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 นอกเหนือไปจากการให้บริการสื่อสารดิจิทัล บริษัท           

ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) มกี�รดำ�เนินก�รด�้นคว�มรบัผิดชอบ 

ต่อสังคมม�อย่�งต่อเน่ืองและสอดคล้องกับยุทธศ�สตร์ของ

องค์กรท่ีมุ่งเน้นก�รดำ�เนินง�นท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนสังคม

เพ่ือให้เกิดคว�มย่ังยืน ขณะเดียวกันยังให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รสร�้งสรรคน์วตักรรม เพ่ือตอ่ยอดคว�มย่ังยืนขององคก์ร 

ก�รสร้�งสรรค์และเสริมสร้�งโอก�สให้กับชุมชนและสังคม

โดยก�รใช้เทคโนโลยแีละโครงข่�ยสื่อส�รดิจทิลัที่ครอบคลุม

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนให้ได้เป็นท่ีรับรู้ของสังคมโลก

สอดคล้องกับพันธกิจของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) 

คอื สร�้งสรรคน์วตักรรม เพ่ือยกระดบัก�รให้บรกิ�รแกล่กูค�้ 

ให้บริก�รอย่�งมีคุณภ�พ เพ่ือชีวิตท่ีดีของคนไทยและ             

เป็นกลไกสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย           

สู่ยุคดิจิทัล อันนำ�ม�สู่ก�รเกิดผลในก�รพัฒน�ชุมชน          

อย่�งเป็นรูปธรรม และส�ม�รถเติบโตขึ้นได้อย่�งย่ังยืน 

ควบคู่กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะย�ว 

 ท้ังน้ี บรษิทั ทีโอที จำ�กดั (มห�ชน) ยึดมัน่ในก�รพัฒน� 

ก�รดำ�เนินง�นด�้นคว�มรบัผิดชอบต่อสงัคมต�มหลกัส�กล

ต�มแนวท�ง Sustainable Development Goals (SDGs) 

เพ่ือตอ้งก�รเห็นสงัคมโลกก้�วเดนิไปพรอ้มๆ กนั โดยไมท้ิ่งใคร 

ไว้เบ้ืองหลัง สำ�หรับนโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�ม                   

รับผิดชอบต่อสังคมของ ทีโอที ดำ�เนินก�รโดยมีแนวท�ง 

ก�รดำ�เนินโครงก�รเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อม (TOT CSR) 

โดยนำ� Core competency หลักขององค์กรด้�นก�รเป็น

ผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมชั้นนำ�ของประเทศ ม�สนับสนุน 

ก�รดำ�เนินง�นด้�น Corporate Social Responsibility 

(CSR) เพ่ือให้เกิดคว�มย่ังยืนต�มหลักก�ร Sustainable 

Development Goals (SDGs) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีหลกัขององคก์ร 

ม�ส่งเสริมและพัฒน�ประเทศ โดยอ�ศัยคว�มร่วมมือ          

จ�กพันธมิตร ในก�รร่วมกันทำ�ให้ประเทศมีก�รพัฒน�ด้�น

ก�รศึกษ� สุขภ�พ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 นอกจ�กหลัก Sustainable Development Goals 

(SDGS) ที่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ยึดหลักในก�ร

ดำ�เนนิง�น Corporate Social Responsibility (CSR) แลว้ 

เป้�หม�ยสำ�คัญของก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมท่ีสำ�คัญ 

ไมน้่อยไปกว�่กนันัน่กค็อืก�รให้คว�มสำ�คญักบั Public/Private 

และ Partnership ท่ีจะเข้�ม�มีส่วนร่วม โดยทุกภ�คส่วน          

ร่วมดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยกรอบแนวคิดต�มหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประม�ณ มีเหตุผล           

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภ�ยใต้ 2 เงื่อนไข คือ คว�มรู้ และ

คุณธรรม

 นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐได้ประก�ศใช้ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 

20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศ�สตร์ 

ได้แก่ 1) ด้�นคว�มมั่นคง 2) ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถใน 

ก�รแข่งขัน 3) ด�้นพัฒน�และเสริมสร�้งทรัพย�กรมนุษย์ 

4) ด�้นสร�้งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสงัคม 5) ด�้นก�ร 

สร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         

6) ด้�นปรับสมดุลและพัฒน�ระบบก�รบริห�รภ�ครัฐ             

ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินง�นด้�นคว�ม 

รบัผิดชอบขององคก์รตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยสนับสนุน 

ยุทธศ�สตร์ช�ติ โดยมุ่งเน้น 3 ด้�นหลัก คือ ยุทธศ�สตร์

ก�รสร�้งคว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนั ยุทธศ�สตรด์�้นพัฒน� 

และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์ และยุทธศ�สตร์

ด้�นก�รสร้�งโอก�สและคว�มเสมอภ�คท�งสังคม

สารกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	มุ่งม่ันดำาเนินธุรกิจสื่อสาร	โครงข่ายและบริการดิจิทัล	อย่างมุ่งม่ัน
ตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในทุกมิติ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของ																		
ผู้ใช้บริการในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของบริษัท	ทีโอที	จำากัด	
(มหาชน)	ทุกคนจะได้รับบริการที่ดีที่สุด

TOT CSR4 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561



5TOT CSRรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561

(ดร. มนต์ชัย หนูสง)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

 ขณะเดียวกันก�รดำ�เนินง�นในทุกแผนง�น          

เพ่ือให้ส�ม�รถบรรลผุลก�รพัฒน�ประเทศอย่�งย่ังยืน 

ในหล�ยโครงก�ร อ�ทิ โครงก�รบริก�รอินเทอร์เน็ต

ส�ธ�รณะสูช่มุชน โครงก�รยกระดบัโครงสร�้งพ้ืนฐ�น

โทรคมน�คมเ พ่ือพัฒน�เศษฐกิจของประเทศ           

(เนต็ประช�รฐั) นอกจ�กน้ีก�รสนับสนนุด�้นก�รศกึษ�     

ซึ่งถือเป็นอีกแนวท�งหลักในก�รดำ�เนินกิจกรรม         

เพื่อสังคมของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ผ่�น

หล�ยโครงก�ร อ�ทิ โครงก�ร TOT YOUNG CLUB 

โครงก�รเสรมิสร�้งคณุภ�พชวีติของนักเรยีนในโรงเรยีน 

ท่ีด้อยโอก�ส และโครงก�รก�รศึกษ�ท�งไกลผ่�น

ด�วเทียม 

 คณะกรรมก�ร ผู้บรหิ�ร และพนักง�น ของบรษิทั 

ทีโอที จำ�กดั (มห�ชน) ยังคงมุง่มัน่ในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ดว้ยคว�มตัง้ใจ เพ่ือพัฒน�ก�รให้บรกิ�รอย่�งมคีณุภ�พ 

และประสิทธิภ�พต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�         

พร้อมท้ังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ศักยภ�พ

บุคล�กรขององคก์รและรว่มสร�้งคว�มเขม้แขง็ ย่ังยืน

แก่สังคมไทยไปพร้อมๆ กันด้วย

5TOT CSRรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561

	 	 บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ยึดมั่น
ในทิศทางการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมตามหลักสากลและตามแนวทาง	
Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	
เพื่อต้องการเห็นสังคมโลกเดินไปโดยไม่ทิ้งใคร	
ไว้เบื้องหลัง
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คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

A	 นายพงษ์สิทธิ์	ชัยฉัตรพรสุข	
	 ประธานกรรมการ
 
B	 นาวาอากาศเอก	สมศักดิ์	ขาวสุวรรณ์	
	 กรรมการ

C	 นายพรชัย	หาญยืนยงสกุล
	 กรรมการ	

D	 นายเกียรติณรงค์	วงศ์น้อย
	 กรรมการ

E	 นายยอดพจน์	วงศ์รักมิตร
	 กรรมการ

A BCD E
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อำานาจหน้าที่ 
1. กำ�หนดและทบทวนหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ให้มีนโยบ�ยเป้�หม�ยด้�น           

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีชัดเจน กำ�หนดรูปแบบก�รบริห�รและควบคุมบริษัท สำ�หรับใช้เป็นแนวท�งในก�รดำ�เนินก�ร

ของคณะกรรมก�รบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่อง และใช้เป็นแนวปฏิบัติของผู้บริห�ร และ

พนักง�น เพื่อไปสู่เป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้

2. กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) และก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท ทีโอที 

จำ�กัด (มห�ชน) คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องชุดต่�งๆ รวมถึงผู้บริห�รและพนักง�นให้เป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแล

กจิก�รท่ี ทีโอที และหน่วยง�นร�ชก�รท่ีมหีน�้ท่ีกำ�กับดแูลกำ�หนดขึน้ โดยให้มผีลในท�งปฏิบัตอิย่�งตอ่เน่ือง เหม�ะสมกบั 

ธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) และสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล

3. กำ�หนดแนวท�งและว�งนโยบ�ยดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 

เหม�ะสมกับธุรกิจบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) รวมทั้งสอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล

4. ให้มีอำ�น�จแต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร คณะทำ�ง�น เลข�นุก�รและผู้ช่วยเลข�นุก�ร เพ่ือช่วยเหลือและหรือสนับสนุน    

ก�รทำ�ง�นได้ต�มคว�มเหม�ะสม

5. ให้พนักง�นและเชิญบุคคลภ�ยนอกท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลและหรือส่งเอกส�รข้อมูล เพ่ือประโยชน์ในก�รดำ�เนินก�ร

ตามอำานาจหน้าที่

6. ร�ยง�นผลก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) พร้อมท้ังเสนอแนะเพ่ือก�รพัฒน�ต�ม            

คว�มเหม�ะสมต่อคณะกรรมก�รบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) รวมถึงก�รกำ�กับดูแลก�รเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ก�รดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและส�ธ�รณชน

7. ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินก�รด�้นคว�มรบัผิดชอบขององค์กรตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั ทีโอที จำ�กดั 

(มหาชน)
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FTTx
Z  o  n  eDIGITAL ECONOMY DIGITAL

PLATFORM

ภาพรวมของบริษัท
(Company Overview)

 บรษิทั ทีโอที จำ�กดั (มห�ชน) เป็นหนว่ยง�น

รฐัวสิ�หกิจท่ีดำ�เนินธุรกิจให้บรกิ�รด�้นก�รสือ่ส�ร

โทรคมน�คมและดิจิทัลภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแล          

ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม            

มีกระทรวงก�รคลังเป็นผู้ถือหุ้นเพียงร�ยเดียว           

ทีโอที เป็นผู้ให้บรกิ�รโทรคมน�คมของประเทศไทย

ม�ย�วน�นกว�่ 65 ปี รวมถงึมีบทบ�ทและภ�รกจิ

สำ�คัญในก�รสนับสนุนนโยบ�ยของรัฐบ�ลท่ีมุ่ง    

ขบัเคลือ่นประเทศไทยสูยุ่คดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและ

สังคม หรือ Digital Economy โดยนำ�เทคโนโลยี

ส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้ในทุกๆ ด้�น ทีโอที 

ตระหนักถงึบทบ�ทขององคก์รในก�รเป็นเครือ่งมอื

สำ�คัญท่ีจะผลักดันประเทศสู่ Digital Economy 

เพ่ือสร�้งคว�มเขม้แขง็ให้กบัเศรษฐกิจ สงัคม และ

ชุมชน รวมท้ังเพ่ือให้ประช�ชนส�ม�รถเข้�ถึง

ข้อมูลข่�วส�ร รวมถึงบริก�รส�ธ�รณะต่�งๆ ได้

อย่�งเท่�เทียมและทั่วถึง แม้อยู่ในพื้นที่ห่�งไกล 

 ทีโอที ดำ�เนินโครงก�รด�้นคว�มรบัผิดชอบตอ่

สงัคมและส่ิงแวดล้อม โดยนำ� Core Competency 

หลกัขององคก์รด�้นก�รเป็นผู้ให้บรกิ�รโทรคมน�คม 

ชั้นนำ�ของประเทศ ม�สนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ด้�น CSR เพื่อส่งเสริมด้�นส�ธ�รณสุข ก�รศึกษ� และสิ่งแวดล้อม 

ดว้ยหลกั Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ือต้องก�ร

เห็นสังคมโลกก้�วเดินไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ท้ิงใครไว้เบ้ืองหลัง           

โดยมุง่เน้นก�รดำ�เนินง�นโดยคำ�นึงถงึก�รสง่เสรมิให้สงัคมมสีขุภ�พ 

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ดี ทั้งนี้ ทีโอที ให้คว�มสำ�คัญในก�รนำ� 

Public/Private และ Partnership เข้�ม�มีส่วนร่วม โดยทุก P         

ร่วมดำ�เนินก�รโดยอ�ศัยกรอบแนวคิดต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง         

3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ พอประม�ณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

ภ�ยใต้ 2 เงื่อนไข คือ คว�มรู้ และคุณธรรม เป็นกลไลที่ทำ�ให้ก�ร

ดำ�เนินง�นด้�น CSR มีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น 

 ในปี 2561 ทีโอที มีเป้�หม�ยและโครงก�รสำ�คัญในก�ร             

ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศสู่คว�มย่ังยืน เช่น ก�รสนับสนุน

นโยบ�ยภ�ครัฐในก�รขย�ยโครงข่�ยอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง             

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ (โครงก�รเน็ตประช�รัฐ) โครงก�รจัดให้มี

สัญญ�ณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงพ้ืนท่ี

ช�ยขอบ (โครงก�รเน็ตช�ยขอบ Zone C+) และมีเป้�หม�ยในก�ร

เป็นผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมพ้ืนฐ�นด้�นโทรคมน�คมในเขตระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภ�คตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

และเป็นผู้ให้บริก�รโครงข่�ย 5G รวมไปถึงก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พ 

ก�รบรหิ�รจัดก�รองคก์รและพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นดว้ย Digital 

Tranformation 
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 นอกจ�กน้ี ทีโอที ยังมเีป้�หม�ยในก�รเพ่ิม Digital Channel เพ่ือยกระดบั

ก�รให้บริก�รและประสบก�รณ์ลูกค้� โดยมุ่งหวังให้ประช�ชนทุกกลุ่ม      

ทุกวัย ได้รับก�รบริก�รด้�นโทรคมน�คมและดิจิทัลท่ีมีคุณภ�พ 

ตลอดจนครอบคลุมก�รใช้ง�นทุกพ้ืนท่ี และเป็นผู้ให้บริก�ร

โทรคมน�คมและดิจิทัลชั้นนำ�ของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ก�รให้บริก�รโทรคมน�คมและบริก�รดิจิทัล

ที่มุ่งตอบสนองยุทธศ�สตร์ช�ติ

พันธกิจ
1. เป็นรัฐวิส�หกิจสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคมไทยสู่ยุคดิจิทัล

2. ให้บริก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�นโทรคมน�คมและดิจิทัล อย่�งมีคุณภ�พ     

เพื่อส่งเสริมคว�มมั่นคงของรัฐ

3. นำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลม�ยกระดับคุณภ�พชีวิตที่ดีของคนไทย

ค่านิยม
A = Acceleration & Agility รวดเร็วและคล่องตัว

I = Innovation สรรค์สร้�งนวัตกรรม

O = Operation Excellence ทำ�ง�นมุ่งคว�มเป็นเลิศ

T = Transparency & Integrity ซื่อสัตย์และโปร่งใส

ยุทธศาสตร์การดำาเนินธุรกิจ 
 แผนยุทธศ�สตรไ์ดก้ำ�หนดบทบ�ทก�รดำ�เนนิธุรกจิของ ทีโอที เป็น 2 ประเภท 

คือ ธุรกิจโทรคมน�คม (Core Business) และธุรกิจท่ีไม่ใช่ธุรกิจโทรคมน�คม 

(Non-Core Business) โดยกำ�หนดบทบ�ทดังนี้ 

1. ก�รเป็นผู้ให้บริก�รสื่อส�รโทรคมน�คมแบบครบวงจร ประกอบด้วยหน่วยธุรกิจ 5 หลัก คือ ธุรกิจโทรศัพท์ประจำ�ที่ 

ธุรกิจบรอดแบนด์ ธุรกิจมัลติมีเดีย ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนท่ี และธุรกิจข้อมูล โดยดำ�เนินกลยุทธ์ก�รตล�ดท่ีมุ่ง          

นำ�เสนอบริก�รแก่ลูกค้�ในรูปแบบแพ็กเกจแบบครบวงจร ด้วยแบบควบรวมบริก�รต่�งๆ เข้�ด้วยกัน 

2. ก�รเป็นผู้ให้บริก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�น ทีโอที โดยใช้ทรัพย�กรโครงข่�ยท่ีมีอยู่ และสินทรัพย์ท่ีรับคืนจ�กคู่สัญญ�

รว่มก�รง�นหลงัสิน้สดุสญัญ� อ�ทิ เส�สง่สญัญ�ณโทรคมน�คม ไปพัฒน�ให้เป็นแหลง่ร�ยไดใ้หม ่โดยนำ�สนิทรพัย์

ม�ให้บริก�รกับผู้ประกอบก�รร�ยอ่ืน รวมถึงก�รให้บริก�รในส่วนของกิจก�รกระจ�ยเสียงและกิจก�รโทรทัศน์          

เพ่ือให้บริก�รด้�นเทคโนโลยีและก�รสื่อส�รให้ดีย่ิงขึ้น และก�รนำ�วงจรอินเทอร์เน็ตม�ให้บริก�รธุรกิจโทรศัพท์

ระหว่�งประเทศม�กกว่� 30 ประเทศทั่วโลก

VISION

MISSION

STRATEGY
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
 ร�ยง�นฉบับน้ี มีจุดมุ่งหม�ยเพ่ือนำ�เสนอแนวท�งและก�รดำ�เนินง�นท่ีมุ่งสู่คว�มย่ังยืนท่ี ทีโอที ได้กระทำ�ม�              

อย่�งต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตครอบคลุมระยะเวล�ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2561 ถึง 31 ธันว�คม 2561 ซึ่งเป็นรอบเวล�เดียวกับ 

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท โดยร�ยง�นฉบับนี้กำ�หนดให้ คำ�ว่� “ทีโอที” และ “บริษัท” หม�ยถึง บริษัท ทีโอที 

จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งในปี 2561 น้ี ทีโอที ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รพัฒน�คว�มย่ังยืน (Sustainability Report) เป็นปีท่ี 6             

ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อห�เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ ทีโอที ได้ดำ�เนินก�ร

วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่

1
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่

2
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่

3
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่

4
วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่

5

ปฏิรูปองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศ

ขยายการให้บริการบรอดแบนด์
ทั้งทางสายและไร้สาย

สร้างมูลค่าเพิ่มจากนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล

ใช้ประโยชน์ทรัพยากรและคลื่นความถี่
ให้เกิดประสิทธิภาพสูง
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?

@

เนื้อหาของรายงาน
 ในก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ ทีโอที ได้นำ�ข้อมูลส่วนหนึ่งจ�กร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น (Organization Performance 

Report : OPR) ปี 2561 ต�มระบบประเมินคุณภ�พรัฐวิส�หกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA)   

ม�นำ�เสนอ ซึ่งในก�รจัดทำ� OPR ทุกปี ได้มีก�รทบทวนและกำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่ ทีโอที เห็นว่� 

มีส่วนสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ของ ทีโอที และจัดประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง

ภ�ยในองคก์ร เพ่ือทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัแนวท�งก�รดำ�เนินง�นและบทบ�ทสำ�คญัในกระบวนก�รทำ�ง�นภ�ยใต้ห่วงโซค่ณุค�่ 

(Value Chain) ของ ทีโอที 

 กลยุทธ์ในก�รสร้�งคว�มย่ังยืนท่ีได้นำ�เสนอในร�ยง�นฉบับน้ีมีพ้ืนฐ�นม�จ�กกรอบก�รพัฒน�เพ่ือคว�มย่ังยืน ซ่ึงเป็น 

Sustainability Highlights ของ ทีโอที ซึ่งมีคว�มสำ�คัญยิ่งต่อก�รดำ�เนินง�นต�มวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในแต่ละด้�นนั้น 

ได้ตั้งเป้�หม�ยเป็นภ�พรวมในก�รกำ�หนดจุดยืนเพื่อสร้�งคุณค่�ในอน�คตระยะย�ว 

 

กรอบการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ร�ยง�นฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นต�มกรอบขององค์ก�รแห่งคว�มริเริ่มว่�ด้วยก�รร�ยง�นส�กล (Global Reporting Initiative 

: GRI) เวอร์ชั่น 4.0 ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นระดับ C โดยมุ่งให้เกิดกระบวนก�รร�ยง�น (Reporting Process) ที่เน้น

คุณภ�พม�กกว่�ปริม�ณ รวมท้ังเชื่อมโยงไปสู่คว�มสำ�เร็จของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น และทิศท�งท่ีจะ 

นำ�องค์กรไปสู่คว�มเติบโตอย่�งย่ังยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจ พร้อมกับคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่�นกรอบ         

ก�รพัฒน�เพื่อคว�มยั่งยืน 7 ด้�น คือ

1. ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืนของเร� (Sustainability Development)

2. ธุรกิจของเร� (Our Business)

3. ลูกค้�ของเร� (Our Customers)

4. บุคล�กรของเร� (Our People)

5. ก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมของเร� (Our Environmental Concern)

6. ก�รสนับสนุนชุมชนของเร� (Our Community Support)

7. นวัตกรรมของเร� (Our Innovation)

 ท้ังน้ีดัชนีข้อมูลต�มกรอบก�รร�ยง�น GRI น้ี จะถูกใช้เป็นแนวท�งในก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของ ทีโอที             

เพื่อพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นให้ส�ม�รถยกระดับก�รดำ�เนินก�รสู่ระดับส�กลได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำ�ไปบูรณ�ก�รกับผลลัพธ์และ

โอก�สในก�รปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) ต�มเกณฑ์ก�รประเมินภ�ยใต้ระบบประเมินคุณภ�พ

รัฐวิส�หกิจหรือ SEPA ต่อไป

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ :

ฝ่�ยประช�สัมพันธ์องค์กร

บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

e-Mail : prtot@tot.co.th

โทรศัพท์ : 0 2575 7137
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา 
(Sustainability Development)

แนวคิดหลักด้านการพัฒนาความย่ังยืน
ของ ทีโอที ปี 2561 
(Sustainability Priorities 2018)
 ก�รดำ�เนินธุรกิจจำ�เป็นต้องพ่ึงพ�อ�ศัยท้ังลูกค้�และคู่ค้�      

เพ่ือให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้ด้วยคว�มร�บรื่นและมีคว�มย่ังยืน           

ซึ่งธุรกิจที่จะยั่งยืนได้นั้น ลูกค้�ต้องมีคว�มเชื่อมั่น ศรัทธ� และ

จงรักภักดีต่อสินค้�หรือบริก�รของ ทีโอที และคู่ค้�ท่ีเต็มใจ           

พร้อมที่จะให้ก�รสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตอย่�งยั่งยืน โดยยึดหลัก

ปรัชญ� 3 ประก�ร 

	 1.	 ลูกค้าต้องมาก่อนเสมอ ต้องให้คว�มสำ�คัญต่อคว�ม 

ค�ดหวัง คว�มพึงพอใจให้ลูกค้�รู้สึกว่�ได้รับผลประโยชน์จ�ก

สนิค�้หรอืบรกิ�รคุม้ค�่กบัเงนิและเวล�ท่ีเสยีไป เพร�ะก�รบรกิ�ร

ลูกค้�ท่ีดี ก�รสร้�งคว�มแตกต่�งและท�งเลือกให้กับลูกค้�          

ถือเป็นหัวใจสำ�คัญของก�รทำ�ธุรกิจ 

ลูกคาตองมากอนเสมอ

ลูกคาตองพอใจ

ตัวเราพอใจ
Good..

Happy..

Exellence..

Concepts

OK..

	 2.	 คู่ค้าต้องพอใจ คู่ค้�ท้ังท่ีเป็นผู้จำ�หน่�ย

วัตถุดิบ ผู้ผลิตสินค้� ผู้จำ�หน่�ยสินค้� ล้วนมีคว�ม

ค�ดหวังว่� จะไม่ดำ�เนินธุรกิจท่ีเอ�เปรียบ ดังน้ัน

ต้องทำ�คว�มเข้�ใจในข้อตกลงท�งก�รค้� ข้อจำ�กัด

ระหว่�งคู่ค้�และ ทีโอที ให้ชัดเจน ซึ่งเป็นข้อตกลง

ท่ีอยู่บนพ้ืนฐ�นของคว�มเข้�ใจคว�มไว้ว�งใจ           

ซึ่งกันและกัน เพ่ือห�หนท�งร่วมกันในก�รท่ีจะ

สนับสนุนและพัฒน�ให้สินค้�และบริก�รมีคุณภ�พ

ส่งมอบคุณค่�ให้แก่ลูกค้�ได้อย่�งเต็มที่

 3. ตวัเราพอใจ ห�กลกูค�้พึงพอใจในคณุค�่ของ 

สนิค�้และบรกิ�ร และคูค่�้พึงพอใจท่ีจะดำ�เนินธุรกิจ

ร่วมกับ ทีโอที ย่อมได้รับผลประโยชน์และส่งผลถึง

ภ�พรวมก�รพัฒน�ในด�้นอ่ืนๆ ไดใ้นระยะย�ว และ

เพื่อกำ�จัดจุดอ่อนในก�รดำ�เนินธุรกิจ 
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01
องคกรที่มีสมรรถนะสูง

High Performance
Organization

02
องคกรที่มี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate 
Governance

03
องคกรที่มี

ความรับผิดชอบตอสังคม
Corporate Social
Responsibility

Organization

ที่มี
จการที่ดีีี

te

อองค
คคคความรับผดิ

Corpor

ความยั่งยืน
Sustainability

RegulatorPolicy MakerCustomer Shareholders SuppliersEmployees Communities

ธุรกิจที่ยั่งยืนของ ทีโอที
 ทีโอที ตระหนักว�่ก�รดำ�เนินธุรกิจให้เตบิโตอย่�งตอ่เน่ือง จำ�เป็นตอ้งพัฒน�ผลติภัณฑ์ดว้ยนวตักรรมภ�ยใตจ้รรย�บรรณ

ในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ตอบสนองคว�มต้องก�รและก�รมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วควบคู่ไปกับ

ก�รให้คว�มสำ�คัญต่อคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมซึ่งคำ�นึงถึง “คว�มยั่งยืน” (Sustainability) โดย

ก�รขับเคลื่อนและพัฒน�ธุรกิจขององค์กรไปสู่คว�มยั่งยืนปฏิบัติต�มแนวคว�มคิดหลัก 3 ประก�ร คือ ก�รเป็นองค์กรที่มี

สมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) ก�รเป็นองค์กรท่ีมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (Corporate         

Governance : CG) และก�รเป็นองค์กรที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
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องค์กรสมรรถนะสูง 
 ทีโอที มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรท่ีส�ม�รถปฏิบัติภ�รกิจบรรลุต�มวัตถุประสงค์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล           

โดยมีแผนรองรับกับคว�มเสี่ยงและสถ�นก�รณ์ต่�งๆ อย่�งชัดเจน มีก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ที่ส่งผลกระทบต่อก�รทำ�ง�น

จ�กรอบด�้นทุกมมุมอง ซึง่ในบรบิทของ ทีโอที มุ่งเน้นก�รนำ�องคก์รขบัเคลือ่นดว้ยวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยุทธ์ ก�รให้คว�มสำ�คญั 

กับก�รปฏิบัติต�มวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และก�รสร้�งก�รเติบโตด้วยนวัตกรรม

 สถ�นก�รณ์ก�รแข่งขันในปัจจุบัน และก�รถือปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ต่�งๆ ท่ีภ�ครัฐหรือองค์กรกำ�กับดูแลกำ�หนด              

ส่งผลให้เกิดคว�มเสี่ยงต่อก�รบรรลุผลต�มแนวคว�มคิดหลักข้�งต้นที่สำ�คัญ ได้แก่ 

1. คว�มเสี่ยงในเรื่องสภ�พคล่องท�งก�รเงิน 

2. คว�มเสี่ยงในเรื่องร�ยได้บริก�รโทรคมน�คมอ�จไม่เป็นไปต�มเป้�หม�ยและอ�จส่งผลกระทบต่อสภ�พคล่อง 

ทางการเงิน

3. คว�มเสี่ยงในเรื่องก�รสรรห�พันธมิตรเพื่อรองรับก�รขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร

4. คว�มเสี่ยงในเรื่องคุณภ�พโครงข่�ย ผลิตภัณฑ์และบริก�ร

5. คว�มเสีย่งในเรือ่งกลยุทธก์�รตล�ดและก�รสือ่ส�รก�รตล�ด เพ่ือรองรบัก�รให้บรกิ�รต�่งๆ ไดต้�มท่ีลกูค้�ตอ้งก�ร

