ  

จ.เพชรบูรณ 

ชุมชน 

ดานเกวียน 

จ.นครราชสีมา 

 

 
ชุมชน 

บานชองแสมสาร  

จ.ชลบุรี 

 
 

ชุมชนอางศิลา  

จ.ชลบุรี 

 
ชุมชนเกาะสีชัง  

จ.ชลบุรี 

 
ชุมชน 

บานเกาะหวาย  

จ.นครนายก 

 
ชุมชนบานเกษม  

จ.อุบลราชธาน ี

ชุมชนกะทู 

จ.ภูเก็ต 

 

    
 

ชุมชนมาบตาพุด  

จ.ระยอง 

 

ชุมชน 

บานเบญจรงค 

ดอนไกดี 

จ.สมุทรสาคร 

 

 

กระบวนการทํางานสําคัญทําใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 1. กิจกรรมอบรมใหความรู ทีโอที รวมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยในทองถ่ินจัดการอบรมการใช ICT เพ่ือ 

ชวยเหลือชุมชน โดยอบรมความรูการถายภาพ การตกแตงภาพ การถายทําและตัดตอวิดีโอ การทําสื่อออนไลน การ

ทําเนื้อหาท่ีนาสนใจบน Facebook Page การใช Social Media เชน Facebook  Youtube และ TOT e-Commerce 

โดยใชเครื่องมือเหลานี้เพ่ือประชาสัมพันธชุมชนอยางเปนระบบ 

 2. กิจกรรมนําไปปฏิบัติจัดตั้งทีมสมาชิก TOT Young Club นําความรู IT ชวยเหลือชุมชน การจัดตั้งกลุม

เยาวชนเพ่ือรับผิดชอบงานจัดทําขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑชุมชนนําเสนอผาน Social Media ผานระบบรานคา

ออนไลน เชน Facebook Youtube และ Website 

3. การนําเทคโนโลยี IoT มาพัฒนาปรับปรุงดานการเกษตรแบบดั้งเดิมใหเปนเกษตรดิจิทัล โดยใช

เทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยสงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตร ระบบตรวจสอบและวัดผล  ชวยใหประหยัดตนทุน 

ลดการจางแรงงาน สรางความเติบโตทางเศรษฐกิจของชมุชนนําไปสูการเปน Smart Farm 

 4. สรางแพลตฟอรมการซ้ือขายออนไลนโดยการออกแบบและพัฒนา Mobile Application เพ่ือเชื่อมตอ 

ระบบสมาชิก ขอมูลสมาชิก การเขาถึงขอมูลสินคา การซ้ือสินคา การชําระเงิน เพ่ิมชองทางการกระจายสินคาของ

ชุมชน และเพ่ิมความสะดวกในการจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑชุมชน ใหเกิดการหมุนเวียนสงผลตอรายไดและ

เศรษฐกิจของชุมชน 

 5. สรางความยั่งยืนใหแกชุมชนโดยใหเยาวชนนําเสนอผลงานแผนงานใหกับสวนราชการในทองถ่ินไดรับ

ทราบ และใหความรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการอบรมศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนในการ

ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy 
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 6. กิจกรรมประเมินผลการดําเนินงานโดยการสรางสื่อ Multimedia สูโลกออนไลนโดยผานชองทาง 

Facebook Youtube และ Website โดยวัดผลจากจํานวนผูเขาเยี่ยมชมในสื่อตาง ๆ และมูลคาการซ้ือขายสินคา 

ผานชองทางออนไลน 
 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ความสามารถของเด็กและเยาวชนท่ีไดรวมแผนงาน TOT Young Club มีผลงานเปนรูปธรรม ไดแก  

Facebook Page ของชุมชนไดรับความสนใจเขาชมขอมูลและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน แสดงความคิดเห็น จํานวน 

97,113 Like มีคลิปวิดีโอบน Youtube ท่ีแนะนําแหลงทองเท่ียว สินคา/ผลิตภัณฑชุมชนในทองถ่ิน และวัฒนธรรม

ชุมชน พรอมกับเว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลของชุมชน TOT Young Club จํานวน 72 เว็บไซต และจํานวนรายไดท่ีเพ่ิม

สูงข้ึนของคนในชุมชนจากการคาขายผานระบบ TYC e-Commerce 
  

แผนงาน ทีโอที รวมเสริมสรางคุณภาพเยาวชนไทยสูยุคดิจิทัล     

ทีโอที ใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยในสังคมควบคูกับการสรางความสมดุลของ

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ไดจัดทําแผนงานเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีดอยโอกาส ท่ี

สอดคลองกับเปาหมายท่ี 4 Quality Education ของ SDGs เริ่มตั้งแตป 2559 ภายใตโครงการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีดอยโอกาส ของสํานักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง โดย ทีโอที ดําเนินโครงการเปน

ปท่ี 5 โดยปรับรูปแบบใหสอดคลองกับการศึกษาในปจจุบันดวยการจัดทําหองสมุดดิจิทัลหรือหองสมุดมีชีวิต  มี

วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณดานการมีสวนรวมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดลอม เสริมสรางเยาวชนไทยใน

การใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและทักษะอาชีพนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโรงเรียนใหมี

สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขภาวะอนามัย ไดแบงการดําเนินงานออกเปน 2 สวน  

 สวนท่ี 1 การจัดทําหองสมุดมีชีวิต โดยการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดของโรงเรียนใหเปนหองสมุดดิจิทัล 

