สารจากเลขาธิการ กสทช.

ในช่วงปี ๒๕๖๑ สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินภารกิจเพื่อพัฒนากิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์อย่างเต็มกำ�ลังเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จตามแผนที่ได้วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยในด้านกิจการโทรคมนาคม นอกจากจะมีการจัดประมูลคลื่นความถี่
ในย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์และการประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อการจัดสรรและ
นำ�คลื่นความถี่ไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ต
ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว สำ�นักงาน กสทช. ยังให้ความสำ�คัญกับภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างยิ่ง โดยมอบหมายให้สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำ�นักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการ
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งก็คือผู้บริโภคที่ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ และบริการอินเทอร์เน็ต และได้มอบนโยบายอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงาน
เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนงานเชิงรุกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชน โดยมุ่งเน้น
การให้ความรู้ในประเด็นการเลือกใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารในยุคปัจจุบันอย่างรู้เท่าทัน สิทธิพื้นฐานของ
ผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์อย่างเต็มที่ อาทิ การยกเลิกข้อความ
SMS กวนใจหรือไม่ได้ตั้งใจสมัคร โดยกด*๑๓๗ กดโทรออก หรือประเด็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานี
ฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นปัญหา
ที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็นจำ�นวนมาก โดยได้ดำ�เนินการให้ความรู้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ
และช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำ�นักงาน กสทช. เพื่อผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปในทั่วทุกภูมิภาค
ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองได้ เช่น การประชุมเพื่อให้ความรู้
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ การอบรมโครงการให้ความรู้ผลกระทบ
ของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ
ของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค การส่งต่อความรู้ผ่านเครือข่ายภาคประชาชน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระดับอำ�เภอ
ใน ๕ ภูมิภาค และการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายโฆษณากลางแจ้งตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น

๒. การขับเคลื่อนงานเชิงรับในด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนจากการใช้บริการโทรคมนาคม
โดยได้ดำ�เนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เกี ่ ย วกั บ การประกอบกิ จ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที ่ ม ี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ท ดแทนประกาศฉบั บ เดิม
ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการแก้ไขระยะเวลาในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามที่มีผู้ร้องเรียน
มายังสำ�นักงาน กสทช. ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยสถิติเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม
๒๕๖๑ มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๒,๖๙๒ เรื่อง ซึ่งลดลงจากสถิติในปี ๒๕๖๐ ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งหมด
๓,๑๙๖ เรื่อง โดยบริการที่มีเรื่องร้องเรียนสูงสุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่ ๑. โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำ�นวน ๒,๐๖๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๒. อินเทอร์เน็ต จำ�นวน ๓๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙
ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และ ๓. สถานีวิทยุคมนาคม จำ�นวน ๑๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙
ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี ๒๕๖๑ ของสำ�นักรับเรื่องร้องเรียน
และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช. ฉบับนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้บริโภค
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลสถิติและผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์
ในการใช้บริการโทรคมนาคม รวมทั้งได้รับทราบความตั้งใจจริงของสำ�นักงาน กสทช. ในการกำ�กับดูแล
การประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้รับความคุ้มครอง
อย่างแท้จริง

(นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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โครงการ/กิจกรรมที่ รท. เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๑. รท. กับความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
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สื่อประชาสัมพันธ์					
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้าน เรื่อง สิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ระยะที่ ๒
๒. การจัดทำ�สื่อวีดีทัศน์ infographic เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับอำ�เภอ ใน ๕ ภูมิภาค
๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ของประธานเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด

หน้า
๓๙
๓๙
๔๐
๔๓
๔๗
๔๗
๖๔

๖๘
๖๙
๗๐

ภารกิจด้านอำ�นวยการ 			

๗๙

๑. งานบริหารบุคคล
๒. งานพัฒนาบุคลากร
๓. งานอำ�นวยการ

๘๐
๘๗
๙๑

ภารกิจด้านการสนับสนุนคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ๙๗
๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
๒. การดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ของคณะอรุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงาน กสทช.
๑. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำ�นักงาน กสทช.
๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕

๑๐๐
๑๐๑

๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๑๔

ภารกิจ
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๕

ภารกิจด้านการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน
		 สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) สำ�นักงาน กสทช.
มีหน้าที่สำ�คัญ คือ การรับและจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม (ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำ�ที่ (โทรศัพท์บ้าน) โทรศัพท์สาธารณะ และบริการอินเทอร์เน็ต) และเรื่อง
ร้องเรียนของผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทผู้ให้บริการ เช่น
กรณีการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่) ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชน เป็นต้น
โดยจัดทำ�ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับประชาชนในหลายช่องทาง ดังนี้
การร้องเรียนทาง กสทช. Call Center โทรฟรี ๑๒๐๐
การส่ง SMS ฟรีที่ ๑๒๐๐
การร้องเรียนทางแอปพลิเคชั่น Mobile NBTC ๑๒๐๐
(บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS)
การร้องเรียนทางอีเมล tcp.service@nbtc.go.th
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th
โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนได้
ด้วยตนเอง
การร้องเรียนทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๗๙ ๐๒๕๑
การร้องเรียนทางจดหมายหรือการเดินทางมาด้วยตนเองที่
			“สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
			 สำ�นักงาน กสทช. เลขที่ ๔๐๔ อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒
			 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐”
หรือที่สำ�นักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค
ในปี ๒๕๖๐ นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ รท. ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิน้ จำ�นวน ๒,๖๙๒ เรือ่ ง ซึง่ ลดลงจากสถิตใิ นปี ๒๕๖๐ ทีไ่ ด้รบั เรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมด ๓,๑๙๖ เรือ่ ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
		 ๑. จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
			ประเภทบริการที่มีการร้องเรียน ได้แก่
๑) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๒,๐๖๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง)
			๒) อินเทอร์เน็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง)
			๓) สถานีวิทยุคมนาคม ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๘๐ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง)
			๔) โทรศัพท์ประจำ�ที่ ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๒๔ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๑ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง)
		

๖
โดยประเภทบริการที่มีการร้องเรียนสูงสุดใน ๒ ลำ�ดับแรกข้างต้น เป็นประเภทบริการที่มีการ
ร้องเรียนสูงสุดเช่นเดียวกับปี ๒๕๖๐ เฉพาะ ๒ ลำ�ดับแรก ได้แก่ ๑) โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับเรื่องร้องเรียน
ทั้งสิ้น ๒,๐๖๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง) และ ๒) อินเทอร์เน็ต
ได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๓๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง)
		 โดยในปี ๒๕๖๑ จำ�นวนเรื่องร้องเรียนบริการสถานีวิทยุคมนาคม ได้ขยับขึ้นมาเป็นลำ�ดับที่ ๓
แทนที่บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖.๖๙ ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด (๒,๖๙๒ เรื่อง) แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า  ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์ประจำ�ที่ ในปี ๒๕๖๑ มีจำ�นวนเรื่องร้องเรียนลดลงจากปี ๒๕๖๐ ในขณะที่ประเภทบริการสถานี
วิทยุคมนาคม มีจำ�นวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น
ป ๒๕๖๑
ประเภทบริการ

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

เรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการ

๒,๐๖๘

๑,๙๐๒

๑๖๖

อินเทอรเน็ต

๓๒๐

๓๑๑

๙

สถานีวิทยุคมนาคม

๑๘๐

๑๔๕

๓๕

โทรศัพทประจำที่

๑๒๔

๑๒๔

-

๒,๖๙๒

๒,๔๘๒

๒๑๐

โทรศัพทเคลื่อนที่

รวมทั้งหมด

ตารางที่ ๑ : ประเภทบริการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด ตามลำ�ดับ
		 ๒. จำ�นวนเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามผู้ให้บริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
			ผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด เมื่อแบ่งตามประเภทของบริการ พบว่า  
			๑) บริษัทผู้ให้บริการในเครือ TRUE Group ถูกร้องเรียนมากที่สุด
ในประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile) โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๘๖๗ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๒ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒,๐๖๘ เรื่อง)

๗
			๒) บริษัทผู้ให้บริการในเครือ TRUE Group ถูกร้องเรียนมากที่สุด
ในประเภทบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๔๗ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๔ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๓๒๐ เรื่อง)
			๓) บริษัทผู้ให้บริการ DTAC Group ถูกร้องเรียนมากที่สุด
ในประเภทบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ (Base Station) โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 		
๑๐๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๑๘๐ เรื่อง)
			๔) บริษัทผู้ให้บริการ TOT ถูกร้องเรียนมากที่สุด ในประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคม
(Fixed Line) โดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น ๑๒๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙
ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๑๒๔ เรื่อง)
ข้อมูลปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ป ๒๕๖๑

ผูใหบริการ

Mobile

จำนวนเรื่อง

รอยละ

๔๔๗
๗๑๖
๘๖๗
๒๒
๙
๗

๒๑.๖๒
๓๔.๖๒
๔๑.๙๒
๑.๐๖
๐.๔๔
๐.๓๔

๒,๐๖๘

๑๐๐.๐๐

AIS Group
3BB
CAT
TRUE Group
TOT
TT&T
Others

๕๔
๗๙
๗
๑๔๗
๒๘
๕

๑๖.๘๘
๒๔.๖๙
๒.๑๙
๔๕.๙๔
๘.๗๕
๑.๕๖

รวม

๓๒๐

๑๐๐.๐๐

AIS Group
DTAC Group
TRUE Group
CAT
TOT
Others
รวม

Internet

๘

ป ๒๕๖๑

ผูใหบริการ

Base Station

Fixed Line

จำนวนเรื่อง

รอยละ

รวม

๑๕
๑๐๕
๕๓
๓
๓
๑
๑๘๐

๘.๓๓
๕๘.๓๓
๒๙.๔๔
๑.๖๗
๑.๖๗
๐.๕๖
๑๐๐.๐๐

รวม

๑๒๒
๒
๑๒๔

๙๘.๓๙
๑.๖๑
๑๐๐.๐๐

AIS Group
DTAC Group
TRUE Group
CAT
TOT
Others
TOT
TRUE
TT&T
CAT
Others

๒,๖๙๒

รวมทั้งสิ้น

ตารางที่ ๒ : จำ�นวนเรื่องร้องเรียน แยกตามผู้ให้บริการที่ถูกร้องเรียน
		 ๓. สถานะเรื่องร้องเรียน จำ�แนกตามประเภทบริการ
			(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ

การเขาถึงบริการ

๔

๔

๐

การยกเลิกบริการ

๒๓๔

๒๑๙

๑๕

การใหขอมูลไมถูกตอง (ขอมูลไมครบถวน)

๒๒

๒๒

๐

ประเภทการรองเรียนของทุกบริการ

๙
ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

ขอมูลสิทธิสวนบุคคล

๑๐๙

๑๐๒

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๗

คิดคาบริการผิดพลาด

๔๓๓

๔๐๒

๓๑

บริการเสริม

๕๙๙

๕๘๒

๑๗

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ

๖๖

๕๖

๑๐

๑,๒๐๗

๑,๐๗๗

๑๓๐

๑๘

๑๘

๐

๒,๖๙๒

๒,๔๘๒

๒๑๐

ประเภทการรองเรียนของทุกบริการ

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

ตารางที่ ๓ : จำ�นวนเรื่องร้องเรียน แยกตามประเภทการร้องเรียนของทุกบริการ
			๓.๑ ประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)
๒,๐๖๘ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ยุติแล้ว จำ�นวน ๑,๙๐๒ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดำ�เนินการ จำ�นวน ๑๖๖ เรื่อง โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
					๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๘๐๗ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๗๙๙ เรื่อง
					๒) บริการเสริม จำ�นวน ๕๙๙ เรื่อง
  
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๘๓๙ เรื่อง
					๓) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน ๓๒๖ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๒๕๙ เรื่อง
ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)

ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

๔

๔

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๐

การคิดคาบริการผิดพลาด

๓๒๖

๒๙๙

๒๗

การยกเลิกบริการ

๑๒๖

๑๑๒

๑๔

การใหขอมูลไมถูกตอง

๑๖

๑๖

๐

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ

๘๐๗

๗๑๖

๙๑

การเขาถึงบริการ

๑๐
ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ (มือถือ)

ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

บริการเสริม

๕๙๙

๕๘๒

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๑๗

ปญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลา
การใชบริการ

๖๖

๕๖

๑๐

สิทธิความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล

๑๐๙

๑๐๒

๗

เรื่องรองเรียนอื่นๆ

๑๕

๑๕

๐

๒,๐๖๘

๑,๙๐๒

๑๖๖

รวม

ตารางที่ ๔ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
			๓.๒ ประเภทบริการอินเทอร์เน็ต
บริการอินเทอร์เน็ต ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น  เรื่อง ๓๒๐ เรื่อง แบ่งเป็นเรื่อง
ที่ยุติแล้ว จำ�นวน ๓๑๑ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการจำ�นวน ๙ เรื่อง โดยประเด็น
ที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๓ ลำ�ดับแรก ได้แก่
					๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๑๑๕ เรื่อง
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๒๗๑ เรื่อง
					๒) การยกเลิกบริการ จำ�นวน ๑๐๗ เรื่อง
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๑๙๗ เรื่อง
					๓) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน  ๙๑ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวนเพียง ๗๕ เรื่อง
ประเภทการรองเรียนของ
บริการอินเทอรเน็ต

ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

การคิดคาบริการผิดพลาด

๙๑

๘๗

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๔

การยกเลิกบริการ

๑๐๗

๑๐๖

๑

๔

๔

๐

๑๑๕

๑๑๑

๔

๓

๓

๐

๓๒๐

๓๑๑

๙

การใหขอมูลไมถูกตอง
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
เรื่องรองเรียนอื่นๆ
รวม

ตารางที่ ๕ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการอินเทอร์เน็ต

๑๑
			๓.๓ ประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคม
บริการสถานีวิทยุคมนาคม ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๘๐ เรื่อง แบ่งเป็น
เรื่องที่ยุติแล้ว จำ�นวน ๑๔๕ เรื่อง และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ จำ�นวน ๓๕ เรื่อง
โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ๒ ลำ�ดับแรก ได้แก่
					๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๑๗๙ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๑๑๖ เรื่อง
					๒) การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง จำ�นวน ๑ เรื่อง
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๒ เรื่อง
ป ๒๕๖๑

ประเภทการรองเรียนของ
สถานีวิทยุคมนาคม/เสาสัญญาณ

เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ

๑๗๙

๑๔๔

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๓๕

๑

๑

๐

๑๘๐

๑๔๕

๓๕

การใหขอมูลไมถูกตอง
รวม

ตารางที่ ๖ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการสถานีวิทยุคมนาคม
			๓.๔ ประเภทบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่ /โทรศัพท์พื้นฐาน
บริการโทรศัพท์ประจำ�ที่หรือโทรศัพท์พื้นฐาน ได้รับเรื่องร้องเรียนจำ�นวนทั้งสิ้น
๑๒๔ เรื่อง และเป็นเรื่องที่ยุติแล้วทั้งสิ้น ๑๒๔ เรื่อง โดยประเด็นที่มีการร้องเรียนมากที่สุด
๒ ลำ�ดับแรก ได้แก่
					๑) คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ จำ�นวน ๑๐๖ เรื่อง
ลดลงจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๓๒๙  เรื่อง
					๒) การคิดค่าบริการผิดพลาด จำ�นวน ๑๖ เรื่อง
เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ ที่มีเรื่องร้องเรียน จำ�นวน ๑๔ เรื่อง
ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทประจำที่

ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

การคิดคาบริการผิดพลาด

๑๖

๑๖

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๐

การยกเลิกบริการ

๑

๑

๐

๑๒

ประเภทการรองเรียนของ
บริการโทรศัพทประจำที่

ป ๒๕๖๑
เรื่องทั้งหมด

เรื่องที่ยุติแลว

๑

๑

เรื่องที่อยู
ระหวาง
ดำเนินการ
๐

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ

๑๐๖

๑๐๖

๐

รวม

๑๒๔

๑๒๔

๐

การใหขอมูลไมถูกตอง

ตารางที่ ๗ : เรื่องร้องเรียนประเภทบริการโทรศัพท์ประจำ�ที่
		 ๔. การจัดการเรื่องร้องเรียน
				รท.    ได้ดำ�เนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมและเรื่องร้องเรียน
ของผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทผู้ให้บริการ ตามอำ�นาจ
หน้าที่ที่กำ�หนดตามมาตรา  ๕๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ซึง่ ในการดำ�เนินการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามขั้นตอน และกระบวนการรับและพิจารณา
เรือ่ งร้องเรียนที่กำ�หนดในประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา ได้ดำ�เนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใช้ทดแทนประกาศฉบับเดิม
			หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. ดูแลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมในชั้นสำ�นักงานกลุ่มผู้รับ
ใบอนุญ าต ได้แ ก่ AIS Group, DTAC Group, TRUE Group, TOT, TripleT
Internet (3BB), TT&T และผู ้ ร ั บใบอนุ ญาตรายอื ่ น ที ่ น อกเหนื อ จากรายชื่อ
ที่ปรากฏตามที่ อรท. มอบหมาย ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ แนวทางปฏิ บัติ
ด้วยความเรียบร้อย
๒. พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองและให้ความเห็นของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑ ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๒ และส่วนจัดการ
						 เรื่องร้องเรียน ๓ เพื่อนำ�เสนอ อรท. พิจารณา
		
๓. รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา  ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
					 ผู้ร้อง ติดต่อประสานงานผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาตในรายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
				
และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามผลการดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
			 ๔. จัดทำ�วาระ รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็น และชี้แจง
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๓
๕. ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
๖. ดูแลจัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมตามที่ อรท. มอบหมาย
๗. ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน ในรายผู้รับ
ใบอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือตามที่ อรท. มอบหมาย
๘. อำ�นวยการและสนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
						 ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในกรณีที่มีวาระเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก อรท.
			ผลการดำ�เนินงานปี ๒๕๖๑
ประเด็นปัญหาเรื่องร้องเรียนในปี ๒๕๖๑ ที่สำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการตามมติ
กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ มีดังต่อไปนี้

๑. ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำ�กัด กรณีประสบ
				 ปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามปกติ
		
		

ผู้ร้องเรียนจึงมีคำ�ขอให้บริษัทฯ ดำ�เนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณดังกล่าว และบริเวณอื่นๆ ได้ตามปกติ และปรับลดค่าบริการ พร้อม
มีหนังสือชี้แจงรายละเอียดค่าบริการที่บริษัทฯ ทำ�การปรับลดให้แก่ผู้ร้องเรียน   

				 กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมติ กทค.
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยสั่งการได้ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ จึงเสนอ ลสทช. บริษัทฯ ได้ให้บริการคุณภาพสัญญาณประเภทเสียง
			อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนด ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทเสียง
		

ส่วนกรณีสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายตามข้อร้องเรียน พบว่า
ผลจากการตรวจสอบเทคโนโลยี UMTS (ระบบ ๓G) มีอัตราการดาวน์โหลดและอัพโหลดสำ�เร็จ
ได้ค่าผ่านเกณฑ์ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม
ประเภทข้อมูล สำ�หรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการให้บริการ
ประเภทข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด จึงเป็นกรณีเรื่องร้องเรียน
ที่บริษัทฯ ได้ให้บริการโทรคมนาคมเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ เป็นไป
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ ๑๓
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ จึงเสนอ ลสทช. บริษัทฯ ได้แก้ไขโทรศัพท์พื้นฐานให้สามารถใช้งานได้

๑๔

๒. ผู้ร้องเรียนได้ร้องเรียนบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) กรณีประสบปัญหาไม่สามารถ
				 ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามปกติ
		

ผู้ร้องเรียนจึงมีคำ�ขอให้บริษัทฯ แก้ไขให้โทรศัพท์พื้นฐานสามารถใช้งานได้ตามปกติ
			โดยเร็วที่สุด พร้อมคืนเงินค่าใช้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่ได้ชำ�ระไปแล้ว และยกเว้น
ค่าบริการจนกว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จให้กับผู้ร้องเรียนด้วย
กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมติ
กทค. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไข
ปัญหาเรือ่ งร้องเรียนได้ และเป็นกรณีท่ี ลสทช. พิจารณาวินจิ ฉัยสัง่ การได้ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
ตามปกติ พร้อมพิจารณาปรับลดค่าบำ�รุงรักษารายเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม เดือนเมษายน
เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ รวม ๔ เดือน จำ�นวนเดือนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน  
๒๐๐ บาท จึงถือว่าบริษัทฯ ได้แก้ไขและเยียวยาปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนแล้ว
		 ๓. ผู้ร้ อ งเรี ย นได้ ร ้ อ งเรี ย นบริ ษ ั ท แอดวานซ์ ไวร์ เ ลส เน็ ท เวอร์ ค จำ � กั ด กรณี

				 ประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานได้ตามปกติ และผู้ร้องเรียน
				 ขอให้บริษทั ฯ รื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

				กรณีดังกล่าวถือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่ซับซ้อนต่อการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งมติ กทค.
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้สำ�นักงาน กสทช. แก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนได้ และเป็นกรณีที่ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยสั่งการได้ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ ของประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
			เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนที่ กทค. (เดิม)
หรือ กสทช. ได้เคยวินิจฉัยเป็นแนวทางไว้แล้ว จึงเสนอ ลสทช. พิจารณาวินิจฉัยว่า  บริษัทฯ
ได้รับใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ฉบับที่ ๐๖๐๓๕๘๐๐๘๘๑๑ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 
๑๑ แห่ง พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ แล้ว และได้มีเอกสารหลักฐาน
การทำ�ความเข้าใจที่สอดคล้องตามข้อ ๑๒.๕ ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และ
มาตรการกำ�กับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
และแนวปฏิบัติของสำ�นักงาน กสทช.
			กรณีผู้ร้องเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสำ�นักงาน กสทช. ได้ดำ�เนินการ
สรุปผลการตรวจวัดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสถานีวิทยุคมนาคมของบริษัทฯ พบว่ามีผลรวม
ค่าความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากับ ๐.๗๒๙๐% เทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งมีค่าตำ่�กว่า
มาตรฐานมาก ดังนั้น ค่าความแรงของสนามไฟฟ้าที่วัดได้ จึงไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำ�หนด
และสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ตามที่ประกาศ กทช. กำ�หนด

๑๕
			ส่วนประเด็นที่ผู้ร้องเรียนกล่าวอ้างว่าการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่างกายของประชาชนนั้น ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือผลศึกษาวิจัยใด
เพียงพอที่ยืนยันว่าการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีวิทยุคมนาคมมีผลก่อให้เกิดอันตราย
		 แก่ร่างกายของมนุษย์ตามที่ผู้ร้องเรียนกังวลแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำ�นักงาน กสทช. ไม่ได้นิ่งนอนใจ
ต่อกรณีข้อกังวลผลกระทบต่อสุขภาพจากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยได้มีการขอความเห็นกรณีดังกล่าวจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization หรือ WHO) เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้
			ให้ความเห็นว่า  “ในขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำ�ลังพัฒนาการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จากการสัมผัสของมนุษย์กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ความถี่วิทยุ รวมไปถึงสนามที่แผ่ออกมา
		
โดยสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเครือข่ายและเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆ ตามที่ได้ทบทวน
วรรณกรรมในหัวข้อนี้อย่างต่อเนื่อง หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ไม่ได้แสดง
ความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
ข้อสรุปดังกล่าวยังคงใช้ได้”  ดังนั้น จึงไม่อาจพิจารณาคำ�ขอคัดค้านให้บริษัทฯ รื้อถอน
เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณดังกล่าว ตามที่ผู้ร้องเรียนมีคำ�ขอให้ได้

ภารกิจ

ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
กิจการโทรคมนาคม

๑๗

ภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินภารกิจด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภายใต้ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
มุ่งเน้นการดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ การส่งเสริมและเผยแพร่
วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยและการระงับข้อพิพาท การจัดทำ�สารบบและ
สำ�นวนเรื่องไกล่เกลี่ย การจัดทำ�รายงานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการดำ�เนินการไกล่เกลี่ย เสนอต่อ กสทช.
เพื่อทราบทุกเดือน การประเมินผลการดำ�เนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับประชาชนทั่วไปและผู้บริโภครับทราบ ตลอดจนการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา โดยมีการดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๑. การดำ�เนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ

			 โทรคมนาคม และผู้ร้องเรียน

		 			 โดยมุ่งเน้นเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องเรียนร้องขอ โดยได้ประสานงาน
และอำ�นวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี เพื่อจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (ระหว่างวันที่
			๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยมีเรื่องที่คู่กรณีประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ
รวมทั้งสิ้นจำ�นวน ๑๑๗ เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
		

๑.๑ เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยฯ จำ�นวน ๑๑ เรื่อง			
• ไกล่เกลี่ยสำ�เร็จ ๑๐ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๙๑)
• ไกล่เกลี่ยไม่สำ�เร็จ ๑ เรื่อง (คิดเป็นร้อยละ ๙)

รูปภาพที่ ๑ : กราฟแสดงสถิติเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย ปี ๒๕๖๑

๑๘
		 ๑.๒ เรื่องร้องเรียนที่คู่กรณีตกลงยุติข้อพิพาทกันได้ก่อนมีการไกล่เกลี่ยฯ และเรื่องร้องเรียน
				 ที่ค่กู รณีอีกฝ่ายหนึ่งไม่ประสงค์เข้าไกล่เกลี่ยฯ
			 และดำ�เนินการตามกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียน ตามประกาศ กสทช. เรือ่ ง กระบวนการ
รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จำ�นวน ๑๐๖ เรื่อง
		 ๒. การส่งเสริมและเผยแพร่วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย และ