เพื่อช่วงชิงโอก�สท�งธุรกิจ และส�ม�รถกระจ�ยคว�มเจริญสู่สังคมและชุมชนได้ทั่วถึงม�กขึ้น 

6. คว�มเสี่ยงในเรื่องบุคล�กรจ�กก�รข�ดแคลนพนักง�นท่ีมีคว�มรู้และทักษะด้�นดิจิทัลเพ่ือรองรับ Digital            

Transformation ขององค์กร

 ทีโอที จึงไดก้ำ�หนดแนวท�งเพ่ือบรหิ�รจัดก�รคว�มเสีย่งต�่งๆ 

ที่เกิดขึ้นให้มีม�ตรฐ�นส�กล โดยใช้กรอบของ COSO - ERM 

(The Committee of Sponsoring of the Treadway          

Commission - Enterprise Risk Management) และ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) ซึ่ง 

ทีโอที ไดพั้ฒน�และปรบัปรงุอย่�งตอ่เน่ือง รวมท้ังสง่เสรมิ

ให้เกิดระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีดี ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญ

ประก�รหน่ึงของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดยมุ่งหวังให้

ส�ม�รถลดคว�มเสี่ยงต่�งๆ ท่ีเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับท่ี 

ยอมรับได้ และได้รับคว�มร่วมมือจ�กทุกคน รวมท้ัง             

ส�ม�รถบูรณ�ก�รง�นภ�ยในองคก์รไดม้�กขึน้ นอกจ�กน้ี 

จัดให้มีก�รร�ยง�นผลต่อฝ่�ยบริห�รระดับสูงในแต่ละ 

ส�ยง�น ตลอดจนมกี�รประชมุห�รอืกบัคณะอนุกรรมก�ร

บริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง          

คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี 

และคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และคณะกรรมก�ร บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน)         

อย่�งสม่ำ�เสมอ

INNOVATION

COSO-ERM STRATEGY



15TOT CSRรายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ทีโอที เชื่อมั่นว่� ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

เป็นปัจจัยสำ�คญัประก�รหน่ึงในก�รดำ�เนินธุรกจิ

และก�รบริห�รจัดก�รท่ีเสริมสร้�งให้องค์กร

เจริญเติบโตอย่�งย่ังยืน สร้�งคว�มเชื่อมั่นแก่        

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย จึงต้อง

ให้คว�มสำ�คัญและดำ�เนินก�รพัฒน�ง�น        

ด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีอย่�งต่อเน่ือง       

โดยคณะกรรมก�ร บรษิทั ทีโอที จำ�กดั (มห�ชน) 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อยเพ่ือกำ�กับดูแล 

และตรวจสอบก�รดำ�เนินง�น ให้เป็นไปต�ม

หลักก�รกำ�กับดูแลที่ดี และมีองค์ประกอบด้�น

ก�รกำ�กบัดแูลท่ีดคีรบถว้น รวมถงึจัดให้มีระบบบรหิ�รจัดก�รท่ีเพียงพอและเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กล 

ท่ีเก่ียวข้องกับบทบ�ทของคณะกรรมก�รรัฐวิส�หกิจ ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ก�รตรวจสอบภ�ยใน           

ก�รควบคุมภ�ยใน ก�รจัดก�รส�รสนเทศ และก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกรรมก�รบริษัท ทีโอที 

จำ�กัด (มห�ชน) เป็นกรรมก�ร รับผิดชอบกำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์และแผนง�นด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี         

และด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี มีรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ส�ยง�นพัฒน�องค์กร เป็นประธ�น รับผิดชอบ       

ก�รบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นและกำ�กับดูแลกิจกรรมด้�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

3. คณะอนุกรรมก�รด้�นคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ส�ยง�น           

ก�รตล�ดและเทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นประธ�น รับผิดชอบก�รบูรณ�ก�รก�รดำ�เนินง�นและกำ�กับดูแลกิจกรรม         

ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำ�หนดนโยบ�ยให้             

ก�รบริห�รง�นด้�นคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดยกำ�หนดแนวท�งและ           

ว�งนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของ ทีโอที ให้มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและเหม�ะสมกับธุรกิจ โดยมอบหม�ยให้                 

คณะอนุกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และคณะอนุกรรมก�รด้�นคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำ�หนดกลยุทธ์ เป้�หม�ย และแผนก�รดำ�เนินง�นท่ีชัดเจน ผู้บริห�รทุกระดับและพนักง�นได้มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุน

สงัคม ชมุชน และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม เพ่ือให้ก�รกำ�หนดนโยบ�ย ควบคมุ กำ�กบัและดแูลก�รดำ�เนินง�นด�้นคว�มรบัผิดชอบ 

ต่อสังคมของ ทีโอที 

SUCCESS

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
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หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ของ ทีโอที 
 ทีโอที ยึดถือหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (Corporate Governance) 8 ประก�ร ต�มหลักส�กล เป็นแนวท�ง            

ในก�รบริห�รจัดก�รและก�รปฏิบัติง�นสร้�งคว�มมั่นคงให้กับองค์กรและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่�งเป็นธรรมสอดคล้อง

ต�มหลักธรรม�ภิบ�ล ดังนี้

1 2
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระทำาของตนเอง และสามารถ
ชี้แจง/อธิบายการตัดสินใจนั้นได้ 

(Accountability)

ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยความรู้ความสามารถ 
(Responsibility)

3 4
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
และมีคำาอธิบายได้ 
(Equitability)

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานที่
ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Transparency)

5 6
การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

แก่กิจการในระยะยาว 
(Vision to Create 

Long Term Value)

การมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ ภายใต้กฎระเบียบ 
รวมทั้งผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
(Ethics)

7 8
การเคารพในคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ 
(Human Dignity)

การปฏิบัติตนเป็นประชากรที่ดีของ
องค์กรและสังคมและการมีส่วนร่วม 

(Good Citizenship 
and Participation)
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้กำ�หนดนโยบ�ย             

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และเห็นชอบก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และทบทวนแผนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของ                

ทีโอที โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ต�มกรอบแนวคิดของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี รวมถึง ระบบประเมิน

คณุภ�พรฐัวสิ�หกจิ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) และระบบก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใส

ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นภ�ครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นแนวท�งก�รดำ�เนินง�น ไดแ้ก ่

ก�รกำ�กับดูแลของรัฐวิส�หกิจ ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและมีจริยธรรม และคว�มรับผิดชอบต่อประเทศช�ติและสังคม               

และก�รสนับสนุนชุมชนท่ีสำ�คัญ โดยได้จัดทำ�เป็นแผนแม่บทก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของ ทีโอที ระยะย�ว 3 ปี และ            

แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี ซึ่งจะต้องมีก�รทบทวนทุกปี 

 ทีโอที ให้คว�มสำ�คัญกับก�รป้องกันและต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ต�มยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริต ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมุ่งเน้นก�รป้องกันและปร�บปร�มคอร์รัปชั่นของ ทีโอที ก�รส่งเสริมม�ตรก�ร

ต่อต้�นคอร์รัปชั่น และพัฒน�ก�รนำ�องค์กรในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีให้มีประสิทธิผล โดยคำ�นึงถึงคว�มสมดุลของ               

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทและผู้บริห�รระดับสูง ทั้งนี้ก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ ได้แก่ 

1. ก�รทบทวน ปรับปรุงนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) และจัดสัมมน�เกี่ยวกับนโยบ�ย

ต่อต้�นคอร์รัปชั่นให้กับผู้บริห�รระดับฝ่�ยขึ้นไป

2. ก�รจัดกิจกรรมส่งเสริมคว�มรู้ให้กับผู้บริห�รและพนักง�นในก�รจัดนิทรรศก�รเกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี 

ในง�นวันครบรอบก�รก่อตั้งองค์กรปีท่ี 64 โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนักง�นและฝ่�ยบริห�รมีส่วนร่วมในก�ร 

ปลูกฝังเพื่อให้เกิดก�รรับรู้ เข้�ใจ และแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และก�รร่วมมือ

ในก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นภ�ยในองค์กร ก�รประก�ศเจตจำ�นงของ

ฝ่�ยบริห�ร กิจกรรม Integrity & Transparency Assessment 

(ITA) ที่เกี่ยวข้องกับก�รนำ�องค์กรและก�รป้องกันก�รทุจริต

3. ก�รเผยแพร ่สือ่ส�ร ประช�สมัพันธ์ และสง่เสรมิคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ

เกี่ยวกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น 

บมจ. ทีโอที อย่�งต่อเนื่อง ผ่�นหล�ยช่องท�ง อ�ทิ เสียงต�มส�ย 

อินทร�เน็ต และเว็บไซต์ www.tot.co.th และหลักสูตรอบรม

สำ�หรับฝ่�ยบริห�รและพนักง�น

4. ก�รเผยแพร่ สื่อส�ร นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น และสร้�งคว�มรู้

คว�มเข้�ใจให้กับคู่ค้�และลูกค้�ให้รับทร�บ และถือปฏิบัติ

5. ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมวันต่อต้�นคอร์รัปชั่นส�กล (ประเทศไทย)         

(International Anti-Corruption Day 2018) ณ อิมแพ็คเอ็กซบิิชัน่ 

ฮอลล์ ศูนย์ก�รแสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธ�นี 

จังหวัดนนทบุรี 

Anti-Corruption
ทีโอที ตอตาน

คอรรัปชั่น
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 แผนก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ของ ทีโอที ให้คว�มสำ�คัญกับก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รหล�ยช่องท�งเพ่ือให้บรรลุคว�มค�ดหวังท่ีสำ�คัญ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร	 ความต้องการ

	 ที่สำาคัญ	 และการสร้างความสัมพันธ์	 และความคาดหวัง

ผู้ถือหุ้น : กระทรวงก�รคลัง ก�รประชุม สัมมน� พบปะ เข้�เยี่ยม ผลก�รดำ�เนินง�นตอบสนองนโยบ�ย

 ในว�ระสำ�คัญ ร�ยง�นประจำ�ป ี ของรัฐและผู้ถือหุ้น

 ก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี สื่อสิ่งพิมพ์ ผลก�รดำ�เนินง�นมีกำ�ไรและผลตอบแทน

 และช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ต่�งๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้กำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น :  ก�รประชุม สัมมน� ก�รพบปะ ดำ�เนินง�นสนับสนุนแผนแม่บทก�รพัฒน�

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ เข้�เยี่ยมในว�ระสำ�คัญ สื่อสิ่งพิมพ์ เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร

และสังคม และช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ต่�งๆ  แห่งช�ติ ตอบสนองนโยบ�ยของ

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้กำ�กับดูแลอุตส�หกรรม :  ก�รประชุม สัมมน� ก�รพบปะ ปฏิบัติต�มนโยบ�ยและกฎเกณฑ์/

กสทช. เข้�เยี่ยมในว�ระสำ�คัญ สื่อสิ่งพิมพ์ ระเบียบ/ข้อบังคับของ กสทช.

 และช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ต่�งๆ ปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ก�รให้บริก�ร

  และกฎระเบียบต�มที่ได้รับใบอนุญ�ต

  ประกอบกิจก�รโทรคมน�คม

ผู้ส่งมอบ ประก�ศ แถลงข่�ว ก�รประชุม ได้รับคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึงส�รสนเทศ

 ก�รอบรม สัมมน�ให้คว�มรู้ ถ่�ยทอด และข่�วส�รของ ทีโอที ได้รับก�ร

 วิธีก�รดำ�เนินง�น ตรวจรับง�นและรับเงินค่�สินค้�/บริก�ร

  ถูกต้องต�มเงื่อนไขในข้อตกลง/สัญญ�

ชุมชน/สังคม  ก�รอบรม สัมมน�ให้คว�มรู้ โอก�สในก�รเข้�ถึงก�รใช้บริก�รสื่อส�ร

 ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมในโครงก�ร CSR โทรคมน�คมได้อย่�งสะดวก

 ก�รประชุมกับผู้นำ�ชุมชน ส�ม�รถใช้ระบบสื่อส�รข้อมูลและ

 สื่อสังคมออนไลน์ ก�รร่วมกิจกรรม CG ส�รสนเทศเพื่อก�รศึกษ�เรียนรู้

 และ CSR กับองค์กรอื่นๆ ได้รับบริก�รโทรคมน�คมพื้นฐ�นและ

  บริก�รส�ธ�รณะอย่�งทั่วถึงในพื้นที่ห่�งไกล

พนักง�น ก�รสำ�รวจทัศนคติ คว�มพึงพอใจ และ สวัสดิก�ร ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์

 คว�มผูกพัน จดหม�ยเวียน อินทร�เน็ต ที่เหม�ะสม คว�มก้�วหน้�ในส�ยอ�ชีพ

 ร�ยง�นก�รประชุม เสียงต�มส�ย คว�มปลอดภัยในก�รปฏิบัติง�น

ลูกค้� โฆษณ�/ประช�สัมพันธ์ คณุภ�พบรกิ�ร ประสทิธภิ�พของเครือข�่ย

 สำ�นักง�นบริก�ร ทีโอที สื่อสังคมออนไลน ์ สินค้�/บริก�รที่ทันสมัย หล�กหล�ย

 ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจและไม่พึงพอใจ คว�มรวดเร็วในก�รติดต�มแก้ปัญห�

 ของลูกค้� เว็บไซต์ www.tot.co.th ร�ค�ที่คุ้มค่�

 Call Center 1100
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นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมก�ร บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) เห็นชอบนโยบ�ยต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น ที่ได้จัดทำ�ขึ้นเป็นล�ยลักษณ์

อักษรและให้มีผลบังคับใช้กับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทีโอที โดยก�รจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

(ศปท. ทีโอที) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่นเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

และผู้มีส่วนได้เสีย ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี รวมถึงควบคุมก�รกำ�กับดูแลก�รยึดถือปฏิบัติ เพ่ือลดคว�มเสี่ยง            

ต่อก�รเกิดคอร์รัปชั่น กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รเรื่องร้องเรียน และ       

ก�รรบัเรือ่งรอ้งเรยีนท่ีเหม�ะสมเพ่ือแกไ้ขปัญห�คว�มไมเ่ป็นธรรมให้แกผู้่มสีว่นไดส้ว่นเสยีอันเน่ืองจ�กก�รปฏิบัติหรอืละเวน้

ปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�น ตลอดจนกำ�กับดูแลแผนปฏิบัติก�ร ITA และสนับสนุนก�รทำ�ข้อตกลงรวมถึงสร้�งคุณธรรม (IP) 

ในโครงก�รท่ีสำ�คญัของ ทีโอที รวมถงึเครอืข�่ยก�รทำ�ง�นกบัภ�ครฐั เอกชน และองคก์รอิสระ เพ่ือปลกูฝังให้เกดิวฒันธรรม

ก�รดำ�เนินธุรกิจที่ส�ม�รถพัฒน�ไปสู่องค์กรโปร่งใส

 

พบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบแจง ศปท ทีโอที ศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริต บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หรือ www.tot.co.th/anticorruption โทร 0 2575 5073
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 ทีโอที กำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมุ่งเน้นก�รใช้             

“คว�มส�ม�รถพิเศษ” (Core Competency) ขององค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับคว�มเชี่ยวช�ญในก�รออกแบบและจัดก�ร             

ระบบเทคโนโลยีโครงข่�ยโทรคมน�คมและก�รสื่อส�ร และก�รสร้�งพลังร่วมของบุคล�กรในองค์กรทั้งคณะกรรมก�รบริษัท 

ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ฝ่�ยบริห�ร พนักง�น ในก�รสร้�งคุณค่�ร่วมกันกับชุมชน สังคม บูรณ�ก�รก�รดำ�เนินธุรกิจและ

พัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

 โดยจัดทำ�แผนแม่บทคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ. ทีโอที พ.ศ. 2561 - 2565 ระยะเวล� 

5 ปี ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

และคณะกรรมก�ร บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งนำ�ม�ตรฐ�นว่�ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม (มอก./ISO 26000 

Social Responsibility) เป็นกรอบกำ�หนดนโยบ�ยและกลยุทธ์ด้�น CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้เกิด

คว�มย่ังยืนต�มหลกัก�ร Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีใชเ้ทคโนโลยีหลกัขององคก์รม�สง่เสรมิและพัฒน�

ประเทศเพ่ือให้เกดิคว�มย่ังยืน ตอบสนองนโยบ�ยของประเทศ โดยขย�ยก�รให้บรกิ�รโทรคมน�คมในพ้ืนท่ีห่�งไกลอย่�งท่ัวถึง 

ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ในด้�นต่�งๆ และใช้ประโยชน์จ�ก ICT พร้อมพัฒน� ICT ไปสู่ก�รลดใช้พลังง�น

และรักษ�สิ่งแวดล้อม เป็นเป้�หม�ยสำ�คัญไปสู่ก�รดำ�เนินโครงก�ร/กิจกรรมต่�งๆ

พัฒนาบริการ ICT 
ที่นำาไปสู่การลดใช้พลังงาน

และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นที่

1

ประเด็นที่

2
ประเด็นที่

3

ขยายการให้บริการโทรคมนาคม
ในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง

สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ

ขยายโอกาสด้านการศึกษา
และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
โดยใช้ประโยชน์จาก ICT
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โครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที

คณะกรรมการ 
 บริษัท ทีโอที จำากัด 

(มหาชน)

กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ดำาเนินการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

คณะอนุกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

คณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบ
 ขององค์กรต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

คณะทำางาน TOT CSR

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบขององค์กร

 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาความยั่งยืนที่สำาคัญของ ทีโอที ปี 2561 
(Sustainability Highlights 2018)

 

 

ธุรกิจ
ของเรา
มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่
สร้างสรรค์คุณค่าร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพร้อมกัน
ด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดี

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

ลูกค้า
ของเรา
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
ดำาเนินธุรกิจ ตามพันธกิจของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหาร
ความสัมพันธ์ผ่านการรับฟัง
เสียงของลูกค้าอย่างครอบคลุม

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

บุคลากร
ของเรา
มุ่งสร้างบรรยากาศการทำางาน
ที่มีสวัสดิภาพและปลอดภัย 
ควบคู่กับการสร้างความผูกพัน
ของบุคลากร

Our People
Creating great workforce 
environment and workforce 
engagement

การคำานึงถึง
สิ่งแวดล้อม
ของเรา
มุ่งพัฒนาแนวทางการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
ตลอดวงจรชีวิตของไอซีที

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

การสนับสนุน 
ชุมชนของเรา
ใช้ความสามารถพิเศษ
ด้านความเชี่ยวชาญ
ด้านโทรคมนาคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนสำาคัญ

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

นวัตกรรม
ของเรา
นำาความรู้จากประสบการณ์
ด้าน CSR มาพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ ที่สร้างทั้งผลกำาไร 
และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชนไปพร้อมกัน

Our Innovation
Using CSR as a driver for 
designing a profitable 
product to benefit the 
surrounding environment 
and society
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ตัวชี้วัดหลักด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ ทีโอที ปี 2561

 
ตัวชี้วัดหลัก

	 เป้าหมาย	
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

  ปี 2562

ก�รให้บริก�รโทรคมน�คมพื้นฐ�นโดยทั่วถึงและบริก�ร 4,800 6,486.40 13,000 441.60

เพื่อสังคม ต�มนโยบ�ยรัฐบ�ล และ กสทช.1 ล้านบาท  ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

คว�มครอบคลุมของก�รให้บริก�รบรอดแบนด์ 100% 90% 100% 57.14% 

ของจำ�นวนหมู่บ้�นทั่วประเทศ

ระดับคว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่มีต่อบริก�รอินเทอร์เน็ต 90% 85% 84% 77% 

บรอดแบนด์ทั่วประเทศ2  

ระดับคว�มพึงพอใจด้�นก�รรับฟังเสียงของลูกค้�3 4.10 4.07 4.13 3.75

(Voice of Customers)     (ระดับคะแนน 5)

ระดับคว�มมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักง�นเพื่อสู่ผลสัมฤทธิ์ในก�ร 3.80 3.74 3.77 4.39

พลิกฟื้นองค์กร ก�รรับรู้และเข้�ใจวัฒนธรรมองค์กร    (ระดับคะแนน 5)

จำ�นวนพนักง�นที่ได้รับก�รพัฒน�ด้�นบริก�รและเทคโนโลยี 99% 99.20% 23.66% 24.50%

จำ�นวนของอ�ค�รสถ�นที่ ที่มีระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย 100% 100% 100% 100%

ก�รลดใช้กระด�ษ (e-Bill) ณ สำ�นักง�นใหญ่ แจ้งวัฒนะ 18.27 ตัน 14.25 ตัน 9.85 ตัน 15.17 ตัน

ระดับคว�มพึงพอใจคว�มเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือ 4.50 4.04 4.04 4.05

และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม    (ระดับคะแนน 5)

จำ�นวนโรงเรียนที่เข้�ร่วมโครงก�ร CSR4 31,615 แห่ง 31,601 แห่ง 31,587 แห่ง 31,573 แห่ง

จำ�นวนชุมชนที่ได้รับก�รพัฒน�ด้�น ICT5 111 ชุมชน  97 ชุมชน 83 ชุมชน 69 ชุมชน

หมายเหต	ุ 1.	การให้บริการโครงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม	ตามนโยบายรัฐบาล	และคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	(กสทช.)	ได้แก่	โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำาแสง	(FTTx)	(เน็ตประชารัฐ)	24,700	หมู่บ้านท่ัวประเทศ	และโครงการจัดให้มีสัญญาณ	

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามพ้ืนท่ีชายขอบ	หมู่บ้านพ้ืนท่ีชายขอบ	(Zone	C+)	โครงการใน									

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วประเทศ

	 2.	กลุ่มเป้าหมายในการสำารวจ	ได้แก่	กลุ่มลูกค้ารายย่อย	และกลุ่มลูกค้าองค์กร	แยกตามพื้นที่บริการนครหลวงและภูมิภาค

	 3.	การประเมินการรับฟังเสียงของลูกค้าได้รับความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียนสำาหรับคุณภาพบริการและค่าใช้บริการ								

ผ่านช่องทาง	e-Service

	 4.	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	CSR	ผ่านโครงการ	TOT	Young	Club	และโครงการสุขศาลาพระราชทาน	

	 5.	ชมุชนท่ีเขา้รว่มโครงการ	CSR	ไดร้บัการสนบัสนุนพัฒนาความรูท้างดา้น	ICT	ในโครงการ	TOT	Young	Club	ในการพัฒนา

วสิาหกิจชมุชนและเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกจิผ่านระบบการซือ้ขายออนไลน์	TYC	e-Commerce	และชมุชนในโครงการสขุศาลา	

พระราชทานสนับสนุนให้ใช้บริการ	Telemedicine	ในการพัฒนาระบบส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาบุคลากร	

และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการสาธารณสุข	
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ธุรกิจของเรา
(Our Business)

บทบาทการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน 
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)
 ทีโอที ตระหนักถึงบทบ�ทสำ�คัญของบริก�รโทรคมน�คม

พ้ืนฐ�นโดยท่ัวถึงและบริก�รเพ่ือสังคม (Universal Service 

Obligation : USO) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�ร       

ลดคว�มเหลื่อมล้ำ�ในก�รเข้�ถึงบริก�รโทรคมน�คม เปดิโอก�ส

ให้ประช�ชนในพ้ืนท่ีห่�งไกลส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รและได้รับ

ข้อมูลข่�วส�รจ�กก�รติดต่อสื่อส�รโทรคมน�คมอย่�งสะดวก

รวดเร็ว ช่วยสร้�งโอก�สในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตให้ดีขึ้น            

ทีโอที จึงมุ่งมั่นดำ�เนินก�รให้บริก�รโทรคมน�คมพ้ืนฐ�น              

โดยทั่วถึงม�อย่�งต่อเนื่อง ดังนี้

 1. ก�รให้บรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงูโดยท่ัวถงึ 

ต�มแผนง�นจัดให้มีบริก�รโทรคมน�คมพ้ืนฐ�นและ

บริก�รเพ่ือสังคม พ.ศ. 2553 - 2556 (ระยะท่ี 2)          

ต�มท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง 

กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 

(สำ�นกัง�น กสทช.) ไดม้อบหม�ยสว่นขย�ยเพ่ิมเตมิให้ 

ทีโอที ดำ�เนินก�รตดิตัง้และดแูลบำ�รงุรกัษ�ก�รให้บรกิ�ร 

อินเทอรเ์นต็คว�มเรว็สงูท่ีศูนย์ USO Net เป็นระยะเวล� 

3 ปี ในปี 2561 ทีโอที ให้บรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงู 

พร้อมดูแลบำ�รุงรักษ�ก�รให้บริก�รแก่ศูนย์ USO Net 

ประจำ�ชมุชน จำ�นวน 14 แห่ง และครบต�มระยะเวล� 

3 ปี ในเดือนกุมภ�พันธ์ 2561 โดยมีผลดำ�เนินง�น       

เป็นไปต�มเกณฑ์ Service Level Agreement (SLA) 

USO
Universal
Service

Obligation

Network
Provider

Digital
Economy

Mobile &
Broadband
Internet

Telecommunications

TOT CSR24 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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 คุณภาพบริการ ผลการดำาเนินงาน

 1. ก�รตรวจแก้ไขคืนดีเหตุเสีย • เหตุเสียรวม 6 ครั้ง
    - เหตุเสียจ�กสื่อสัญญ�ณ จำ�นวน 1 ครั้ง
    - เหตุเสียจ�กอุปกรณ์ภ�ยในศูนย์ USO Net จำ�นวน 5 ครั้ง
   • ตรวจแก้ไขคืนดีเหตุเสีย ภ�ยในระยะเวล�ต�ม SLA ทุกครั้ง

 2. ก�รปรับปรุงคุณภ�พบริก�ร • ปรับปรุงคุณภ�พระดับคว�มเร็ว 1 ครั้ง

 2. โครงก�รเน็ตประช�รัฐ ทีโอที ดำ�เนินง�นต�มแผนก�รจัดให้มีบริก�รโทรคมน�คมพ้ืนฐ�นโดยท่ัวถึงและบริก�ร         

เพ่ือสังคม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของสำ�นักง�น กสทช. เป็นก�รยกระดับโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�นโทรคมน�คม         

เพ่ือสนับสนุนนโยบ�ยก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน ทีโอที ถือเป็นภ�รกิจสำ�คัญ           

และมุ่งมั่นดำ�เนินก�รต�มท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมอบหม�ยในก�รขย�ยโครงข่�ยอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง

ผ่�นส่ือสัญญ�ณส�ยเคเบิลใยแก้วนำ�แสง (FTTx) ให้ครอบคลุมหมู่บ้�นในพ้ืนท่ีท่ีไม่มีศักยภ�พเชิงพ�ณิชย์และไม่มีบริก�ร

อินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง จำ�นวน 24,700 หมู่บ้�น และจัดให้มีจุดให้บริก�รอินเทอร์เน็ตแบบไร้ส�ยโดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยกับ            

ผู้ใช้บริก�รอย่�งน้อยหมู่บ้�นละ 1 จุดให้บริก�ร ที่ระดับคว�มเร็วไม่ต่ำ�กว่� 30/10 Mbps ดังนี้ 

 จำาแนกตามพื้นที	่ จำานวนหมู่บ้าน

ภ�คเหนือ  4,416

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468

ภ�คกล�ง  2,084

ภ�คตะวันออก 1,554

ภ�คใต้  3,097

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 81

 รวม 24,700

 ทีโอที ให้บริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงและดูแลบำ�รุงรักษ�ให้เป็นไปต�มเกณฑ์ SLA โดยมีผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

   
จำานวน

 เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นและการตรวจแก้ไข

	 ช่วงเวลา	 เกณฑ์	SLA	
วงจร

	 จำานวนเหต	ุ แก้ไขตาม	 คิดเป็น		 แก้ไขไม่ได้	 คิดเป็น	

	 	 	 	 ขัดข้อง	(ครั้ง)	 SLA	(ครั้ง)	 ร้อยละ	 ตาม	SLA	(ครั้ง)	 ร้อยละ

 ม.ค. - ก.ย. ภ�ยใน 36 ชม. 2,344 863 633 73.30 230 26.70

 2561 ภ�ยใน 72 ชม. 21,571 9,460 7,760 82 1,700 18

  ภ�ยใน 120 ชม. 785 450 398 88.40 52 11.60

  รวม 24,700 10,773 8,791 81.60 1,982 18.40

 ต.ค. - ธ.ค.  ภ�ยใน 24 ชม. 2,344 316 273 86.40 43 13.60

 2561 ภ�ยใน 48 ชม. 21,571 3,291 3,017 91.70 274 8.30

  ภ�ยใน 120 ชม. 785 221 213 96.40 8 3.60

  รวม 24,700 3,828 3,503 91.50 325 8.50

หมายเหตุ :	เกณฑ์	SLA	ใช้ในช่วงเดือนมกราคม	-	กันยายน	2561	และปรับ	SLA	ใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคม	2561