เพ่ือใหเยาวชนไดเขาถึงเทคโนโลยี IT ในการคนควาหาความรู สรางประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ผานเครือขาย

โทรคมนาคม ไดปรับปรุงออกแบบตกแตงหองสมุดอยางเหมาะสม ทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอร 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี ระบบอินเทอรเน็ต โทรทัศน เครื่องเลน DVD ตูหนังสือ หนังสือ นอกจากนี้ได

คํานึงถึงสุขภาวะอนามัยการสรางหลักโภชนาการเพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพอนามัยและภูมิคุมกันท่ีดี อาทิ การปรับปรุง

โรงอาหาร ตูกดน้ําเย็น ถาดใสอาหาร โตะ เกาอ้ี อางจุดลางมือ ติดตั้งจุดลางมือเจลแอลกอฮอล รวมถึงการสราง

แหลงอาหารท่ียั่งยืน โดยไดจัดทําแปลงผัก สวนเกษตร พืชผักสวนครัว เพ่ือเปนแหลงอาหารกลางวันใหกับนักเรียนใน

โรงเรียน ตลอดจนติดตั้งกลองวงจรปด เพ่ือดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน  

 สวนท่ี 2 การจัดพิธีสงมอบหองสมุดมีชีวิตใหกับโรงเรียน โดยเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารสวนราชการ โรงเรียน พรอมผูบริหารและพนักงาน ทีโอที 

ผูอํานวยการโรงเรียน อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และประชาชน เขารวมในพิธีสงมอบหองสมุดมีชีวิต พรอมมอบ

อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา ของใชจําเปน อาทิ ชุดวัฒนธรรม ชุดกีฬา จักรยาน ถาดใสอาหาร นอกจากนี้ ไดจัด
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กิจกรรมสันทนาการ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน อาหารวาง แกครูและนักเรียนในโรงเรียน พรอมท้ังนําชมสถานท่ีท่ี

ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาตามวัตถุประสงคของแผนงาน 

 

ป 2559 โรงเรียนบานหวยขม ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย  

 

 

 

ป 2560 โรงเรียนบางดงวิทยาคาร ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค จ.นครพนม 
 

 

 

ป 2561 โรงเรียนบานปากลวย ต.วังกะทะ อ.ปากชอง จ.นครราชสมีา 
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ป 2561 โรงเรียนบานเขาฝา ต.ชองแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค (สนับสนุนเฉพาะระบบอินเทอรเน็ต) 
 

 
 

ป 2562 โรงเรียนบานทรายมลู ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี
 

 
 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ในป 2563 ทีโอที ไดดําเนินแผนงาน ทีโอที รวมเสริมสรางคุณภาพเยาวชนไทยสูยุคดิจิทัล โดยจัดทําหองสมุด

มีชีวิต จํานวน 2 โรงเรียน  

• โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดอุดมธานี) อ.เมือง จ.นครนายก เปดทําการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล- 

มัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงเปนโรงเรียนวัดในพระพุทธศาสนาแหงแรกของประเทศไทย ทีโอที ไดปรับปรุงหองสมุดโดยการ

ทาสีอาคารเรียนท้ังภายในและภายนอก ปูพ้ืนวัสดุโฟมยาง เพนทผนังหนาหองสมุด บันไดทางข้ึนลง ติดตั้งกลองวงจร

ปดเพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน ติดตั้งจุดเจลแอลกอฮอลลางมืออัตโนมัติ  ตกแตงภายในจัดแบงโซน อาทิ โซน

คอมพิวเตอร โซนเรียนรูออนไลน โซนเด็กเล็ก พรอมมอบอุปกรณเสริมการเรียนรู เครื่องคอมพิวเตอร โทรทัศน 

เครื่องเลน VCD ของเลนเสริมทักษะ ชั้นหนังสือ โตะเกาอ้ี  อุปกรณกีฬา ตลอดจนปรับปรุงโตะเกาอ้ีภายในโรงอาหาร 

ถาดหลุมใสอาหาร ตูกดน้ําเย็น จุดลางมือ จุดคัดแยกขยะ จัดทําสวนเกษตร เพ่ือเปนแหลงอาหารกลางวันใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนไดบริโภคและสรางรายไดใหกับนักเรียน โดยมีพนักงาน ทีโอที จิตอาสารวมในการสงมอบพรอม

การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารวาง   
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• โรงเรียนบางไทรวิทยา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3  เปดทําการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน-มัธยมศึกษาตอนปลาย ทีโอที ไดจัดทําหองสมุดมีชีวิต 

โดยทาสีอาคารหองสมุดท้ังภายในและภายนอก ทาสี เพนทกําแพงท้ังดานนอกและดานใน  ขัดพ้ืนเคลือบสีพ้ืนใหม 

ขัดลางกระจก จัดหาชั้นวางหนังสือ จัดทําปายดัชนีหนังสือ ปรับปรุงหนา TOP โตะอานหนังสือ  ติดตั้งกลองวงจรปด

เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียน  โซนเรียนรูออนไลน จัดหาโทรทัศน เครื่องเลน DVD เสริมการเรียนรู พรอมติดตั้ง

จุดเจลลางมืออัตโนมัติ จุดคัดแยกขยะ จํานวน 2 จุด เพ่ือสงเสริมสุขอนามัยท่ีดีภายในโรงเรียน ในพิธีสงมอบ 