			 การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

		 		 โดยได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยการไกล่เกลี่ย
		 ให้แก่ผบู้ ริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย ได้อย่างรู้เท่าทัน
และสามารถใช้ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และข้อมูลข่าวสารจากการใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป สามารถปกป้องและรักษาสิทธิ
ของตน และได้รับประโยชน์จากการใช้บริการได้อย่างเต็มที่ โดยมีการดำ�เนินการที่สำ�คัญ
ดังต่อไปนี้
					 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม
						 “สำ�หรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยของสำ�นักงาน
						 กสทช. และ ผู้เกี่ยวข้อง” เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กรกมล
โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จำ�นวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน

รูปภาพที่ ๒ : โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม

๑๙
					
						
						
					

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และไกล่เกลีย่
ข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน กสทช.  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๑ สำ�นักรับ เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
อาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒ จำ�นวนผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน

รูปภาพที่ ๓ : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนฯ
		 ๓. การสำ�รวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

			 ปี ๒๕๖๑

		 		 การสำ�รวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
ปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๕๕ คน เกี่ยวกับการเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของสำ�นักงาน
		 กสทช. ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติว่าด้วยการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สามารถวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จาก ๑๐๐% อยู่ในระดับร้อยละ ๙๔.๒๕
%

%

รูปภาพที่ ๔ : กราฟแสดงความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในกิจการโทรคมนาคม

ภารกิจ

ด้านการจัดระเบียบการบริหารข้อมูล

๒๑

ภารกิจด้านการจัดระเบียบการบริหารข้อมูล
		 เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินงานรับและจัดการเรื่องร้องเรียน และฐานข้อมูลระบบ CRM  (Customer
Relationship Management) รวมถึงฐานข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ
สำ�นัก รท. ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงานต่างๆ โดยการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วย
ในการบริหารจัดการกระบวนการทำ�งานและการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดยในปี ๒๕๖๑ รท. ได้
ดำ�เนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อรองรับการบริหารงานคุณภาพ

			ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕

				 ตามที่ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ทำ�ให้เกิดขั้นตอน
กระบวนการ และคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจน ในกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ตลอดจนกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระบบรับเรื่องร้องเรียน และระงับข้อพิพาท CRM
มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ จึงเกิด
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรองรับการบริหารงานคุณภาพ
ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ขึ้น
โดยได้ทำ�การศึกษา คู่มือ P-รท.๐๗ การรับและจัดการเรื่องร้องเรียน คู่มือ P-รท.๐๘
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่มือ P-รท.๐๙ การพิจารณาเรื่องร้องเรียน คู่มือ P-รท.๑๙
การรับและการจัดส่งเรื่องร้องเรียนระหว่างสำ�นักงาน กสทช. ภาคเขต อย่างละเอียด และ
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบฐานข้อมูล ระบบรับเรื่องร้องเรียน และระงับ
ข้อพิพาทในกิจการโทรคมนาคม ซึ่ง CRM แบ่งออกได้เป็น  ๕ กระบวนการ ประกอบไปด้วย
SEARCH & RECORD
กระบวนการที่ ๑

• คนหาประวัติ
และบันทึกประวัติ
• มอบหมายผูรับผิดชอบ

		

COMPLAIN DETAILS
กระบวนการที่ ๒

• ตรวจสอบหลักฐาน Check Lisk
• ประเด็นปญหาขอรองเรียน
• ผูรับใบอณุญาตถูกรองเรียน

COMPLAIN FORM
กระบวนการที่ ๓

• เอกสารแจงการรับเรื่องรองเรียน
• บันทึกเลขทีห่ นังสือสงออก
• แนบหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ

TRACKING
กระบวนการที่ ๔

• บันทึกขอมูลการรับเอกสาร
• ติดตามการแจงผลตรวจสอบ
• แนบหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ

CONSIDER & INVESTIGATE
กระบวนการที่ ๕

• กระบวนการพิจารณา
อนุกรรมการฯ, เลขาธิการ,
คณะกรรมการ
• ยุติเรื่องรองเรียน

๑.๑ กระบวนการค้นหาประวัติผู้ร้องเรียนรายเดิม และบันทึกข้อมูลประวัติผู้ร้องเรียนรายใหม่
มอบผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
			๑.๒ กระบวนการตรวจสอบหลักฐานประกอบการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม
แบบฟอร์ม F-๐๗-๐๒ แบบตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือร้องเรียน และเอกสาร
					ประกอบการร้องเรียน ตามประกาศกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ
บันทึกประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน และ รายละเอียดคำ�ขอให้แก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียน
ต้องการร้องเรียนผู้รับใบอนุญาตรายใด สถานที่ประสบปัญหา  เงื่อนไขการชำ�ระเงิน
ระหว่างผู้ร้องเรียนและผู้รับใบอนุญาต

๒๒
		 ๑.๓ กระบวนการออกเลขรับเรื่องร้องเรียน (รร.) จัดทำ�หนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียน
					หนังสือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังผู้รับใบอนุญาต ซองจดหมาย กระบวนการทางไปรษณีย์ไทย
การบันทึกเลขที่หนังสือ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
		๑.๔ กระบวนการติดตามผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน
การบันทึกข้อมูลการรับเอกสารจากผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาต หน่วยงานภายใน
ที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนเมื่อเรื่องร้องเรียนที่ส่งไปยังผู้รับใบอนุญาตครบกำ�หนด และ
		
ยังไม่มีความคืบหน้า  การบันทึกข้อมูลเมื่อผู้รับใบอนุญาตแจ้งผลหรือขอขยายระยะเวลา
			 การแก้ไขปัญหา  รวมถึงการบันทึกข้อมูลเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ขอเข้าสู่ระบวนการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท
		 ๑.๕ กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เมื่อเรื่องร้องเรียนผ่านกระบวนการที่ ๑ - ๔ หรือ
ครบกำ�หนดระยะเวลา ตามประกาศกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ
การบันทึกข้อมูลเมื่อเรื่องร้องเรียนเข้าสู่ชั้นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นเลขาธิการ
กสทช. ชั้นคณะกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. และชั้นคณะกรรมการ กสทช.
จนกระทั่งได้ผลการพิจารณา และได้ข้อยุติ

๒. ปรับปรุงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สำ�นัก รท.

			http://tcp.nbtc.go.th

				 เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการยืนยันสถานะก่อน
		 ทำ�การตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการส่งเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบ
สถานะความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนได้ดียิ่งขึ้น

๓. ปรับปรุงการบันทึกเสียงสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำ�นัก รท.
			 กับผู้ร้องเรียน อีก ๓๐ ช่องสัญญาณ
		
โดยสามารถบันทึกเสียงสนทนาได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน มีการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว และ
			คุณภาพภาพเสียงที่คมชัด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

๔. ปี ๒๕๕๗ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ (รท.)
			 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลไกเครือข่ายผู้บริโภคในกิจโทรคมนาคม
		 		 เพื่อช่วยอำ�นวยความสะดวกในการจัดเก็บประวัติการเข้าร่วมอบรมให้กับภาคประชาชน
ที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายผู้บริโภค สามารถวางแผนสำ�หรับการลงพื้นที่เพื่อขยายเครือข่าย
ผู้บริโภคให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี
ที่ผ่านมา สำ�นัก รท. ได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคที่พบ กระทั่งในปี ๒๕๖๑ จึงได้เกิดการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลไกเครือข่ายผู้บริโภคในกิจโทรคมนาคมขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบันทึกข้อมูล มีการทำ�งานแบบ Online สามารถเรียกดูข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม และ
สรุปค่าใช้จ่ายของการจัดงานได้ทันที นอกจากนั้น ระบบยังสามารถรองรับการสรุปรายงานสถิติ
และการจัดทำ�ใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้อีกด้วย

๒๓

๒๔

รูปภาพที่ ๕ : รูปตัวอย่างการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลไกเครือข่ายผู้บริโภคในกิจโทรคมนาคม

ภารกิจ

ด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของผู้บริโภค

๒๖

ภารกิจด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของผู้บริโภค
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ และวางแผน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการพยายามแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และ
สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ประโยชน์ของการใช้งานโทรคมนาคมประเภทต่างๆ การรู้เท่าทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีโทรคมนาคมประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในสิทธิ
และเสรีภาพของผู้บริโภคในการใช้บริการโทรคมนาคม และสามารถใช้ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจาก
การใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินการด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

โครงการ/กิจกรรมที่ดำ�เนินการโดย รท.
		 ๑. โครงการให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน

			 ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค
			 ระยะ ๓
		 			 รท. ได้ดำ�เนินการโครงการให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

			จากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ ๕ ภูมิภาค
ระยะ ๓ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนให้กับประชาชน
ด้วยการลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ในทั่วทุกภูมิภาค เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สำ�คัญ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ สื่อมวลชนในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ที่ผ่านมาในปี ๒๕๖๐ รท. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ ดังกล่าวไปแล้วจำ�นวน ๓ ครั้ง
			ได้แก่ ภาคกลาง (จังหวัดสระบุรี) ภาคใต้ (จังหวัดสตูล) และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑
รท. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ พิธีกรและ
			ผู้ประกาศข่าวจากรายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส (วันใหม่วาไรตี้) เป็นผู้ดำ�เนินรายการ นอกจากนั้น
ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ
อาทิ การขอใบอนุญาตตั้งสถานี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับ
โครงสร้าง และการส่งคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือ และมาตรฐานความปลอดภัยทางสุขภาพ
		 โดยทีมวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ เสวนาพูดคุย ตอบข้อซักถาม และเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำ�ข้อเสนอแนะต่างๆ
ที่ได้รับจากการแสดงความเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้สู่ผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๒๗

			

๑. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์

			

๒. นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล์

			

๓. นายบวร มากนาคา

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำ�นักงาน กสทช.

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักการอนุญาตและกำ�กับ
วิทยุคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.

ผู้อำ�นวยการส่วน สำ�นักมาตรฐานและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.

๒๘

			

๔. นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์

			

๕. นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

นักฟิสิกส์รังสีชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักรังสีและ
				เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

			

๖. รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๒๙

			

๗. นายสุวิทย์ ศรีสุข

			

๘. นายเสถียรพงค์ บุบผาสุวรรณ

รองประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพที่ ๖ : โครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานฯ

๓๐
โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ฯ ในปี ๒๕๖๑ จำ�นวน ๓ ครั้ง ดังนี้
				๑. ภาคเหนือ (จังหวัดลำ�ปาง)
							 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร
จังหวัดลำ�ปาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำ�นวน ๒๒๙ คน

รูปภาพที่ ๗ : กิจกรรมการให้ความรู้ฯ ปี ๒๕๖๑ ภาคเหนือ (จ.ลำ�ปาง)
						ผลการดำ�เนินงาน :
						 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด โดยสรุป
พบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
						เกี่ยวกับ “เสาส่งสัญญาณมือถือและความปลอดภัยต่อสุขภาพ” เพิ่มมากขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ความเข้าใจฯ ก่อนอบรมและหลังอบรม จะพบว่า ก่อนอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๕ และหลังอบรม มีความรู้
ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ โดยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๐

๓๑
				๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุดรธานี)
							 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องอุดรธานีแกรนด์บอลรูม
โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำ�นวน ๒๓๒ คน

รูปภาพที่ ๘ : กิจกรรมการให้ความรู้ฯ ปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุดรธานี)
						ผลการดำ�เนินงาน :
								 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
โดยสรุปพบว่า  ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้
						 ความเข้าใจเกี่ยวกับ “เสาส่งสัญญาณมือถือและความปลอดภัยต่อสุขภาพ” เพิ่มมากขึ้น
		
เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ความเข้าใจฯ ก่อนอบรมและหลังอบรม จะพบว่า ก่อนอบรม
มีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๔ และหลังอบรม มีความรู้
ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๓ โดยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๙

๓๒
				๓. ภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี)
							 จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์
จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำ�นวน ๒๑๗ คน

รูปภาพที่ ๙ : กิจกรรมการให้ความรู้ฯ ปี ๒๕๖๑ ภาคตะวันตก (จ.ราชบุรี)
						ผลการดำ�เนินงาน :
								 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด
โดยสรุปพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
						 เกี่ยวกับ “เสาส่งสัญญาณมือถือและความปลอดภัยต่อสุขภาพ” เพิ่มมากขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบกับความรู้ความเข้าใจฯ ก่อนอบรมและหลังอบรม จะพบว่า 
ก่อนอบรมมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๐ และหลังอบรม
มีความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๘ โดยเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๘

๓๓
				๒. กิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็ก
					 ไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ใน ๕ ภูมิภาค
			 				 รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผลกระทบ
						ของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  จากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ใน ๕ ภูมิภาค
โดยมีวัตถุประสงค์แบ่งเป็น ๒ ประเด็นหลัก คือ
					

๑) สนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ตามภารกิจของสำ�นักงาน กสทช. โดยเสริมสร้างให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักรู้ ถึงสิทธิพื้นฐานในการใช้บริการโทรคมนาคมที่ตนพึงมี และ
										 สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิจากการใช้บริการโทรคมนาคมได้ด้วยตนเอง
๒) การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณมือถือแก่
ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชน และบริเวณใกล้เคียงกับสถานีฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ
ให้ความรู้เรื่อง ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน
ของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์
๕ ภูมิภาค ระยะ ๓ เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในทุกพื้นที่
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมให้ความรู้ฯ ดังกล่าว ได้จัดขึ้นในรูปแบบ
ของการบรรยายให้ความรู้ การเสวนา พูดคุย ถาม-ตอบข้อซักถาม และ
										 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะ
และสามารถนำ�ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ
ในชุมชนของตนเองได้อีกด้วย
					 		 ในการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนครั้งละไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่วนราชการและ
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคม
ผู้นำ�ชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียง
โดยมีนายอธิวัฒน์ ธีรนิธิศนันท์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากรายการวันใหม่
ไทยพีบีเอส (วันใหม่วาไรตี้) เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
								 ทั้งนี้ รท. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีและบริการโทรคมนาคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจากการใช้
บริการโทรคมนาคม การขอใบอนุญาตตั้งสถานี/ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม มาตรฐาน
ความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างและการส่งคลื่นจากเสาส่งสัญญาณมือถือ และ
มาตรฐานความปลอดภัยทางสุขภาพ โดยทีมวิทยากรที่มาร่วมให้ความรู้ประกอบด้วย

๓๔

			

๑. นายชุติเดช บุญโกสุมภ์

ผู้อำ�นวยการ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
				ผูบ้ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.