	 การตรวจแก้ไขเหตุขัดข้องเทียบกับเกณฑ์	SLA	พบว่าในช่วงเวลาท่ีใช้เกณฑ์	SLA	เดิม	(มกราคม	-	กันยายน	2561)												

ดำาเนินการแกไ้ขเหตขุดัขอ้งตาม	SLA	คดิเป็นรอ้ยละ	81.60	และในชว่งเวลาท่ีปรบัเป็นเกณฑ์	SLA	ใหม	่(ตุลาคม	-	ธันวาคม	2561) 

สามารถดำาเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องตาม	SLA	คิดเป็นร้อยละ	91.50	ซึ่งเป็นการพัฒนาการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
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 3. ก�รดำ�เนินโครงก�รจัดให้มีสัญญ�ณโทรศัพท์เคลื่อนท่ีและบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูงในพ้ืนท่ีช�ยขอบ          

หมู่บ้�นช�ยขอบ (Zone C+) เพื่อให้บริก�รกับสำ�นักง�น กสทช. จำ�นวน 3 โครงก�ร โดยดำ�เนินก�รจัดห� และติดตั้ง

อุปกรณ์ก�รให้บริก�ร แล้วเสร็จภ�ยใน 1 ปี นับตั้งแต่วันลงน�มในสัญญ� (วันที่ 28 กันย�ยน 2560) และพร้อมให้บริก�ร

ดูแลบำ�รุงรักษ�ต่อเนื่องน�น 5 ปี โครงก�รต่�งๆ มีผลก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ 

  3.1 โครงก�รจัดให้มสีญัญ�ณโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและบรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงูในพ้ืนท่ีช�ยขอบ หมู่บ้�นช�ยขอบ 

(Zone C+) กลุ่มที่ 1 (ภ�คเหนือ 1) ส่วนที่ 2 ก�รจัดให้มีสัญญ�ณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ยจุดติดตั้ง Cellular Station - ภ�คเหนือ 1

 
จังหวัด

 	 จุดติดตั้ง	Cellular	Station	(แห่ง)

	 	 เป้าหมาย		 ส่งมอบ	 คงเหลือ

 เชียงร�ย 152 54 98

 เชียงใหม่ 527 98 429

 น่�น 139 43 96

 พะเย� 74 22 52

 แพร่ 95 36 59

 แม่ฮ่องสอน 512 56 456

 ลำาปาง 223 92 131

 ลำ�พูน 106 26 80

  รวม 1,828 427 1,401

  3.2 โครงก�รจัดให้มสีญัญ�ณโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและบรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงูในพ้ืนท่ีช�ยขอบ หมู่บ้�นช�ยขอบ 

(Zone C+) กลุ่มที่ 2 (ภ�คเหนือ) ส่วนที่ 1 ก�รจัดให้มีบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง (Broadband Internet Service)

ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ยจุดติดตั้ง Wi-Fi ส�ธ�รณะ

และก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์ USO Net - ภ�คเหนือ 2

 
จังหวัด

 	 Wi-Fi	สาธารณะ	(แห่ง)	 	 	 ศูนย์	USO	Net	(แห่ง)

	 	 เป้าหมาย	 แล้วเสร็จ	 คงเหลือ	 เป้าหมาย	 แล้วเสร็จ	 คงเหลือ

กำ�แพงเพชร 236 90 146 37 2 35

ต�ก 176 39 137 23 1 22

นครสวรรค์ 259 117 142 22 - 22

พิจิตร 28 14 14 2 - 2

พิษณุโลก 171 48 123 26 - 26

เพชรบูรณ์ 162 74 88 18 - 18

สุโขทัย 95 38 57 18 2 16

อุตรดิตถ์ 41 14 27 10 - 10

อุทัยธ�นี 10 5 5 4 - 4

  รวม 1,178 439 739 160 5 155

  3.3 โครงก�รจัดให้มสีญัญ�ณโทรศพัท์เคลือ่นท่ีและบรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงูในพ้ืนท่ีช�ยขอบ หมู่บ้�นช�ยขอบ 

(Zone C+) กลุ่มท่ี 3 (ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ) ส่วนท่ี 1 ก�รจัดให้มีบริก�รอินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง (Broadband            

Internet Service)
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ผลก�รดำ�เนินง�นเทียบกับเป้�หม�ยจุดติดตั้ง Wi-Fi ส�ธ�รณะ

และก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์ USO Net - ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

 
จังหวัด

 	 Wi-Fi	สาธารณะ	(แห่ง)	 	 	 ศูนย์	USO	Net	(แห่ง)

	 	 เป้าหมาย	 แล้วเสร็จ	 คงเหลือ	 เป้าหมาย	 แล้วเสร็จ	 คงเหลือ

ก�ฬสินธุ์ 74 33 41 21 - 21

ขอนแก่น 187 83 104 31 4 27

ชัยภูมิ 325 141 184 58 6 52

นครพนม 12 5 7 1 - 1

นครร�ชสีม� 88 45 43 14 - 14

บึงก�ฬ 1 - 1 - - -

บุรีรัมย์ 14 9 5 6 - 6

มห�ส�รค�ม 3 3 - - - -

มุกด�ห�ร 49 21 28 14 - 14

ยโสธร 3 3 - 1 - 1

ร้อยเอ็ด 43 29 14 10 - 10

เลย 185 55 130 31 3 28

ศรีสะเกษ 2 1 1 - - -

สกลนคร 30 15 15 7 - 7

สุรินทร์ 71 56 15 12 - 12

หนองบัวลำ�ภู 26 8 18 4 - 4

อุดรธ�นี 38 11 27 13 - 13

อุบลร�ชธ�นี 25 12 13 8 - 8

  รวม 1,176 530 646 231 13 218

 ก�รดำ�เนนิโครงก�รจัดให้มีสญัญ�ณโทรศัพท์เคลือ่นท่ีและบรกิ�รอินเทอรเ์น็ตคว�มเรว็สงูในพ้ืนท่ีช�ยขอบ หมูบ้่�นช�ยขอบ 

(Zone C+) จำ�นวน 3 โครงก�รล่�ช้�กว่�เป้�หม�ยท่ีกำ�หนด เน่ืองจ�กมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบบริก�ร กฎระเบียบ              

อีกท้ังก�รควบคมุก�รกอ่สร�้งอ�ค�รและก�รเข�้ติดต้ังอุปกรณ์ในพ้ืนท่ีป่�ไม้และเขตอุทย�นน้ันประสบปัญห�ภัยพิบัติธรรมช�ต ิ

ซึ่ง ทีโอที ได้เร่งแก้ไขปัญห�เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินโครงก�รแล้วเสร็จส�ม�รถเปิดให้บริก�รได้โดยเร็ว
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ลูกค้าของเรา
(Our Customers)

 เนือ่งดว้ยก�รดำ�เนนิธุรกจิบรกิ�รด�้น

โทรคมน�คมและเทคโนโลยีของ ทีโอที 

มิได้มุ่งหวังเพียงก�รแสวงห�ผลกำ�ไรและ

คว�มอยู่รอดขององค์กรเป็นหลักเท่�น้ัน 

ทีโอที ยังมีพันธกิจสำ�คัญท่ีมุ่งสร้�งสรรค์

นวัตกรรมเพ่ือยกระดับก�รให้บริก�รท่ีดี 

ให้กับลูกค้� รวมท้ังก�รเน้นให้บริก�ร

อย่�งมีคุณภ�พเพ่ือคุณภ�พชีวิตท่ีดีขึ้น

ของคนไทย ดงัน้ันลกูค�้จึงเป็นสว่นสำ�คญั

และเป็นเป้�หม�ยสงูสดุท่ี ทีโอที จะสง่มอบ 

บริก�รท่ีดีสร้�งคว�มพึงพอใจต่อลูกค้�    

ให้ม�กที่สุด

 

แนวทางการรับฟังเสียงของลูกค้า
 ในปัจจุบันก�รดำ�เนินง�นของ ทีโอที นอกจ�กมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มี

คว�มเจรญิก�้วหน�้มคีว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร สร�้งภ�พลกัษณท่ี์ด ีและ

คว�มมัน่คงขององคก์ร หลกัสำ�คญัในก�รดำ�เนินธุรกจิเพ่ือให้องคก์รส�ม�รถ

เติบโตได้อย่�งมั่นคงและย่ังยืนนั้นจำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ 

ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พนักง�นในองค์กร ลูกค้� คู่ค้�ท�งธุรกิจ 

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และท่ีสำ�คัญท่ีสุดก็คือ ก�รดูแลคว�มสัมพันธ์

ระหว่�งองค์กรกับลูกค้� ดังนั้นองค์กรจึงจำ�เป็นต้องมีแนวท�งในก�รบริห�ร

คว�มสมัพันธ์กบัลกูค�้ เพร�ะลกูค�้คอืผู้ท่ีให้ก�รสนับสนุนคว�มเจรญิก�้วหน้� 

ขององค์กร ลูกค้�นอกจ�กจะซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริก�รขององค์กรแล้ว         

ยังส�ม�รถสะท้อนคว�มรูส้กึท่ีมีในก�รใชผ้ลติภัณฑ์และบรกิ�ร คว�มรูส้กึท่ีม ี

ต่อแบรนด์ คว�มรู้สึกที่มีต่อพนักง�น รวมทั้งคว�มรู้สึกที่มีต่อองค์กรอีกด้วย

TOT Contact Center 1100

?

NAME

SEND

@

?

SHOP
Bank

SCHOOL
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 ด้วยก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของเสียงสะท้อนจ�กลูกค้� ทีโอที ในฐ�นะของผู้ให้บริก�รโทรคมน�คมและเทคโนโลยี

ของประเทศ จึงกำ�หนดแนวท�งก�รรับฟังเสียงของลูกค้�ในหล�กหล�ยช่องท�งท่ีมีจุดสัมผัสกับลูกค้� (Touch Point)          

ผ่�นศนูย์บรกิ�รลกูค�้ ทีโอที ท่ัวประเทศ ทีมข�ยลกูค�้องคก์ร TOT Contact Center 1100 แบบสำ�รวจและวจัิยท�งก�รตล�ด 

ก�รรับแจ้งเหตุเสีย ปัญห�และข้อร้องเรียนจ�กลูกค้� นอกจ�กนี้ได้เพ่ิมช่องท�งออนไลน์เพ่ืออำ�นวยคว�มสะดวกให้ลูกค้�         

ท่ีมีวิถีชีวิตแบบดิจิทัลให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยและรวดเร็ว ส�ม�รถเข้�ม�แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อติชม และข้อเสนอแนะ

ต่�งๆ ได้แก่ เว็บไซต์หลัก (Official Website) Facebook Twitter Instagram และสื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ โดยนำ�เอ�

เสยีงของลกูค�้ม�แกไ้ขปัญห�และปรบัปรงุคณุภ�พก�รให้บรกิ�ร พัฒน�นวตักรรมผลติภัณฑ์และบรกิ�ร ว�งกลยุทธ์ท�งด�้น

ก�รตล�ด และจัดทำ�ร�ยก�รส่งเสริมก�รข�ยท่ีส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ม�กย่ิงขึ้น นำ�ไปสู่ก�รสร้�ง

คว�มพึงพอใจและสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีในก�รใช้บริก�รของลูกค้�ในอน�คต 

SOLUTION

FRIENDLY

SERVICES
MIND

POSITIVE

24 hr
SUPPORT

QUALITY

KNOWLEDGE

CUSTOMER
SERVICES

e-Service

Social Media?

Contact Center

1100

email

Letter

S E R V I C E S
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 ก�รเริ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่�งลูกค้�กับ ทีโอที ไม่ได้เริ่มเมื่อลูกค้�ค้นห�ข้อมูลในเบ้ืองต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ี

ลกูค�้ตอ้งก�ร ก�รรบัรู ้(Awareness) ท่ีมตีอ่แบรนดข์องผลติภัณฑ์และบรกิ�รของธุรกจิ ก�รคน้ห�ขอ้มลูเชงิลกึของแบรนด ์

ประสบก�รณ์ก�รใช้ของลูกค้�ปัจจุบันท่ีมีต่อแบรนด์ ก�รเปรียบเทียบคุณสมบัติและคุณภ�พระหว่�งแบรนด์ ก�รตัดสินใจ

เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริก�รของแบรนด์นั้นๆ ไปจนถึงก�รรับประสบก�รณ์จ�กก�รใช้และบริก�รหลังก�รข�ย          

ของแบรนด์ ก�รสั่งสมประสบก�รณ์จ�กแบรนด์ที่ใช้ ที่สุดท้�ยจะนำ�ไปสู่ท�งเลือกระหว่�งก�รเลิกใช้และก�รใช้ซ้ำ�พร้อมทั้ง          

ก�รแนะนำ�ต่อ

 ในปัจจุบันลักษณะก�รดำ�เนินชีวิตและพฤติกรรมก�รใช้ชีวิต (Lifestyle) ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งเป็นยุคท่ี

เทคโนโลยีเข้�ม�มีบทบ�ทในชีวิตประจำ�วัน ผูค้นมีคว�มคุ้นชินกับก�รใช้เครื่องมือทีท่นัสมัยทีเ่ข้�ม�ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก

ให้ก�รใช้ชีวิตง่�ยขึ้น รวดเร็วขึ้น ด้วยเทคโนโลยีก�รติดต่อสื่อส�รผ่�นระบบอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ก�รใช้เครื่องมือ             

ก�รสือ่ส�รโทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่มโีปรแกรมและแอปพลเิคชัน่ชว่ยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รทำ�ธุรกรรม ก�รซือ้ข�ยออนไลน์ 

ก�รค้นห�ข้อมูล ก�รสมัครใช้บริก�รต่�งๆ ที่สะดวกแค่ปล�ยนิ้วสัมผัสจ�กอุปกรณ์ Smart device ที่เสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 

ในก�รดำ�รงชีวิต

 

Awareness Discovery Consideration Conversion Customer
Relationship

Advocacy
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 ทีโอที ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รสร้�งสมประสบก�รณ์ที่ดีในก�รใช้บริก�รของลูกค้� จึงได้มีกระบวนก�รในก�ร

พัฒน�และบริห�รคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ตั้งแต่ขั้นตอนแรกท่ีลูกค้�สนใจและค้นห�ข้อมูลไปจนถึงก�รเลือกใช้บริก�ร             

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในช่องท�งออนไลน์ ดังน้ันจึงมีก�รปรับปรุงและพัฒน�เว็บไซต์ ทีโอที www.tot.co.th ให้สอดรับกับ

พฤติกรรมก�รดำ�เนินชีวิตของลูกค้�ในยุคดิจิทัล ด้วยก�รออกแบบ User Experience Design (UX) และ User Interface 

(UI) รองรบัก�รคน้ห�จ�กอุปกรณค์อมพิวเตอรแ์ละโทรศัพท์เคลือ่นท่ี (Mobile Responsive) ให้ลกูค้�ท่ีมีคว�มสนใจผลติภัณฑ์

และบรกิ�รของ ทีโอที ส�ม�รถสบืคน้ขอ้มลูไดง้�่ย สะดวกรวดเรว็และครบถว้น นอกจ�กน้ีไดอ้อกแบบหน้�ก�รสมัครใชบ้รกิ�ร 

TOT fiber 2U : On-line Self Service เพื่อให้ก�รสมัครใช้บริก�รบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตผ่�นส�ยไฟเบอร์ใยแก้วนำ�แสง 

ส�ม�รถสมคัรใชบ้รกิ�รไดด้ว้ยตนเอง ลดขัน้ตอนในก�รกรอกเอกส�ร ประหยัดเวล�และค�่ใชจ่้�ยในก�รเดนิท�ง ซึง่ส�ม�รถ

ตอบสนองคว�มต้องก�ร สร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� และช่วยสร้�งประสบก�รณ์ที่ดีที่มีต่อก�รใช้บริก�รของ ทีโอที

  จ�กก�รมุ่งมั่นพัฒน�ออกแบบและปรับปรุงเว็บไซต์ www.tot.co.th เพ่ือให้เข้�ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ม�กย่ิงขึ้น            

เป็นผลให้ ทีโอที ได้รับ 3 ร�งวัล จ�กง�นประก�ศผลร�งวัลชั้นนำ�ระดับน�น�ช�ติ ประจำ�ปี 2561 
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รางวัล Government Standard of Excellence จากงาน WEBAWARD 2018 (webaward.org)

 

รางวัล Silver Winner จากงาน W3 AWARD 2018 (w3award.com)

 

รางวัล Best Telecommunication Mobile Website จากงาน MOBILE WEBAWARD 2018 

(mobile-webaward.org)
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
 ผลก�รดำ�เนนิง�นท่ีสำ�คญัท่ีนำ�ม�เป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลก�รดำ�เนินง�นของ ทีโอที กค็อืจำ�นวนลกูค้�ท่ีขอสมคัรใชบ้รกิ�ร

และทำ�ธุรกรรมท�งชอ่งท�งออนไลน์ผ่�นเวบ็ไซต ์ทีโอที ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของลกูค้�และรองรบัคว�มต้องก�ร

ของลูกค้�ในยุคดิจิทัล โดยมีจำ�นวน Transaction ร้อยละ 93.51 ของเป้�หม�ยซึ่งสะท้อนแนวโน้มก�รเติบโตของพฤติกรรม

ลูกค้�ที่หันม�ใช้ Digital Service ในก�รติดต่อและทำ�ธุรกรรมด้วยตนเองผ่�น Platform ที่องค์กรได้นำ�ม�ให้บริก�รลูกค้�

ให้ใชง้�นอย่�งมีประสทิธิภ�พ เพ่ือเป็นอีกชอ่งท�งหนึง่ท่ีลกูค�้ไดเ้ลอืกใชจ้�กหล�ยๆ ชอ่งท�งท่ีเปิดให้บรกิ�ร ซึง่ชว่ยอำ�นวย

คว�มสะดวกและสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้�ได้เพิ่มม�กขึ้น

การจัดการข้อร้องเรียน
 ก�รรับและพิจ�รณ�เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริก�รโทรคมน�คมต่อผู้ร้องเรียน ทีโอที ได้ดำ�เนินก�รต�มประก�ศ             

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ เรื่องกระบวนก�รรับและพิจ�รณ�          

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม พ.ศ. 2559 โดยกำ�หนดขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ชอ่งท�งก�รรบัเรือ่งรอ้งเรยีนนอกจ�กผู้รอ้งเรยีนจะส�ม�รถแจ้งเรือ่งรอ้งเรยีนต่อสำ�นกัง�น กสทช. แลว้ยังส�ม�รถ

แจ้งเรือ่งรอ้งเรยีนโดยตรงต่อ ทีโอที ไดโ้ดยผ่�น TOT Contact Center 1100 ศนูย์บรกิ�รลกูค้� ทีโอที ท่ัวประเทศ           

และสื่อสังคมออนไลน์ต่�งๆ 

2. ทีโอที จะพิจ�รณ�แก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภ�ยใน 30 วัน นับถัดจ�กวันท่ีได้รับเรื่อง เว้นแต่มี

เหตุสุดวิสัยทำ�ให้ไม่อ�จดำ�เนินก�รแล้วเสร็จภ�ยในกำ�หนดเวล� ทีโอที จะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทร�บคว�มคืบหน้�        

ในก�รดำ�เนินก�รและกำ�หนดเวล�ที่ค�ดหม�ยจะดำ�เนินก�รให้แล้วเสร็จทุก 10 วัน

3. ก�รร�ยง�นผลเรือ่งรอ้งเรยีนหลงัจ�กดำ�เนินก�รแกไ้ขปัญห�เรือ่งรอ้งเรยีนสำ�เรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ทีโอที จะดำ�เนนิก�ร 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทร�บ กรณีผู้ร้องเรียนย่ืนเรื่องผ่�นสำ�นักง�น กสทช. น้ัน ทีโอที จะดำ�เนินก�รแจ้งผลให้

สำ�นักง�น กสทช. ทร�บต่อไป

4. ก�รติดต�มประเมินผลเรื่องร้องเรียน ขั้นตอนน้ีจะมีก�รดำ�เนินก�รรวบรวมข้อมูลก�รแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียน       

เพือ่นำ�ม�จดัทำ�เปน็ฐ�นข้อมลู เพือ่ใช้ในก�รประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�น และว�งแผนพฒัน�ระบบง�นกระบวนก�ร

รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียน

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
 ทีโอที ได้จัดแผนเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ช่องท�งรับเรื่องร้องเรียน โดยพัฒน�

กระบวนก�รในก�รแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียนให้ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้อย่�งรวดเร็วทันท่วงที และเป็นไปต�มประก�ศ           

คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ เรื่อง กระบวนก�รรับและพิจ�รณ�      

เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับก�รประกอบกิจก�รโทรคมน�คม พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ลูกค้�มีระดับคว�มพึงพอใจต่อก�รแก้ไข           

เรื่องร้องเรียนค่�ใช้บริก�รม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
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ระดับความพึงพอใจต่อการแก้ไขข้อร้องเรียน

 ประเภทร้องเรียน	 เป้าหมาย	 ปี	2561	 ปี	2560	 ปี	2559

 คุณภ�พบริก�ร (คะแนน) 3.50 4.30 4.31 4.30

 ค่�ใช้บริก�ร (คะแนน) 3.50 3.88 3.81 3.75

	 รวมคุณภาพบริการ/ค่าใช้บริการ	 3.50	 4.11	 4.13	 4.08

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 ทีโอที ยังคงให้คว�มสำ�คัญและยึดแนวปฏิบัติท่ีดีในก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ (Business Continuity            

Management : BCM) ขององค์กรอย่�งต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับลูกค้�ที่ใช้บริก�ร โดยยังคง     

ยึดแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจ ต�มม�ตรฐ�นส�กล BS25999 และ ISO 22301 : 2012            

โดยนำ�ม�เป็นกรอบในก�รปรับปรุงก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่องโดยใช้หลักก�ร PDCA (Plan do Check Act)

ผู้ร้องเรียน

ยื่นเรื่องร้องเรียน

แจ้งการรับเรื่อง

ร้องเรียนเป็นหนังสือ

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

หากเห็นว่า

เรื่องร้องเรียนไม่มีมูล

ไม่เป็นสาระ หรือ

ไม่สมเหตุสมผลที่จะ

ร้องเรียน แจ้งเป็นหนังสือ

ให้ผู้ร้องเรียนทราบ

พิจารณา

แก้ไขปัญหา

เรื่องร้องเรียน

ให้แล้วเสร็จ

หากไม่เสร็จ

ตามกำาหนด แจ้งให้

ผู้ร้องเรียนทราบ

หมายเหตุ : - 
1*
 นับจากวันที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน โดยต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามประกาศ กสทช.

 -  บมจ. ทีโอที มีนโยบาบที่จะดำาเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช.

   เรื่อง กระบวบการรับและพิจารณา เรื่องร้องเรีียน
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 ทีโอที ได้ทบทวน/ปรับปรุง แผนดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อให้ข้อมูลทันสมัย

เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับก�รดำ�เนินง�น โดยให้หน่วยธุรกิจ/สำ�นัก ผลิตภัณฑ์ บริก�ร และสำ�นัก/ฝ่�ยท่ีสนับสนุน        

ก�รบรหิ�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกจิ จัดทำ�แผนธุรกจิอย่�งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan : BCP) และนำ�ไปปฏิบัตกิรณี

เกิดอุบัติก�รณ์ในสภ�วะวิกฤติ หรือเหตุก�รณ์ฉุกเฉิน และมีก�รซ้อมแผนดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเน่ืองหล�ยหน่วยง�น             

ในนครหลวงและภูมิภ�ค และระบบง�นสำ�คัญด้�น IT เพ่ือเป็นก�รฝึกซ้อม และทดสอบก�รใช้ง�นแผนดำ�เนินธุรกิจ           

อย่�งต่อเน่ืองท่ีมอียู่  ท้ังน้ีไดส้ร�้งคว�มตระหนักเรือ่งก�รบรหิ�รคว�มต่อเน่ืองท�งธุรกิจให้กับผู้บรหิ�รและพนักง�นท่ีเกีย่วขอ้ง

ภ�ยในองค์กรโดยจัดอบรม/สัมมน� หลักสูตรเกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจต�มม�ตรฐ�น ISO 22301 : 2012 

และก�รนำ�ม�ตรฐ�น  ISO 22301 : 2012 ม�ประยุกตใ์ชภ้�ยในองคก์รอย่�งมปีระสทิธิภ�พให้กบัหน่วยธุรกจิโครงสร�้งพ้ืนฐ�น 

หน่วยธุรกิจสื่อส�รไร้ส�ย หน่วยธุรกิจคล�วด์และดิจิทัล และสำ�นักเทคโนโลยีส�รสนเทศ นอกจ�กนี้ยังมีก�รประเมินระบบ

บรหิ�รคว�มตอ่เน่ืองท�งธุรกจิ ต�มขอ้กำ�หนดม�ตรฐ�น ISO 22301 : 2012 ซ่ึงมีก�รร�ยง�นผลก�รประเมินและแผนปรบัปรงุ 

ไปยังผู้บริห�รระดับสูง

 

       

 

      

 นอกจ�กนี้ได้จัดอบรม/สัมมน�ให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแผนบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ (Business Continuity 

Management : BCM) ก�รวเิคร�ะห์ผลกระทบท�งธุรกจิ (Business Impact Analysis : BIA) ก�รจัดทำ�และก�รซอ้มแผน

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง (BCP) ให้กับผู้บริห�ร และพนักง�นในเขตนครหลวง และหน่วยธุรกิจสื่อส�รไร้ส�ย  
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บุคลากรของเรา
(Our People)

นโยบายด้านบุคลากรและสิทธิประโยชน์
 ทีโอที มนีโยบ�ยก�รบรหิ�รทรพัย�กรบุคคล ท่ีมุง่หวงัให้

พนักง�นไดร้บัก�รพัฒน�ตนเอง และใชค้ว�มรูค้ว�มส�ม�รถ

ในก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มศักยภ�พ เพ่ือเป็นศูนย์กล�งของ     

ก�รพัฒน�ของ ทีโอที ให้เติบโตอย่�งต่อเนื่องสอดคล้องกับ

เป้�หม�ย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยให้   

คว�มสำ�คัญกับก�รสร�้งสภ�พแวดลอ้มท่ีดใีนก�รทำ�ง�น

ให้พนักง�นเกิดคว�มพึงพอใจ และร่วมกันทำ�ง�น       

อย่�งทุ่มเทเพ่ือองคก์ร โดยมรีะบบก�รบรหิ�รและพัฒน�

ทรพัย�กรบุคคลเป็นกลไกในก�รดำ�เนินก�รเพ่ือขบัเคลือ่น 

ให้นโยบ�ยได้นำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติและยึดแนวท�งในก�ร

บริห�รทรัพย�กรบุคคล คือ

SUCCESSION

THE
BEST

QUALITY
PEOPLE

PLAN
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1. ก�รว�งแผนและบริห�รอัตร�กำ�ลังพนักง�นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยใช้และจัดจ้�งพนักง�นประจำ�

ท่ีมีคุณภ�พสมรรถนะและว่�จ้�งนิติบุคคลในก�รดำ�เนินง�น ก�รทดลองง�นพิจ�รณ�พนักง�นท่ีเหม�ะสม โดย

ยึดถือ ประโยชน์ ผลสำ�เร็จ หลักคุณธรรม หลักคว�มส�ม�รถ เมื่อมีตำ�แหน่งว่�งลงต�มที่ได้รับอนุมัติอัตร�กำ�ลัง           

สำ�หรับก�รสรรห�คัดเลือกบุคคลภ�ยนอกเน้นบุคคลท่ีมีสมรรถนะตรงต�มท่ีต้องก�ร และดำ�เนินก�รสรรห�ต�ม   

ขั้นตอนยึดหลักมีประสิทธิภ�พและโปร่งใส โดยมีก�รทดลองปฏิบัติง�น อีกท้ังให้มีก�รปฐมนิเทศพนักง�นใหม่          

เพื่อจะได้เรียนรู้ลักษณะก�รทำ�ง�น และเข้�ใจวัฒนธรรมของ ทีโอที

2. กำ�หนดโครงสร�้งระดบัตำ�แหน่งท่ีคำ�นึงถึงหน�้ท่ี ลกัษณะง�น และคว�มรบัผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกับโครงสร�้งองคก์ร 

และก�รเลื่อนตำ�แหน่งที่สัมพันธ์กับหน้�ที่ ภ�รกิจ โดยมุ่งส่งเสริมพนักง�นที่มีผลง�น สมรรถนะ ศักยภ�พ และมี

ก�รพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รอย่�งยุติธรรมโปร่งใส

3. ก�รบริห�รส�ยอ�ชีพท่ีกำ�หนดเส้นท�งคว�มก้�วหน้�ท้ังในแนวดิ่งและแนวนอนมุ่งเน้นให้ผู้บริห�รทุกระดับ และ

พนกัง�นมบีทบ�ทในก�รบริห�รจดัก�รส�ยอ�ชีพ รวมทัง้มกี�รจดัทำ� Succession Plan ซึ่งเปดิโอก�สใหพ้นกัง�น