ไดสนับสนุนอุปกรณการศึกษาและอุปกรณกีฬา เพ่ือใหนักเรียนไดออกกําลังกายมีสุขอนามัยท่ีดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานตอยอดการเรียนรู Digital Platform    

 เพ่ือใหกระบวนการทํางานตามแผนงาน TOT Young Club สําเร็จตามเปาหมาย  แผนงานตอยอดการ

เรียนรู Digital Platform จึงเปนอีกชองทางการดําเนินงานท่ีสนับสนุนการนําความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลชวยพัฒนา

เยาวชนและชุมชน  ทีโอที ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมเด็กและเยาวชนในแผนงาน TOT Young Club เพ่ือรับผิดชอบ

 

76 



21 
 

การจัดทําขอมูลสินคา/ผลิตภัณฑชุมชนนําเสนอผาน Social Media ระบบ TOT e-Commerce  Facebook  

Youtube  Website และแนะนําชองทางการเผยแพรสินคา/ผลิตภัณฑผาน Social Media  การสราง Brand ใหมี

ความนาสนใจ การจัดทํา Packaging ใหมีเอกลักษณเปนท่ีดึงดูด   

 นอกจากนี้ ทีโอที  มีนโยบายตอยอดการเรียนรู Digital Platform โดยการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมี

เปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันในการสนับสนุนใหการดําเนินแผนงานความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของ ทีโอที ท่ีมุงเนนสงเสริมในดานการศึกษาและเศรษฐกิจสําเร็จไดตามเปาหมาย อาทิ กรมพัฒนาชุมชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ธนาคารออมสิน อีกท้ังการเพ่ิมชองทางการเขาถึงสินคา/ผลิตภัณฑ

ชุมชน การจัดสง โดยการสรรหาพันธมิตรทางการเงินและธุรกิจการขนสงเพ่ือกระจายสินคาสรางมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
 

     
 

3. ดานสังคมและส่ิงแวดลอม 

แผนงาน Green ICT 

 ทีโอที ไดจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานไดตระหนักถึง

ความสําคัญและการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยการจัดกิจกรรมการปลูกปา และกิจกรรม

รณรงครักษาสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

• 7 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมปลูกปา “ทีโอที รักษสิ่งแวดลอม” โดยคณะกรรมการบริษัท ทีโอที 

ผูบริหารและพนักงานรวมกันปลูกปา ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จ.นครราชสีมา เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดความรัก

และหวงแหนทรัพยากรปาไมของชาติ และเปนการสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับชุมชน 

 
 

• 4 ธันวาคม 2563 วันสิ่งแวดลอมไทย จัดกิจกรรมเชิญชวนใหผูบริหารและพนักงานตระหนักถึง

ความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมและรวมอนุรักษสิ่งแวดลอมภายในบริษัท ผานการคัดแยกขยะแตละประเภท 

การดูแลสุขอนามัย  โดยมอบถุงผาลดโลกรอน หมวก TOT CSR   เจล/สเปรยแอลกอฮอล เพ่ือปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับพนักงานท่ีรวมกิจกรรม ณ ศูนยอาหาร ทีโอที สํานักงานใหญ แจงวัฒนะ 
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• การบริจาคปฏิทินเกาในโครงการ “ปฏิทินเกา เราขอ” ใหแกศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด 

มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ สําหรับทําการดอักษรเบลลเปนสื่อการเรียนการสอน

สําหรับผูพิการทางสายตา ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและพนักงานรวบรวมปฏิทินเกาท่ีไมไดใชงานในป 2563 

จํานวน 800 เลม สงมอบเพ่ือเปนการสะทอนคุณคาของการมีจิตสาธารณะสูสังคมภายใตแนวคิด “วินัย พอเพียง 

สุจริต จิตอาสา กตัญู”  

• การรณรงคใหผูประกอบการรานอาหารภายในศูนยอาหาร ทีโอที เปลี่ยนใชภาชนะใสอาหารท่ีผลิตจาก

กระดาษชานออยแทนภาชนะโฟมและภาชนะพลาสติกใสอาหาร  พรอมกับเชิญชวนใหพนักงานนําภาชนะสวนตัวมา

ใสอาหารเพ่ือลดอันตรายและโรคท่ีจะสงผลตอสุขภาพ และชวยรักษาสิ่งแวดลอม ลดปญหาขยะมูลฝอยลนและ

กระบวนการทําลายซ่ึงกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

• การรณรงคใหพนักงานนําถุงผามาใชใสอาหาร สิ่งของ แทนการใชถุงพลาสติก และนําไปสูการลดใช

ถุงพลาสติกในท่ีสุด เพ่ือเปนการลดปริมาณขยะมูลฝอยและไมกอใหเกิดกาซเรือนกระจก 

 

แผนงานจัดทําระบบ Solar Monitoring  

 ทีโอที ตระหนักดีวาพลังงานทดแทน/พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เขามามีบทบาทมากใน

สังคมดวยเหตุผลสําคัญคือเปนพลังงานสะอาด ท่ีชวยลดมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม และพลังงานจากแสงอาทิตยเปน

พลังงานท่ีไมมีวันหมด จึงริเริ่มการติดตั้งใชงานระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Rooftop) ณ 