			
๒. นายบวร มากนาคา
				ผู้อำ�นวยการส่วน สำ�นักมาตรฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม สำ�นักงาน กสทช.

			

๓. นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
				สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข

๓๕

			

๔. นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์
นักฟิสิกส์รังสีชำ�นาญการพิเศษ สำ�นักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

			

๕. รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพที่ ๑๐ : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าฯ

๓๖

รท. ได้กำ�หนดให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ ทั้งสิ้นจำ�นวน ๕ ครั้ง ๕ ภูมิภาค โดย
ในปี ๒๕๖๑ กำ�หนดให้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฯ จำ�นวน ๒ ครั้ง และอีก ๓ ครั้ง จะจัดขึ้น
ในปี ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
				๑. ภาคกลาง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
					
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ๒ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการ
					 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำ�นวน ๓๕๐ คน

รูปภาพที่ ๑๑ : กิจกรรมการให้ความรู้ฯ ปี ๒๕๖๑ ภาคกลาง (จ.พระนครศรีอยุธยา)

๓๗

						ผลการดำ�เนินงาน :
								 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออก
เป็น ๒ ส่วน ดังนี้
								 ๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของ
										 การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ให้บริการต้องดำ�เนินการขออนุญาตการติดตั้งสถานี
										 ฐานและเสารับ-ส่งสัญญาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำ�นักงาน กสทช.
										 ก่อนดำ�เนินการติดตั้ง ผู้ใช้บริการสามารถขอยกเว้นการคิดค่าบริการในช่วง
ที่เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม
										 ร้อยละ ๘๗.๘ ซึ่งถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ในระดับ “มาก”
						

๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ร้องเรียนสามารถ
										 แจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธินำ�ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยกับ
บุคคลอื่นได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ เป็นต้น คิดเป็น
										 ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๙๒.๙ ซึ่งถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
									 ในระดับ “มาก”
				๒. ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำ�นวน ๓๑๕ คน

๓๘

รูปภาพที่ ๑๒ : กิจกรรมการให้ความรู้ฯ ปี ๒๕๖๑ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
						ผลการดำ�เนินงาน :
								 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น
๒ ส่วน ดังนี้
							 ๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับผลกระทบของการ
แผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ได้อย่าง
		
ถูกต้อง เช่น เสาส่งสัญญาณและสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสำ�คัญ
ต่อการขยายพื้นที่บริการโทรคมนาคม ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ หลังจาก
มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณมือถือในพื้นที่ต่างๆ แล้ว กสทช. มีเจ้าหน้าที่
สุ่มวัดระดับความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำ�หนด
							
สากลอยู่เสมอ เป็นต้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๙๐.๕ ซึ่งถือว่ามีความรู้
										 ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ในระดับ “มาก”
		

๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ใช้บริการสามารถ
						
ยกเลิก SMS ข้อความกวนใจ/ไม่ตั้งใจสมัครได้ด้วยตนเอง โดยการกด *๑๓๗
ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคม โทรฟรี
			
๑๒๐๐ เป็นต้น คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๙๕.๐ ซึ่งถือว่ามีความรู้ความเข้าใจ
										 ในประเด็นต่างๆ ในระดับ “มาก”

๓๙
		 ๓. การจัดบูธนิทรรศการและกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้บริโภค

			 ในกิจการโทรคมนาคม ประจำ�ปี ๒๕๖๑

					การออกบูธนิทรรศการในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อจัด
		 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสร้างความตระหนักรู้
ของผู้บริโภค เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่สำ�คัญช่องทางหนึ่ง ที่ทำ�ให้ รท. สามารถเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และ
สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยังทำ�ให้ได้รับทราบปัญหาในการใช้บริการ
โทรคมนาคมโดยตรงจากประชาชน และสามารถแนะนำ�การแก้ไขปัญหาหรือแนะนำ�
วิธีการร้องเรียนปัญหาแก่ประชาชนได้ทันที โดยได้มีการออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ความรู้ฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือและสิ่งพิมพ์ ซึ่งจัดโดยสมาคม
ผู้จัดพิมพ์และผู้จำ�หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เช่น งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ เป็นต้น พบว่า  เป็นงานที่มี
ประชาชนสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก
ในปี ๒๕๖๑ รท. จึงได้ออกบูธนิทรรศการและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ฯ ในงาน
		 มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๒ ระหว่าง
วันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีประชาชนสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธอย่างคับคั่ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือในการ
			ตอบแบบสอบถาม เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรคมนาคม
จำ�นวน ๑,๓๐๗ คน ส่วนใหญ่สามารถตอบคำ�ถามที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้
บริการโทรคมนาคม ความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการโทรคมนาคม
ได้ถูกต้อง คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ ๘๘.๗ ซึ่งถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
			 ในระดับ “มาก”

โครงการ/กิจกรรมที่ รท. เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก
		 ๑. รท. กับความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
					รท. ได้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการ
			ใช้สื่อออนไลน์ โดยมีนายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ตามคำ�สั่งคณะกรรม
การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ที่ ๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๕๙ และได้เข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งกิจกรรมของ
ภาคีเครือข่าย ที่ดำ�เนินการด้านการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ที่จัดขึ้นทุกครั้ง
รวม ๔ ครั้ง

๔๐
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นควรให้มีศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและ
ปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ หรือศูนย์ COPAT - Child Online
Protection Action Thailand ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ�นโยบาย เป้าหมาย
และกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานในระดับชาติ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ และ
การดำ�เนินงานด้านการส่งเสริม และปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
ของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่ง รท. ได้ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนสื่อเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ทางช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของศูนย์ COPAT อีกด้วย
		

นอกจากนี้ เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกับศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกัน
เด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก ๒๐๑๘ และ รท. ก็ได้เข้าร่วม
การประชุมเตรียมการจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ
ดังกล่าว โดยได้ทำ�หน้าที่ประสานงานเพื่อให้สำ�นักงาน กสทช. จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

		 ๒. โครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ

			 ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำ�นักงานเลขาวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
		 			 รท. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชนด้วยกระบวนการ

		

ลูกเสือ ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำ�นักงานเลขาวุฒิสภา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) โดย นายชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม และทีมวิทยากร ได้รับเชิญในการร่วมบรรยายและทำ�กิจกรรม ในหัวข้อ
“เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสังคมไทย ๔.๐” และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสนับสนุน
ของที่ระลึกในการทำ�กิจกรรม ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ โครงการ
ดังกล่าวได้จัดขึ้นจำ�นวน ๔ ครั้ง ดังนี้

				๑. จังหวัดลำ�ปาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำ�ปาง โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
(กลุ่มภาคเหนือ) จำ�นวน ๑๒ จังหวัด ๕๑ โรงเรียน รวมจำ�นวน ๑๖๔ คน ทั้งนี้ รท. ร่วมกับ
สำ�นักงาน กสทช. ภาค ๓ และผู้ประกอบการจำ�นวน ๕ ราย ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส
เน็ทเวอร์ค จำ�กัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำ�กัด บริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต จำ�กัด บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำ�กัด
(มหาชน) ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือบริการเกี่ยวเนื่อง
สมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมและได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมจากบูธต่างๆ
ภายในบริเวณการจัดงาน

๔๑

รูปภาพที่ ๑๓ : โครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชนฯ จ.ลำ�ปาง
				๒. จังหวัดราชบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมภูผาผึ้ง
รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่ ๑ เป็นประธาน กล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย คณะครูและ
นักเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  (กลุ่มภาคกลาง) จำ�นวน ๑๒ จังหวัด ๖๖ โรงเรียน
รวมจำ�นวน ๒๕๒ คน

รูปภาพที่ ๑๔ : โครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชนฯ จ.ราชบุรี

๔๒
					๓. จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอวานี
ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
			ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำ�นวน ๘ จังหวัด
๔๑ โรงเรียน รวมจำ�นวน ๑๖๐ คน

รูปภาพที่ ๑๕ : โครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชนฯ จ.ขอนแก่น
					๔. จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หาดแก้ว รีสอร์ท
จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ ๑
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยคณะครูและนักเรียน
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (กลุ่ม
ภาคใต้) จำ�นวน ๔ จังหวัด ๑๑ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำ�นวน ๑๑ โรงเรียน รวมจำ�นวน ๑๗๖ คน

รูปภาพที่ ๑๖ : โครงการพัฒนาผู้นำ�นักประชาธิปไตยสำ�หรับเยาวชนฯ จ.สงขลา

๔๓

๓. โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครองผู้บริโภค
			 “กิจกรรมคลินิก สคบ.”
		 			 รท. ได้เข้าร่วมโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบการคุ้มครอง
		

ผู้บริโภค “กิจกรรมคลินิก สคบ.” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม การปกป้องคุ้มครองสิทธิอันพึงมี และสามารถแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการ
โทรคมนาคมในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง รวมถึงช่องทางการร้องเรียนเมื่อประสบปัญหาจาก
การใช้บริการโทรคมนาคม โดย รท. ได้รับเชิญในการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการ
			บรรยาย ถาม-ตอบ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนประมาณ ๕๐ คน ประกอบด้วย ผู้นำ�เครือข่าย
			สคบ. และประชาชนที่สนใจบริเวณใกล้เคียงเขตหรือสถานที่จัดงานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
ปี ๒๕๖๑ โครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นจำ�นวน ๘ ครั้ง ดังนี้

			

๑. เขตคลองสาน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

				๒. เขตบางกอกน้อย

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพวิชาชีพ วัดสุทธาวาส

			 ๓. เขตคันนายาว

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ชมรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

				๔. เขตบึงกุ่ม

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมชั้น ๗ สำ�นักงานเขตบึงกุ่ม

				๕. เขตบางคอแหลม

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ มัสยิดอมันนฤมิต

				๖. เขตมีนบุรี   

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

				๗. เขตทวีวัฒนา

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วิทยาลัยทองสุข เขตทวีวัฒนา

				๘. เขตบางขุนเทียน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ สำ�นักงานเขตบางขุนเทียน

๔๔

รูปภาพที่ ๑๗ : โครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนต้นแบบฯ (กิจกรรมคลินิก สคบ.)
		 					 เขตคลองสาน

		 					

เขตบางกอกน้อย

๔๕
		 					

เขตคันนายาว

		 					 เขตบึงกุ่ม

		 					 เขตบางคอแหลม

๔๖
		 					

เขตมีนบุรี

		 					 เขตทวีวัฒนา

		 					 เขตบางขุนเทียน

๔๗

สื่อประชาสัมพันธ์
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้าน เรื่อง สิทธิของผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม
			 ระยะที่ ๒
		 			 ในปี ๒๕๖๑ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.)