มีก�รย้�ยง�นเพ่ือให้มีก�รเรียนรู้ง�นท่ีหล�กหล�ย เพ่ิมพูนสมรรถนะในแนวกว้�ง และเพ่ิมประสิทธิภ�พในก�ร

ทำางาน
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4. ก�รพัฒน�ฝึกอบรมและระบบก�รจัดก�รองค์คว�มรู้

ทีส่ร้�งเสริมใหพ้นกัง�นมีก�รพัฒน�และปรับปรุงง�น

อย่�งต่อเน่ือง จัดให้มีแผนก�รพัฒน�ท่ีทำ�ขึ้นเฉพ�ะ

ร�ยบุคคลเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในง�นและมกี�รฝึกอบรม

ต�มแผนเพ่ือนำ�ไปสูก่�รเรยีนรูจ้�กก�รปฏิบัตงิ�นจรงิ 

5. ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเพ่ือก�รยกระดับ        

คว�มส�ม�รถและศกัยภ�พของพนักง�น ก�รกำ�หนด

ค�่ตอบแทน ก�รพิจ�รณ�คว�มก้�วหน้� ก�รโยกย้�ย

อย่�งเหม�ะสม ก�รพัฒน� และก�รว�งแผนอ�ชีพ

ของพนักง�นไปสู่ก�รปรับปรุงประสิทธิภ�พก�ร  

ปฏิบัติง�นขององค์กร

6. ก�รบริห�รค่�ตอบแทนและสิทธิประโยชน์คำ�นึงถึงปัจจัยด้�นสถ�นะธุรกิจ สภ�วะเศรษฐกิจและตล�ดแรงง�น           

มีก�รทบทวนและปรับค่�ตอบแทนโดยเข้�ร่วมทำ� Salary Survey กับองค์กรที่เชื่อถือได้ สำ�หรับก�รปรับเงินเดือน

นั้น อิงต�มผลก�รปฏิบัติง�นเป็นหลัก นอกจ�กนี้จัดให้มีสวัสดิก�รและสิทธิประโยชน์ที่ส่งเสริมให้พนักง�นมีคว�ม

มั่นคงท�งก�รเงิน (Financial Security) ทั้งในขณะที่ทำ�ง�นอยู่ และภ�ยหลังเมื่อสิ้นสุดก�รเป็นพนักง�น

7. ก�รแรงง�นสัมพันธ์เพ่ือลดช่องว่�งระหว่�งตัวแทนฝ่�ยบริห�รและตัวแทนฝ่�ยสหภ�พแรงง�นโดยก�รสร้�ง           

คว�มสัมพันธ์ในเชิงบวก คำ�นึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก เค�รพในสิทธิและบทบ�ทหน้�ท่ีของพนักง�น        

และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในก�รบริห�รง�น โดยพนักง�นต้องรักษ�จริยธรรม และจรรย�บรรณต�มที่กำ�หนด

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ 
 ทีโอที ถือเสมอว่�บุคล�กรทุกคนเป็นส่วนสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจ และได้ปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม              

ต�มพระร�ชบัญญตัแิรงง�นรฐัวสิ�หกจิสมัพันธ์ พ.ศ. 2543 และระเบียบประก�ศคณะกรรมก�รท�งรฐัวสิ�หกิจเรือ่งม�ตรฐ�น

สิทธิประโยชน์ของพนักง�นรัฐวิส�หกิจ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นกฎหม�ยท่ีว่�ด้วยก�รคุ้มครองแรงง�นและแรงง�นสัมพันธ์            

ภ�ครัฐวิส�หกิจ เป็นก�รคุ้มครองสิทธิประโยชน์ซึ่งไม่น้อยกว่�ม�ตรฐ�นขั้นต่ำ�ต�มกฎหม�ยคุ้มครองแรงง�น โดยมีนโยบ�ย

ก�รบริห�รค่�จ้�งและผลตอบแทนด้วยหลักคว�มเป็นธรรม เหม�ะสมกับบทบ�ทภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ สอดคล้องกับ

คว�มส�ม�รถของพนักง�น มสีวสัดกิ�รและสทิธิประโยชน์ท่ีเหม�ะสม ให้ผู้ปฏิบัติง�นมีขวญักำ�ลงัใจท่ีด ีรวมท้ังมีก�รปรบัปรงุ

อัตร�ค่�ตอบแทนให้ส�ม�รถแข่งขันได้ เพ่ือรักษ�และจูงใจให้พนักง�นพัฒน�ผลก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผลอย่�งต่อเน่ือง และยังมีนโยบ�ยก�รดูแลพนักง�นแบบคนในครอบครัวท้ังด้�นสุขภ�พ ครอบครัว และสังคม        

เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และมีคว�มสุขในก�รทำ�ง�น โดยมีสิทธิประโยชน์ต่�งๆ ดังนี้ 
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ค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ
ของพนักงาน	บมจ.	ทีโอที

เป็นตัวเงิน

เงินค่าตอบแทน

(เงินเดือน/โบนัส/สิทธิประโยชน์)
สวัสดิการ อื่นๆ

ไม่เป็นตัวเงิน

�	คว�มปลอดภัยในก�ร
 ทำ�ง�น/ก�รย้�ยง�น

 ที่น่�สนใจ ท้�ท�ย

�	ก�รฝึกอบรม ดูง�น
�	ประก�ศชมเชย
�	โทรศัพท์ใช้ในกิจก�รบริษัท/
 ก�รใช้โทรศัพท์/โทรส�ร/

 อินเทอร์เน็ตคว�มเร็วสูง

 ในกิจการบริษัท

�	วันหยุด/วันล�ประเภทต่�งๆ
 ล�ป่วย, ล�กิจ, 

 ล�คลอดบุตร, ล�เลี้ยงดูบุตร, 

 ล�ไปช่วยภริย�ที่คลอดบุตร, 

 ล�อุปสมบท/ประกอบ

 พิธีฮัจย์, ล�ร�ชก�รทห�ร, 

 ล�ติดต�มคู่สมรส, ล�ไป

 ปฏิบัติธรรม (พนักง�นหญิง)

�	น้ำ�ดื่ม/ห้องน้ำ�
�	ศูนย์ส่งเสริมกีฬ�
 และพล�น�มัย

 ศูนย์อ�ห�รร�ค�ม�ตรฐ�น/

 รถบริก�รรับส่งพนักง�น/

 สถ�นพย�บ�ลในที่ทำ�ง�น/

 ห้องสมุด

�	ธน�ค�ร ร้�นค้� 
 ร้�นสะดวกซื้อ ตล�ดนัด 

 ในบริเวณที่ทำ�ง�น

�	กิจกรรมกีฬ�/ส่งเสริม
 สุขอน�มัย/พนักง�นและ

 บุตรหล�นพนักง�น

�	ค่�ครองชีพ
�	ค่�ล่วงเวล�
�	ก�รทำ�ง�นเป็นผลัด
�	เงินเพิ่มพิเศษส�ข�
 วิช�ชีพเฉพ�ะ

�	เงินค่�ตอบแทน
 ใบประก�ศนียบัตร

 วิช�ชีพ ICT/ตรวจสอบ

�	ค่�เสี่ยงอันตร�ยบนที่สูง
�	เงินช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัย
�	ค่�รถประจำ�ตำ�แหน่ง
�	เงินยังชีพ 
 (ภ�คใต้ 14 จังหวัด)

จ่�ยประจำ�

เงินเดือน

จ่�ยผันแปร

ระยะย�ว

Retirement

ระยะสั้น

Bonus

�	เงินสงเคร�ะห์
 ก�รอุปสมบท หรือ
 ไปประกอบพิธีฮัจย์

�	เงินทดแทน
�	ค่�รักษ�พย�บ�ล
�	ค่�ตรวจสุขภ�พ
 ประจำ�ปี

�	เงินช่วยเหลือบุตร
�	เงินช่วยเหลือ
 ก�รศึกษ�บุตร

�	เครื่องแบบพนักง�น
�	เงินช่วยเหลือกรณี
 ประสบภัยธรรมช�ติ

�	สวัสดิก�รเงินกู้
�	เงินช่วยเหลือ
 ก�รคลอดบุตร

�	เงินร�งวัลของที่ระลึก
 ทำ�ง�นครบ 25 ปี, 
 36 ปี และเกษียณอ�ยุ

�	ค่�พักร้อน (ผู้เกษียณ)
�	เงินทดแทนทุพพลภ�พ
�	เงินสมทบกองทุน
 สำ�รองเลี้ยงชีพ

�	เงินตอบแทนคว�มชอบ
 ในการทำางาน 
 (กรณีเกษียณอ�ยุ)

�	ก�รจัดก�รศพเกี่ยวกับ
 เจ้�ภ�พง�นศพ ผ้�ไตร  
 พวงหรีด

�	ค่�ขับรถยนต์ดี
� ค่�ใช้จ่�ยใน

 การเดินทาง

 ไปปฏิบัติง�น

 (เบี้ยเลี้ยง ที่พัก

 ค่�ย�นพ�หนะ)

�	ค่�ขับ
 ย�นพ�หนะ

�	ค่�ขับ
 ย�นพ�หนะ

 นอกเหนือจาก

 หน้�ที่ประจำ�

�	ค่�ทำ�ขวัญ
�	ค่�ที่พัก
�	ค่�เช่�บ้�น
�	ทุนก�รศึกษ�
�	ค่�ส่งเสริมกีฬ�
 และบันเทิง
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ข้อมูลบุคลากร
 ทีโอที เป็นรัฐวิส�หกิจขน�ดใหญ่ ที่จัดตั้งม�น�นกว่� 65 ปี ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 มีพนักง�นในระดับบริห�ร   

และปฏิบัติก�รจำ�นวน 13,154 คน โดยจัดทำ�ข้อมูลก�รจำ�แนกต�มเพศ และช่วงอ�ยุ ดังนี้

 1. ข้อมูลผู้ปฏิบัติง�น จำ�แนกต�มเพศ และช่วงอ�ยุ (อัตร�ร้อยละ)

 กลุ่มอายุตัว
  ปี 2561   ปี 2560   ปี 2559

	 	 ชาย	 หญิง	 รวม	 ชาย	 หญิง	 รวม	 ชาย	 หญิง	 รวม

 21 - 30 ปี 2.18 1.40 3.58 2.49 1.45 3.94 3.15 1.80 4.95

 31 - 40 ปี 5.65 2.33 7.98 5.56 2.27 7.83 5.18 2.25 7.44

 41 - 50 ปี 22.96 20.40 43.36 24.91 22.60 47.51 25.55 23.69 49.23

 51 ปีขึ้นไป 22.39 22.69 45.08 20.43 20.29 40.72 19.98 18.40 38.38

 รวม 53.18 46.82 100 53.39 46.61 100 53.86 46.14 100

 2. จำ�นวนและอัตร�รวมของก�รจ้�งพนักง�นใหม่ และก�รล�ออก จำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุ เพศ และที่ตั้งส่วนง�นจ�ก

ส่วนกล�ง นครหลวง และภูมิภ�ค 

 
อายุตัว/

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

 
ส่วนงาน

	 ส่วนกลาง	นครหลวง	ภูมิภาค	 รวม	ส่วนกลาง	นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม	ส่วนกลาง	นครหลวง	ภูมิภาค	 รวม

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

 21 - 30 ปี 50 45 - - 5 8 108 2 5 - - 4 1 12 13 13 10 1 24 8 69

 31 - 40 ปี 10 8 - 1 1 6 26 - - - - - - - 6 2 8 1 9 3 29

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

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

	 รวม	 60	 53	 -	 1	 6	 14	 134	 2	 5	 -	 -	 4	 1	 12	 19	 15	 18	 2	 33	 11	 98

 3. จำ�นวนและอัตร�ของก�รล�ออกของพนักง�นจำ�แนกต�มกลุ่มอ�ยุ เพศ จ�กส่วนกล�งและภูมิภ�ค

 
อายุตัว/

 ปี 2561  ปี 2560  ปี 2559 

 
ส่วนงาน

	 ส่วนกลาง	นครหลวง	ภูมิภาค	 รวม	ส่วนกลาง	นครหลวง	 ภูมิภาค	 รวม	ส่วนกลาง	นครหลวง	ภูมิภาค	 รวม

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

 21 - 30 ปี 21 21 3 - 5 - 50 18  42 3 - 2 1 66 27 18 4 1 5 - 55

 31 - 40 ปี 16 11 2 1 7 1 38 10 12 4 - 1 3 30 6 4 1 - 2 1 14

 41 - 50 ปี 2 4 1 - 4 1 12 6 6 3 - 2 - 17 1 1 - 1 3 1 7

 51 ปีขึ้นไป - 2 - 4 7 - 13 8 2 - - 1 - 11 - 1 - 1 - - 2

	 รวม	 39	 38	 6	 5	 23	 2	 113	 42	 62	 10	 -	 6	 4	 124	 34	 24	 5	 3	 10	 2	 78
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 4. ก�รจำ�แนกบุคล�กรต�มระดับบริห�รจัดก�ร จนถึงระดับปฏิบัติง�น และจำ�แนกต�มเพศ 

 
กลุ่มบุคลากร

  ปี 2561   ปี 2560   ปี 2559

	 	 ช	 ญ	 รวม	 ช	 ญ	 รวม	 ช	 ญ	 รวม

 ผู้บริห�รระดับสูง 0.08 0.02 0.10 0.16 0.10 0.26 0.18 0.08 0.26

 ผู้บริห�รระดับกล�ง 0.43 0.26 0.69 0.32 0.18 0.50 0.30 0.18 0.48

 ผู้บริห�รระดับต้น 5.23 1.25 6.48 2.20 1.22 3.42 2.15 1.17 3.32

 ระดับปฏิบัติง�น 47.43 45.30 92.73 50.71 45.11 95.82 51.23 44.71 95.94

 รวม 53.17 46.83 100 53.39 46.61 100 53.86 46.14 100

การเสริมสร้างสุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
 ทีโอที ตระหนักถงึก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พในด�้นคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั สภ�พแวดลอ้มในก�รทำ�ง�นและสวสัดภิ�พของ 

พนักง�นทุกระดบั รวมท้ังผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งเป็นสิง่สำ�คญั จึงกำ�หนดนโยบ�ยด�้นคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั 

และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น สอดคล้องกับอัตร�เสี่ยงและเป็นไปต�มกฎหม�ยด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย             

และสิง่แวดลอ้มในก�รทำ�ง�น ต�มท่ีกระทรวงแรงง�นกำ�หนด คือกฎหม�ยแรงง�น ว�่ดว้ยคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น และ 

พ.ร.บ. คว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มัยและสภ�พแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 ไดแ้ก ่1) ก�รสง่เสรมิ รกัษ�สขุภ�พ และคว�มส�ม�รถ

ในก�รทำ�ง�นของพนักง�นทุกระดับ 2) ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมท�งด้�นก�ยภ�พ 3) ก�รพัฒน�องค์กรและวัฒนธรรม

ขององค์กร 

 โดยไดจั้ดทำ�โครงก�รลดอุบัตเิหตจุ�กก�รทำ�ง�นให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ระยะเวล� 1 มกร�คม - 31 ธันว�คม 2561 

มีก�รอบรมคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นก่อนเข้�พ้ืนท่ีปฏิบัติง�น ก�รฝึกซ้อมก�รระงับเหตุ (Safety day) ก�รฝึกอบรม           

ข้อกำ�หนดด้�นสิ่งแวดล้อมและคว�มปลอดภัยให้แก่พนักง�นท่ีปฏิบัติง�นภ�ยในและภ�ยนอกพ้ืนท่ี/พนักง�นช่�ง/ลูกจ้�ง             

(TOT OS) จึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดง�น และอุบัติเหตุที่เกิดจ�กอุบัติภัย ภัยธรรมช�ติ หรือบุคคลอื่นทำ�ให้เกิด ซึ่ง ทีโอที 

กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ไว้ ดังนี้ 

 ผู้บริหาร ถือเป็นนโยบ�ยสำ�คัญ ดังนั้นจึงมีกฎ ระเบียบ และแผนดำ�เนินง�นที่สนับสนุนทรัพย�กรและกิจกรรมต่�งๆ 

ของบุคล�กรด้�นคว�มปลอดภัยท่ีแสดงเจตจำ�นงค์ในก�รปกป้อง คุ้มครอง สร้�งเสริมสุขภ�พ และสวัสดิภ�พในด้�น           

คว�มปลอดภัย เพื่อคุณภ�พชีวิตของพนักง�นปฏิบัติก�รทุกระดับ

	 บุคลากรด้านความปลอดภัย รับนโยบ�ยด้�นคว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย 

และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น จัดทำ�ม�ตรก�รป้องกันอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�น 

พร้อมจัดทำ�คู่มือ/ม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุในก�รทำ�ง�น จัดทำ�

แผนภัยพิบัติ กำ�หนดม�ตร�ก�รป้องกันอัคคีภัยในสถ�นท่ีทำ�ง�น จัดทำ�โครงก�ร 

Zero Accident เพ่ือลดก�รประสบอันตร�ยอันเน่ืองจ�กก�รทำ�ง�น จัดฝึกอบรม         

ให้คว�มรู้และส่งเสริมคว�มปลอดภัย จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงสถ�นท่ีปฏิบัติง�น         

เพื่อรักษ�สภ�พแวดล้อมและบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�นเพื่อให้เกิดสุขภ�พที่ดีแก่พนักง�น

	 พนักงาน ปฏิบัติต�มกฎข้อบังคับคว�มปลอดภัย สุขอน�มัย และสภ�พแวดล้อม          

ต�มท่ีบรษิทักำ�หนด และเข�้รว่มในกจิกรรมต�่งๆ ของโครงก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พท่ีจัดขึน้ 

และเข�้รบัก�รอบรมด�้นคว�มปลอดภัยต�มกฎหม�ยเพ่ือสร�้งจิตสำ�นกึเรือ่งคว�มปลอดภัย

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

HEALTH
CARE
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้า
 ทีโอที ให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นเพ่ือปลูกฝังค่�นิยมไปสู่พนักง�นทุกระดับ ทุกส�ยง�น              

ทั่วประเทศ ซึ่งได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่อง โดย

1. สถ�บันนวัตกรรม ทีโอที เข้�ร่วมนำ�เสนอผลง�นสิ่งประดิษฐ์ในง�น “The 10th International Exhibition of           

Inventions & The 3rd Word Invention and Innovation Forum (IEI & WIIF 2018)” ที่จัดเมื่อวันที่ 13 - 15 

กันย�ยน 2561 ณ เมืองฝอซ�น ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน ได้รับร�งวัลเหรียญทองชื่อผลง�น : Optical Fiber 

Termination Kit (OFTK) ชุดอุปกรณ์บนโครงข่�ย FTTx สำ�หรับก�รติดตั้งและให้บริก�รลูกค้� และร�งวัลเหรียญเงิน 

ชื่อผลง�น ชุดเพ่ิมลูกค้�ด้วยอุปกรณ์รวมแสง (Passive Mux Services) ซึ่งเป็นก�รพัฒน�ง�นนวัตกรรม 

กระบวนก�รทำ�ง�น เพื่อส่งต่อบริก�รที่ดีที่สุดไปยังลูกค้� 

2. จัดโครงก�ร TOT Service Quality Excellence Awards 2019 ซึ่งเป็นโครงก�รที่จัดต่อเนื่องเพื่อสร้�งบรรย�ก�ศ

ให้เกดิก�รปรบัปรงุคณุภ�พง�น กระตุน้ให้เกดิก�รรกัษ�ม�ตรฐ�นและคณุภ�พก�รให้บรกิ�ร รวมถึงสร�้งคว�มตระหนัก 

ถึงคว�มปลอดภยัในก�รทำ�ง�น ครอบคลุมทัง้ง�นข�ยและง�นบริก�รหลังก�รข�ย ได้แก่ ร�งวัลศูนยบ์ริก�รลูกค้� 

ทีโอที ร�งวัลส่วนง�นบริก�รด้�นช่�ง คุณภ�พง�นติดตั้งและตรวจแก้ง�นบำ�รุงรักษ�เชิงป้องกันเรื่อง Node          

Availability และเรื่อง PON Quality ร�งวัลศูนย์บริห�รข้อมูลและติดต�มหนี้และร�งวัล Zero Accident

Innovation
Operation Excellence
Transparency & Integrity
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การส่งเสริมความผูกพันพนักงานในองค์กร
 เป็นปีท่ีมุ่งเน้นก�รส่งเสริมคว�มผูกพันผ่�นก�รสร้�งวัฒนธรรม

องคก์รใหมข่อง ทีโอที TOT4Ds : กล�้คดิ กล�้ทำ� กล�้ผลกัดนัสูธุ่รกิจ

ท่ีย่ังยืน และก�รสร�้งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นเพ่ือปลกูฝังค�่นิยม IOT 

“I : Innovation สรรค์สร้�งนวัตกรรม O : Operation Excellence 

ทำ�ง�นมุ่งคว�มเป็นเลิศ T : Transparency & Integrity : ซื่อสัตย์ 

โปร่งใส” จึงมีแนวท�งส่งเสริมคว�มผูกพันพนักง�นให้พนักง�น           

มีส่วนร่วมในก�รสร้�งบรรย�ก�ศและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น        

ส่งเสริมให้พนักง�นทุกคนมีก�รริเริ่มพัฒน�ตนเองโดยเริ่มจ�ก           

ก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นในทุกขั้นตอนของก�รทำ�ง�นเพ่ือให้

พนักง�นไดร้ว่มมือรว่มใจกนัพัฒน� และปรบัปรงุกระบวนก�รทำ�ง�น 

และจัดให้มีก�รทำ�กิจกรรมร่วมกันอย่�งสม่ำ�เสมอ เช่น ก�รประกวด

โครงก�รปรับปรุงเ พ่ือเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร แบ่งเป็น              

ง�นสนับสนุน ง�นบริก�รและคว�มพึงพอใจลูกค้� และง�นด้�นช่�ง 

เพ่ือเป็นก�รสร้�งแรงจูงใจให้พนักง�นพัฒน�ง�นและกระบวนก�ร

ทำ�ง�นของตนอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังสร้�งคว�มภ�คภูมิใจให้กับพนักง�น ทีมง�น และส่วนง�น ผ่�นโครงก�รปรับปรุง             

ท่ีส�ม�รถต่อยอดและขย�ยผลไปสู่คว�มสำ�เร็จได้ ในปี 2561 เป็นปีแรกท่ีมีก�รจัดประกวด TOT4Ds และมีพนักง�น              

ให้คว�มสนใจเข้�ร่วมประกวดม�กกว่� 500 โครงก�ร

     

การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ
 ก�รบรหิ�รจัดก�รองคก์รให้ประสบคว�มสำ�เรจ็นอกจ�ก

ก�รขับเคลื่อนก�รปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรมุ่งคว�ม        

เป็นเลศิแลว้ ยังสง่เสรมิวฒันธรรมก�รมีสว่นรว่มอย่�งตอ่เน่ือง

โดยก�รเปิดกว้�งสนับสนุนให้พนักง�นแสดงคว�มคิดเห็น   

และให้คว�มเป็นอิสระในก�รจัดตัง้กลุม่และชมรมต�่งๆ อ�ทิ 

ชมรมพุทธศ�สน� ชมรมมุสลิม ชมรมวิช�ก�ร 
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การส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 
ในองค์กร 
 ก�รบรหิ�รจัดก�รองคก์รให้ประสบคว�มสำ�เรจ็นอกจ�กก�รขบัเคลือ่นก�รปรบัเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รมุ่งคว�มเป็นเลศิแลว้ 

ทีโอที ยังส่งเสริมวัฒนธรรมก�รมีส่วนร่วมอย่�งต่อเน่ืองโดยก�รเปิดกว้�งสนับสนุนให้พนักง�นแสดงคว�มคิดเห็น และให้

คว�มเป็นอิสระในก�รจัดตั้งกลุ่มและชมรมต่�ง ๆ  อ�ทิ ชมรมพุทธศ�สน� ชมรมมุสลิม ชมรมวิช�ก�รและเทคโนโลยี ทีโอที 

ชมรมกฬี�ต�่ง ๆ  ชมรมผู้เกษยีณอ�ยุ ทีโอที นอกจ�กน้ียังไดเ้สรมิสร�้งพนักง�นให้มสีว่นรว่มในกิจกรรมสำ�คญั ๆ  ขององคก์ร 

อาทิ

• ผู้บรหิ�รและพนักง�นรว่มพิธีง�นบุญใหญว่สิ�ขบูช�และสวดมนต ์

อิติปิโส เจริญสิริมงคล ทีโอที วันท่ี 25 พฤษภ�คม 2561          

พิธีสักก�ระศ�ลท้�วมห�พรหม ศ�ลเจ้�ท่ี ตักบ�ตรข้�วสวย 

ทำ�บุญข�้วส�รอ�ห�รแห้ง ถว�ยภัตต�ห�รเช�้แดพ่ระกรรมฐ�น 

และพิธีสวดมนต์อิติปิโส (บทสรรเสริญพระพุทธคุณ) จำ�นวน 

65 จบ เพื่อเจริญสิริมงคลแก่ ทีโอที ในโอก�สก้�วสู่ปีที่ 65 

• ผู้บรหิ�รและพนักง�นรว่มพิธีสมโภชท้�วมห�พรหมและศ�ลเจ้�ท่ี 

ภ�ยหลังดำ�เนินก�รบูรณะศ�ลท้�วมห�พรหม และศ�ลเจ้�ท่ี

เนื่องในว�ระครบรอบ 65 ปี บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มห�ชน)

- พระกรรมฐ�นอธิษฐ�นจิตมวลส�รและจัดทำ�น้ำ�พระพุทธมนต์ 

เพ่ือรวมเป็นมวลส�รอันเป็นมงคลในก�รจัดสร้�ง “พระผง

รูปท้�วมห�พรหม” 

- พิธีสมโภชท้�วมห�พรหมและศ�ลเจ้�ที่ ภ�ยหลังก�รบูรณะ

ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์โดยพระมห�ร�ชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 

เป็นผู้ประกอบพิธีเพ่ือเป็นสริมิงคลแกอ่งคก์รและเป็นท่ีเค�รพ

สักก�รบูช�ของผู้บริห�ร พนักง�น ตลอดจนประช�ชนผู้มี

จิตศรัทธ�

• กระด�นข่�วถ�ม-ตอบคำ�ถ�ม Web Board ทีโอที ในระบบ

อินทร�เน็ต เป็นช่องท�งให้พนักง�น รวมถึงผู้บริห�รเข้�ม�

แลกเปลี่ยนคว�มรู้ ถ�ม-ตอบปัญห� ข้อเสนอแนะและ        

ขอ้คดิเห็นต�่ง ๆ  อ�ทิ ส�ยตรงบอรด์และผู้บรหิ�ร เพ่ือนถงึเพ่ือน 

HR News กิจกรรม ทีโอที ฯลฯ
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การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
 ในสภ�วะก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่� Disruptive world ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้�น   

ทีโอที จึงปรับนโยบ�ยและแนวท�งในก�รพัฒน�บุคล�กรเพ่ือให้บุคคลท่ีถือเป็นตัวจักรสำ�คัญในก�รนำ�พ�องค์กรไปสู่          

คว�มยั่งยืน ด้วยก�รเสริมสร้�งสมรรถนะคว�มส�ม�รถท�งด้�น Digital รวมถึงด้�นก�รสนับสนุนอื่นๆ ให้เกิดก�รทำ�ง�น

ยุคใหม่สอดรับกับทิศท�งขององค์กรท่ีเปลี่ยนแปลงไปในอน�คต โดยสถ�บันวิช�ก�ร ทีโอที รับภ�รกิจหลักในก�รพัฒน�

ทรัพย�กรบุคคล ได้จัดสรรงบประม�ณก�รพัฒน�บุคล�กรเพ่ือส่งเสริมให้เกิดก�รเรียนรู้แก่บุคล�กรให้มีสมรรถนะ คว�มรู้ 

ทักษะ และคุณลักษณะ พร้อมสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น ในก�รร่วมมือสนับสนุนก�รปฏิบัติง�นให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์ และ       

เป้�หม�ยที่องค์กรตั้งไว้

 สถ�บันวชิ�ก�ร ทีโอที มกี�รพัฒน�บุคล�กรเพ่ือให้เกิดก�รขบัเคลือ่นท�งด�้นก�รปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร (Culture 

Change) เพื่อนำ�ไปสู่ TOT Digital Transformation อย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้พนักง�นในกลุ่มง�นต่�งๆ ทั่วทั้งองค์กรเกิด  

คว�มตระหนักและคว�มเข�้ใจถงึก�รเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้ ก�รพัฒน�ทักษะด�้นดจิิทัลสำ�หรบัผู้ใชร้ะบบง�นท่ีเปลีย่นแปลง          

(Digital Skill Development for Users) รวมถึงมุ่งเน้นก�รพัฒน�พนักง�นในกลุ่มอ�ชีพผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นท่ีสำ�คัญ           