อาคารสํานักงาน สถาบันนวัตกรรม ทีโอที สามารถผลิตกระแสไฟฟาจากระบบ Solar Cell ไดเปนจํานวน 133,190 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป ลดการใชกําลังไฟฟาหลักจากการไฟฟานครหลวงลงไดรอยละ 30 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก

ไดจํานวน 57.3 ตัน  

 นอกจากนี้ ไดวิจัยและพัฒนาเรื่องเก่ียวกับการจัดทําระบบ Solar Monitoring และปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย  สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานของแผง PV (Photovoltaic) ใน

อนาคตสามารถนําผลการวิจัยและพัฒนาระบบ Solar Monitoring ไปขยายผลติดตั้งใชงานกับชุมสาย/อาคารสื่อสาร

ท่ีมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟามากซ่ึงเปนการลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาใหกับองคกร 
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 สถาบันนวัตกรรม ทีโอที คนควาวิจัยและพัฒนาหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

แสงอาทิตย โดยใชแผง Solar Cell ท่ีไมข้ึนกับยี่หอใดเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ประกอบดวยระบบตาง ๆ ท่ีใชเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ดังนี้ 

 1. ระบบทําความสะอาดแผง PV (Photovoltaic)  

 2. ระบบควบคุมอุณหภูมิแผง PV ในขณะอุณหภูมิสภาพใชงานสูงมาก 

 3. ระบบปรับมุมของแผง PV ใหรับแสงอาทิตยไดเต็มท่ีทุกชวงเวลา 

 4. ระบบควบคุมเพ่ือสั่งการใหปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาแบบอัตโนมัติ 

 5. Solar Monitoring System เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติของระบบการผลิตพลังงานไฟฟาท่ีอาจเกิดข้ึน

พรอมมีการแจงเตือนใหผูดูแลรีบแกไขความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ ไดศึกษาถึงวิธีการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ซ่ึงมีหลาย

รูปแบบ และดําเนินการผลิตอุปกรณในสวนตาง ๆ ของแตละระบบ ตลอดจนดําเนินการติดตั้งระบบดังกลาว ณ ฝาย

วิจัยและพัฒนา ชุมสายไชโย จ.อางทอง และชุมสายบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

การตอเช่ือมระบบ Solar Monitoring   
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แผนงานพัฒนาปรับเปล่ียนตูโทรศัพทสาธารณะเพ่ือประโยชนตอสังคม 

 ทีโอที พัฒนาตนแบบนวัตกรรมจากตูโทรศัพทสาธารณะท่ียกเลิกใชงาน มาพัฒนาดัดแปลงเพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสาธารณะตอสังคมและเชิงพาณิชย (CSR after Process) โดยคิดนวัตกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

• ตูแบงปนหรือตูปนสุข (Share Out) เปนตูท่ีสามารถนําสิ่งของ เครื่องใชในชีวิตประจําวันมาบริจาค และ

ใหผูท่ีขาดแคลนมาคัดเลือกไปใชงาน มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนําสิ่งของมาใสตูปนสุขทุกวันเพ่ือลด

ปญหาขยะมูลฝอยและการท้ิงสิ่งของท่ียังใชงานได เชน เสื้อผา ของใช เปนการสรางความสุขแกผูใหและ

ผูรับ เพ่ือชวยเหลือบรรเทาความเดือนรอนและลดภาระคาใชจายของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีไมสามารถประกอบอาชีพ 

ไมมีรายได ทีโอที จึงนําตูโทรศัพทสาธารณะมาพัฒนาเปนตู ทีโอที ปนสุข ดัดแปลงเปนชั้นวางอาหาร 

ขนม น้ําดื่ม ติดตั้งยังแหลงชุมชนตาง ๆ 
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• ตนแบบตูตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 Test Station) โดยติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สําหรับหมุนเวียนอากาศพรอมพัดลมดูดอากาศ ไมโครโฟนไรสายและลําโพง เพ่ือชวยปองกันและอํานวย

ความสะดวกใหแกบุคลากรทางการแพทยในการตรวจคัดกรองผูเขารับบริการ ท้ังนี้ ไดสงมอบตูตรวจ 

คัดกรองฯ ใหกับโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร จํานวน 11 ตู  โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 

จํานวน 11  ตู และมอบอีก 200 ตู ใหกับโรงพยาบาลท่ัวประเทศ 
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• ตูโทรศัพทสาธารณะปรับเปลี่ยนและพัฒนาเปนตูชารจแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือโดยใชพลังงาน

แสงอาทิตย ภายใตโครงการ “MUEG Mobile Battery Charger” เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช

ประโยชนแกผูปวย และผูมาใชบริการท่ีโรงพยาบาลศิริราช ณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 

• ตูสําหรับสูบบุหรี่ (Smoking Booth) พรอมท่ีนั่ง ท่ีสําหรับประจุไฟฟาโทรศัพทเคลื่อนท่ีจากพลังงาน

แสงอาทิตยและพัดลมดูดควัน เปนสถานท่ีรองรับผูสูบบุหรี่โดยเฉพาะเพ่ือลดมลพิษทางอากาศจากควัน

บุหรี่ ลดขยะมูลฝอยจากกนบุหรี่ 
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• ตูอาบน้ํา (Shower Booth) โดยนําไปใหบริการสาธารณะตามชายหาด ใหบริการในพ้ืนท่ีภัยพิบัติท่ี

ตองการสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีในการอาบน้ําท่ีเปนการสวนตัว 
 

    
 