		
		

ได้มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่เกิดจาก SMS SPAM โดยใช้บริการกด *๑๓๗ ฟรีทุกเครือข่าย เพื่อยกเลิกข้อความ
กวนใจหรือไม่ตั้งใจสมัคร ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ  และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การรับเรื่องร้องเรียน ๑๒๐๐ โทรฟรี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต และเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้
ดังกล่าว ขยายวงกว้างไปยังประชาชนทั่วไป ที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำ�นักงาน กสทช.
จึงได้มีการดำ�เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อนอกบ้าน เรื่อง สิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ระยะที่ ๒ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไป
ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าว และ
เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง
และสามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้อย่างคุ้มค่า  เป็นธรรม และสามารถปกป้องตนเอง
จากการถูกละเมิดสิทธิที่ตนพึงมี ซึ่ง รท. ได้ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์ในสื่อนอกบ้าน
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

		 			๑. ป้ายไวนิล ขนาด ๑๕ ตารางเมตร ติดตั้งบนโครงป้ายกลางแจ้งแบบถาวร
ณ สำ�นักงานเขต กสทช. จำ�นวน ๑๔ แห่ง ได้แก่
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑ จังหวัดนนทบุรี

๔๘
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๒ จังหวัดอุบลราชธานี

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๓ จังหวัดลำ�ปาง

๔๙
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๔ จังหวัดสงขลา

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๕ จังหวัดจันทบุรี

๕๐
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๖ จังหวัดขอนแก่น

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๗ จังหวัดนครราชสีมา

๕๑
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๐ จังหวัดพิษณุโลก

๕๒
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๑ จังหวัดภูเก็ต

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๒ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๕๓
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๓ จังหวัดระนอง

		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๔ จังหวัดชุมพร

๕๔
		 					 สำ�นักงาน กสทช. เขต ๓๒ จังหวัดเชียงใหม่

		 		 ๒. จัดส่งป้ายไวนิลไปยังสำ�นักงาน กสทช. เขต ในจังหวัดต่างๆ (ไม่มีโครงป้าย)
จำ�นวน ๗ แห่ง ได้แก่
			
							
							
							
							
							
							

สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๖ จังหวัดปราจีนบุรี
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๗ จังหวัดเชียงราย
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๘ จังหวัดอ่างทอง
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๑๙ จังหวัดราชบุรี
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๒๐ จังหวัดนครพนม
สำ�นักงาน กสทช. เขต ๒๑ จังหวัดนครสวรรค์

๕๕
					๓. ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard) เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
ต่อสำ�นักงาน กสทช. สำ�หรับผู้ที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการโทรคมนาคมได้แก่
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งติดตั้ง
บริเวณมอเตอร์เวย์ เชิงสะพานพระราม ๕ ถนนพระราม ๒ และถนนสายเอเชีย
		 					 มอเตอร์เวย์

๕๖
		 					 เชิงสะพานพระราม ๕

๕๗
		 					 ถนนพระราม ๒ (สมุทรสาคร ขาออก)

๕๘
		 					 ถนนสายเอเชีย จังหวัดอยุธยา

๕๙
					๔. ป้ายโฆษณาภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
		 				 ๔.๑ ป้ายโฆษณาในขบวนรถไฟ 			

๖๐
		 				 ๔.๒ ป้ายโฆษณาในขบวนรถไฟ
							 (๑) สื่อประชาสัมพันธ์บนจอทีวี จำ�นวน ๒๒๘ จอ

๖๑

๖๒

๖๓
							 (๒) ป้ายสติ๊กเกอร์ติดกำ�แพงขนาดใหญ่

							 (๓) ตู้ไฟบริเวณทางเดิน

		

๖๔
					๕. ป้ายติดกระจกอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารพหลโยธินเซ็นเตอร์ ชั้น ๒

		 ๒. การจัดทำ�สื่อวีดีทัศน์ infographic เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
					ในปี ๒๕๖๑ สำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.)
ได้จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ โดยนำ�เสนอประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
เช่น ปัญหาที่เกิดจาก SMS SPAM โดยใช้บริการกด *๑๓๗ ฟรีทุกเครือข่าย เพื่อยกเลิก
ข้อความกวนใจหรือไม่ตั้งใจสมัคร การประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๑๒๐๐
		 โทรฟรี การใช้บริการโรมมิ่ง ฯลฯ และเพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นความรู้ดังกล่าว
ขยายวงกว้างไปยังประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สำ�นักงาน กสทช.
		 จึงได้มีการดำ�เนินการจัดทำ�สื่อวีดีทัศน์ infographic เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (http://tcp.nbtc.go.th) Facebook และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
		 เพื่อให้ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัดทั่วทุกภาค
		 ของประเทศไทย ได้มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลดังกล่าว และเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง และสามารถใช้บริการโทรคมนาคม
ได้อย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และสามารถปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิที่ตนพึงมี ซึ่ง รท.
ได้ดำ�เนินการจัดทำ� infographic ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

๖๕
		 			 ๑. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

		 			 ๒. เสาส่งสัญญาณมือถือ

๖๖
		 			 ๓. สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

		 			 ๔. หยุดข้อความ SMS กวนใจ / ไม่ตั้งใจสมัคร

๖๗
		 			 ๕. การใช้บริการโรมมิ่ง

ภารกิจ

ด้านการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค

๖๙

ภารกิจด้านการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
ที่ผ่านมา รท. ได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้บริการ
โทรคมนาคมอย่างเท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และสามารถนำ�องค์ความรู้ดังกล่าว
ไปร่วมเผยแพร่ให้สมาชิกในชุมชนของตนได้เข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปี ๒๕๖๑ รท. ได้จัด “การอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ระดับอำ�เภอใน ๕ ภูมิภาค” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมและพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาชน
ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในระดับอำ�เภอ/เขต ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริม
การขับเคลื่อนกลไกเครือข่ายฯ ในการปกป้องคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครอง

			 สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับอำ�เภอ ใน ๕ ภูมิภาค

					
เป็นการจัดอบรมต่อเนื่องและต่อยอดจากปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ
คือเพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของ รท.
และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ�เครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครอง
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
ของ กสทช. และสำ�นักงาน กสทช. สิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้บริการการสื่อสารในยุคดิจิทัล
และงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องของสำ�นักงาน กสทช. ให้กับกลไกเครือข่ายฯ
ทุกอำ�เภอ/เขต ทั่วประเทศ เพื่อนำ�ไปเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมและ
มีประสิทธิภาพต่อไป
		 				 กำ�หนดให้มีการจัดอบรมฯ จำ�นวน ๕ ครั้ง ได้แก่
		

ครั้งที่ ๑ ณ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดน่าน
ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๔ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่ ๕ ณ จังหวัดกระบี่

๗๐
				โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจากทุกอำ�เภอ/เขต ทั่วประเทศ
จาก ๗๗ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ใน ๕ ภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือกกันเองของประธาน
			เครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ของสำ�นักงาน
			กสทช. จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ใน ๕ ภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมฯ
ประกอบด้วย กลไกเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ ระดับอำ�เภอ/
เขตทั่วประเทศ จำ�นวน ๑,๕๐๐ คน   
		 ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

			 ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ของประธานเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิ
			 ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จังหวัด

			 สืบเนื่องจากที่ รท. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายภาคประชาชน
		 ด้านการคุ้ม ครองสิทธิผู้บ ริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๗๗ จั ง หวั ด ประจำ � ปี ๒๕๖๑
ใน ๕ ภูมิภาค ต่อมาได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม จาก “กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๗๗ จังหวัด ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ใน ๕ ภูมิภาค” เป็น “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริม
เครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมระดับอำ�เภอ ใน ๕
ภูมิภาค” เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ให้กับ ประธานเครือข่าย
ภาคประชาชนฯ โดยหนึ่งในภารกิจที่ประธานเครือข่ายภาคประชาชนฯ ๗๗ จังหวัด จะต้อง
ให้ความร่วมมือ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ในพื้นที่ชุมชนของตนเอง โดย รท. ได้จัดทำ�ป้ายไวนิล ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ
สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ช่องทางร้องเรียน ๑๒๐๐ และเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประธานเครือข่ายฯ นำ�ไปประกอบการจัดกิจกรรมฯ ในพื้นที่ชุมชน
ของตนเอง และจัดส่งรูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมฯ มายัง รท. เพื่อรวบรวมนำ�เสนอ
บนเว็บไซต์ http://tcp.nbtc.go.th และรายงานประจำ�ปีของ รท. โดยแบ่งภูมิภาคในการ
จัดกิจกรรมฯ ออกเป็น ๔ ภูมิภาค  จำ�นวน ๕๘ ครั้ง ดังนี้
		 			๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
จังหวัดอุบลราชธานี รวม ๒๔ ครั้ง
					 ๒) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดอุทัยธานี
รวม ๕ ครั้ง
		 				 ๓) ภาคตะวันออกและภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา
						
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง รวม ๑๙ ครั้ง
					 ๔) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสตูล รวม ๑๐ ครั้ง

๗๑
		 					 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
						 • จังหวัดร้อยเอ็ด

						 • จังหวัดสุรินทร์

						 • จังหวัดชัยภูมิ

๗๒
						 • จังหวัดนครพนม

						 • จังหวัดบึงกาฬ

						 • จังหวัดบุรีรัมย์

๗๓
						 • จังหวัดมุกดาหาร

						 • จังหวัดอุบลราชธานี

		 					 ภาคเหนือ
						 • จังหวัดพะเยา

๗๔
						 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

						 • จังหวัดอุทัยธานี

		 					 ภาคตะวันออกและกลาง
						 • จังหวัดฉะเชิงเทรา

๗๕
						 • จังหวัดปราจีนบุรี

						 • จังหวัดสุพรรณบุรี

						 • จังหวัดอ่างทอง

๗๖
						 • จังหวัดนครปฐม

						 • จังหวัดปทุมธานี

						 • จังหวัดสมุทรสาคร

๗๗
		 					 ภาคใต้
						 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

						 • จังหวัดยะลา

						 • จังหวัดระนอง

๗๘
						 • จังหวัดสงขลา

						 • จังหวัดสตูล

						 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมฯ ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กระทรวงสาธารณสุข โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ภารกิจ

งานอำ�นวยการ

๘๐

ภารกิจงานอำ�นวยการ
		 ๑. งานบริหารบุคคล
			๑.๑ อัตรากำ�ลัง
		
รท. มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามคำ�สั่งสำ�นักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เรื่องกำ�หนดส่วนงานภายในสำ�นัก สำ�นักงาน กสทช. ภาค สถาบัน
และสำ�นักงานกองทุน และอำ�นาจหน้าที่ โดยในปี ๒๕๖๑ รท. มีอัตรากำ�ลังรองรับ
ภารกิจดังกล่าว ๔๔ อัตรา  ประกอบด้วย พนักงานประจำ�และพนักงานตามสัญญาจ้าง
๒๒ อัตราลูกจ้าง ๒ อัตรา บุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานให้สำ�นักงาน กสทช. ๒๐ อัตรา
เพศ

สวน/งาน

วุฒิการศึกษา

ระดับตำแหนง / เทียบเทา
ช๓

ผูอำนวยการสำนัก

๑

-

-

-

๑

๑

-

นิติกรชำนาญการ

-

๑

-

๑

-

-

๑

สวนจัดการเรื่องรองเรียน ๑

๓

๗

๗

๓

-

-

-

สวนจัดการเรื่องรองเรียน ๒

๓

๕

๓

๕

-

-

สวนจัดการเรื่องรองเรียน ๓

๓

๔

๖

๑

-

สงเสริมความตระหนักรู
และสรางเครือขายผูบริโภค

๑

๕

-

๖

งานฐานขอมูลระบบรับเรื่อง
รองเรียนและไกลเกลี่ยขอพิพาท

๕

๑

๔

อำนวยการ

๒

๓

๑๘

๒๖

รวมทั้งสิ้น

บุคคล
เพื่อ
ชวยฯ

รวม

-

-

-

-

-

๑

-

-

-

-

-

-

๑

-

๒

๒

๑

๑

๑

๑๐

-

๓

-

๒

-

๓

๘

-

-

๑

-

๑

-

๕

๗

-

-

๑

๓

๑

-

-

๑

๖

๒

-

-

-

๓

-

-

๑

๒

๖

-

๑

-

-

-

๑

-

-

-

๔

๕

๒๐

๑๙

๑

๑

๑

๑๓

๒

๔

๒

๒๐

๔๔

๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เฉพาะอัตราที่ปฏิบัติงานจริงที่ รท. (เป็นอัตรากำ�ลังตามส่วนและงาน
ที่ รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม ได้เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างส่วน/งานภายในจากเดิม เมื่อวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรื่องร้องเรียน)

๘๑
			๑.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานและอำ�นาจหน้าที่
		 					 การแบ่งส่วนงานภายในสำ�นักเป็นไปตามคำ�สั่งสำ�นักงาน กสทช. ที่ ๕๙๕/๒๕๕๗  
			 ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้กำ�หนดไว้ให้สอดคล้องกับภารกิจและอำ�นาจหน้าที่
ของ รท. ที่ได้รับมอบหมาย โดยการบริหารงานขึ้นตรงกับรองเลขาธิการสายงาน
กิจการโทรคมนาคม ซึ่งโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำ�นักได้มอบหมายหน้าที่
การปฏิบัติงานให้กับพนักงานประจำ� พนักงานตามสัญญาจ้าง ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างเหมาบริการ โดยคำ�นึงถึงความรู้ความสามารถ ทักษะและความเหมาะสม
ของบุคลากรที่มีอยู่เป็นหลัก ประกอบด้วย ๔ ส่วน ๑ งาน ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน
และระบบฐานข้อมูล  ส่วน พิจารณาเรื่องร้องเรียน  ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และ
สร้างเครือข่ายผู้บริโภค  ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และงานอำ�นวยการ
							