ดว้ยก�รออกแบบ Skill Development Roadmap เพ่ือสร�้งสมรรถนะและสร�้งโอก�สในก�รพัฒน�ง�นให้รองรบัก�รแขง่ขนั

ท�งธุรกิจได้

 นอกจ�กนี้ยังมีก�รปรับปรุงแผนก�รพัฒน�เตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับผู้นำ�ในทุกระดับอย่�งต่อเนื่องม�โดยตลอด ตั้งแต่

ก�รพัฒน�ภ�วะผู้นำ�สำ�หรับหัวหน้�ง�นในระดับผู้จัดก�รศูนย์ ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พของโทรศัพท์จังหวัด และยังมีก�ร

พัฒน�เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับผู้บริห�รระดับต้น ระดับกล�ง และระดับสูง โดยจัดให้มีก�รอบรมในหลักสูตร           

Leadership Development Program (LDP) สำ�หรับผู้จัดก�รศูนย์ CEO น้อยกับ Big Data และระบบก�รใช้ IT เพื่อ

สนับสนุนก�รบริห�รง�นแบบบูรณ�ก�รเพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด Business Development Program (BDP) หลักสูตร 

Management Development Program (MDP) และหลกัสตูร Advanced Development Program (ADP) ต�มลำ�ดบั

 

หลักสูตรผู�บริหารระดับสงูรองกรรมการผู�จัดการใหญ�
ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�

พนักงาน
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 สถ�บันวชิ�ก�ร ทีโอที ไดด้ำ�เนินก�รจัดก�รอบรมพัฒน�รวมถงึไดจั้ดสง่บุคล�กรเข�้รบัก�รฝึกอบรมและสมัมน�รว่มกบั

สถ�บันภ�ยนอกโดยมีจำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยประม�ณ 22.24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี และเมื่อพิจ�รณ�จำ�แนกต�ม                 

กลุ่มบุคล�กร ซึ่งได้แก่ กลุ่มบริห�ร กลุ่มปฏิบัติก�ร กลุ่มวิศวกรรม กลุ่ม IT กลุ่มข�ยและก�รตล�ด และกลุ่มผู้สนับสนุน 

ดังนี้

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี หน่วย : ชั่วโมงต่อคนต่อปี

   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

 
จำ�แนกต�มเพศ

 หญิง 25.58 24.61 27.48

  ช�ย 20.17 21.66 24.27

  กลุ่มผู้บริห�ร 71.49 62.37 54.24

  กลุ่มปฏิบัติก�ร 13.20 12.83 18.77

 
จำ�แนกต�มกลุ่มบุคล�กร

 กลุ่มวิศวกรรม 24.62 29.81 25.95

  กลุ่ม IT 39.43 42.84 36.62

  กลุ่มตล�ด ข�ย และบริก�ร 24.11 24.59 31.79

  กลุ่มสนับสนุน 22.31 26.09 23.05

  รวม  22.24 23.02 25.73

TOT Digital
Transformation
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 ด้�นกิจกรรมร่วมกับองค์กรระหว่�งประเทศ สถ�บันวิช�ก�ร ทีโอที ได้รับมอบหม�ยให้เป็นตัวแทนของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ให้ทำ�หน้�ท่ีเป็น Center of Excellence (CoE) ในส�ข� Broadband Access และ Policy and 

Regulation ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2561 ต�มโครงก�รจัดตั้ง Center of Excellence Network Project for the Asia         

and Pacific Region ของสหภ�พโทรคมน�คมระหว่�งประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)           

เพ่ือดำ�เนินก�รพัฒน�บุคล�กรของประเทศสม�ชิกในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกท�งด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร          

และยังไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กองคก์รโทรคมน�คมแห่งเอเชยีแปซฟิิก (Asia-Pacific Telecommunity : APT) ให้ดำ�เนนิก�ร

จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒน�ให้กับบุคล�กรของประเทศสม�ชิกอย่�งต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

 สถ�บันวิช�ก�ร ทีโอที ได้เร่งสร้�งคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รเป็นองค์กรในหล�ยภ�คส่วนท้ังภ�ครัฐและภ�คเอกชน           

โดยในปี 2561 ได้ยื่นขอรับก�รสนับสนุนจ�ก DEPA Digital Manpower Fund ในโครงก�ร Thailand Digital Young 

Talent Development Project ซึ่งคว�มร่วมมือในก�รดำ�เนินโครงก�รจะม�จ�กองค์กรภ�ครัฐ มห�วิทย�ลัย รวมถึง         

สถ�นประกอบก�รต�่งๆ เพ่ือสง่เสรมิและสนับสนุนให้มบุีคล�กรคณุภ�พในกลุม่อ�ชพีเชีย่วช�ญเฉพ�ะด�้น ภ�ยใตร้�่งยุทธศ�สตร์ 

ด้�นก�รพัฒน�และเสริมสร้�งศักยภ�พทรัพย�กรมนุษย์

Center of
Exellence Network Project

for the Asia and Paci�c Region

Academy
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การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อมของเรา
(Our Environmental Concern)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 ก�รดำ�เนินกจิก�รของ ทีโอที ไดต้ระหนักถงึคว�มสำ�คญั

ของสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รท่ีดีและคว�มรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ        

สิ่งแวดล้อม (Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Committee) เพื่อทำ�หน้�ที่กำ�หนด

และทบทวนหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดขีองบรษิทั กำ�หนด

นโยบ�ยเป้�หม�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี กำ�หนดแนวท�ง

และว�งนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกจิของบรษิทัให้มคีว�มรบัผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่�งเหม�ะสมกับธุรกิจ และ

สอดคล้องกบัหลกัก�รกำ�กับดแูลกจิก�รท่ีดเีป็นม�ตรฐ�นส�กล           

โดยมียุทธศ�สตร์พัฒน�ก�รให้บริก�รด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อสร้�งมูลค่�เพิ่มท�งธุรกิจ

Environment

e-Bill
ECOLOGY

GoGreen

Save

 ก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อมของ ทีโอที สนับสนุน

ก�รนำ� ICT ม�ใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ สร้�งองค์คว�มรู้ 

และคว�มตระหนักด�้นสิง่แวดลอ้มให้แก่ผู้บรหิ�รและพนักง�น 

โดยจัดบรรย�ย “ทีโอที เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4” 

มจุีดมุง่หม�ยให้ทร�บถงึก�รประหยัดพลงัง�นและก�รอนรุกัษ ์

สิ่งแวดล้อม ก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้และแลกเปลี่ยน        

คว�มคิดเห็นด้�นสิ่งแวดล้อมของสม�ชิกอย่�งต่อเน่ือง        

ผ่�นชุมชน Green ICT นอกจ�กนี้ผู้บริห�รและพนักง�น

ได้เยี่ยมชมระบบโซล�ร์เซลล์บนหลังค� (Solar Rooftop) 

อ�ค�รศนูย์ร�ชก�ร แจ้งวฒันะ และแลกเปลีย่นคว�มคดิเห็น 

กบัผู้เชีย่วช�ญในก�รติดตัง้ และบรหิ�รจัดก�รระบบโซล�รเ์ซลล ์

บนหลงัค�อ�ค�รศูนย์ร�ชก�ร เม่ือวนัท่ี 18 มิถุน�ยน 2561 

เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ�เลือกใช้พลังง�น และ

ดำ�เนินก�รด้�นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ทีโอที

TOT CSR48 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement)
	 ทีโอที	มีการวางแผนบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากล	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

องค์กรด้วยมาตรฐานการบริการ	แนะนำาการเลือกใช้งานอุปกรณ์	และการจัดทำาข้อกำาหนดเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร					

ให้มีมาตรฐาน	และสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ	โดยจัดทำาข้อกำาหนดและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้าง	เพ่ือจัดหา				

อุปกรณด์า้น	IT	ในโครงการตา่งๆ	ซึง่มรีายละเอียดและคณุลกัษณะเฉพาะให้เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม	เรือ่งการประหยัดพลงังาน	

(Energy	Star)	การรักษาสิ่งแวดล้อม	(EPEAT)	และเรื่องสารพิษที่เป็นอันตราย	(Restriction	of	Hazardous	Substances	:	

RoHS)	ด้วยการลด/เลิกใช้วัสดุท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ส่งผลต่อปัญหาการใช้มลพิษและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ								

มีการกำาหนดข้อความที่สื่อความหมายเกี่ยวกับ	Green	Technology	ในการจัดทำาข้อกำาหนดขอบเขตและรายละเอียดของ

งานจัดซือ้จัดจ้าง	(TOR)	ตัง้แตปี่	2557	เป็นตน้มา	คดิเป็น	100%	ดว้ยขอ้ความ	“คอมพิวเตอร	์อุปกรณต์อ่รว่ม	และอุปกรณ์

เครือข่ายที่เสนอ	หากมีคุณสมบัติหรือใช้แนวคิด	Green	Technology	ให้ผู้เสนอราคาเสนอเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิต

ยื่นพร้อมเอกสารเสนอราคา”	โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ	ดังนี้	

1.	 การใช้ทรัพยากรด้าน	IT	อย่างมีประสิทธิภาพ	และลดหรือก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด

2.	 กำาหนดทางเลือกในการจัดซื้อหรือมีอุปกรณ์ทดแทนที่มีคุณภาพในระดับใกล้เคียงกัน
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Save the

World

การนำา ICT มาใช้ (Use of ICT)
	 ทีโอที	กำาหนดเป้าหมายสำาคญัในการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มาดำาเนินการในด้านการติดต่อสื่อสารภายในสำานักงานและ												

ด้านการจัดเก็บเอกสาร	สร้างความเข้าใจแก่พนักงานให้ร่วมมือ														

ใช้กระดาษอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	ณ	ทีโอที	สำานักงานใหญ่					

สถาบันวิชาการ	ทีโอที	จังหวัดนนทบุรี	สถาบันนวัตกรรม	ทีโอที	

จังหวัดปทุมธานี	ครอบคลุมถึงสำานักงานบริการลูกค้า	ทีโอที												

ในเขตนครหลวงและภูมิภาค	เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษอย่าง								

เป็นรปูธรรม	ลดคา่ใชจ่้ายและงบประมาณโดยรวมและเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการทำางานภายในองคก์ร	ไดแ้ก่	ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส	์(e-Document)	

ระบบใบแจ้งเงินเดือน	(Pay	slip)	ระบบจัดการด้านเวลา	(Time	Management)	

ระบบประเมนิผลการปฏิบัติงาน	(Performance	Management)	ระบบการเรยีน

การสอนผ่านอินทราเน็ต	(e-Learning)	ระบบการประชุมทางไกล	(Video										

Conference)	ระบบแจ้งเหตขุดัขอ้งดา้น	IT	(Help	Desk	&	Service	IT	Center)	

ฯลฯ	พร้อมกับรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำานึกและร่วมมือกันใช้กระดาษให้คุ้มค่ามากกว่า	1	หน้า	(Reused)	โดยคัดแยก

กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวกลับไปใช้ซ้ำาใหม่เป็นกระดาษหน้าสอง	การพิมพ์เอกสารสำาหรับการตรวจสอบ	และการใช้เป็น					

กระดาษโน๊ต

	 นอกจากน้ี	ไดเ้ชญิชวนลกูคา้ผู้ใชบ้รกิารโทรศัพท์รว่มกิจกรรม	“รว่มรกัษส์ิง่แวดลอ้มกบั	ทีโอที”	ดว้ยการสมัครใชบ้รกิาร

รับใบแจ้งค่าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์	(e-Bill)	ผ่าน	e-mail	ของลูกค้าแทนการจัดส่งทางไปรษณีย์	(Paper	Bill)	พร้อมรับ									

ของที่ระลึก	เพียงสมัครก็สามารถทราบค่าใช้บริการรายเดือนได้สะดวกรวดเร็ว	ตรงเวลายิ่งขึ้น	โดยลงทะเบียนสมัครขอใช้

บริการผ่าน	www.toteservice.com	และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ณ	ศูนย์บริการลูกค้า	ทีโอที	ทุกสาขาทั่วประเทศ	หรือ	

TOT	Contact	Center	โทร.	1100	เพ่ือเป็นการร่วมรักษ์โลก	ลดโลกร้อน	ลดการใช้กระดาษ	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ	
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การบริหารจัดการน้ำา
	 ทีโอที	ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการน้ำาท้ังทางปริมาณ

และคุณภาพ	โดยการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้พนักงานร่วมมือกัน								

ดำาเนินการตามแนวปฏิบัตดิา้นการอนุรกัษแ์ละการใชน้้ำาอย่างรูค้ณุคา่ก่อให้เกดิ	

ประโยชน์ต่อความสมดุลของแหล่งน้ำาธรรมชาติและความย่ังยืนของ

ระบบนิเวศด้วยวิธีการลดและการนำากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม					

โดยออกแบบให้ทุกอาคารสำานักงานภายในสำานักงานใหญ่	มีการจัดสรา้ง	

ระบบบำาบัดน้ำาเสียตามเทศบัญญัติการบริหารจัดการน้ำา	และจัดการ

น้ำาเสียจากอาคารสำานักงานไปยังเครื่องบำาบัดน้ำาเสียของอาคาร									

ก่อนนำาน้ำาท่ีผ่านกระบวนการบำาบัดกลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้ง	น้ำาในบ่อพักท่ีผ่านกระบวนการบำาบัดสามารถนำามาใช้ได้								

อย่างมปีระสทิธภิาพในการรดน้ำาตน้ไม	้สนามหญา้	ภูมทัิศน์ภายในบรเิวณสถานท่ีทำางาน	ทดแทนการใชน้้ำาประปาและปรมิาณ

การใช้น้ำาจากแหล่งน้ำาธรรมชาติ	ท้ังน้ี	เน่ืองจากมีหน่วยงานท่ีก่อตั้งใหม่พนักงานท่ีปฏิบัติงานภายในอาคารสำานักงานใหญ่								

มจีำานวนเพ่ิมขึน้	ประกอบกบัเปิดให้บุคคลภายนอกรว่มใชส้ถานท่ีภายในสำานักงานใหญ่	ปรมิาณการใชน้้ำาประปาจึงเพ่ิมสงูขึน้	

จากปี	2560	คิดเป็นปริมาณ	4,766	ลูกบาศก์เมตร	

	 กระบวนการบำาบัดน้ำาเสียภายใน	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	ตามมาตรฐานน้ำาทิ้ง	และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

อนามัย	โดยการรวบรวมน้ำาเสียสู่กระบวนการบำาบัดและนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แบ่งเป็น

1.	 การบำาบัดน้ำาโดยนำาน้ำาเสียจากอาคารสำานักงานเข้ากระบวนการบำาบัดน้ำาเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศออกซิเจน	

เพื่อนำาน้ำาเสียคุณภาพดีไปใช้รดน้ำาต้นไม้	สวน	และภูมิทัศน์โดยรอบ	ทีโอที	สำานักงานใหญ่

2.	 การบำาบัดน้ำาเสยีผ่านกระบวนการการบำาบัดทางกายภาพโดยใชต้ะแกรงดกัขยะ	ถงัดกักรวดทราย	ไขมนัและน้ำามนั	

และถังตกตะกอน	แยกเอาสิ่งเจือปนต่างๆ	ออกจากน้ำาเสีย	นอกจากนี้ได้ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำาแบบเปิด-ปิด											

เพื่อนำาขยะตะกอน	ของเสีย	ไขมัน	ไปทิ้งเป็นการช่วยลดปริมาณของเสียทั้งหมดที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำาเสีย

ปริมาณการใช้น้ำาประปา ณ ทีโอที สำานักงานใหญ่
(หน่วย	:	ลูกบาศก์เมตร)

 เดือน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

มกราคม	 13,730	 14,318	 15,045

กุมภาพันธ์	 14,056	 15,310	 17,186

มีนาคม	 13,488	 14,382	 16,726

เมษายน	 14,430	 15,089	 17,345

พฤษภาคม	 13,277	 12,576	 14,844

มิถุนายน	 13,386	 12,011	 14,637

กรกฎาคม	 14,618	 13,081	 13,576

สิงหาคม	 13,920	 14,048	 14,267

กันยายน	 14,369	 12,971	 14,469

ตุลาคม	 14,865	 13,003	 13,167

พฤศจิกายน	 13,889	 12,904	 13,141

ธันวาคม	 14,824	 14,393	 13,959

 รวม 168,852 164,086 178,362
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การบริหารจัดการพลังงาน
	 ทีโอที	เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีในการใช้พลังงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพภายในองค์กรโดยจัดให้มีคณะทำางาน

ดำาเนินการดา้นอนรุกัษพ์ลงังานและจัดการพลงังาน	สอดคลอ้งตามพระราชบัญญัติการสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน	พ.ศ.	2535 

เพ่ือควบคุม	ดูแล	ให้คำาปรึกษาแนะนำาการดำาเนินการจัดการพลังงานตามขั้นตอนท่ีกฎหมายกำาหนด	โดยประสานงานกับ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กำาหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงานอย่างมี

ประสทิธิภาพ	พรอ้มกับจัดอบรมพนักงานให้ตระหนักเขา้ใจและรว่มมอืปฏิบัตติามนโยบายการอนุรกัษพ์ลงังานภายในองคก์ร	

ลดการใชพ้ลงังานและใชพ้ลงังานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ท้ังในดา้นไฟฟ้าแสงสวา่ง	เครือ่งปรบัอากาศ	ลฟิท์โดยสาร	อุปกรณ/์

เครื่องใช้สำานักงาน	และน้ำามันเชื้อเพลิง	ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการใช้พลังงานอีกด้วย	ได้แก่

1.	 การเปิด/ปิดไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารสำานักงาน	เวลา	07.45	-	17.00	น.	และ

ช่วงพักเวลา	12.00	-	13.00	น.	และแยกสวิตช์ควบคุมการเปิด/ปิดเฉพาะบริเวณ											

ที่จำาเป็นต่อการใช้งาน

2.	 การเปลี่ยนใช้หลอดไฟ	LED	แทนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์์	จำานวน	59,622	หลอด										

ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้เท่ากับ	910	tCO2e	

3.	 การปรับเวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำานักงานในเวลาก่อนเวลา									

เลิกงาน	07.30	-	16.30	น.	ปรับต้ังอุณหภูมิท่ี	27๐C	และการบำารุงรักษา														

เครือ่งปรบัอากาศตามระยะเวลาเพ่ือให้ทำางานอย่างเต็มท่ี	ชว่ยลดการใชก้ระแสไฟฟ้า

จากเครื่องปรับอากาศ	

4.	 การรณรงค์ให้พนักงานภายในอาคารสำานักงานใช้บันไดขึ้นลงชั้นเดียวแทนการใช้							

ลฟิท์โดยสาร	หยุดรอผู้ใชล้ฟิท์ท่ีตอ้งการขึน้-ลงดว้ยลฟิท์พรอ้มกนั	และปิดให้บรกิาร

ลิฟท์โดยสารในช่วงเวลาที่มีการใช้งานน้อยและไม่เร่งด่วน	

5.	 การใชโ้ปรแกรมประหยัดพลงังานไฟฟ้าแบบอัตโนมติัสำาหรบัเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ละ

โน๊ตบุ๊คภายในอาคารสำานักงาน	โดยตั้งให้ปิดจอภาพเมื่อไม่มีการใช้งาน	(Standby	

Mode)	เลือกเครื่องใช้สำานักงานที่มีค่าการประหยัดพลังงาน	(Energy	Star)	และ

การรักษาสิ่งแวดล้อม	(EPEAT)	รวมถึงถอดปลั๊กอุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงานทุกครั้ง

เมื่อไม่ได้ใช้งาน

6.	 การควบคุมการใช้รถยนต์โดยใช้บัตรเติมน้ำามันของธนาคาร	(Fleet	Card)	และ									

ขอความร่วมมือเปลี่ยนใช้น้ำามันแก๊สโซฮอล์	E20	แทนการใช้น้ำามันเบนซิน	95										

ตลอดจนเปลี่ยนรถยนต์เช่าประเภทรถยนต์ขนาด	1,500	ซีซี	เป็นขนาด	1,200	ซีซี	

ในรุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

7.	 การเชิญชวนให้พนักงานใน	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	ใช้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน								

แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการมาปฏิบัติงาน	ช่วยลดการใช้น้ำามันเชื้อเพลิงและ							

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยจัดรถบริการจำานวน	20	คัน	รับ-ส่งพนักงานในช่วง

เวลาทำาการ	

O�

On
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27o

Þ

Energy Star

Standby Mode

E20E20
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การบริหารจัดการขยะ
	 ทีโอที	รณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึง				

ความสำาคัญของการบริหารจัดการขยะ	โดยกำาหนด

เป้าหมายในการลดขยะมูลฝอยและวิธีการจัดการ								

ขยะมลูฝอยแตล่ะประเภทอย่างเป็นรปูธรรม	พรอ้มกบั

การให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการลดปริมาณ

ขยะและการใช้ซ้ำาเพ่ือไม่เพ่ิมปริมาณขยะ	การต้ังจุด

วางภาชนะรองรับขยะมูลฝอย	(Station)	ภายใน							

และภายนอกอาคารสำานักงานใน	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	โดยการแบ่งแยกประเภทภาชนะรองรับและจำานวนของภาชนะ												

แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม	เช่น	ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้	ขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้	(รีไซเคิล)	ขยะมูลฝอยอันตราย	และ				

ขยะมูลฝอยท่ัวไป	พร้อมถุงพลาสติกบรรจุภายในถังเพ่ือความสะดวกต่อการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย	ลดการปนเป้ือน										

ลดการคัดแยก	และการจัดการนำาวัสดุในขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่	

 ในสถานพยาบาล	จัดให้มถีงัรองรบัขยะมลูฝอยมคีม	ขยะมลูฝอยอันตราย	(เคมขีองเสยี)	ขยะมลูฝอยตดิเชือ้	แยกประเภท	

การเกบ็บรรจุและการขนย้ายไปท้ิง	และมีการดแูลรกัษาความสะอาดอย่างสม่ำาเสมอ	เพ่ือป้องกันอันตรายและความปลอดภัย

ตอ่ผู้ปฏิบัตงิานท่ีเกีย่วขอ้ง	ลดการแพรก่ระจายต่อสิง่แวดลอ้ม	ภายในศนูย์อาหาร	ทีโอที	ไดก้ำาหนดจุดรองรบัขยะเศษอาหาร	

ขยะย่อยสลาย	(ขยะเปียก)	และขยะนำากลับมาใช้ไม่ได้ของร้านอาหารต่างๆ	ตลอดจนการคัดแยกขยะกิ่งไม้ใบไม้จากการ

บำารงุรกัษาต้นไม	้สวน	และภูมทัิศน์บรเิวณโดยรอบ	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	ออกจากขยะมลูฝอยประเภทอ่ืนๆ	นำาสง่สำานักงาน

เขตหลักสี่เข้าสู่กระบวนการสับย่อยใบไม้	เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนท้ิง	ลดปริมาณขยะ	และสามารถนำากลับมาใช้

ประโยชน์อื่นได้

การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Waste)
	 ทีโอที	มุ่งสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยและกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี	ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ

อนามัยและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม	โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและ

สิง่แวดลอ้ม	มนีโยบายให้จัดทำาภาชนะรองรบัขยะอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกสใ์นกลุม่มอืถือ	อุปกรณ์	IT	เครือ่งใชไ้ฟฟ้า	โดยกำาหนด

พ้ืนท่ีในการจัดวางภาชนะรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์	และจุดรับท้ิงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	

(Drop	off)	ณ	ทีโอที	สำานักงานใหญ	่สถาบันวชิาการ	ทีโอที	จังหวดันนทบุร	ีสถาบันนวตักรรม	ทีโอที	จังหวดัปทุมธานี 

ครอบคลมุถงึสำานักงานบรกิารลกูคา้	ทีโอที	ในนครหลวง	รวมกวา่	200	จุด	เพ่ือความสะดวกและผลกัดนั

ในการแยกขยะอันตรายออกจากขยะมูลฝอย	พร้อมเชิญชวนให้พนักงาน	ประชาชนทั่วไป	นำาขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งในภาชนะรองรับที่ถูกต้องและเหมาะสม	

	 การนำาส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่กระบวนการรีไซเคิลและการกำาจัดอย่างถูกวิธีได้ประสาน							

ความรว่มมือกบัสำานักงานเขตหลกัสี	่และบรษิทัเอกชน	ดำาเนินการเกบ็ขยะอิเลก็ทรอนิกสท่ี์รวบรวมได	้

ณ	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	นำาไปกำาจัดและรีไซเคิลตามแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี					

ไม่ก่อให้เกิดสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	โดยมี								

ขยะอิเลก็ทรอนิกสป์ระเภทตา่งๆ	ไดแ้ก	่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์์	์ถา่ยไฟฉาย/แบตเตอรี	่ซากผลติภัณฑ์	

อุปกรณ์ไฟฟ้า	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์มือถือ	แบตเตอรี่

จุดคัดแยกขยะ

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย� ขยะอันตราย

e-Waste
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กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

ตุลาคม	2561	

แจกจ่ายถุงผ้าลดโลกร้อน	(TOT	CSR)

ไปตามส่วนงานนครหลวง	1,300	ใบ	และ

ภูมิภาค	จำานวน	5,000	ใบ

4	ธันวาคม	2561	งานวันสิ่งแวดล้อมไทย	

จัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม	และจัดกิจกรรมเชิญชวนให้พนักงาน

ร่วมลดโลกร้อน	ด้วยการแจกถุงผ้า	TOT	CSR	ให้กับพนักงาน

ที่เข้ากิจกรรม	ณ	ห้องสัมมนา	อาคาร	3	ชั้น	8	

และบริเวณโรงอาหาร	อาคาร	5	ทีโอที	สำานักงานใหญ่	แจ้งวัฒนะ

1	ตุลาคม	2561	ทีโอที	รณรงค์ทำาความดี	

TOT	CSR	ลดใช้ถุงพลาสติก...	ลดขยะให้โลก	

ในงาน	ITPC	Sport	Day	&	Cyber	Night	

Party	ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ณ	สมาคมนายทหาร	

กองพลทหารม้าที่	2	รักษาพระองค์
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DIGITAL
ECONOMY

OTOP

e-Learning

โครงการ
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม

สุขศาลา
พระราชทาน

การสนับสนุนชุมชนของเรา
(Our Community Support)

อย่างเป็นรูปธรรม	รวมถึงนำา	Attacking	strategy										

ซึง่ประกอบดว้ย	(1)	การขยายการให้บรกิารโทรคมนาคม

ในพ้ืนท่ีห่างไกลอย่างท่ัวถึงสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ	

(2)	ขยายโอกาสดา้นการศึกษาและการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ 

โดยใชป้ระโยชน์จาก	ICT	(3)	พัฒนาบรกิาร	ICT	ท่ีนำาไป

สู่การลดใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม	เพ่ือสร้าง									

การพัฒนาอย่างย่ังยืนทางด้านโทรคมนาคมควบคู่ไปกับ

การสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ท่ีดีในการรับผิดชอบ			

ต่อสังคม	ทีโอที	ได้กำาหนดชุมชนที่สำาคัญเป็น	2	กลุ่ม	

ได้แก่

	 1)	ชมุชน	โรงเรยีน	และเยาวชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล

	 2)	ชุมชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แนวทางการกำาหนดชุมชน
 ทีโอที	สนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับความสามารถ

ของชมุชนท้ังในดา้นเศรษฐกจิ	การศึกษา	และการสาธารณสขุ	

เพ่ือสรา้งความเขม้แขง็ให้ชมุชนย่ังยืนดว้ยโครงขา่ยโทรคมนาคม	

ท่ีมปีระสทิธภิาพรองรบับรกิารต่างๆ	ของภาครฐั	ตามนโยบาย

ด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมของคณะกรรมการ

บรษิทั	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	ซึง่ให้ความสำาคญัตอ่การบรหิาร

จัดการในเรือ่งความรบัผิดชอบตอ่สงัคม	ดว้ยจิตสำานึกวา่ธุรกจิ

กับสังคมควรอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	จึงวางแผน

เชิงกลยุทธ์และจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบ								

ขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	บนความสามารถพิเศษ

ขององค์กรนำาไปสู่การปฏิบัติงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

TOT CSR56 รายงานการพัฒนาความยั่งยืน ประจำาปี 2561
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โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
	 ทีโอที	ได้จัดทำาโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้วยสำานึกขององค์กรที่มุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน

ให้เขม้แขง็และเป็นชมุชนตน้แบบดว้ยโครงขา่ยโทรคมนาคมและเทคโนโลยี	ICT	ชว่ยสรา้งโอกาสและความเท่าเทียม	ตอบสนอง	

ความต้องการของชุมชน	อีกทั้งตอบสนองนโยบายภาครัฐ	“Digital	Economy”	ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 