• ตูซอมจักรยาน (Bike Repair Station) จัดทําโดยรวมเครื่องมือและอุปกรณท่ีจําเปนตอการบํารุงรักษา 

ซอมแซมจักรยาน จํานวน 7 ตู 
 

       
 

    
 

แผนงานวิจัยและพัฒนาสายเคเบิลใยแกวนําแสงทนไฟ 

 ทีโอที ไดวิจัยและพัฒนาสายเคเบิลใยแกวนําแสงทนไฟ (Fire Resistant Self-Supporting Single Mode 

Optical Fiber Cable : FRSS OFC)  โดยรวมกับผูเชี่ยวชาญดานวัตถุดิบในประเทศไทยและผูผลิตสายเคเบิล OFC 

รวมวิจัยและออกแบบสายเคเบิล FRSS OFC ในหองปฏิบัติการท่ีใชเกณฑทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน IEC 

60332-3-24 และ EC 60331-21  และทดสอบการเผาไฟในสนามจําลองรวม 5 รูปแบบ  เม่ือผานเกณฑการทดสอบ

ในหองปฏิบัติการและภาคสนาม  การวิจัยพัฒนาออกแบบและทดลองไดผลลัพธตามเปาหมายท่ีกําหนด ทีโอที จึง

ออกมาต รฐาน  OES-004-058-01 “Fire Resistant Self-Supporting Single Mode Optical Fiber Cable : 

FRSS OFC)” การติดตั้งสายเคเบิล FRSS OFC ชวยลดผลกระทบตอการใหบริการ Broadband Internet ลดปญหา

สายเคเบิล OFC ในแบบเดิมท่ีติดตั้งกับเสาไฟฟาตามแนวริมถนนพาดผานถนนสายหลักและสายรองท่ีชํารุดเสียหาย

จากไฟลุกลามไปตามแนวสายเคเบิล เนื่องมาจากไฟลามทุง ไฟไหมพุมไม/วัสดุริมทาง หรือไฟลุกไหมจากระบบ 
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สายสงไฟฟาแรงสูงและแรงต่ําบกพรอง ลดภาระของหนวยงานซอมบํารุงในพ้ืนท่ีท่ีตองเตรียมพรอมในการซอมบํารุง

ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน และลดคาใชจายการซอมบํารุงสายเคเบิล OFC 
 

ไฟลามทุงและไฟลุกไหมจากระบบสายสงไฟฟาบกพรอง 

           
 

ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

 ในป 2563 ไดขยายผลโดยทดลองติดต้ังสายเคเบิล FRSS OFC ขนาด 60 F ณ จ.แมฮองสอน ในพ้ืนท่ีท่ี

ประสบปญหาไฟไหมรุนแรงทุกป เปนระยะทาง 100 กิโลเมตร ภายหลังติดตั้งใชงาน 75 วัน ไดเกิดเหตุไฟไหมสาย

เคเบิล FRSS OFC พนักงานเขาสํารวจพบวายังสามารถใชงานตอไดตามปกติ สายเคเบิล FRSS OFC ท่ีผานการ

ทดสอบในหองปฏิบัติการและภาคสนามตองมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับใหบริการ ดังนี้ 

1. กรณีสายเคเบิล FRSS OFC ไฟไหมอยางรุนแรงตองสามารถใหบริการตอเนื่องอีกอยางนอย 7 วัน 

2. กรณีสายเคเบิล FRSS OFC ไฟไหมเล็กนอย (สังเกตจากความเสียหายของเปลือกหุม) ตองสามารถ

ใหบริการตอเนื่องไดตามปกติ 
 

ทดสอบเผาสาย FRSS OFC ในสนามจําลองและสภาพไฟไหมจากการใชงานภาคสนาม 
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แผนงานสนับสนุนหนวยรักษาอัมพาตเคล่ือนท่ีศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) 

 ทีโอที ใหความรวมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนงานสนับสนุนหนวยรักษาอัมพาตเคลื่อนท่ีศิริราช (Siriraj Mobile Stroke Unit) ดวย

การใชระบบการแพทยทางไกล  (Telemedicine) ท่ีมีการเชื่อมตออุปกรณสื่อสารภายในรถหนวยรักษาอัมพาต

เคลื่อนท่ีศิริราช (Siriraj Mobine Stroke Unit) เพ่ือใหบริการรักษาผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  เม่ือเกิดเหตุตองโทร

แจงสายดวน 1669 (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ) เขาท่ีศูนยเอราวัณ เม่ือไดคัดกรองแลวศูนยฯ จะแจงขอมูล

ตอไปยังหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ในเขตท่ีดูแล เพ่ือไปรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและนํามายังจุดท่ี

รถ Siriraj Mobile Stroke Unit จอดอยู ณ สถานีบริการน้ํามัน ปตท.  ขณะเดียวกันศูนยเอราวัณจะแจง Siriraj 

Mobile Stroke Unit ท่ีมีผูเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองเปนผูสอบถามอาการ พรอมทีมแพทย พยาบาล นักรังสี

การแพทย ในการทํา CT Scan วัดสัญญาณชีพและสงขอมูลบนรถ โดยการรักษาเบื้องตนนี้จะทําใหอัตราการเสียชีวิต

และพิการลดลงได  

 การสนับสนุนของ ทีโอที นอกเหนือจากการติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารแบบไรสาย 5G เพ่ือใหการสื่อสารแบบ