	 โครงการด้านบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล	
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	(เน็ตประชารัฐ)	
การดำาเนนิงานให้บรกิารโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถงึและบรกิารเพ่ือสงัคม	เพ่ือลดความเหลือ่มล้ำาในการเขา้ถงึ	

บริการโทรคมนาคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการและได้รับข้อมูลข่าวสาร						

จากการติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว	ทีโอที	

ยังมีความมุ่งมั่นดำาเนินบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยสำานึกที่มุ่งหวังสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม

	 	 บทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในโครงการเน็ตประชารัฐ
	 	 1.	การดำาเนินการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ	ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมเพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	ในการขยายอินเทอรเ์น็ตความเรว็สงูให้ครอบคลมุท่ัวประเทศ	เพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกจิภายในประเทศ	ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	ซึง่	ทีโอที	ไดด้ำาเนิน

กิจกรรมดังกล่าวในช่วงปลายปี	2560	ถึงต้นปี	2561	ดังนี้

	 	 	 1.1	การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน	

	 	 	 	 -	จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	ครู	กศน.	เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำาการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ 

จำานวน	5	รุ่น	รวม	1,033	คน	

	 	 	 	 -	จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน	โดยวิทยากรแกนนำาท่ี

ผ่านการอบรมไปดำาเนินการสรา้งการรบัรูแ้ละถา่ยทอดความรูค้วามเขา้ใจในการใชป้ระโยชน์จากเน็ตประชารฐัให้กับผู้นำาชมุชน

และสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการติดตั้งเน็ตประชารัฐทั้ง	24,700	หมู่บ้าน	โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดรวม	99,413	คน

	 	 	 1.2	การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน

	 	 	 	 -	จัดอบรมวิทยากรแกนนำาหลักสูตร	“การพัฒนาวิทยากรแกนนำาเน็ตประชารัฐเพ่ือการรู้เท่าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัล”	ณ	สถาบันวิชาการ	ทีโอที	จังหวัดนนทบุรี	รวม	197	คน	ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัด	74	คน	และพนักงาน	

ทีโอที	123	คน

	 	 	 	 -	จัดกจิกรรมการพัฒนาผู้นำาการเปลีย่นแปลงดจิิทัลระดบัชมุชนให้แกเ่จ้าหน้าท่ีองคก์ารปกครองสว่นท้องถิน่ 

(อปท.)	โดยมีผู้เข้ารับการอบรมรวม	7,382	คน

	 	 	 	 -	จัดเตรียมระบบลงทะเบียนและทรัพยากรสนับสนุนรองรับการดำาเนินกิจกรรมจัดอบรมการใช้งาน												

เน็ตประชารฐั	สำาหรบัขยายผลการสรา้งการรบัรูก้ารใชป้ระโยชน์จากเน็ตประชารฐัไปสูป่ระชาชน	1	ลา้นคนใน	24,700	หมูบ้่าน

ท่ีติดต้ังเน็ตประชารัฐ	โดยกรมการปกครองเป็นผู้ดำาเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้จากการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ	ซึ่งมี								

ผู้เข้าร่วม	888,909	คน	

	 	 	 1.3	การพัฒนาเครอืขา่ยเน็ตอาสาประชารฐัภายใตโ้ครงการเน็ตอาสาประชารฐั

	 	 	 	 -	อบรมวิทยากรแกนนำาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐให้แก่เจ้าหน้าท่ี									

ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	รวม	46	คน	เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง						

หลักของการเป็นวิทยากรที่ดี	เทคนิคและวิธีการสอนเพื่อดึงดูดใจ	และรู้เท่าทันภัยไซเบอร์	

เพ่ือนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้สำาหรับการให้ความรู้แก่ตัวแทนหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ	

เพ่ือเป็นเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ	รวมท้ังให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน	

“เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”

	 	 	 	 -	จัดอบรมหลักสูตร	“พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ”	ให้วิทยากร

แกนนำาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐท่ีผ่านการอบรมการเป็นวิทยากรแกนนำาไปถ่ายทอด

เกีย่วกบับทบาทหนา้ท่ีของเนต็อาสาประชารฐั	การใชง้านแอปพลเิคชนั	“เครอืขา่ยเนต็อาสา

ประชารัฐ”	ในการเป็นช่องทางสำาหรับแจ้งข่าวสาร	กิจกรรม	และปัญหาในการใช้งาน								

เน็ตประชารัฐ	โดยมีผู้แทนจากหมู่บ้านท่ีได้รับการติดตั้งเน็ตประชารัฐเข้ารับการอบรม

หมู่บ้านละ	1	คน	รวม	24,700	คน	
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	 	 2.	การจัดเคมแปญใหญ่	“ของขวัญจาก	ทีโอที	ปี	2562”	ตามนโยบายรัฐบาลผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสงัคม	เพ่ือคนืความสขุให้คนไทยมอบเป็นของขวญัปีใหมส่ง่ท้ายปีคนืกำาหนดและขอบคณุสำาหรบัลกูคา้โทรศพัท์ประจำาท่ี

และลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่	TOT	Mobile	และจัดของขวัญปีใหม่มอบให้กับลูกค้าใหม่ที่สมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	

ของ	ทีโอที	ในพ้ืนท่ีโครงการเน็ตประชารัฐ	โดยในส่วนของลูกค้าใหม่ในพ้ืนท่ีโครงการเน็ตประชารัฐ	เมื่อสมัครใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ	ทีโอที	ในแพ็กเกจ	“เน็ตได้ใจ”	และแพ็กเกจ	“SMEs	แรงอย่างใจ	ไทยแลนด์	4.0”	ระหว่าง							

วันที่	15	ธันวาคม	2561	-	15	มกราคม	2562	รับสิทธิพิเศษใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี	3	รอบบิลแรกที่สมัครใช้บริการ

	 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	

	 ทีโอที	ให้บริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำาแสงความเร็วสูง	และโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำาเป็นโครงข่ายสำารองไปยังสถานี

ดาวเทียม	อ.ลาดหลุมแก้ว	จ.ปทุมธานี	ด้วยศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน						

การศึกษาของชาติ	ในการถ่ายทอดสด	(Live	Broadcast)	กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนไปยังห้องเรียนในโรงเรียนต่างๆ	

โรงเรียนในสังกัด	สพฐ.	โรงเรียนท่ีได้รับการจัดสรรเป็นกรณีพิเศษ	เช่น	โรงเรียนปอเนาะ	โรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา	

สงเคราะห์	โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	เทศบาล	อบต.	อบจ.	และโรงเรียนเอกชนที่ขาดแคลนครูโดยเฉพาะครูประจำาวิชา	

ให้สามารถดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มทักษะความรู้ของนักเรียน	ลดปัญหา

การขาดแคลนครูในพื้นที่ชนบทห่างไกล

	 การถ่ายทอดออกอากาศการอบรมและพัฒนาครูประจำาวิชาในหลักสูตรต่างๆ	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์	และ

วิชาวทิยาศาสตร์	พร้อมกนัทัว่ประเทศใหแ้ก่มลูนธิกิารศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม	ด้วยวิธกีารประชุมทางไกลระบบวิดทีศัน	์

(Video	Conference)	เพ่ือออกอากาศตามระยะเวลา	พร้อมบันทึกภาพและเสียงเพ่ือใช้สำาหรับการออกอากาศย้อนหลัง					

(On	demand)	ผ่านเว็บไซต์	www.dlf.ac.th	

 การสนับสนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ทีโอที	ไดพั้ฒนาเทคโนโลยีการสือ่สารในการถา่ยทอดสือ่สญัญาณ	ดว้ยวธีิใหม่

อย่างต่อเน่ือง	โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์	Server	วงจรเชื่อมโยงเส้นทาง								

หัวหิน-ลาดหลุมแก้ว/เส้นทางแจ้งวัฒนะ-หัวหิน	วงจร	DDN	วงจร	IP-VPN										

วงจร	Leased	Line	Internet	บรกิาร	ISDN	บรกิารอินเทอรเ์น็ต	บรกิารโทรศพัท์

พ้ืนฐาน	อุปกรณ	์MCU	Conference	ตลอดจนสถานท่ีประชมุถ่ายทอดการอบรม

แก่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	นับเน่ืองจากปี	พ.ศ.	2538	-	2560					

คดิเป็นการสนบัสนุนจำานวน	627,443,920	บาท	(หกรอ้ยย่ีสบิเจ็ดลา้นสีแ่สนสีห่มืน่

สามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

	 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

1.	 ครท่ีูไดร้บัการอบรมสามารถชมรายการถา่ยทอดสด	และรายการย้อนหลงั	

โดยไม่มีข้อจำากัดเรื่องเวลาและสถานที่ได้มากถึง	800,000	คน

2.	 ความสำาเร็จในการใช้งานของวงจรเชื่อมโยง	ท่ีใช้สำาหรับถ่ายทอดสด				

เพื่อออกอากาศได้ตามจำานวนร้อยละที่กำาหนดมี	Network	Availability 

อยู่ที่ระดับ	100%
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	 โครงการสุขศาลาพระราชทาน

	 ทีโอที	ร่วมสนองพระราชดำาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จ									

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ท่ีมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาหน่วยพยาบาล							

ในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	เพ่ือเป็นท่ีพ่ึงทางด้านสุขภาพของนักเรียน							

และประชาชนในถิ่นทุรกันดารท้ังในยามปกติและฉุกเฉิน	โดยการให้คำาปรึกษา										

และรักษาพยาบาลด้วยการสื่อสารทางไกลด้วยภาพและเสียง	(Telemedicine)								

เป็นรูปแบบในการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมกับโครงการสุขศาลาพระราชทาน										

เป็นสถานบริการสาธารณสุขท่ีให้บริการสื่อสารการเรียนรู้ด้านสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน										

ทีโอที	ให้การสนับสนุนด้านระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสุขศาลา

พระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	โดยดำาเนินการในรูปแบบการติดตั้ง

และปรับปรุงระบบ	การซ่อมบำารุง	การจัดซื้อ	หรือจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ได้แก่

1.	 ติดตั้งระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม	IP-Star	(ความเร็วสูงสุด	4/2	Mbps)	

Wi-Net	(ความเรว็สงูสดุ	15/1	Mbps)	หรอื	Fiber	Optic	(ความเรว็สงูสดุ	

100/30	Mbps)	พร้อมโทรศัพท์ประจำาท่ี	1	เลขหมาย	อุปกรณ์แพร่

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตไรส้าย	(Wireless	Access	Point)	เครือ่งคอมพิวเตอร์

พร้อมไมโครโฟน	ลำาโพง	และกล้อง	Web	Conference	ผ่าน	MCU										

ท่ีมีความคมชัดท้ังภาพและเสียงแบบ	HD	เพ่ือใช้งาน	Telemedicine									

กับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

2.	 ปรับปรุงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม	IP-Star	โดยการเปลี่ยน

จานรบั-สง่สญัญาณดาวเทียมขนาด	1.8	เมตร	(แทนขนาดเดมิ	1.2	เมตร)	

และ	Block	up	Converter	(BUC)	ขนาด	2	watt	(แทนแบบ	1	watt)	

ในพื้นที่ที่มีการรับ-ส่งสัญญาณไม่ดี	(ขอบบีมของสัญญาณ)	

3.	 ตดิต้ังโปรแกรมควบคมุคอมพิวเตอรร์ะยะไกล	(Team	Viewer)	โปรแกรม	

Anti-Virus	เพ่ือช่วยแก้ไขเหตุเสีย	และลดระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเสีย

ของระบบและอุปกรณ์

4.	 ติดตัง้โปรแกรม/Application	การใชง้านระบบการให้คำาปรกึษาและรกัษาดว้ยการแพทย์ทางไกล	(Telemedicine)	

โดยใชง้านบน	TOT	MCU	(Multi	Conference	Unit)	ท่ีสามารถใชง้านบน	Tablet/Smart	Phone	(รองรบัการใชง้าน 

ทั้ง	iOS	และ	Android)	ให้แก่แพทย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ในโครงการสุขศาลาพระราชทาน

5.	 ซ่อมบำารุงเครื่องคอมพิวเตอร์	(ทั้งของสุขศาลาฯ	และของโรงเรียนให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ)

6.	 ซือ้หรอืจัดหาอุปกรณด์า้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจำาเป็นให้ใชง้านในสขุศาลาฯ	เชน่	เครือ่งคอมพิวเตอรแ์บบ	All	in	one 

กล้อง	Logitech	เครื่องสำารองไฟฟ้า	(UPS)	จำานวน	6	ชุด/6	สุขศาลาฯ

7.	 ติดตั้งใช้งาน	Application	Scopia	Mobile	(ใช้	Telemedicine	บน	Smartphone)	ได้ดำาเนินการติดตั้งลงบน

เครื่องโทรศัพท์ของครู	ตชด./เจ้าหน้าท่ีสุขศาลาฯ	ขณะลงพ้ืนท่ีหรือในช่วงอบรมพัฒนาศักยภาพฯ	ประจำาปี									

(รว่ม	กรม	สบส.)	และทดลองใชง้าน	สามารถอำานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีในการทำางานและใช	้Telemedicine	

ได้เป็นอย่างดีในการขอรับการปรึกษา/รักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	

Telemedicine
Server

ADSL Modem
รพ.ตด. หรือ

รพ.ประจำอำเภอ/จังหวัด

TOT
Network

INTERNET

สถานีดาวเทียม
ภาคพื้นดิน รร.ตชด.  บานไอรบือแต

รร.ตชด. บานแสนคำลือ

รร.ตชด.
12 แหง

กองสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กองบัญชาการ
ตำรวจตระวเนชายแดน

แพทยพระราชทาน
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โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

1.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 1.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 1.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 1.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

	 ชายแดน	เฉลิมฉลอง	 	 ชายแดนบ้านปิล๊อกคี่	 	 ชายแดนบ้านไบก์	ต.บุดี	 	 ชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ

	 ครบรอบ	100	ปี		 	 ต.ปิล๊อก	อ.ทองผาภูมิ	 	 อ.เมืองยะลา	จ.ยะลา	 	 ต.บึงนคร	อ.หัวหิน

	 (บ้านสะไล)		 	 จ.กาญจนบุรี	 	 	 	 จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 ต.บ่อเกลือเหนือ	 	 	 	 	

	 อ.บ่อเกลือ	จ.น่าน		 	 	 	 	 	

2.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 2.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 2.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 2.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

	 ชายแดนท่านผู้หญิง	 	 ชายแดนบ้านป่าหมาก	 	 ชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ		 ชายแดนบ้านปอหมื้อ

	 มณีรัตน์	ต.ไล่โว่	 	 ต.ศาลาลัย	อ.สามร้อยยอด		 ต.บึงนคร	อ.หัวหิน	 	 ต.แม่คง	อ.แม่สะเรียง

	 อ.สังชละบุรี	จ.กาญจนบุรี		 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 	 จ.แม่ฮ่องสอน

3.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 3.	โรงเรียนตำารวจตระเวน	 3.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

	 ชายแดนบ้านโกแประ	 	 ชายแดนท่านผู้หญิงประไพ		 ชายแดนบ้านปอหมื้อ

	 ต.แม่คง	อ.แม่สะเรียง	 	 ศิวะโกเศศ	ต.สบโขง	 	 ต.แม่คง	อ.แม่สะเรียง

	 จ.แม่ฮ่องสอน	 	 อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	 	 จ.แม่ฮ่องสอน

	 	 4.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

	 	 	 ชายแดนรางวัล

		 	 	 อินทิราคานธี	ต.แม่ตื่น

	 	 	 อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่	 	

	 	 5.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

			 	 ชายแดน	ม.ร.ว.	

	 	 	 เฉลิมลักษณ์	จันทรเสน

			 	 ต.แม่ตื่น	อ.แม่ระมาด	

			 	 จ.ตาก	 	

	 	 6.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

			 	 ชายแดนบ้านลีนานนท์

		 	 	 ต.สุคิริน	อ.สุคิริน	

		 	 	 จ.นราธิวาส	 	

	 	 7.	โรงเรียนตำารวจตระเวน

			 	 ชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก

		 	 	 ต.ปอ	อ.เวียงแก่น	

			 	 จ.เชียงราย	 	
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 การดำาเนินงานด้านการรักษาพยาบาล

	 สขุศาลาพระราชทานโรงเรยีนตำารวจตระเวนชายแดน	เป็นสถานพยาบาลสาธารณสขุท่ีต้ังในท้องถิน่ทุรกนัดาร	ซึง่ขาดโอกาส 

ในการเข้าถึงการแพทย์พ้ืนฐาน	ได้รับการติดตั้งระบบและอุปกรณ์พร้อมท้ังติดต้ังโปรแกรมใช้งานและอุปกรณ์	IT	อ่ืนๆ															

ท่ีจำาเป็นต่อการใช้งานตามพ้ืนท่ีให้บริการ	บรรเทาความเดือนร้อนของนักเรียนและประชาชนท่ีมีฐานะยากจนในพ้ืนท่ีตาม			

แนวชายแดน	ซึ่งการเดินทางยากลำาบากเนื่องจากอยู่ห่างไกลการคมนาคมและมีภาระค่าใช้จ่ายในการรับบริการสาธารณสุข

จากภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าใจปัญหาการเจ็บป่วยดีขึ้น	ลดอาการรุนแรงแทรกซ้อนของโรค	

	 ในปี	2561	ได้จัดให้มีบริการสาธารณสุขเพ่ิมอีก	3	แห่ง	ณ	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	เฉลิมฉลอง	100	ปีฯ										

(บ้านสะไล)	จ.น่าน	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.บ้านโกแประ	จ.แม่ฮ่องสอน	และสุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	

ท่านผู้หญงิมณรีตัน์	จ.กาญจนบุร	ีเพ่ือดแูลสขุภาพประชาชนในพ้ืนท่ีไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ	ครอบคลมุการพยาบาลฉกุเฉนิ/

ปฐมพยาบาล	โดยมีประชาชนเข้ารับการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้นในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน							

รวม	20	แห่ง	ดังนี้	

	 	 สุขศาลาพระราชทาน		
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

	 	 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน 

1.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านทิไล่ป้า	จ.กาญจนบุรี	 1,058	 815	 729	 1,102

2.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านโป่งลึก	จ.เพชรบุรี	 2,737	 2,398	 2,211	 3,003

3.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านแสนคำาลือ	จ.แม่ฮ่องสอน	 2,009	 1,719	 2,429	 2,465

4.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านเลตองคุ	จ.ตาก	 3,139	 2,999	 3,241	 4,769

5.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านแม่จันทะ	จ.ตาก	 4,087	 3,297	 3,993	 4,472

6.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านไอร์บือแต	จ.นราธิวาส	 984	 945	 1,419	 2,182

7.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านละโอ	จ.นราธิวาส	 549	 679	 1,220	 1,094

8.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านปิล๊อกคี่	จ.กาญจนบุรี	 2,093	 1,404	 1,197	 731

9.	 สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านป่าหมาก	จ.ประจวบคีรีขันธ์	 1,203	 1,476	 1,517	 1,004

10.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านห้วยกุ๊ก	จ.เชียงราย	 1,007	 465	 391	 149

11.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	ท่านผู้หญิงประไพ	ศิวะโกเศศ	จ.เชียงใหม่	 1,117	 735	 611	 316

12.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	รางวัลอินทิรา	คานธี	จ.เชียงใหม่	 810	 889	 1,537	 986

13.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	ม.ร.ว.	เฉลิมลักษณ์	จันทรเสน	จ.ตาก	 2,530	 2,575	 2,291	 568

14.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านลีนานนท์	จ.นราธิวาส	 710	 658	 930	 114

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

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

17.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านปอหมื้อ	จ.แม่ฮ่องสอน	 498	 393	 -	 -	

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

19.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	บ้านโกแประ	จ.แม่ฮ่องสอน	 69	 -	 -	 -

20.	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	ท่านผู้หญิงมณีรัตน์	จ.กาญจนบุรี*	 -	 -	 -	 -

  รวม 27,050 22,531 25,266 22,955

หมายเหตุ	*	สุขศาลาพระราชทาน	ร.ร.ตชด.	ลำาดับที่	20	อยู่ระหว่างดำาเนินการเปิดให้บริการ
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	 โครงการด้านการศึกษา
โครงการ	TOT	Young	Club		

โครงการ	TOT	Young	Club	เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ปี	2549	โดยมุ่งให้เด็กและเยาวชนใช้อินเทอร์เน็ต

อย่างถูกต้อง	โดยใช้	Social	Media	เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการพร้อมท้ังปลุกจิตสำานึก			

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบัน	Social	Media	เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำาวันโดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน	ซึ่งส่วนใหญ่นำามาใช้งานท่ีไม่สร้างสรรค์	ประกอบกับการขยายบริการอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมมากขึ้น										

และอุปกรณ์ท่ีรองรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง	เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทุกท่ีทุกเวลาซึ่งเป็น

จุดเสี่ยงต่อปัญหาต่างๆ	ของสังคม	

	 ทีโอที	ได้ดำาเนินโครงการ	TOT	Young	Club	ต่อเนื่องมาเป็นปีท่ี	13	มีวัตถุประสงค์การดำาเนินโครงการ	ประกอบด้วย

1.	 เพื่อให้เด็กและเยาวชน	ครู	และผู้ปกครอง	ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ความรู้ด้าน	ICT	โดยเน้นทักษะการนำา	ICT	ไปใช้ต่อยอดช่องทางการเพิ่ม

รายไดข้องชมุชนและฝึกให้เยาวชนมคีวามคดิเป็นผู้ประกอบการยุค	Digital

2.	 เพื่อให้ชุมชนสามารถประยุกต์ใช้	ICT	ในการยกระดับการประกอบอาชีพ

ผ่านระบบการซื้อขายออนไลน์	TYC	e-Commerce

3.	 เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ในชุมชนสามารถรวมกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชน	โดยใช้	 ICT	เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม												

การท่องเที่ยว	และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 เพ่ือสรา้งเครอืขา่ยชมุชนต้นแบบในการใช	้ICT	สรา้งเศรษฐกจิท่ีด	ีมคีวาม

มั่นคงเข้มแข็ง	และแบ่งปันองค์ความรู้ความสำาเร็จให้กับชุมชนอื่นๆ	ได้

5.	 เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักในการใช้	ICT	อย่างเหมาะสม	และรู้เท่าทัน

ข้อมูลข่าวสารและความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ในปี	2561	โครงการ	TOT	Young	Club	ได้ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ

ดิจิทัล	(Digital	Economy)	ให้เกิดเป็นรูปธรรม	มุ่งให้เยาวชนได้นำาเทคโนโลยี											

ไปใช้พัฒนาชุมชนให้มีความเข็มแข็งย่ังยืน	สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลตาม

ยุทธศาสตรช์าต	ิ20	ปี	โดยเชือ่มโยงให้เยาวชนในโครงการ	ไดน้ำาเทคโนโลยีไปพัฒนา

ให้กบัท้องถิน่ในพ้ืนท่ีโครงการเน็ตประชารฐัของรฐับาล	ท้ังน้ี	ยังคงอาศยัความรว่มมอื	

จากพนักงาน	ผู้บรหิาร	พันธมิตรท่ีรว่มดำาเนินงาน	อาทิ	องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั	

องค์การบริหารส่วนตำาบล	มหาวิทยาลัย	โรงเรียน	และชุมชน	ร่วมมือกันผลักดัน

ให้การดำาเนินโครงการสำาเร็จลุล่วง	โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือสร้างแหล่งเรียนรู้										

ให้ชมุชนสามารถประยุกตใ์ช	้ICT	ในการยกระดบัคณุภาพชวีติของตนเองและชมุชน

โดยมีทักษะในการประกอบอาชีพ	นำาผลผลิตของชุมชนสู่ระบบการซื้อขายออนไลน์	

e-Commerce	เป็นพ้ืนฐาน	การรู้จักนำาดิจิทัลมาใช้ในการผลิตสื่อและเน้ือหา					

(Content)	เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว	สินค้าชุมชนและวัฒนธรรมชุมชน								

รวมถึงการปูพ้ืนฐานคนรุ่นใหม่	เพ่ือให้ชุมชนสามารถรวมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ

ของชมุชน	โดยใช	้ICT	เป็นตัวขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ	สงัคม	วฒันธรรม	การท่องเท่ียว	

และการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
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	 •	กิจกรรม	SHOWCASE	ชมุชนในพ้ืนท่ีภาคใต	้ไดจั้ดกจิกรรมป่ันจักรยานเขาสก	จ.สรุาษฎรธ์านี	โดยนำารายไดจ้ากการ

จัดกิจกรรมป่ันจักรยานเขาสก	จ.สรุาษฎรธ์านี	นำามาจัดซือ้เครือ่งคอมพิวเตอรม์อบให้กบัโรงเรยีนในพ้ืนท่ีภาคใต	้จำานวน	32	เครือ่ง

 

	 •	กิจกรรม	“น่ังเรือ	ชมวัด				

เที่ยวตลาด	ดูควาย	สร้างสรรค์	ICT”	

ณ	ชุมชนตลาดสามชุก	จ.สุพรรณบุรี	

เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ	การท่องเท่ียว	

วิถีชุมชน	ให้เกิดความยั่งยืน	
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	 •	กิจกรรม	“One	Day	Trip	“ป่ะ...มาแอ่วลำาปางกันเน้อ”	จ.ลำาปาง	กิจกรรมแนะนำาแหล่งท่องเท่ียวใน	จ.ลำาปาง									

ด้วยการชวนกันมานั่งรถราง	ชมเมืองเก่า	วัฒนธรรมล้านนา	ไหว้พระธาตุและพระวิหารวัดวา	อ่ิมกาดมั่ว	ผ่อละอ่อน												

ฟ้อนรำา-ตีกลองปูจา	แล้วน่ังรถม้าชมเมือง	เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนและชุมชนในการนำาเทคโนโลยีนวัตกรรมและ						

การสร้างสรรค์มาพัฒนาเศรษฐกิจขยายฐานตลาดสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่าน	e-Commerce	เป็นพลังประชารัฐเพ่ือไปสู่

เป้าหมายนโยบายประเทศไทย	4.0	

 

 

	 ทีโอที	มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสร้างสรรค์และสนับสนุน/สร้างชุมชนให้ย่ังยืน	ซึ่ง	ทีโอที									

ได้กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินงานของปี	2561	ดังนี้

1.	 เพื่อดำาเนินงานต่อยอดและรักษาชุมชนเดิม	จำานวน	48	ชุมชน	ให้ยั่งยืน

2.	 เพื่อขยายผลการดำาเนินงานโครงการ	โดยเพิ่มชุมชน	จำานวน	11	ชุมชน	

3.	 เพ่ือนำา	Core	Competency	หลักขององค์กรมาเชื่อมต่อการดำาเนินงานโครงการ	TOT	Young	Club	เพ่ือให้

เยาวชนและชุมชน	สามารถนำาความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้าน	ICT	และสื่อออนไลน์	(Social	Media)	ไปใช้อย่าง

สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

4.	 เพื่อยกระดับชุมชนในโครงการ	TOT	Young	Club	สู่การเป็นชุมชน	ICT	ด้วยการใช้บริการ	TYC	e-Commerce	

ซึ่งชุมชนสามารถนำาข้อมูลสินค้าจัดทำาให้เป็นระบบ	เพ่ือเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับชุมชน	และสร้างชุมชน									

ให้แข็งแรง	

5.	 เพ่ือสรา้งมลูคา่เพ่ิมทางเศรษฐกจิ	Social	Commerce	สรา้งรายไดใ้ห้เกดิแกช่มุชน	TOT	Young	Club	ผ่านระบบ	

TYC	e-Commerce

6.	 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ	ทีโอที	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7.	 เพื่อดำาเนินงานโครงการ	TOT	Young	Club	ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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		 ทีโอที	ได้ดำาเนินกิจกรรมในโครงการ	TOT	Young	Club	พร้อมผลงานของชุมชนในโครงการทั้ง	59	ชุมชน	ทั่วประเทศ	

ตั้งแต่	พ.ศ.	2556	-	2561	ประกอบด้วย

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

	ชุมชนบ้านบางเพรียง	 ชุมชนสามชุก	 ชุมชนคลองลัดมะยม	 ชุมชนถนนคนเดิน	 ชุมชนบางน้ำาผึ้ง	 ชุมชนสองฝั่งคลอง

	 จ.สมุทรปราการ	 จ.สุพรรณบุรี	 จ.กรุงเทพมหานคร	 ปากแพรก	 จ.สมุทรปราการ	 หนองบัว-เสม็ดงาม

	 	 	 	 จ.กาญจนบุรี	 	 จ.จันทบุรี

	ชุมชนบ้านรางไม้แดง-	 ชุมชนบ้านทรายขาว	 ชุมชนสามโคก	 ชุมชนตลาดต้าน้ำา	 ชุมชนถ้ำารงค์	 ชุมชนหนองมะแซว

	 สวนผึ้ง	จ.ราชบุรี	 จ.ปัตตานี	 จ.ปทุมธานี	 โบราณ	จ.สระบุรี	 จ.เพชรบุรี	 จ.ร้อยเอ็ด