สองทางไดตั้งแตจุดท่ีตั้งของ Siriraj Mobile Stroke Unit ใหระบบสารสนเทศและ Network การมอบซิม 4G LTE 

เพ่ือทดสอบใชงานบนรถ Siriraj Mobile Stroke Unit ไดใหการสนับสนุนดานสาธารณสุข ดังนี้ 

1. พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดานสาธารณสุข อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย โจทยวิจัยดาน

การแพทย และอุปกรณการแพทย 

2. พัฒนาบุคลากร นักวิจัย นักศึกษา ใหมีองคความรู และทักษะดานเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสายกับ

การแพทย และอุปกรณเครื่องมือแพทยโดยดําเนินการทดสอบการทํา Solution 4G กับ Edge Computing ท่ีมี

ความเร็วสูงความหนวงต่ําใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลศิริราช สําหรับการรับสง

ขอมูลภาพ เสียง และ Video Streaming ในเขตพ้ืนท่ีท่ียังไมมีสัญญาณ 5G 
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การสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือสังคม 

 ทีโอที ใหการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี

ครอบคลุมในดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานศาสนา และดานความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้ 

ดานการศึกษา 

• สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาใหแกโครงการทุนการศึกษา ภายใตมูลนิธิการศึกษา พระราชทาน 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จํานวน 300,000 บาท    

• สนับสนุนโครงการในพระราชดําริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 17,013,875.46 บาท  

• สนับสนุนทุนการศึกษาเนื่องในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ทีโอที  ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง 

อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จํานวน 120,000 บาท เพ่ือใหโรงเรียนนําไป

พัฒนาและสงเสริมดานการศึกษาใหกับนักเรียน  
 

 
 

ดานสาธารณสุข 

• สนับสนุนการบริจาคเงินเพ่ือมอบใหกับสภากาชาดไทย ประจําป 2562 จํานวน 1,000,000 บาท 

• สนับสนุนโครงการมดอาสาใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในโครงการ COVID-19 

เพ่ือพัฒนา จัดสราง และจัดหาอุปกรณทางการแพทยเรงดวน จํานวน 300,000 บาท   

• สนับสนุน Sim TOT Mobile ชุด Sim for Work พรอมบริการรับสงขอความหรือ SMS โดยไมคิด

คาใชจายใหกับโรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และโรงพยาบาลพระมงกุฎ

เกลา และหนวยงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ ในนครหลวงและภูมิภาค เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับแพทย พยาบาล และ

บุคลากรดานสาธารณสุขสําหรับใชติดตอสื่อสาร ทําการนัดหมายกับผูปวยผาน SMS เพ่ือลดการเดินทาง 

และหลีกเลี่ยงความแออัดของโรงพยาบาลในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
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ดานศาสนา 

• สมทบองคพระกฐินพระราชทาน ทีโอที ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง  อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

เนื่องในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ทีโอที ประจาํป 2563 จํานวน 500,000 บาท 
 

 
 

• สมทบในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2563 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ณ 

วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 91,110 บาท 
 

 
 

• สมทบในพิธถีวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2563 สํานักนายกรัฐมนตรี  จํานวน 100,000 บาท 
 

ดานความรับผิดชอบตอสังคม 

• สนับสนุนการชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต จํานวน 135,627.77 บาท 
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• สนับสนุนการชวยเหลือประชาชนผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี จ.เลย จํานวน 145,679.89  บาท 

• สนับสนุนถุงยังชีพ “พลังน้ําใจ” สงมอบถุงยังชีพ จํานวน 300 ชุด น้ําดื่ม จํานวน 3,600 ขวด เพ่ือชวยเหลือ

ผูประสบภัยน้ําทวมใน อ.นบพิตํา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช และใหกําลังใจพนักงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีและ

ประสบภัยน้ําทวม 
 

 
 

• สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ไดสงมอบของขวัญ อุปกรณการศึกษา ของเลนเสริมทักษะ 

ใหแกหนวยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน ชมรม จํานวน 14 แหง ท่ีขอรับการสนับสนุนสิ่งของในการจัดกิจกรรม 

วันเด็กแหงชาติ  
 

 
 

• จัดกิจกรรมสันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารวาง แฮมเบอรเกอร นม ขนม ไอศกรีม น้ําหวาน และมอบ

ขาวสาร ตุกตา ของใชจําเปนใหกับเยาวชนจากสถานสงเคราะหเด็กพิการทางสมองและปญญาหญิง (บานราชาวดีหญิง) 

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จํานวน 200 คน 
 

 
 

• จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติรวมกับ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 2 

อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจงวัฒนะ 
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• จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ณ ทําเนียบรัฐบาล 

• จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ “งานสานฝนวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563” ณ สถาบันนวัตกรรม ทีโอที

รวมกับศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปทุมธานี มูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการประจําจังหวัดปทุมธานี เปนการสราง 

ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และทัศนคติท่ีดีตอกันในสังคม ผานกิจกรรมสันทนาการ สรางเสริมความรูทางวิชาการ 

กิจกรรมการแสดงตาง ๆ ของเด็กท่ัวไป เด็กพิเศษ และเด็กพิการจากโรงเรียนใน จ.ปทุมธานี 
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GRI Content Index 
Global Reporting Initiative : Core Options 
 

Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

GRI 101 : Foundation  
GRI 102 : General Disclosures  

Organizational Profile 
102-1 Name of the organization 4  
102-2 Activities, brands, products, and services 4, 8-14  
102-3 Location of Headquarters 4  
102-4 Location of operations 4  
102-5 Ownership and legal form 4  
102-6 Markets served 51-56  
102-7 Scale of the organization 4  
102-8 Information on employees and other workers 39-41  
102-9 Supple chain -  
102-10 Significant changes to the organization and its supply 

chain 
-  

102-11 Precautionary Principle of approach 18-19, 54  
102-12 External initiatives 20-21  
102-13 Membership of associations 14-18, 22-23   

Strategy 
102-14 Statement from senior decision-maker 1-2  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities 18-19, 54  

Ethics and Integrity 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 8  
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 15-18  

Governance 
102-18 Governance structure 3-5  
102-19 Delegating authority 15-18  
102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics 
4-5  

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, 
and social topics 

20-21  

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees 

16-18  

102-23 Chair of the highest governance body 3, 4-5,   
102-24 Nominating and selecting the highest governance body -  
102-25 Conflicts of interest -  
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, 

values, and strategy 
4-5, 14-15  

102-27 Collective knowledge of highest governance body 14-19, 22, 25   
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance -  
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 

social impacts 
-  

102-30 Effectiveness of risk management processes 18-19, 54  
102-31 Review of economic, environmental, and social topics 14, 32 ,39  
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 5-6  
102-33 Communicating critical concerns 4-5  
102-34 Nature and total number of critical concerns 20-21  
102-35 Remuneration policies -  
102-36 Process for determining remuneration -  
102-37 Stakeholders’ Involvement in remuneration -  
102-38 Annual total compensation ratio -  
102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio -  

Stakeholder Engagement 
102-40 List of stakeholder groups 20-21  
102-41 Collective bargaining agreements 20-21  
102-42 Identifying and selecting stakeholders 20  
102-43 Approach to stakeholder engagement 20-21  
102-44 Key topics and concerns raised 20-21  

Reporting Practice 
102-45 Entities included in the consolidated financial statements -   
102-46 Defining report content and topic Boundaries 5-7  
102-47 List of material topics 6  
102-48 Restatements of information 5-7  
102-49 Changes in reporting -  
102-50 Reporting period 6  
102-51 Date of most recent report 6  
102-52 Reporting Cycle 5-6  
102-53 Contact point for questions regarding the report 7  
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 6  
102-55 GRI Content index 88-96  
102-56 External assurance -  

Economic 
GRI 201 : Economic Performance  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 9-14  
103-2 The Management approach and its components 4-5  
103-3 Evaluation of the management approach -  
201-1 Direct economic value generated and distributed -  
201-2 Financial implications and other risks and opportunities 

due to climate change 
-  

201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement 
plans 

-  
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

201-4 Financial assistance received from government -  
GRI 202 : Market Performance  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 8-14  
103-2 The management approach and its components 51-56  
103-3 Evaluation of the management approach -  
202-1 Ratios of standard entry level wage by gender compared 

to local minimum wage 
-  

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community 

-  

GRI 203 : Indirect Economic  Impacts   
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
203-1 Infrastructure investments and services supported -  
203-2 Significant indirect economic impacts -  

GRI 204 : Procurement Practices  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
204-1 Proportion of spending on local suppliers -  

GRI 205 : Anti-corruption  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 22  
103-2 The management approach and its components 22-23  
103-3 Evaluation of the management approach 22  
205-1 Operations assessed for risks related to corruption 22  
205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures 
22  

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken -  
GRI 206 : Anti-Competitive Behavior  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, 

and monopoly practices 
-  

Environment 
GRI 301 : Materials  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The Management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
301-1 Materials used by weight or volume -  
301-2 Recycled input materials used 28-29, 77-82  
301-3 Reclaimed products and their packaging materials 79-82  
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

GRI 302 : Energy  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 78-79  
103-2 The Management approach and its components 78-79  
103-3 Evaluation of the management approach 78-79  
302-1 Energy consumption within the organization 78-79  
302-2 Energy consumption outside of the organization -  
302-3 Energy intensity 78  
302-4 Reduction of energy consumption 35-37  
302-5 Reductions in energy requirements of products and 

services 
35-37  

GRI 303 : Water and Effluents  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34  
103-2 The Management approach and its components 34-35  
103-3 Evaluation of the management approach 34-35  
303-1 Interactions with water as a shared resource 34-35  
303-2 Management of water discharge-related impacts 34-35  
303-3 Water withdrawal 34-35  
303-4 Water discharge 34  
303-5 Water consumption 34-35  

GRI 304 : Biodiversity  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 77-78  
103-2 The Management approach and its components 77-78  
103-3 Evaluation of the management approach 77-78  
304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or 

adjacent to, protected areas and areas of high 
biodiversity value outside protected areas 

77-78  

304-2 Significant impacts of activities, products, and services 
on biodiversity 

77-78  

304-3 Habitats protected or restored -  
304-4 IUCN Red List species and national conservation list 

species with habitats in areas affected by operations 
-  

GRI 305 : Emissions  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The Management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions -  
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions -  
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions -  
305-4 GHG emissions intensity -  
305-5 Reduction of GHG emissions -  
305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) -  
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Disclosure Description 

Page 
Detail/ 

Omission Sustainability 
Report 

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (Sox), and other 
significant air emissions 