 

 

	 ชุมชนบ้านโพ	 ชุมชนตะปอเยาะ	 ชุมชนแม่กลอง	 ชุมชนบ้านม่วง	 ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะ	 ชุมชนบ้านน้ำาเชี่ยว

	จ.พระนครศรีอยุธยา	 จ.นราธิวาส	 จ.สมุทรสงคราม	 จ.หนองคาย	 สิงห์บุรี	จ.สิงห์บุรี	 จ.ตราด

 

	 ชุมชนบ้านสำาราญ	 	 ชุมชนเขาพระงาม	 ชุมชนตรำาดม	 ชุมชนเทศบาล	 ชุมชนบางเจ้าฉ่า

	 จ.ขอนแก่น	 	 จ.ลพบุรี	 จ.สุรินทร์	 เรณูนคร	จ.นครพนม	 จ.อ่างทอง

 

	 ชุมชนกุดชุมแสง		 	 ชุมชนโคกเมือง	 ชุมเทศบาลตำาบล	 ชุมชนน้ำาเกลี้ยง	 ชุมชนราษฎร์นิยม

	 จ.ชัยภูมิ	 	 จ.บุรีรัมย์	 อุโมงค์	จ.ลำาพูน	 จ.ศรีสะเกษ	 จ.นนทบุรี

	 ชุมชนเทศบาล	4		 	 ชุมชนสันโค้งน้อย	 ชุมชนบ้านนาต้นจั่น	 ชุมชนเทศบาลตำาบล	 ชุมชนโรงเรียน

	 เทศบาล	จ.ลำาปาง	 	 จ.เชียงราย	 จ.สุโขทัย	 ป่าป้อง	จ.เชียงใหม่	 เมืองแพร่	จ.แพร่

 

 

	 ชุมชนบ้านกร่าง		 	 ชุมชนเกาะลอย	 ชุมชนบ้านป่าพน	 ชุมชนอำาเภอลับแล	 ชุมชนบ้านกะไหล

	 จ.พิษณุโลก	 	 จ.เชียงราย	 จ.สตูล	 จ.อุตรดิตถ์	 จ.พังงา

 

	 ชุมชนเกาะบูโหลน		 	 ชุมชนลำาพะยา	 ชุมชนนาโยงเหนือ	 ชุมชนพนางตุง-	 ชุมชนเกาะยอ

	 จ.สตูล	 	 จ.ยะลา	 จ.ตรัง	 ทะเลน้อย	จ.พัทลุง	 จ.สงขลา
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 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

	 ชุมชนบ้านคีรีวง		 	 ชุมชนสุราษฎร์	 ชุมชนบ้านชุมโค	 ชุมชนกะเปอร์	 ชุมชนบ้านห้วยมงคล

	 จ.นครศรีธรรมราช	 	 จ.สุราษฎร์ธานี	 จ.ชุมพร	 จ.ระนอง	 จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

	ชุมชนหินตั้ง-บ้านดง		 	 ชุมชนตลาดบ้านใหม่	 ชุมชนบ้านสำาราญ	 ชุมชนบ้านดงกระทง	 ชุมชนเขาค้อ

	 จ.นครนายก	 	 จ.ฉะเชิงเทรา	 จ.ขอนแก่น	 ยาม	จ.ปราจีนบุรี	 จ.เพชรบูรณ์

 

	 ชุมชนบ้านช่อง	 	 ชุมชนอ่างศิลา	 ชุมชนเกาะสีชัง	 ชุมชนบ้านเกาะหวาย	 ชุมชนบ้านเกษม

	 แสมสาร	จ.ชลบุรี	 	 จ.ชลบุรี	 จ.ชลบุรี	 จ.นครนายก	 จ.อุบลราชธานี

	 	 	 	 	 ชุมชนมาบตาพุด	

	 	 	 	 	 จ.ระยอง

	 เยาวชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ	TOT	Young	Club	จำานวน	3,657	คน	มีเยาวชนและประชาชนที่สนใจเข้าชม	

Facebook	ของชุมชน	ทั้ง	59	แห่ง	โดยมียอดกด	Like	จำานวน	66,983	Like	การดำาเนินโครงการ	TOT	Young	Club											

มีเป้าหมายให้เยาวชนในท้องถิ่นสามารถนำาความรู้ด้าน	ICT	และสื่อสังคมออนไลน์	(Social	Media)	ไปใช้อย่างสร้างสรรค์	

และมคีณุธรรมจรยิธรรม	สามารถแสดงศกัยภาพของตวัเองในการใช	้ICT	และสือ่สงัคมออนไลน์	(Social	Media)	เพ่ือพัฒนา

ชุมชนด้านเศรษฐกิจ	การท่องเที่ยว	และวัฒนธรรม	โดยสร้างเครือข่ายเยาวชนทั่วประเทศให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ความรู้	แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและชุมชนของตนเอง	เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง	และยั่งยืน	

 กระบวนการทำางานที่สำาคัญ

1.	 กิจกรรมอบรมให้ความรูโ้ดย	ทีโอที	รว่มกบัโรงเรยีน	มหาวทิยาลยัในท้องถิน่จัดการอบรมการใช	้ICT	เพ่ือชว่ยเหลอื

ชุมชน	โดยอบรมให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ	การตกแต่งภาพ	การถ่ายทำาและตัดต่อวิดีโอ	การทำาสื่อออนไลน์								

การใช้	Social	Media	เช่น	Facebook	Youtube	และ	TOT	e-Commerce	โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อส่งเสริม

และประชาสัมพันธ์ชุมชนอย่างเป็นระบบ

2.	 กิจกรรมนำาไปปฏิบัติ	จัดตั้งทีมสมาชิก	TOT	Young	Club	นำาความรู้	IT	ช่วยเหลือชุมชน	การจัดตั้งกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเพ่ือรบัผิดชอบงานจัดทำาขอ้มลูสนิคา้ชมุชนนำาเสนอผ่าน	Social	Media	ผ่านระบบรา้นค้าออนไลนส์ำาเรจ็รปู	

(TOT	e-Commerce)	Facebook	Youtube	และ	Website

3.	 สรา้งความย่ังยืนให้ชมุชน	โดยการให้เยาวชนนำาเสนอผลงานโครงการให้กบัสว่นราชการในท้องถิน่ไดร้บัทราบ	และ

ให้ความรว่มมอืกับกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม	ในการอบรมศนูย์การเรยีนรู	้ICT	ชมุชน	ในการขบัเคลือ่น 

Digital	Economy	

4.	 กจิกรรมประเมนิผลการดำาเนินงาน	โดยการสรา้งสือ่	Multimedia	สูโ่ลก	Online	โดยผ่านชอ่งทาง	Facebook	Youtube 

และ	Website	โดยวัดจากจำานวนผู้เข้ามาเยี่ยมชมในสื่อต่างๆ	และมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทาง	Online
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 ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

	 ความสามารถของเด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมโครงการ	TOT	Young	Club	มีผลงานออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	ได้แก่	

ข้อมูลของชุมชนใน	Facebook	โดยมีคนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ	ของชุมชนจำานวนกว่า	66,983	Like	มีคลิปวิดีโอบน	Youtube	

ท่ีแนะนำาแหลง่ท่องเท่ียว	สนิคา้หัตถกรรมของท้องถิน่และวฒันธรรมของชมุชน	และเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มลูของชมุชนท้ังสิน้	

59	เว็บไซต์	รายได้ด้านการค้าผ่านระบบ	TYC	e-Commerce	เป็นเงิน	2,333,680	บาท	

          

 ความตั้งใจของ	ทีโอที	ที่จะทำาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 ทีโอที	ได้เข้าดำาเนินงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด	และผลงานที่เด็กและเยาวชนร่วมกันทำาการขายสินค้าและการท่องเที่ยว	

ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้น	โดยการจัดอบรมเพิ่มเติมในการพัฒนาความรู้	การทำาเนื้อหาที่น่าสนใจให้กับ	Facebook	

Page	ของชุมชน	และการนำา	Application	เกี่ยวกับระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่าน	Social	Network	และสร้างชุมชนให้เป็น

เยาวชนต้นกล้าประชารัฐ	เป็นต้น

	 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	

	 ทีโอที	ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี	2559	โดยการริเริ่ม									

ของสำานักงาน	พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	ที่มุ่งเน้นการปฏิรูป

การศึกษา	โดยให้องค์กรภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนท่ัวไป	ได้มีโอกาสร่วม

จัดการศึกษาให้มคีณุภาพและท่ัวถงึ	เพ่ือให้เยาวชนไทยไดร้บัโอกาสและมคีวามพรอ้มในการเขา้สูส่งัคมปัจจุบันท่ีมกีารแขง่ขนัสงู	

และมีความท้าทายในทุกมิติ	โดย	ทีโอที	ได้เข้าร่วมโครงการ	โดยดำาเนินการตามวัตถุประสงค์หลัก	ประกอบด้วย

1.	 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่เหมาะสม

2.	 เพื่อให้นักเรียนมีหลักโภชนาการที่ดี

3.	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพอนามัยให้แก่นักเรียน

4.	 เพื่อยกระดับทางวิชาการโดยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

5.	 เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน

	 การดำาเนินงานโครงการ	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ประกอบด้วย

 ส่วนที่	1	การพัฒนา/ปรับปรุงโรงเรียน	อาทิ	การทาสีอาคารเรียน	การปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารเรียน	การจัดปรับปรุง	

ห้องสมุด	การปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์	การจัดหาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	โต๊ะ	เก้าอ้ี	และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ										

และระบบอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน	การปรับปรุงโรงอาหาร	จัดทำาจุดล้างมือ	ล้างภาชนะ	และจัดทำารั้วกั้นรอบโรงอาหาร									

รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนให้กับโรงเรียน	โดยการจัดหาแม่พันธุ์ไก่ไข่	สุกร	ปลา	พร้อมทั้งจัดทำาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	

จัดทำาแปลงผัก	สวนเกษตร	พืชผักสวนครัว	เพื่อเปน็แหล่งอาหารกลางวันให้กบัเยาวชนในโรงเรยีนไดม้ีสุขอนามยัทีส่มบรูณ์แขง็แรง

 ส่วนท่ี	2	การจัดพิธีส่งมอบโครงการ	โดย	พลอากาศเอก	ประจิน	จ่ันตอง	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ									

กระทรวงยุติธรรม	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ	โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้บริหารส่วนราชการ	โรงเรียน	พร้อมผู้บริหาร	ทีโอที	ผู้อำานวยการโรงเรียน	อาจารย์	นักเรียน	

ผู้ปกครอง	และประชาชน	เขา้รว่มงาน	โดยมีกจิกรรมสนัทนาการ	การจัดเลีย้งอาหารกลางวนั	อาหารวา่ง	แกค่รแูละนักเรยีน

ในโรงเรียน	พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา	อุปกรณ์กีฬา	และของใช้ท่ีจำาเป็น	อาทิ	จักรยาน	ท่ีนอนสำาหรับเด็กอนุบาล												

การมอบทุนการศึกษา	พร้อมทั้งนำาชมสถานที่ที่ดำาเนินการปรับปรุง/พัฒนา	ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
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 ผลการดำาเนินโครงการที่ผ่านมา	

 ปี 2559 ปี 2560

 โรงเรียนบ้านห้วยขม	ตำาบลแม่ยาว	 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร	ตำาบลนาขมิ้น
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	 อำาเภอโพนสวรรค์	จังหวัดนครพนม
 

 

 

 

 การดำาเนินงานในปี	2561

	 ทีโอที	ได้ดำาเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่	3	โดยรับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา	พิจารณาคัดเลือกโรงเรียน

บ้านป่ากล้วย	อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา	โรงเรียนเปิดทำาการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่	6	

มีนักเรียนและครูรวมท้ังสิ้น	148	คน	เด็กนักเรียนมีฐานะยากจน	ทีโอที	ได้ดำาเนินการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์															

โดยการปรับฝ้าเพดาน	ทาสี	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	โต๊ะ	เก้าอี้	จำานวน	16	ชุด	พร้อมติดตั้ง

ระบบอินเทอร์เน็ต	เดินสายไฟ	ปรับปรุงห้องสมุด	ปรับปรุงโรงอาหาร	โดยการจัดทำารั้วกั้นรอบโรงอาหาร	จัดสร้างจุดล้างมือ	

จุดล้างจาน	ให้กับนักเรียน	การปรับปรุงอาคารเรียนโดยจัดทำาที่กันแดด	กันฝน	จัดทำาที่นั่งพักสำาหรับนักเรียน	จัดหาที่นอน

สำาหรับเด็กอนุบาล	ปรับปรุงรถรับส่งนักเรียน	เนื่องจากที่พักของนักเรียนและโรงเรียนอยู่ห่างไกล	ปรับปรุงภูมิทัศน์	และจัด

ทำาโรงเรอืนเลีย้งไกไ่ข	่และจัดทำาสวนเกษตร	เพ่ือเป็นการสง่เสรมิดา้นโภชนาการท่ีดใีห้กับนกัเรยีนไดมี้ผักไวร้บัประทาน	สำาหรบั

ในวันจัดพิธีส่งมอบโครงการ	ทีโอที	ได้มอบจักรยาน	ที่นอนสำาหรับเด็กอนุบาล	เสื้อผ้าไทย	(ชุดม่อฮ่อม)	สำาหรับให้นักเรียน

ใส่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	อุปกรณ์การศึกษา	อุปกรณ์กีฬา	อาทิ	โต๊ะปิงปอง	ลูกฟุตบอล	เพื่อให้เยาวชนได้ออกกำาลังกาย	

เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง	
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	 นอกจากน้ี	ทีโอที	ยังไดส้นบัสนุนระบบอินเทอรเ์น็ต	ให้กบัโรงเรยีนวดัเขาฝา	จังหวดันครสวรรค	์ซึง่เป็นอีกหน่ึงโรงเรยีน

ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส	ประจำาปี	2561	เพิ่มเติมอีก	1	แห่ง	ด้วย

 

	 โครงการสนับสนุนระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย	(Wi-Fi)	ให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ	

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

	 ในปี	2561	ทีโอที	สนับสนุนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	Wi-Fi	ให้กับโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ						

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีซึง่กระทรวงยตุธิรรมไดด้ำาเนนิการจดัทำา	

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	จำานวน	77	แห่งทั่วประเทศ	ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้ขอความอนุเคราะห์จาก	ทีโอที	ในการ

สนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	ในโรงเรียน	จำานวน	24	แห่ง	ซึ่งไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้										

ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	

	 ทีโอท	ีซึ่งดำาเนินงานด้านความรับผดิชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสนับสนุน

ด้านการศึกษา	โดยหน่ึงในภารกิจหลักของการดำาเนินงานด้าน	CSR	มุ่งเน้นการดำาเนินงานสนับสนุนด้านการศึกษา																	

ทีโอที	จึงร่วมสนับสนุนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต	Wi-Fi	โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย	12	รอบบิล	ให้กับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ										

สยามบรมราชกุมารี	จำานวน	24	แห่ง	ท้ังน้ีเพ่ือเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ	ได้มีโอกาส									

ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้	และเพื่อต่อยอดให้ได้มีโอกาสค้นคว้าผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อประโยชน์ด้าน

การศึกษาของเยาวชน	
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	 โรงเรียนที่	ทีโอที	สนับสนุนระบบอินเทอร์น็ต	จำานวน	24	แห่ง

โรงเรียนวัดหนองคัน		 โรงเรียนบ้านยางขาม	 โรงเรียน	ตชด.		 โรงเรียนบ้านน้ำาหมัน

จ.จันทบุรี		 จ.พะเยา		 เฉลิมพระเกียรติ	จ.ยะลา		 จ.อุตรดิตถ์	

โรงเรียนศูนย์	กศน.ต.		 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว	 โรงเรียนบ้านนา	 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา

บ้านเป้า	จ.ชัยภูมิ		 จ.พิษณุโลก		 จ.ระยอง		 จ.อุทัยธานี	

โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ	 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย	 โรงเรียนบ้านหนองบัว	 โรงเรียน	ตชด.	บ้านตาเอ็ม

จ.นครศรีธรรมราช		 จ.เพชรบูรณ์		 จ.สุโขทัย		 จ.อุบลราชธานี	

โรงเรียนแม่จริม		 โรงเรียนบ้านท่าเรือ	 โรงเรียนเคียนชาพิทยาคม	 โรงเรียนนครหลวง

จ.น่าน	 จ.ภูเก็ต	 จ.สุราษฎร์ธานี		 จ.อยุธยา

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี		 โรงเรียนมิตรภาพ	 โรงเรียนโคกม่วงประชา	 โรงเรียนห้องสอนศึกษา

จ.ปราจีนบุรี		 จ.มหาสารคาม		 สวรรค์	จ.หนองบัวลำาภู		 จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียน	ตชด.	พีระยา	 โรงเรียนบ้านสามขา	 โรงเรียนชุมชนวัดศีล	 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพลีย

นุเคราะห์	4	จ.ปัตตานี		 มิตรภาพ	3	จ.มุกดาหาร		 ขันธาราม	จ.อ่างทอง		 มิตรภาพที่	138	จ.อุดรธานี

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม
	 ทีโอที	ให้การสนับสนุนการพัฒนาและมอบเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคมท้ังในด้านการศึกษา	ด้านการสาธารณสุข									

และด้านศาสนา	ดังนี้

 ด้านการศึกษา

•	สนับสนุนโครงการทุนการศึกษาให้แก่โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม												

โอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	แก่เยาวชนที่มีฐานะยากจน	(ศ.ท.ม.)	จำานวน	300,000	บาท

•	สนับสนุนโครงการ	ชดุน้ี	ทีโอที	จัดให้	เนือ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน	โดย	ทีโอที	จัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร	์

พร้อมเดินสายระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่	โรงเรียนวัดบางคนทีใน	(วามโกประชานุกูล)	จ.สมุทรสงคราม	พร้อมมอบทุน

อาหารกลางวัน	จำานวน	10,000	บาท
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• สนับสนุนโครงการสง่เสรมิและพัฒนาการศกึษาระบบทางไกลฯ	สำาหรบัผู้ดอ้ยโอกาสทางการศกึษา	ตามนโยบายภาครฐั	

ท่ีตอ้งการให้ผู้ท่ีอยู่อาศยัชายขอบประเทศและถิน่ทุรกนัดารไดม้โีอกาสเขา้ถงึการศกึษาโดยท่ัวถงึ	จำานวน	4,000	บาท	

•	สนับสนุนและช่วยเหลือหมู่บ้าน	โรงเรียนในพื้นที่ชายขอบ	(Zone	C+)	จ.แม่ฮ่องสอน	ในโอกาสที่ตรวจติดตามงาน

โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	จำานวน	30,000	บาท	

 ด้านการสาธารณสุข

•	สนับสนุน	“เข็มวันอานันทมหิดล”	ให้แก่คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จำานวน	3,000	บาท

•	สนับสนุนสมทบมูลนิธิธรรมรักษ์	วัดพระบาทน้ำาพุ	อำาเภอเมือง	จังหวัดลพบุรี	เพ่ือสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์											

และเด็กกำาพร้า	จำานวน	100,000	บาท

•	บริจาคการกุศลให้แก่โรงพยาบาลศิริราช	เนื่องในวันมหิดล	จำานวน	250,000	บาท	

•	สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล	ให้กับโรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี	จำานวน	30,000	บาท

 ด้านศาสนา

•	สนับสนุนทุนทอดผ้าป่าวัดวชิรธรรมมาวาส	(วัดเฉลิมพระเกียรติ	ร.4)	จำานวน	200,000	บาท

•	สมทบกฐนิวดัรายทาง	ณ	วดัจุฬามณ	ีอำาเภออัมพวา	จังหวดัสมทุรสงคราม	เน่ืองในพิธีถวายผ้าพระกฐนิพระราชทาน	

ทีโอที	ประจำาปี	จำานวน	1,872,285	บาท

•	สมทบงานการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ประจำาปี	2561	จำานวน	

79,100	บาท
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การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้

�	ส่งมอบของขวัญเพื่อให้เด็กและเยาวชน	จากโรงเรียน	ชุมชน	ชมรม	และส่วนงานต่างๆ	ที่จัดกิจกรรมให้กับเยาวชน

 

 

 

 

�	จัดกิจกรรมสันทนาการและจัดเลี้ยงอาหารว่าง	เบอร์เกอร์	โดนัท	เครื่องดื่ม	ให้กับเยาวชนจำานวน	150	คน	จาก									

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง	(บ้านราชาวดีหญิง)	อำาเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี
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�	นำาเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด	รวม	90	คน	ไปทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้	ประสบการณ์	

มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการเล่น	โดยมีสถานการณ์จำาลองด้วยการทดลองทำาอาชีพต่างๆ	เพื่อให้เยาวชน

มีจินตนาการเกี่ยวกับอาชีพในอนาคต	ณ	คิดส์ซาเนีย	ศูนย์การค้าสยามพารากอน	กรุงเทพฯ

�	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ร่วมกับ	บริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จำากัด	(ธพส.)	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ												

ณ	ลานเอนกประสงค์	ชั้น	2	อาคารรัฐประศาสนภักดี	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

   

�	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ณ	ทำาเนียบรัฐบาล	
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นวัตกรรมของเรา
(Our Innovation)

แนวทางการสร้างการเติบโต
ด้วยนวัตกรรม
	 ทีโอที	เน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และย่ังยืน										

ดว้ยการสรา้งความเขม้แขง็จากภายใน	ไดจั้ดต้ังหน่วยงานวจัิย

และพัฒนาภายใตช้ือ่	“สถาบันนวตักรรม	ทีโอที”	เพ่ือตอบสนอง	

ภาครฐัท่ีให้บรกิารประชาชนอย่างพอเพียงนำาสูค่วามเสมอภาค	

ความย่ังยืนด้วยการให้บริการจริงใจของ	ทีโอที	ตามนโยบาย

รัฐบาลท่ีจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ	ในการยกระดับ

คุณภาพชีวิตคนไทย	คุณภาพสังคม	และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรม	

	 	สถาบันนวตักรรม	ทีโอที	ให้บรกิารงานสอบเทียบ

เครือ่งมือและงานบรกิารทดสอบ	ตรวจสอบทางเทคนิค

ของอุปกรณโ์ทรคมนาคมมากมาย	อาทิ	ห้องปฏิบัติการ

สำาหรับบริการงานสอบเทียบด้วยห้องปฏิบัติการ								

สอบเทียบท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	

17025	:	2005	และการให้บริการตรวจสอบทดสอบ			

ทางเทคนิคของอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคม	ตลอดจน

ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดต่างๆ								

ซึ่งเปิดบริการแก่หน่วยงานและบริษัทอื่นๆ

TOT Smart Q

Optical Alarm Monitor

FRSS OFC

In-house FTTx Pigtail

Software Solutions

Digital Community

Digital SMEs

TOT AI ChatbotSolar Energy

Innovation

Thailand

4.0

DIGITAL
ECONOMY
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การดำาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา ในปี 2561 แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย
1.	 นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนกิจการของ	ทีโอที

2.	 นวัตกรรมเพื่อเชิงพาณิชย์

3.	 นวัตกรรมเพื่อความมั่นคง

4.	 นวัตกรรมเพื่อสังคมและประโยชน์สาธารณะ

การส่งเสริมและสนับสนุน
การวิจัย พัฒนา และ
นวัตกรรม
1.	 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและ

พัฒนา	เพ่ือเป็นการสนับสนุน				

ให้ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ให้เป็น

รูปธรรมอย่างเต็มที่

2.	 การดำาเนินย่ืนคำาขอเป็นผู้รบัทำาการวจัิยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพ่ือขอรับสิทธิ

ประโยชน์ตามมาตรการยกเวน้ภาษจีากกรมสรรพากร	

และได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้รับทำาการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	(ฉบับที่	1)	ลงวันที่	22	

เมษายน	พ.ศ.	2559	ลำาดับท่ี	“516	สถาบันนวัตกรรม											

ทีโอที”	ประกาศ	ณ	วันที่	7	มีนาคม	พ.ศ.	2561

3.	 การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา	โดยเป็น

ศูนย์กลางดำาเนินงานในการย่ืนจดสิทธิบัตร	การจดแจ้งลิขสิทธิ์	

และอนุสิทธิบัตร

4.	 การสง่เสรมิสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์ผลงานวจัิยและนวตักรรม	และ

การร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์

WE HAVE A
GREAT IDEA!

WORK
TOGETHER

FIND THE
CONTRACTOR

GATHER THE
DREAMTEAM
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ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบบ USO Project Management

	 ระบบ	USO	Project	Management	ระบบบริหารงานโครงการศูนย์อินเทอร์เน็ตชายขอบ	ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้เป็น

เครื่องมือสำาหรับติดตาม	ควบคุม	กำากับ	ดูแล	การปฏิบัติงานของผู้ดูแลศูนย์	รวมไปถึงการบริหารจัดการอุปกรณ์	และ

ทรัพย์สินของศูนย์	USO	Net	โดยพัฒนาแล้วเสร็จในส่วนของการใช้งานระบบของผู้ดูแลศูนย์	USO	Net	ตามความต้องการ

ของเจ้าของงาน	

 

ภาพแสดง องค์ประกอบของระบบ Flow การทำางานของระบบ USO Project Management ดังนี้

 

  

พนักงาน
TOT

ผูดูแล
ศูนย USO

ประจำ

ผูดูแล
ศูนย USO
ชั่วคราว

WEB
SERVER

USER

ดูรายงาน

ดูรายงาน

ดูรายงาน

ดูรายงาน
บันทึกการสงวัสดุ

ดูรายงาน

ดูรายงาน

เพิ่มบัญชีผูใชงาน
เพิ่มผูดูแลประจำศูนย

ลงเวลาปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คความพรอมประจำวัน

เพิ่ม/ลบ/แกไข
แจง
บันทึกการซอม

ขอเบิกวัสดุ

แนบเอกสาร

บันทึกขอมูลการใชบริการ

ADMIN
USER

เวลาปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คความพรอม
ประจำวัน

จัดการอุปกรณ

จัดการวัสดุสิ้นเปลือง

เอกสารงานที่เกี่ยวของ

ผูใชบริการ

จัดการบัญชีผูใช
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BESTAWARD

รางวัลนวัตกรรม

1.	 รางวัลการประกวดรัฐวิสาหกิจดีเด่น	(SOE	Award)	ประจำาปี	2561	ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น	จากผลงาน						

“อุปกรณ์ข่ายสายใยแก้วนำาแสงส่วนปลายทางรองรับบริการบรอดแบนด์”	โดย	สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	

 

2.	 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น	ประจำาปี	2561	รางวัลประกาศเกียรติคุณ	ผลงาน	“ระบบสารสนเทศ	ทีโอที	กับ									

โรงเรียนไอที”	โดย	สำานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

3.	 รางวัลเหรียญทอง	จากการประกวดของ	China	Association	of	Inventions	“The	10th	International	Exhibition									

of	Inventions	&	3rd	World	Invention	and	Innovation	Forum	เรื่อง	แก้ปัญหาโครงข่าย	ODN	ปลายทางของ										

ระบบ	FTTx	ด้วยอุปกรณ์	OFTK	(Optical	Fiber	Termination	Kit)	และรางวัล	Outstanding	Award	จาก	Citizen	

Innovation	from	Singapore

4.	 รางวัลเหรียญเงิน	จากการประกวดของ	China	Association	of	Inventions	“The	10th	International	Exhibition	of	

Inventions	&	3rd	World	Invention	and	Innovation	Forum	เรื่อง	“Passive	Mux	Services”
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นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม    
	 พลงังานแสงอาทิตย์เปรยีบดงัแหลง่พลงังานท่ีไม่มวีนัหมด	และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆ	จึงถือไดว้า่เป็นพลงังานสะอาด	

และย่ังยืนอย่างแท้จริง	และเป็นหน่ึงในพลังงานทดแทนท่ีสามารถนำามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้	ทีโอที	ซึ่งมีงานวิจัย											

และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Eco	Innovation)	ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสร้างความมั่นคงด้าน

พลงังานไฟฟ้า	เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพในการใชพ้ลงังาน	และเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ของการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของหน่วยงาน	

อีกท้ังสนับสนุนต่อนโยบายภาครฐั	ในการสง่เสรมิการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานทางเลอืก	เพ่ือแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานของ

ประเทศ	ก่อนขยายผลไปสู่หน่วยงานต่างๆ	ภายใน	ทีโอที	ต่อไป	จึงได้ริเริ่มจัดทำาโครงการงานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพ	Solar	

Energy	ด้วยการนำานวัตกรรมอุปกรณ์ระบบป้องกันผสมผสานกับเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทางเลือก	ติดต้ังร่วมกับ							

ระบบผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์บนหลงัคาอาคารแบบชนิด	Grid	connect	solar	rooftop	คอืการนำาแสงอาทิตย์มาผลติ	

เป็นพลังงานไฟฟ้า	โดยมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	cell)	เป็นตัวรับแสงแดด	แล้วเปลี่ยนให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง	(DC)	

ผ่านอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า	(Inverter)	ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ	(AC)	แล้วจึงนำาไปใช้งาน	โดยการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมนี้	ใช้วัสดุ/อุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์	และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มีเป้าหมายดังนี้

		 1.	 สนับสนุนนโยบายของรัฐด้านพลังงาน	และช่วยลดภาวะโลกร้อน

		 2.	 ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าขององค์กร	จากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	

		 3.	 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(Eco	Innovation)	

		 4.	 ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการใช้พลังงาน	โดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์

 

ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	อาคาร	1	และ	3	สถาบันนวัตกรรม	ทีโอที

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ/ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
		 การดำาเนินงานด้านนวัตกรรม	จะมีตัวชี้วัดเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม	นำาไปสนับสนุนการให้บริการ								

ในการลดค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุน	การสร้างรายได้	เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการขององค์กรรวมถึงการสร้าง												

ชื่อเสียงองค์กรแห่งนวัตกรรม	และเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเป็นองค์กรที่มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของ	ทีโอที
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	 1.	 แผนงานวิจัย	พัฒนาสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการบริการ	ทีโอที

	 	 เป็นการวัดความสามารถในการสร้างแผนงานวิจัย	

สร้างนวัตกรรม	สร้างโซลูชั่น	สร้างรูปแบบการบริการ											

(Platform)	โดยวดัความสำาเรจ็ของการดำาเนินงานตามขัน้ตอน

ของแผน	ทั้งนี้ในปี	2561	สามารถดำาเนินการสำาเร็จตามแผนงาน	

100%	ทั้ง	4	แผนงานคือ

•	 แผนงานวิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้าน

โครงข่ายอุปกรณ์ปลายทาง

•	 แผนงานวจัิยและพัฒนาเครือ่งมอื/อุปกรณโ์ทรคมนาคม

•	 แผนงานวจัิยและพัฒนาเครือ่งมือและอุปกรณด์า้น

อุปกรณ์ตอนนอก

•	 แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบด้านโครงข่ายอุปกรณ์ปลายทาง

	 2.	 ความสำาเร็จในการผลักดันนวัตกรรมจากผลงานวิจัยไปใช้งานจริง	ขยายผล	และต่อยอด 

	 	 เป็นการวัดความสามารถในการผลักดันนวัตกรรมวิจัยจากผลงานของ	ทีโอที	ไปใช้งานจริง	หรือใช้ในเชิงพาณิชย์	

ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้	จำานวน	6	ผลงาน	ดังนี้

•	 เครื่องมือสนับสนุนการติดตั้งและตรวจแก้บริการ	FTTx

•	 เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ

•	 อุปกรณ์	Passive	Mux	Service

•	 อุปกรณ์	Reporting	Power	Alarm	System	(RPAS)

•	 ระบบแสดงบัญชีกำากับใบแจ้งหนี้พิเศษผ่านทาง	Web	e-Special	Bill

•	 ระบบ	TOT	Young	Club

	 3.	 จำานวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ยื่นคำาขอรับความคุ้มครอง

	 	 เป็นการวัดความสามารถในการดำาเนินการจัดทำาเอกสารเพ่ือขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	โดยนำา									

องค์ความรู้ในการวิจัย	พัฒนาและสร้างนวัตกรรม	ซึ่งสามารถดำาเนินงานตามเป้าหมาย	จำานวน	10	ผลงาน	ดังนี้

•	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	“ตู้รับชำาระ	TOT	MA-Pay”

•	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	“ตู้กดจ่ายบัตรคิวอัตโนมัติ”

•	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	“อุปกรณ์	Outdoor	Enclosure	ระบบปิด”

•	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	“อุปกรณ์รวมแสงแบบไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายพลังงาน”

•	 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	“อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำาหรับใช้งานกับ	UPS	คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร”

•	 ลิขสิทธ์ิวรรณกรรม	“โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างหน้าจอแสดงผลสัมผัสแบบอ่านค่าประจุกับผู้ใช้งานสำาหรับ										

ตู้รับชำาระ	TOT	MA-Pay”

• ลขิสทิธ์ิวรรณกรรม	“โปรแกรมฝังตัว	ระบบจัดลำาดบัควิอัตโนมติั	ดา้นฟรอน-เอ็น	(TOT	Smart	Queue	Front-end)”

•	 ลิขสิทธิ์วรรณกรรม	“โปรแกรมระบบซอฟท์แวร์	Consolidate	Bill	TT&T”

•	 ลิขสิทธิ์วรรณกรรม	“โปรแกรมระบบซอฟท์แวร์	TYC	e-Commerce”

•	 ลิขสิทธิ์วรรณกรรม	“โปรแกรมระบบซอฟท์แวร์	iService	Excellent”

INNOVATION

PLATFORM

NEW APP AWARD

NEW TECHNOLOGY
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ดัชนีข้อมูลตามกรอบการรายงาน GRI
GRI Content Index

GRI Report Self-Declaration :
	 TOT	2018	Sustainability	Report	was	prepared	

based	on	the	GRI	G4.0	Guidelines.	This	report	is	a	

self-declared	C	level	report	according	TOT	the	GRI	

application	level	check.

1. กลยุทธ์และการวิเคราะห์

 Strategy and Analysis

	 1.1	 ถ้อยแถลงจากผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดขององค์กร  �	 14	-	17	 1	-	2

		 	 Statement	from	the	most	senior		 	 	 	 3	-	5

	 	 decision-maker	of	the	Organization		

	 1.2	 รายละเอียดที่สำาคัญและผลกระทบความเสี่ยง  �	 	 5	-	19

	 	 และโอกาส

	 	 Description	of	key	impacts,	risks,	and		 	

	 	 opportunities

Fully	reported	 �
Partially	reported	 V

รายงาน GRI ด้วยตนเอง :
	 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ	ทีโอที	พ.ศ.	2561	

จัดทำาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์	GRI	G4.0	รายงานน้ีเป็น

รายงานระดบั	C	ท่ีประกาศดว้ยตนเองตามการตรวจสอบ

ระดับโปรแกรม	GRI
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2. ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

  Organizational Profile

	 2.1	 ชื่อองค์กร		 	 �	 21	 	5

	 	 Name	of	the	organization		 	

	 2.2	 ตราสินค้า	ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการหลัก	 	 �	 22	-	25,		 8

		 	 Primary	brands,	products,	and/or	services.		 	 	 28	-	29

	 2.3	 โครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร  �	 45	-	59	 16

		 	 Operational	structure	of	the	organization		 	

	 2.4	 ที่ตั้งสำานักงานใหญ่  �	 21	 ปกหลัง

		 	 Location	of	organization’s	headquarters.		 	 	 	 Back	cover

	 2.5	 ประเทศที่องค์กรดำาเนินงาน	  �	 21

		 	 Countries	where	the	organization	operates	 	

	 2.6	 ลักษณะความเป็นเจ้าของและสถานภาพ	 	 �	 	 5	-	7

	 	 ทางกฎหมาย	

	 	 Nature	of	ownership	and	legal	form.		 	

	 2.7	 ตลาดที่ให้บริการ	 	 �	 28	-	37	 13	-	14

	 	 Markets	served		 	

	 2.8	 ขนาดขององค์กรที่จัดทำารายงาน  �	 21	 35

	 	 Scale	of	the	reporting	organization		

	 2.9	 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในเรื่องขนาด  �	 	 20	-	23

	 	 โครงสร้าง	หรือความเป็นเจ้าของในช่วงเวลาของ

	 	 การรายงาน

		 	 Significant	changes	during	the	reporting	

  period	regarding	size,	structure,	or	ownership.	  

	 2.10	 รางวัลที่ได้รับในช่วงเวลาของการรายงาน	 	 �	 26	-	27	 27	-	28

		 	 Awards	received	in	the	reporting	period.	 	 	 	 74
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3. ข้อพิจารณาประกอบตัวรายงาน

 Report Parameters

	 3.1	 ช่วงเวลาของการรายงาน	 	 �	 	 7

		 	 Reporting	period	(e.g.	fiscal/calendar	year)	

	 	 for	information	provided		 	

	 3.2	 วันที่ของรายงานฉบับที่แล้ว	 	 �	 	 10

	 	 Date	of	most	recent	previous	report	(if	any)		 	

	 3.3	 ขอบเขตของการรายงาน	 	 �	 	 7

	 	 	Reporting	cycle	(annual,	biennial,	etc.)		 	

	 3.4	 ช่องทางการติดต่อในกรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับ  �	 	 8

	 	 รายงานหรือเนื้อหาของรายงาน

		 	 Contact	point	for	questions.		 	

	 3.5	 กรรมวิธีกำาหนดเนื้อหารายงาน  �	 	 7	-	8

	 	 Process	for	defining	report	content		 	

	 3.6	 กรอบของรายงาน	 	 �	 	 7	-	8

	 	 Boundary	of	the	report		 	

	 3.7	 การระบุถึงข้อจำากัดของกรอบหรือขอบเขตรายงาน  �	 	 7	-	8

		 	 Any	specific	limitations	on	the	scope	or	

	 	 boundary	of	the	report		 	

	 3.8	 หลักการที่ใช้ในการรายงานสำาหรับกิจการร่วมค้า	  �	 45	-	47	 16	-	20

	 	 สาขา	สถานประกอบการเช่าหน่วยงานภายนอก

	 	 ที่ทำางานให้	และหน่วยงานอื่นของกิจการที่มี

	 	 ผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถ

		 	 ในการเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาและ/หรือ

	 	 ระหว่างองค์กร

		 	 Basis	for	reporting	on	joint	ventures,	

	 	 subsidiaries,	etc.		

	 3.9	 เทคนิคการวัดค่าและฐานในการคำานวณ  �	 	 16	-	20

		 	 Data	measurement	techniques	and	the	

	 	 bases	of	calculations		
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	 3.10	 คำาอธิบายถึงเหตุและผลของการปรับเปลี่ยนข้อมูล  �	 	 ไม่มีการ

	 	 จากที่ได้ชี้แจงไว้ในรายงานฉบับก่อนหน้า	 	 	 	 ปรับเปลี่ยน

		 	 Explanation	of	effect	of	re-statements	of		 	 	 	 ข้อมูล

		 	 information	provided	previously		 	

	 3.11	 การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญในกรอบและ  �	 	 16	-	20

	 	 ขอบเขตการรายงานหรือวิธีการวัดผล

		 	 Significant	changes	in	scope,	boundary,	

		 	 or	measurement	methods		 	

	 3.12	 ตารางระบุหน้าของเนื้อหาในรายงานที่มีการ	 	 �	 	 79	-	90

	 	 เปิดเผยตามมาตรฐาน

		 	 Table	identifying	the	location	of	the	

	 	 Standard	Disclosures	in	the	report		 	

	 3.13	 นโยบายและข้อปฏิบัติด้านการรับประกัน	 	 �	 	 ไม่มีนโยบาย

	 	 แบบรายงานจากหน่วยงานภายนอก	 	 	 	 การรับประกัน

		 	 Policy	and	current	practice	on	seeking		 	 	 	 แบบรายงาน

	 	 external	assurance	for	the	report		 	 	 	 จากหน่วยงาน

	 	 	 	 	 	 	 ภายนอก

4. ธรรมาภิบาล ข้อยึดมั่น และข้อผูกพันร่วม

 Governance, Commitments, and Engagement

	 4.1	 โครงสร้างการกำากับดูแลขององค์กร  �	 49	 3	-	5

		 	 Governance	structure	of	the	organization		 	

	 4.2	 ระบุว่าประธานกรรมการผู้มีอำานาจสูงสุดของ  �	 50	-	51	 3	-	5

	 	 องค์กรดำารงตำาแหน่งผู้บริหารขององค์กร

	 	 Indicate	if	Chair	of	the	board	is	also	an	

	 	 executive	officer		 	

	 4.3	 ระบุจำานวนของกรรมการอิสระและ/หรือมิได้เป็น  �	 51	-	58	 3	-	5

  กรรมการบริหาร

		 	 The	board	members	that	are	independent	

	 	 and/or	non-executive	members		 	
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	 4.4	 ช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นและพนักงานในการเสนอ  �	 	 8

	 	 คำาแนะนำา

		 	 Ways	for	shareholders	and	employees	to	

	 	 provide	recommendations	or	direction		 	

	 4.5	 กระบวนการที่คณะกรรมการสูงสุดใช้กำากับดูแล  �	 	 4	-	5

	 	 เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 	 	 	 10	-	12

		 	 Processes	in	place	for	the	board	to	ensure		 	 	

	 	 conflicts	of	interest	are	avoided

	 4.6	 กระบวนการกำาหนดองค์ประกอบคุณสมบัติและ  �	 	 11	-	12

	 	 ความรู้	ความชำานาญของกรรมการในส่วนงาน

	 	 บริหารสูงสุด

		 	 Process	for	determining	the	qualifications	

	 	 and	expertise	of	the	board		 	

	 4.7	 การปรับปรุงพันธกิจ	หรือค่านิยม	จรรยาบรรณ		 	 �	 	 6

	 	 และหลักการที่มาจากการพัฒนาภายในองค์กร

	 	 อันเกี่ยวเนื่องกับการดำาเนินงาน

	 	 Internally	developed	statements	of	mission	

	 	 or	values,	codes	of	conduct,	&	principles		 	

	 4.8	 ขั้นตอนการดำาเนินงานของคณะกรรมการสูงสุด  �	 	 10	-	11

	 	 ในการกำากับดูแลตามเจตนารมณ์ที่องค์กรระบุไว้

		 	 Procedures	of	the	board	for	overseeing	

	 	 identification	and	management	of	

	 	 performance		 	

	 4.9	 กระบวนการประเมินผลงานการบริหารของ	 	 �	 	 14	-	17

	 	 คณะกรรมการสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

	 	 ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 	 Processes	for	evaluating	the	boards	own

	 	 performance,	particularly	with	respect	to	

	 	 economic,	environmental,	and	social	

	 	 performance.		 	
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	 4.10	 การอธิบายถึงการนำาหลักการหรือแนวทางการ  �	 	 48

	 	 ระแวดระวังด้านสิ่งแวดล้อม	

		 	 Explanation	of	whether	and	how	the	

	 	 precautionary	approach	or	principle	is	

	 	 addressed		 	

	 4.12	 กฎบัตร	หลักการ	หรือความริเริ่มอื่นๆ	ที่จัดทำาขึ้น  �	 	 8	-	9

	 	 จากภายนอกในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม

		 	 Externally	developed	economic,	

	 	 environmental,	and	social	charters,	principles		 	

	 4.13	 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่องค์กรมีข้อผูกพันร่วม	 	 �	 	 18

		 	 List	of	stakeholder	groups	engaged	by	the

		 	 organization		 	

	 4.14	 พื้นฐานในการระบุและเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 �	 	 18

	 	 กับใครที่จะมีส่วนร่วม

		 	 Basis	for	identification	and	selection	of	

	 	 stakeholders	with	whom	to	engage		 	

	 4.15	 แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 	 �	 	 16	-	18

	 	 Approaches	to	stakeholder	engagements		 	

	 4.16	 หัวข้อหลักและข้อกังวลที่ได้รับการเลี้ยงดูผ่านการ	 	 �	 	 18	-	20

	 	 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

		 	 Key	topics	and	concerns	that	have	been	

	 	 raised	through	stakeholder	engagement		 	
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ด้านเศรษฐกิจ

Economic

หมวด ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

Aspects : Economic performance

EC1	 มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงที่ได้สร้างขึ้นและแจกจ่าย		 	 �	 	 38	-	39

	 รวมถึงรายได้ค่าดำาเนินงาน	เงินชดเชยสำาหรับพนักงาน	

	 เงินบริจาค	และเงินลงทุนในชุมชนอื่นๆ	กำาไรสะสม	

	 และเงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุนและรัฐบาล

		 Direct	economic	value	generated	and	

	 distributed		

หมวด ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจทางอ้อม

Aspects : Indirect economic impacts

EC8	 การพัฒนาและผลกระทบของการลงทุนในโครงการ	 	 �	 	 24	-	27

	 พื้นฐาน	และบริการ	ที่จัดสรรขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์

	 เป็นหลัก	โดยผ่านการปฏิบัติงานแบบมีผลตอบแทน

	 เป็นเงิน	เป็นของต่างตอบแทนอื่นๆ	หรือไม่หวัง

	 ผลตอบแทน	

		 Development	and	impact	of	infrastructure	

	 provided	primarily	for	public	benefit		
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ด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental

หมวด พลังงาน

Energy

EN3	 การบริโภคพลังงานทางตรง	ผ่านทางแหล่งพลังงาน	 	 �	 	 52	-	54

	 ปฐมภูมิ

	 Direct	energy	consumption	by	primary	energy

	 source

EN4	 การบริโภคพลังงานทางอ้อมโดยแหล่งปฐมภูมิ	 	 �	 	 52	-	54

	 Indirect	energy	consumption	by	primary	source		 	

EN5	 พลังงานที่สามารถเก็บรักษาได้	เนื่องจากมีการปรับปรุง	 	 �	 	 52	-	54

	 ให้เกิดการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพ

	 Energy	saved	due	to	conservation	and	

	 efficiency	improvements		 	

หมวด น้ำา

Water

EN10	ร้อยละและปริมาณน้ำาทั้งหมด	ที่ถูกนำาไปรีไซเคิล  V	 	 52

	 และนำากลับไปใช้ใหม่

		 Percentage	and	total	volume	of	water	

	 recycled	and	reused		

หมวด สินค้าและบริการ

Products and services

EN26	แผนงานริเริ่มการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ	 	 V	 	 50	-	54

	 สินค้าและบริการรวมถึงขอบเขตของการลดผลกระทบ

	 Initiatives	and	extent	of	environmental	impacts	

	 of	products	and	services	mitigation		
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เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน

และงานที่มีคุณค่า

Social : Labour Practices and Decent Work

หมวด การจ้างงาน

Employment

LA1	 กำาลังแรงงานรวม	ตามประเภทการจ้างงาน  �	 	 40

	 สัญญาการจ้างงาน	และภูมิภาค	โดยแบ่งตามเพศ	

		 Total	workforce	by	employment	type,	

	 employment	contract,	and	region	broken	down	

	 by	gender		

LA3	 สวัสดิการสำาหรับพนักงานประจำา	ซึ่งพนักงานชั่วคราว  �	 	 40

	 ไม่ได้รับ	โดยแบ่งตามพื้นที่การปฏิบัติงานที่สำาคัญ

		 Benefits	for	full-time	employees	not	provided	

		 to	temporary	or	part-time		 	

LA15	 อัตราการกลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงาน	  �	 	 40

	 หลังจากการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	โดยแบ่งตามเพศ

		 Return	to	work	and	retention	rates	after	

	 parental	leave,	by	gender	 	

หมวด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Occupational health and safety  

LA7	 อัตราการบาดเจ็บ	โรคที่เกิดจากการทำางาน  V	 	 41

	 วันขาดงาน	และการขาดงาน	รวมถึงจำานวนผู้เสียชีวิต

	 จากการปฏิบัติงาน	โดยแบ่งตามภูมิภาคและเพศ

	 Rates	of	injury,	occupational	diseases,	lost	days	

	 and	absenteeism,	&	number	of	work-related	

	 fatalities	by	region	and	by	gender		 	
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หมวด การฝึกอบรมและการให้ความรู้

Training and education

LA10	 จำานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อปี  �	 	 46

	 ต่อพนักงานหนี่งคน	ตามเพศและประเภทของพนักงาน

	 Average	hours	of	training	per	year	per	

	 employee	by	gender	and	by	employee	

	 category		

หมวด การให้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมระหว่างชายและหญิง

Equal remuneration for men and women

LA14	 อัตราส่วนของเงินเดือนพื้นฐาน	และค่าตอบแทนของ	 	 �	 	 39

	 ผู้หญิงต่อผู้ชาย	ตามประเภทพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน

	 ที่สำาคัญ

	 Ratio	of	basic	salary	and	remuneration	of	

	 women	to	men	by	employee	category

หมวด แรงงานเด็ก

Child labor

HR6	 การดำาเนินงานและตัวแทนจำาหน่ายที่สำาคัญ	ที่ถูกระบุว่า  �	 	 39

	 อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างมากต่อกรณีใช้แรงงานเด็ก	และ

	 มาตรการที่ใช้	เพื่อก่อให้เกิดการขจัดแรงงานเด็กที่มี

	 ประสิทธิผล

	 Operations	identified	as	having	significant	risk	

	 for	incidents	of	child	labor,	and	measures	

	 taken	to	contribute	to	the	elimination	of	

	 child	labor.		
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หมวด แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

Security practices

HR8	 ร้อยละของบุคลากรฝ่ายรักษาความปลอดภัย	ที่ได้รับ	 	 �	 	 41

	 การฝึกอบรมเรื่องนโยบาย	หรือขั้นตอนเกี่ยวกับ

	 สิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ	ขององค์กร	ที่เกี่ยวข้องกับ

	 การดำาเนินงาน	

	 Percentage	of	security	personnel	trained	in	the

	 organization’s	policies	or	procedures	concerning	

	 aspects	of	human	rights	that	are	relevant	to	

	 operations	

เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดด้านสังคม

Social : Society

หมวด ชุมชนท้องถิ่น

Local Communities

SO1	 ร้อยละของการดำาเนินงานที่ได้ลงมือทำา	และบรรลุผล  �	 	 60	-	61

	 ในชุมชน	ท้องถิ่น	โดยมีการประเมินผลกระทบและ	 	 	 	 65	-	67,	70

	 แผนงานพัฒนาท้องถิ่นนั้น

	 Percentage	of	operations	with	implemented	

	 local	community	engagement	impact	

	 assessments,	and	development	programs		

หมวด การทุจริต

Corruption 

SO3	 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมในนโยบาย		 	 �	 	 19

	 และขั้นตอนการต่อต้านการทุจริตขององค์กร

		 Percentage	of	employees	trained	in	organization’s

		 anti-corruption	policies	and	procedures	
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หมวด พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน

Anti-Competitive Behavior

SO7	 จำานวนของการดำาเนินการทางกฎหมายทั้งหมดที่ใช้สำาหรับ  �	 	 19

	 พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขัน	การต่อต้านความเชื่อใจ	

	 และแนวปฏิบัติผูกขาด	รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

	 Total	number	of	legal	actions	for	anti-competitive

		 behavior,	anti-trust,	and	monopoly	practices	and

		 their	outcomes		

 

เกณฑ์วิธีตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

Social : Product Responsibility

หมวด การติดฉลากสินค้าและบริการ

Product and Service Labeling 

R5	 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า		 	 �	 	 28	-	29

	 รวมถึงผลการสำารวจระดับความพอใจของลูกค้า	

		 Practices	related	to	customer	satisfaction,	including	

	 results	of	surveys	measuring	customer	satisfaction		

หมวด การสื่อสารทางการตลาด

Marketing Communications

PR6	 แผนงาน	เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย	มาตรฐาน	และ	 	 �	 	 30	-	31

	 บรรทัดฐาน	โดยความสมัครใจเกี่ยวกับการสื่อสาร

	 ทางการตลาด	รวมถึงการโฆษณา	การส่งเสริมการขาย	

	 และการให้การสนับสนุน

	 Programs	for	adherence	to	laws,	standards,	

	 and	voluntary	codes	related	to	marketing	

	 communications,	including	advertising,	

	 promotion,	and	sponsorship	
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การบริหารจัดการภายใน

Internal Operations

การลงทุน

Investment

IO2	 ต้นทุนสิทธิสำาหรับผู้ให้บริการภายใต้ข้อกำาหนดบริการ  V	 	 -

	 สากล	เมื่อขยายบริการไปยังสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

	 และกลุ่มรายได้ต่ำา	ซึ่งไม่เป็นประโยชน์	อธิบายถึงกลไก

	 ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 Net	costs	for	service	providers	under	the	

	 Universal	Service	Obligation	when	extending	

	 service	to	geographic	locations	and	low-income	

	 groups,	which	are	not	profitable.	Describe	

	 relevant	legislative	and	regulatory	mechanisms	

   

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Health and Safety

IO3	 การปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของ	 	 �	 	 41

	 บุคลากรภาคสนามที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง	การดำาเนินงาน

	 และการบำารุงรักษาเสา	สถานีฐาน	การวางสายเคเบิล	

	 และโรงงานภายนอกอื่นๆ	ประเด็นด้านสุขภาพและ

	 ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทำางานที่ความสูง

	 ช็อกไฟฟ้าการสัมผัสกับ	EMF	และคลื่นความถี่วิทยุ

	 และการสัมผัสกับสารเคมีอันตราย

	 Practices	to	ensure	health	and	safety	of	field

	 personnel	involved	in	the	installation,	operation	

	 and	maintenance	of	masts,	base	stations,	laying	

	 cables	and	other	outside	plant.	Related	health	and

	 safety	issues	include	working	at	heights,	electric	shock,	

	 exposure	to	EMF	and	radio	frequency	fields,	and	

	 exposure	to	hazardous	chemicals.		
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การเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม :

Access to Telecommunication Products and Services: 

การเชื่อมต่อระบบ Digital Divide

Bridging the Digital Divide

PA1	 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานโครงสร้าง	 	 �	 	 24	-	27

	 พื้นฐานด้านโทรคมนาคมและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์	 	 	 	 57	-	61

	 และบริการด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกลและ

	 ความหนาแน่นต่ำา	ใส่คำาอธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้

		 Policies	and	practices	to	enable	the	deployment	

	 of	telecommunications	infrastructure	and	access	

	 to	telecommunications	products	and	services	in

		 remote	and	low	population	density	areas.	Include

	 an	explanation	of	business	models	applied.		

PA2	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคในการเข้าถึง		 �	 	 25	-	26

	 และใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม	ได้แก่	ภาษา	 	 	 	 57	-	59

	 วัฒนธรรมการไม่รู้หนังสือและการขาดการศึกษารายได้

	 คนพิการ	และอายุ	ใส่คำาอธิบายรูปแบบธุรกิจที่ใช้

	 Policies	and	practices	to	overcome	barriers	for

	 access	and	use	of	telecommunication	products	and

	 services	including:	language,	culture,	illiteracy,	and

	 lack	of	education,	income,	disabilities,	and	age.

	 Include	an	explanation	of	business	models	applied.		

PA3	 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำาหน่ายและ  �	 	 25	-	26

	 ความเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม	 	 	 	 57	-	59

	 และหาจำานวนที่เป็นไปได้สำาหรับช่วงเวลาและสถานที่

	 ที่กำาหนดเวลาที่ใช้

	 Policies	and	practices	to	ensure	availability	and	

	 reliability	of	telecommunications	products	and

		 services	and	quantify,	where	possible,	for	specified

		 time	periods	and	locations	of	down	time.		
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PA4	 กำาหนดระดับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และ  �	 	 25	-	26

	 บริการโทรคมนาคมในพื้นที่ที่องค์กรดำาเนินการ			 	 	 	 57	-	59

	 ตัวอย่างได้แก่	:	ตัวเลขลูกค้า/ส่วนแบ่งการตลาด	

	 ตลาดที่อยู่	เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ครอบคลุมร้อยละ

	 ของที่ดินที่ครอบคลุม

	 Quantify	the	level	of	availability	of

	 telecommunications	products	and	services	in	

	 areas	where	the	organization	operates.	Examples	

	 include	:	customer	numbers/market	share,	

	 addressable	market,	percentage	of	population	

	 covered,	percentage	of	land	covered.		

PA5	 จำานวนและชนิดของผลิตภัณฑ์และบริการโทรคมนาคม  �	 	 25	-	26

	 ที่มีให้และใช้โดยกลุ่มที่มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ของ	 	 	 	 57	-	59

	 ประชากร	ให้คำาจำากัดความที่เลือก	รวมคำาอธิบาย

	 เกี่ยวกับวิธีการกำาหนดราคาด้วยตัวอย่าง	เช่น	

	 ราคาต่อนาทีของบทสนทนา/บิตของการถ่ายโอนข้อมูล

	 ในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ	พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นต่ำาหรือต่ำา

		 Number	and	types	of	telecommunication	products

		 and	services	provided	to	and	used	by	low	and	

	 no	income	sectors	of	the	population.	Provide	

	 definitions	selected.	Include	explanation	of	

	 approach	to	pricing,	illustrated	with	examples	

	 such	as	price	per	minute	of	dialogue/bit	of	

	 data	transfer	in	various	remote,	poor	or	low	

	 population	density	areas.

PA6	 โปรแกรมเพื่อจัดหาและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์และบริการ	 	 �	 	 25

			 โทรคมนาคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและเพื่อบรรเทาทุกข์	 	 	 	 57	-	59

			 การเข้าถึงเนื้อหา

			 Programs	to	provide	and	maintain

				 telecommunication	products	and	services	in

				 emergency	situations	and	for	disaster	relief.



แบบสอบถามความพึงพอใจ
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