-  

GRI 306 : Effluents and Waste  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 34-35, 37-38  
103-2 The Management approach and its components 34-35, 37-38  
103-3 Evaluation of the management approach 34-35, 37-38  
306-1 Water discharge by quality and destination 34-35  
306-2 Waste by type and disposal method 37-38  
306-3 Significant spills -  
306-4 Transport of hazardous waste -  
306-5 Water bodies affected by eater discharges and/or runoff -  

Social 
GRI 401 :  Employment  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 39-41  
103-2 The Management approach and its components 39-50  
103-3 Evaluation of the management approach 39-50  
401-1 New employee hires and employee turnover 39  
401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees 
39, 49-50  

401-3 Parental leave 39  
GRI 402 : Labor/Management Relations  

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46-49  
103-2 The Management approach and its components 46-49  
103-3 Evaluation of the management approach 46-49  
402-1 Minimum notice periods regarding operational changes -  

GRI 403 : Occupational Health and safety  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42-45  
103-2 The Management approach and its components 21, 42-45  
103-3 Evaluation of the management approach 42-45  
403-1 Occupational health and safety management system 42  
403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation 
57  

403-3 Occupational health services 44  
403-4 Worker participation, consultation, and communication 

on occupational health and safely 
42-45  

403-5 Worker training on occupational health and safely 43  
403-6 Promotion of worker health 43  
403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 

safely impacts directly linked by business relationships 
42-45  
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management  system 

42-45  

403-9 Work-related injuries 43  
403-10 Work-related ill health 42-44  

GRI 404 : Training and Education  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 48-49  
103-2 The Management approach and its components 21, 48-49  
103-3 Evaluation of the management approach 48-49  
404-1 Average hours of training per year per employee 49  
404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 

assistance programs 
48-49  

404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews 

49  

GRI 405 : Diversity and Equal Opportunity  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42-43, 45, 49-50  
103-2 The Management approach and its components 21, 42, 45-50  
103-3 Evaluation of the management approach 40-41  
405-1 Diversity of governance bodies and employees 21, 40-41  
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to 

men 
-  

GRI 406 : Non-discrimination  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 4-5  
103-2 The Management approach and its components 4-5  
103-3 Evaluation of the management approach -  
406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 22  

GRI 407 : Freedom of Association and Collective Bargaining  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 39  
103-2 The Management approach and its components 39  
103-3 Evaluation of the management approach 46-47  
407-1 Operations and suppliers in which the right to freedom 

of association and collective bargaining may be at risk 
-  

408 : Child Labor 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45  
103-2 The Management approach and its components 16-17, 21,   
103-3 Evaluation of the management approach 20  
408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents 

of child labor 
45  

 
 
 
 
 

94 



Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

GRI 409 : Forced or Compulsory Labor  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 45  
103-2 The Management approach and its components 45  
103-3 Evaluation of the management approach 4-5, 20-21  
409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents 

of forced or compulsory labor 
-  

GRI 410 : Security Practices  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 42  
103-2 The Management approach and its components 21, 43  
103-3 Evaluation of the management approach 43  
410-1 Security personnel trained in human rights policies or 

procedures 
-  

GRI 411 : Rights of Indigenous Peoples  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The Management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
411-1 Incidents of violations involving rights of indigenous 

peoples 
-  

GRI 412 : Human Rights Assessment  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 39, 45  
103-2 The Management approach and its components 21, 45  
103-3 Evaluation of the management approach 5, 14, 16  
412-1 Operations that have been subject to human rights 

reviews or impact assessments 
14, 20  

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures 

-  

412-3 Significant investment agreements and contracts that 
include human rights clauses or that underwent human 
rights screening 

-  

GRI 413 : Local Communities  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 57  
103-2 The Management approach and its components 20-21, 57-58  
103-3 Evaluation of the management approach 57-84  
413-1 Operations with local community engagement, impact 

assessments, and development programs 
57-84  

413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities 

-  
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

GRI 414 : Supplier Social Assessment 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 5  
103-2 The Management approach and its components 5  
103-3 Evaluation of the management approach 4-5  
414-1 New suppliers that were screened using social criteria -  
414-2 Negative social impacts in the supply7 chain and actions 

taken 
-  

GRI 415 : Public Policy 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary -  
103-2 The Management approach and its components -  
103-3 Evaluation of the management approach -  
415-1 Political contributions -  

GRI 416 : Customer Health and Safety 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46, 52, 54  
103-2 The Management approach and its components 20, 46, 52, 54  
103-3 Evaluation of the management approach 46, 52, 54  
416-1 Assessment of the health and safety impacts of product 

and service categories 
46, 52, 54  

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health and 
safety impacts of products and services 

-  

GRI 417 : Marketing and Labeling 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46  
103-2 The Management approach and its components 52  
103-3 Evaluation of the management approach 54  
417-1 Requirements for product and service information and 

labeling 
52, 54  

417-2 Incidents of non-compliance concerning product and 
service information and labeling 

-  

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing 
communications 

-  

GRI 418 : Customer Privacy 
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 46, 54  
103-2 The Management approach and its components 21, 54  
103-3 Evaluation of the management approach 46, 54  
418-1 Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer data 
-  
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Disclosure Description 
Page 

Detail/ 
Omission 

Sustainability 
Report 

GRI 419 : Socioeconomic Compliance  
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 14, 16-17  
103-2 The Management approach and its components 16-17  
103-3 Evaluation of the management approach 4-5  
419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social 

and economic area 
-  
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