		

							

๑) ส่วนรับเรื่องร้องเรียนและระบบฐานข้อมูล
๑.๑) รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ร้อง
๑.๒) ติดต่อประสานงานผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาต และผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการเรื่องร้องเรียน
๑.๓) แก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นสำ�นักงาน
๑.๔) จัดการฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียน และจัดทำ�สถิติข้อมูล
เรื่องร้องเรียน
๑.๕) ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
๑.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒) ส่วนพิจารณาเรื่องร้องเรียน
		
๒.๑) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็นและ
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
			
กิจการโทรคมนาคม กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 							 ๒.๒) จัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
		
๒.๓) ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๒.๔) อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม
		
๒.๕)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
					

๘๒
								 ๓) ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
๓.๑) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
๓.๒) สื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความตระหนักรู้
										 ให้แก่ผู้บริโภค สนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความรู้และความเข้าใจถึงสิทธิ
รับทราบช่องทางในการเรียกร้องและคุ้มครองตัวเองอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมของผู้บริโภค
				
๓.๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้บริโภค
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข่าวสาร
๓.๔) จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
๓.๕) จัดทำ�รายงานประจำ�ปี พัฒนาเนื้อหาและเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลสู่ผู้บริโภค
๓.๖) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๗) พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย ส่งเสริม
สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
๓.๘) จัดทำ�ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภค
๓.๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
			
			 ๔) ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
								
๔.๑) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
				
๔.๒) ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
		
๔.๓) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเรื่องไกล่เกลี่ย
๔.๔) จัดทำ�ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการดำ�เนินการไกล่เกลี่ย ตลอดจน
การประเมินผลการไกล่เกลี่ย
๔.๕) ดำ�เนินการสรรหา คัดเลือก และจัดทำ�ทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
๔.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
							 ๕) งานอำ�นวยการ
๕.๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ และจัดทำ�หนังสือโต้ตอบทั่วไป รวมทั้ง
การจัดเก็บเอกสาร
๕.๒) จัดทำ�แผนต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำ�ปี แผนงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนควบคุมภายใน และจัดทำ�ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานประจำ�ปี เป็นต้น

๘๓

		
					

๕.๓) ติดตาม และจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานตามแผนต่างๆ อาทิ
รายงานผลการดำ�เนินงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการควบคุมภายใน และ
รายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี เป็นต้น
๕.๔) ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษา 
เบิกจ่าย ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลัง
ประจำ�ปี
๕.๕) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด
๕.๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐  รสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม ได้เห็นชอบ
สั่งการให้ รท. ปรับโครงสร้างส่วน/งานภายใน จากเดิม ๔ ส่วน ๑ งาน เป็น ๔ ส่วน
๒ งาน ประกอบด้วย

		 						 ๑. ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑
๑.๑) รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ร้องในชั้นสำ�นักงาน กลุ่มผู้รับใบอนุญาตได้แก่
										 DTAC,  Dtac, TriNet, CAT, AMNEX, SIMAT, ๑๖๘ Communication,
Data CDMA, i-mobile Plus, SIM OPEN, SIM penguin
และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่นอกเหนือจากรายชื่อที่ปรากฏตามที่
อรท. มอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติ
ด้วยความเรียบร้อย
			
๑.๒) ติดต่อประสานงานผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการเรื่องร้องเรียน
๑.๓) แก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นสำ�นักงาน
๑.๔) ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ของผู้รับใบอนุญาต
๑.๕) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็น และ
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๖) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
๑.๗) จัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

๘๔
									๑.๘) ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
				
๑.๙) อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๑.๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
				 		 ๒. ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๒
๒.๑) รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ร้องในสำ�นักงาน กลุ่มผู้รับใบอนุญาต ได้แก่
AIS, AWN, SBN, TOT, TripleT Internet (3BB), TT&T และ
			
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ที่นอกเหนือจากรายชื่อที่ปรากฏตามที่ อรท.
มอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติด้วยความ
เรียบร้อย
๒.๒) ติดต่อประสานงานผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการเรื่องร้องเรียน
๒.๓) แก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นสำ�นักงาน
							
๒.๔) ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้รับใบอนุญาต
๒.๕) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็น และ
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
									
ด้านกิจการโทรคมนาคม กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๖) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
๒.๗) จัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียนและ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
							
๒.๘) ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
					
๒.๙) อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านกิจการโทรคมนาคม
๒.๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
							 ๓. ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๓
๓.๑) รับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ให้คำ�ปรึกษา ให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ร้องในสำ�นักงาน กลุ่มผู้รับใบอนุญาตได้แก่
True Corp, True Internet, True Internet Corp. True Move,
True Move H Universal, Real Future, Real Move และ
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ที่นอกเหนือจากรายชื่อที่ปรากฏตามที่
อรท. มอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติด้วย
ความเรียบร้อย

๘๕
๓.๒) ติดต่อประสานงานผู้ร้องเรียน ผู้รับใบอนุญาตและผู้เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการเรื่องร้องเรียน
๓.๓) แก้ไขเรื่องร้องเรียนในชั้นสำ�นักงาน
๓.๔) ติดตามผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
ของผู้รับใบอนุญาต
๓.๕) รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พิจารณาเสนอความเห็น และ
ชี้แจงเรื่องร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
									
ด้านกิจการโทรคมนาคม กทค. กสทช. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๖) ดำ�เนินการเพื่อให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
๓.๗) จัดทำ�ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน และ
คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๓.๘) ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน
๓.๙) อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการ โทรคมนาคม
๓.๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
							 ๔. ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
๔.๑) จัดทำ�ข้อเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
						
๔.๒) สื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความตระหนักรู้
		
ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคเกิดความรู้และความเข้าใจ
ถึงสิทธิในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคม การรับทราบช่องทาง
ในการเรียกร้องสิทธิ การดูแลและคุ้มครองตัวเองอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมของผู้บริโภค
			
๔.๓) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและส่งเสริมให้ผู้บริโภค
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและข่าวสารด้านโทรคมนาคม
๔.๔) จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
								 ๔.๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย
ภาคประชาชน ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
๔.๖) พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่าย รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

๘๖
๔.๗) จัดทำ�ฐานข้อมูลเครือข่ายผู้บริโภค
๔.๘) จัดทำ�รายงานประจำ�ปีของสำ�นัก และพัฒนาเนื้อหาและเว็บไซต์
ของสำ�นัก เพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลเรื่องร้องเรียน
๔.๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
							 ๕. งานฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียนและไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๕.๑) จัดการฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียน (Customer Relation
Management : CRM) และจัดทำ�สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียน
									
ตลอดจนการประเมินผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
		
๕.๒) เป็นธุรการประสานงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่คู่กรณีร้องขอ
๕.๓) ดำ�เนินการสรรหา คัดเลือก และจัดทำ�ทะเบียนรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย
๕.๔) ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๕.๕) จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลเรื่องไกล่เกลี่ย
๕.๖) จัดทำ�ข้อมูลและสถิติ เกี่ยวกับการดำ�เนินการไกล่เกลี่ย ตลอดจน
								
การประเมินผลการดำ�เนินงานไกล่เกลี่ย เสนอต่อ กทค. และ กสทช.
๕.๗) จัดทำ�ระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลเรื่องร้องเรียน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำ�นัก  
๕.๘) ดูแลระบบข้อมูล และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
๕.๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
							 ๖. งานอำ�นวยการ
๖.๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ และจัดทำ�หนังสือโต้ตอบทั่วไป รวมทั้ง
การจัดเก็บเอกสาร
๖.๒) จัดทำ�แผนต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำ�ปี แผนงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนควบคุมภายใน และจัดทำ�ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงานประจำ�ปี เป็นต้น
๖.๓) ติดตามและจัดทำ�รายงานการดำ�เนินงานตามแผนต่างๆ อาทิ
รายงานผลการดำ�เนินงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการควบคุมภายใน และ
รายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี เป็นต้น
๖.๔) ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษา 
									
เบิกจ่าย ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำ�ปี

๘๗

		

๖.๕) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด
๖.๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในดังกล่าว เป็นเพียงเพื่อสำ�หรับการบริหารงาน
			 ภายในเท่านั้น เพื่อต้องการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
						 ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทันท่วงที  
			 เนื่องจากลักษณะงานตามภารกิจของ รท. เป็นงานที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความกดดัน
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกค่อนข้างมาก ที่ส่งผลทำ�ให้เกิดความล่าช้า
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประกอบกับผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญ และ
มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรอบรู้เกี่ยวกับงาน ในรูปแบบของสหวิทยาการ ที่สามารถ
เรียนรู้ระบบ วิธีการและขั้นตอนการทำ�งานภายในสายงานได้อย่างรอบด้าน อีกทั้ง
เป็นการสร้างทักษะความชำ�นาญงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น
อีกด้วย
		 ๒. งานพัฒนาบุคลากร
					
รท. ได้จัดทำ�แผนพัฒนาบุคลากรประจำ�ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้บุคลากรของ รท. ได้มีการ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาทักษะในการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
			เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้รองรับกับสมรรถนะหลัก
ที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้ อันประกอบไปด้วย
		

๑. หลักสูตรที่ รท. เป็นผู้ดำ�เนินการเอง
๒. หลักสูตรที่สำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ�เนินการ
๓. หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด โดยสำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ�เนินการ

						 ๑. หลักสูตรที่ รท. เป็นผู้ดำ�เนินการเอง
ลำดับ
๑

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเสริมสราง
ความคิดเชิงบวก ทักษะและการมีพฤติกรรม
ที่ดีตอการจัดการเรื่องรองเรียนในงาน
คุมครองผูบริโภคดานกิจการโทรคมนาคม"

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม

โรงแรมไมดา แกรนด โฮเทล
ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

๑๓-๑๕ กันยายน
๒๕๖๑

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม
๓๓ คน

๘๘

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๒

อบรมเพื่อเสริมสรางความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กิจการโทรคมนาคม "สำหรับผูที่ผานการ
คัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผูไกลเกลี่ย
ของสำนักงาน กสทช. และผูที่เกี่ยวของ"

โรงแรม เดอะ สุโกศล
กรุงเทพมหานคร

๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑

๒๗ คน

๓

อบรมทบทวนการใชงานระบบ CRM และการ
รวบรวมขอมูลสิถิติ เพื่อเตรียมความพรอม
สำหรับรายงานการประเมินตัวชี้วัดผลการ
ดำเนินงาน KPIs

หองประชุม ๑ รท.

๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๒๓ คน

๔

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การถอดบทเรียน
เรื่องรองเรียนในกิจการโทรคมนาคม"

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๒๘ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๖๐ คน

๕

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสงเสริมความรู
ดานพิจารณาเรื่องรองเรียนในกิจการ
โทรคมนาคม หัวขอ "การพิจารณาเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการ
ใหบริการ (Quality of Service : QoS)"

โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย
ประตูน้ำ
กรุงเทพมหานคร

๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๑

๖๐ คน

						 ๒. หลักสูตรที่สำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ�เนินการ
ลำดับ

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑

อบรมหลักสูตร “การใชดุลพินิจและวิธีปฏิบัติ
ราชการของฝายปกครอง”

โรงแรมเวสเทิรน หลักสี่

๑๕-๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑

๔ คน

๒

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช. ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ หัวขอ
Privacy and Security Policy

จังหวัดชลบุรี

๑๘-๑๙ พฤษภาคม
๒๕๖๑

๒ คน

๓

การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน

อาคารหอประชุมชั้น ๒
ศูนยคอมพิวเตอร
สำนักงาน กสทช.

๑๖, ๑๘-๑๙
มิถุนายน
๒๕๖๑

๓ คน

๔

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช. ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ หัวขอ
“การกำกับดูแลกิจการดาวเทียม”

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๒ กรกฎาคม
๒๕๖๑

๔ คน

๘๙

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๕

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช.ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ หัวขอ
ยุทธศาสตร ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๒ แผนปฏิรูปประเทศ
กับ กสทช.

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๑

๔ คน

๖

โครงการฝกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศ
ประจำป ๒๕๖๑

อาคารหอประชุมชั้น ๒
สำนักงาน กสทช.

๒๐ ส.ค. - ๒๖ ต.ค.
๒๕๖๑

๕ คน

๗

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช. ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ หัวขอ
อากาศยานไรคนขับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓ คน

๘

อบรมการใชงานระบบดูแลการเขาถึง
อินเทอรเน็ตเพื่อครอบครัว

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๗ กันยายน ๒๕๖๑

๑ คน

๙

อบรมหลักสูตร “ความรูการสื่อสาร
โทรคมนาคมขั้นสูง”

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๑๓-๑๔ กันยายน
๒๕๖๑

๑ คน

๑๐

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Fintech and Digital
Transformation in Tele

อาคารหอประชุมชั้น ๑
สำนักงาน กสทช.

๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓ คน

๑๑

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช. ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ หัวขอ
การทำความเขาใจระเบียบสำนักงาน กสทช.
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาคารหอประชุมชั้น ๒
สำนักงาน กสทช.

๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๔ คน

๑๒

กิจกรรมการแบงปนความรูสูนองพี่สำนักงาน
กสทช.ประจำป ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑๐ หัวขอ
บทบาทหนาที่ กสทช. กับ พระราชบัญญัติ
องคที่แกไขตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม

อาคารหอประชุมชั้น ๒
สำนักงาน กสทช.

๒๐ ธันวาคม
๒๕๖๑

๑ คน

๑๓

อบรมหลักสูตร การใชระบบบริหารจัดการ
ครุภัณฑดวยระบบ RFID

อาคารหอประชุมชั้น ๒
สำนักงาน กสทช.

๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๑

๒ คน

๙๐
						 ๓. หลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัด โดยสำ�นักงาน กสทช. เป็นผู้ดำ�เนินการ
ลำดับ

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม
๑๘-๑๙, ๒๕-๒๖
มกราคม ๒๕๖๑

๑ คน

๑

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือขายคุมครอง
ผูบริโภค.

โรงแรมเบสต เวสเทิรน พลัส
แวนดาแกรนด
ถนนแจงวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

๒

การฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหวางประเทศชั้นสูง (Advanced
Oral Communication Course : AOCC)
ประจำป ๒๕๖๑

Auckland University of
Technology (AUT)
ประเทศนิวซีแลนด

๒๔ ก.พ. - ๔ มี.ค.
๒๕๖๑

๑ คน

๓

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือขายคุมครอง
ผูบริโภค.

โรงแรมเบสต เวสเทิรน พลัส
แวนดาแกรนด
ถนนแจงวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร

๑-๒, ๘-๙, ๑๕-๑๖
๒๒-๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๖๑

๑ คน

๔

การอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการใหบริการ
สาธารณะ โดยการมีสวนรวมของประชาชน
(People's Audit) รุนที่ ๒๒

ชลพฤกษรีสอรท
จังหวัดนครนายก

๑-๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๖๑

๑ คน

๕

อบรมหลักสูตร การใชดุลพินิจและวิธีการ
ปฏิบัติราชการของฝายปกครอง

โรงแรมเบสทเวสเทิรน
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

๑๕-๑๖ มีนาคม
๒๕๖๑

๑ คน

๖

สัมมนาวิชาการเรื่อง Leading by Example :
รัฐวิสาหกิจไทยสูตนแบบการทำธุรกิจที่
เคารพสิทธิมนุษยชน

หองประชุมออดิทอเรียม
โรงแรมเซ็นทรา
แจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๕ เมษายน ๒๕๖๑

๑ คน

๗

โครงการอบรมการประนอมขอพิพาท

ที เอช เอ ซี
สถาบันอนุญาตโตตุลาการ
อาคารภิรัชทาวเวอร

๒๗-๒๙ มิถุนายน
๒๕๖๑ และ
๒-๓ กรกฎาคม
๒๕๖๑

๒ คน

๘

อบรมวิปสสนากรรมฐาน
โครงการปฏิบัติธรรมประชาชน

สถาบันวิปสสนาธุระ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๘-๑๐ มิถุนายน
๒๕๖๑

๑ คน

๙

เขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร Crime
Prevention การปองกันอาชญากรรมกับการ
อำนวยความยุติธรรมในสังคม

วิทยาลัยกิจการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

๙-๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๑
๕-๗ กันยายน
๒๕๖๑
๑-๓๑ สิงหาคม
๒๕๖๑

๑ คน

๙๑

ลำดับ

ชื่อหลักสูตรการเขารวมสัมมนา
และฝกอบรม

สถานที่จัดอบรม

วันที่จัดอบรม

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

๑๐

สัมมนาทางวิชาการ eGovernment ๒๐๑๘

หองประชุมวายุภักษ ๒-๔
โรงแรมเซ็นทรา
ศูนยราชการคอนเวนชั่น
เซนเตอร

๒๙-๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๑

๑ คน

๑๑

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการ
และกำกับดูแลเลขหมายโทรศัพทแบบสั้น
๓ หลัก ๔ หลัก ระยะที่ ๒

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๒๗ กันยายน
๒๕๖๑

๓ คน

๑๒

การสัมมนาบทเรียนจากบอลโลก สูการ
พัฒนากลไกปองกันเด็กและเยาวชน
จากการพนันฟุตบอลออนไลนในระยะยาว

อาคารรัฐสภา

๒ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๑ คน

๑๓

สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง การเขาถึง
กระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ วาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด
กรุงเทพมหานคร

๗ พฤศจิกายน
๒๕๖๑

๒ คน

		 ๓. งานอำ�นวยการ
			๓.๑ การจัดการงานระบบสารบรรณ
		

ในปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินการต่างๆ เพื่อจัดการงานธุรการและงานสารบรรณ
ของสำ�นักให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกส์ซึ่งได้มีการรับเข้าหนังสือทั้งหมด ๑๐,๕๕๔ ฉบับ แบ่งเป็น หนังสือจากหน่วยงาน
ภายนอกสำ�นัก งาน กสทช. จำ � นวน ๖,๗๑๘ ฉบั บ หนั ง สื อ จากหน่ ว ยงานภายใน
สำ�นัก งาน กสทช. จำ�นวน ๓,๘๓๖ ฉบั บ  สำ � หรั บการส่ ง ออกหนั ง สื อ ต่ า งๆ ไปยัง
หน่วยงานอื่นๆ นั้น มีจำ�นวนทั้งหมด ๑๕,๓๗๔ ฉบับ แบ่งเป็น หนังสือถึงหน่วยงาน
ภายนอกสำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๑๑,๓๔๗ ฉบับ และหนังสือถึงหน่วยงานภายใน
สำ�นักงาน กสทช. จำ�นวน ๔,๐๒๗ ฉบับ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางข้างท้ายนี้

๙๒

เดือน

เรื่องสงออก

เรื่องรับเขา
งานภายนอก

งานภายใน

งานภายนอก

งานภายใน

มกราคม

๕๒๘

๗๐๕

๑,๒๕๑

๓๘๘

กุมภาพันธ

๗๗๗

๓๐๘

๑,๑๒๘

๓๖๘

มีนาคม

๖๘๙

๒๖๒

๑,๑๓๕

๓๑๖

เมษายน

๔๖๘

๒๓๒

๘๑๓

๒๘๙

พฤษภาคม

๖๒๖

๒๕๖

๘๖๔

๓๓๘

มิถุนายน

๖๑๕

๒๘๗

๙๓๑

๓๙๘

กรกฎาคม

๕๓๓

๒๘๖

๘๘๘

๓๐๑

สิงหาคม

๖๐๗

๓๑๓

๙๒๓

๒๗๒

กันยายน

๔๘๖

๒๗๔

๘๗๗

๒๕๔

ตุลาคม

๕๒๐

๓๑๓

๙๓๔

๓๘๕

พฤศจิกายน

๕๒๘

๓๓๑

๘๒๑

๓๘๕

ธันวาคม

๓๔๑

๒๖๙

๗๘๒

๓๓๓

รวม

๖,๗๑๘

๓,๘๓๖

๑๑,๓๔๗

๔,๐๒๗

ตารางที่ ๘ : สถิติหนังสือรับเข้า - ส่งออกของงานสารบรรณ ประจำ�ปี ๒๕๖๑
			๓.๒ การจัดทำ�ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน (Key Performance Indicator: KPI)
ปี ๒๕๖๑ สำ�นักงาน กสทช. ได้มีการจัดทำ�ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI)
ภายใต้กรอบการประเมินการทำ�งานของสำ�นักงาน กสทช. โดยจำ�แนกออกเป็น มิติ ๔ ด้าน
ได้แก่
							 ๑) มิติด้านประสิทธิผล (ร้อยละ ๖๕)
		 								เพื่อต้องการวัดเกี่ยวกับการบรรลุผลสัมฤทธิ์การดำ�เนินการตาม
ภารกิจ ตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการที่ได้กำ�หนดไว้ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งมิติด้านประสิทธิผล
									รท. ได้กำ�หนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการทำ�งาน จำ�นวน ๙ ตัวชี้วัด

๙๓
และสามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด จำ�นวน ๗ ตัวชี้วัด
สำ�หรับอีก ๒ ตัวชี้วัด ไม่สามารถดำ�เนินการให้ เป็นไปตามเป้าหมาย
									ที่กำ�หนดได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
		
เกิดความล่าช้า ประกอบกับการดำ�เนินการในขั้นตอนต่างๆ ถูกตรวจสอบ
อย่างละเอียด ทำ�ให้ รท. ต้องมีการทบทวนและปรับเนื้อหารายละเอียด
ของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเห็นที่ ลสทช. สั่งการ จึงทำ�ให้กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่สามารถดำ�เนินการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
									 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
								
ในระดับอำ�เภอ และการพัฒนาและขึ้นทะเบียนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ในกิจการโทรคมนาคมในระดับอำ�เภอ ได้ทันตามแผนที่กำ�หนดไว้ และ
อีกหนึ่งเรื่องของการวัดระดับความสำ�เร็จในการจัดทำ�ร่างประกาศฯ
เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสาร
ถึงกันโดยทางโทรคมนาคม เนื่องจาก (ร่าง) พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. ....... ของกระทวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังอยู่ระหว่าง
								
ดำ�เนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำ�เนินการจัดทำ�ประกาศ กสทช.
เรื่องมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทาง
								
โทรคมนาคม ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ ได้ อย่างไรก็ตาม รท. จึงได้ขอยกเว้น
ตัวชี้วัดทั้งสองตัวชี้วัดดังกล่าวโดย รสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคม
ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
							
		

๒) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (ร้อยละ ๐)
เพื่อต้องการประเมินการตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เนื่องจากในมิติด้านนี้ รท.
ไม่มีตัวชี้วัดในระดับสำ�นัก จึงมิได้มีการประเมินในมิติดังกล่าว

							 ๓) มิติด้านประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๑๐)
									เพื่อต้องการประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการบริหาร
ทรัพยากรและการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มีการวัดผลสำ�เร็จตั้งแต่การ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของสำ�นัก การตรวจรับงาน
ภายในกรอบระยะเวลาที่กำ�หนด และการเบิกจ่ายจริงตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินเฉลี่ย ๓ ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ - ๔ โดยในปีงบประมาณ
									๒๕๖๑  รท. สามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด ในการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพ ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด

๙๔
								 ๔) มิติด้านการพัฒนาองค์กร (ร้อยละ ๑๐)
									เพื่อต้องการประเมินความสามารถในการพัฒนาองค์กรระดับสำ�นัก
และวัดระดับความสำ�เร็จในการพัฒนาองค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลระดับสำ�นัก ให้เป็นไปตามที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด
โดยจัดให้มีการดำ�เนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลของสำ�นักงาน กสทช.
ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่ง
									เห็นชอบตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามที่สำ�นักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอ อันประกอบด้วย ๔ หลักการสำ�คัญ
และ ๑๐ หลักการย่อย ได้แก่
		 								๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
อันประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล
(Effectiveness) และหลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
									๒. ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) อันประกอบด้วย
หลักภาระรับผิดชอบ/ สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)       
								
๓. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
									๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
					
การวัดระดับความสำ�เร็จของการดำ�เนินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
และการวัดระดับความสำ�เร็จของการจัดการองค์ความรู้ (KM)
		 		โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รท. สามารถดำ�เนินการได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนด ในการประเมิน
ด้านการพัฒนาองค์กร ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด
			ภายใต้การประเมินผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของสำ�นักงาน กสทช. ที่ได้มีการกำ�หนดให้
ทำ�การประเมินผลการดำ�เนินงานของ รท. จำ�นวน ๑๕ ตัวชี้วัด เพื่อต้องการวัดผลสัมฤทธิ์
			การทำ�งานของสำ�นักในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน รวมถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กร พร้อมกับได้มีการกระจายตัว
			ชี้วัดของสำ�นักทั้ง ๑๕ ตัวชี้วัด ลงสู่ระดับบุคคลเพื่อวัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพการทำ�งาน
ของบุคลากรในสังกัด รท. เช่นกัน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รท. ได้ทำ�การวัด
และประเมินตัวชี้วัดทั้งหมดในระดับสำ�นัก และระดับบุคคล ตามเกณฑ์การประเมินที่ได้
กำ�หนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด

๙๕
			ผลการประเมินสรุปได้ว่า รท. สามารถดำ�เนินการและบริหารจัดการงานต่างๆ โดย
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์และเป้าหมายที่ได้กำ�หนดไว้ โดยบางตัวชี้วัดอาจไม่สามารถ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ เพราะเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่อาจควบคุมได้
อย่างไรก็ตาม การประเมินตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สามารถบ่งบอกได้ว่า
รท. สามารถดำ�เนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในกาทำ�งาน
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในระดับที่ยอมรับได้
			๓.๓ การจัดทำ�ระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง ของสำ�นักงาน กสทช.
สำ�นักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการกำ�หนดให้มีระบบกาควบคุม
ภายใน (Internal Control) ซึ่งเป็นระบบที่ผู้กำ�กับดูแลฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ
ขององค์กรเป็นผู้กำ�หนดให้มีขึ้น โดยเป็นการออกแบบการปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน ไว้ในกระบวนการของกิจกรรม/การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การดำ�เนินงานจะบรรจุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน ซึ่งหมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตขององค์กร รายงานทางการเงิน
ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ ทันเวลา 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดำ�เนินงานขององค์กร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่องค์กร
ได้กำ�หนดไว้ และการที่จะทำ�ให้ระบบการควบคุมภายในสามารถดำ�เนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ควรทำ�ควบคู่ไปกับระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
						 (Risk Management) โดยหมายถึง กระบวนการในการกำ�หนดกลยุทธ์ และการออกแบบ
ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อให้สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุ
						 สมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำ�หนดไว้ รวมทั้งในการทบทวนและเสนอแนะ
มาตรการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการ
ดำ�เนินงาน และบริหารงานขององค์กร หรืออีกนัยหนึ่ง สำ�นักงาน กสทช. เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่มุ่งหวังให้องค์กรมีความยั่งยืนในอนาคต มีกระบวนการทำ�งานที่มีความโปร่งใส
สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย
หรือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด โดยมีความระมัดระวัง และมีระบบของการควบคุมต่อปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้น
ในปี ๒๕๖๑  สำ�นักงาน กสทช. ได้กำ�หนดให้มีการจัดทำ�ระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมา  พร้อมกำ�หนดให้
การควบคุมภายในระดับสำ�นัก เป็นตัวชี้วัดร่วมในมิติด้านการพัฒนาองค์กร

๙๖
สำ�นักงาน กสทช. จะต้องวัดผลในเรื่องของการจัดทำ�รายงานผลการติดตามการควบคุม
ภายในระดับสำ�นัก รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน การประเมินความเสี่ยงและ
จัดลำ�ดับความเสี่ยงระดับสำ�นัก รวมทั้งจัดทำ�รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
ระดับสำ�นัก การให้แต่ละสำ�นักจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยกำ�หนดให้
แต่ละสำ�นักเข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยง และจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) และตามแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
สำ�นักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการดำ�เนินการเรื่องระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง
ในปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินการตามเกณฑ์ที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้ พร้อมกับ
ได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดลำ�ดับความเสี่ยงของสำ�นัก จัดทำ�รายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายในระดับสำ�นัก ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งผู้แทน
เข้าร่วมเป็นคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสำ�นักงาน กสทช.
เข้าร่วมกิจกรรม หรือการประชุมเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยง
รวมทั้งการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ตามแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำ�นักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ครบทุกรายการ ตามที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้ ซึ่ง รท. ได้มีการประเมิน
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับสำ�นักตามหลักทฤษฎี COSO และทำ�การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และจัดทำ�รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในปี ๒๕๖๑ รวมถึงการจัดทำ�แนวทางการควบคุมภายในของสำ�นักปี ๒๕๖๒
ตามแบบที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดไว้
		

ภารกิจ

ด้านการสนับสนุนคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
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ภารกิจด้านการสนับสนุนคณะอนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
ด้วยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีหน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินการของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม มิให้ดำ�เนินการใดๆ ในประการที่น่าจะเป็นการ
เอาเปรียบผู้บริโภค  ทั้งนี้ โดยให้ กสทช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นสองคณะ ประกอบด้วยผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
โดยให้มีอำ�นาจในการพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้
ตามที่ กสทช. กำ�หนด
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำ�สั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม โดยมีองค์ประกอบอำ�นาจหน้าที่ ค่าตอบแทน
และวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง ดังนี้
		 ๑. องค์ประกอบ

		 ๑.๑ ที่ปรึกษา
		

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

พันเอก เศรษฐพงค์
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ
พลเอก สุกิจ
นางสาวสุภิญญา
นายประวิทย์
นายธานีรัตน์
นายคณิต
รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์
นายชัยฤกษ์
พลโท ภัทร์ไพบูลย์
พันตำ�รวจเอก พฤทธิพงษ์

มะลิสุวรรณ
ศีลพิพัฒน์
ขมะสุนทร
กลางณรงค์
ลี่สถาพรวงศา
ศิริปะชะนะ
วัลยะเพ็ชร์
ศุภมนตรี
ดิษฐอำ�นาจ
สังข์สุวรรณ
ประยูรศิริ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๙๙
				(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

นางเดือนเด่น
นิคมบริรักษ์
นายจาตุร
เกิดบ้านชัน
รองเลชาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
(๑๖) ผู้อำ�นวยการส่วนพิจารณารับเรื่องร้องเรียน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

		 ๒. อำ�นาจหน้าที่
(๑) พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ตามพระราชบัญญัติ
					
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
		 (๒) ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(๓) ให้ความเห็นและคำ�ปรึกษา รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
และคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
					
แห่งชาติ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
		 (๔) รายงานผลการดำ�เนินการต่อคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ทราบทุก ๖ เดือน
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมมอบหมาย
				
ให้คณะอนุกรรมการมีวาระ ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่มีคำ�สั่งแต่งตั้ง โดยได้รับค่าตอบแทน
เป็นเบี้ยประชุมตามข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม ค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งาน พ.ศ. ๒๕๕๔
		หมายเหตุ: นายคณิต  วัลยะเพ็ชร์ และพันตำ�รวจเอก พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ ได้ลาออก
จากการเป็นอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงคงมีอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคมจำ�นวน ๗ คน

๑๐๐
รท. ได้สนับสนุนการดำ�เนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม เช่น การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม และการจัดทำ�ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
			๑. การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
						 รท. ได้ดำ�เนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม
๒๕๖๑ จำ�นวน ๑๑ ครั้ง (เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่มีการประชุม) ดังนี้

ครั้งที่

การจัดประชุม

วันที่จัดประชุม

๑

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

๒

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๓

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๔

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๕

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๖

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๘

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๙

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

๑๐

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑๑

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตารางที่ ๙ : การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๐๑
			๒. การดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้โภคด้านกิจการ

				 โทรคมนาคม

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้โภคด้านกิจการโทรคมนาคมได้ดำ�เนินงานตามอำ�นาจ
หน้าที่ ดังนี้ อำ�นาจหน้าที่ ข้อที่ ๑ พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการ
				 โทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการ
		 		๒.๑ การจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้โภคด้านกิจการโทรคมนาคม
						 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
			
คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดการประชุม และมีอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาและ
ให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม นับตั้งแต่คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติได้มีคำ�สั่ง ที่ ๑๖/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  มีจำ�นวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ครั้งที่

การจัดประชุม

จำนวนอนุกรรมการ
ที่เขารวมประชุม

๑

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๖

๒

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

๖

๓

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

๔

๔

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

๕

๕

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

๕

๖

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

๖

๗

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

๖

๘

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

๕

๙

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

๖

๑๐

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑

๖

๑๑

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

๖

ตารางที่ ๑๐ : จำ�นวนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และจำ�นวนอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

๑๐๒
		 		๒.๒ จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
						 คุม้ ครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม นับตั้งแต่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ถึง
						 ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๑
			
คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนนับตั้งแต่
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ - ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ มีจำ�นวน ๖๐ เรื่อง ดังนี้

ครั้งที่

การจัดประชุม

จำนวนเรื่องรองเรียนที่บรรจุเปน
วาระเพื่อพิจารณา

๑

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

๙

๒

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

๔

๓

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๘

๔

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๓

๕

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๕

๖

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗

๗

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔

๘

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๘

๙

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

๕

๑๐

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๔

๑๑

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓

ตารางที่ ๑๑ : การจัดประชุมของคณะอนุกรรมการฯ และจำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา

๑๐๓
					 การให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์
						 ในการคุม้ ครองผู้บริโภค
				 ๑. กรณีปัญหาถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศผิดพลาด และ
							 การให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน
		

                  

๑.๑ ผู้ให้บริการควรปรับปรุงการโฆษณาบริการโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศ
(Roaming) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์และเอกสารโฆษณา โดยให้ระบุ
อัตราค่าบริการทั้งขั้นตำ่ �และขั้นสูงและให้ระบุอัตราค่าบริการของ
เครือข่ายผู้ให้บริการให้ชัดเจนขึ้น
๑.๒ เห็นควรให้ผู้ประกอบการทุกรายมีการจำ�กัดวงเงิน หรือ Credit limit
ของบริการ International Roaming ด้วย หรืออาจให้ผู้บริโภค
สามารถกำ�หนดจำ�นวนเงินหรือจำ�กัดเวลาในการเปิดใช้บริการ และ
มีการแจ้งเตือนวงเงินการใช้บริการเป็นระยะ

					 ๒. การปฏิเสธการโอนย้ายเครือข่าย เนื่องจากการใส่รหัสแสดงตนไม่ถูกต้อง
							 ERROR CODE ๕๑
     

๒.๑ สัญญาเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมายโทรคมนาคม
เป็นสัญญาที่ไม่ใช่สัญญาบริการโทรคมนาคมโดยตรง ดังนั้นจะนำ�มาบังคับ
ไม่ให้ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการหรือโอนย้ายเครือข่ายไม่ได้ ส่วนประเด็น
เรื่องค่าปรับกรณีผิดสัญญาดังกล่าวถือเป็นการผิดสัญญาทางแพ่ง ทั้งนี้
ในประกาศ กทช เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ใช้บริการมีสิทธิยกเลิกสัญญาเวลาใดก็ได้ และอัตราค่าบริการ
ต่างๆ ต้องให้ กสทช. เห็นชอบ ดังนั้น สำ�หรับการเรียกค่าปรับผู้ให้บริการ
จึงต้องไปดำ�เนินคดีทางแพ่งเอง เนื่องจาก กสทช. ไม่ได้ให้ความเห็นชอบ
การเรียกเก็บค่าปรับ
สำ�หรับประเด็นเรื่อง ERROR CODE ได้ข้อสรุปแล้วว่าเป็น
Human Error ที่ปลายทาง และต้องพิจารณาว่าจะเยียวยาผู้ใช้บริการอย่างไร
หากผู้ใช้บริการต้องเสียประโยชน์จากการโอนย้ายเครือข่ายไม่ทัน และ
อาจมีคำ�ขอย้ายเครือข่ายอีกฉบับ ให้ผู้ใช้บริการกดรหัสเข้าไปอีกครั้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ใช้บริการต้องเสียต้นทุนในการเดินทาง รวมถึงการ
พัฒนาระบบให้เป็น Real Time หรือการใช้บาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด
เพื่อป้องกันปัญหาการบันทึก CODE ผิด ซึ่งสามารถแก้ปัญหา Human
Error ได้  

๑๐๔
		

๒.๒ ในการเลือกใช้บริการ ผู้บริโภคทุกรายควรได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ไม่เลือกปฏิบัติ วิธีมาตรฐานที่ กสทช. กำ�กับคือ รายการส่งเสริมการขาย
ทั้งหมด ต้องเปิดเผยให้ผู้บริโภคได้เลือกเอง เมื่อผู้ใช้บริการประสงค์
จะโอนย้ายเครือข่าย ผู้ให้บริการอาจเสนอรายการส่งเสริมการขายอืน่
									 กับผู้ใช้บริการได้ แต่ที่พบคือ การเสนอส่วนลดค่าบริการให้เป็นการเฉพาะ
หรือการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่น เพิ่มอินเทอร์เน็ตให้จาก ๕ GB เป็น
									 ๑๐ GB เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่การเสนอโปรโมชั่นให้ แต่เป็นการให้สิทธิประโยชน์
เพิม่ เติมเฉพาะบุคคล จะเป็นปัญหาในเชิงระบบ ผู้ให้บริการปกปิดโปรลับ
									 เพื่อป้องกันต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้น จึงใช้วิธีเสนอเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นแรงดึงดูด
ให้ใช้บริการต่อไป ทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการที่เป็นลูกค้า
									 ของบริษัทฯ ที่ไม่ได้โอนย้ายเครือข่าย เกิดความไม่เท่าเทียมในหมู่ผู้บริโภค
									 และการเสนอโปรลับทำ�ให้ *๑๕๑* มีหน้าที่ที่มากกว่าการโอนย้ายเครือข่าย
คือเป็นช่องทางการต่อรองราคา  ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้บริโภคจะโอนย้าย
									 เครือข่าย ผู้ให้บริการจะลดค่าบริการของรายการส่งเสริมการขาย
ที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นกรณีพิเศษ ขณะที่ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ระบุว่า  บริการลักษณะประเภทเดียวกัน
ต้องคิดอัตราค่าบริการไม่แตกต่างกัน จึงเห็นว่า  ผู้ให้บริการควรเสนอ
เพียงรายการส่งเสริมการขายที่เปิดเผยเป็นการทั่วไป โดยไม่ใช้วิธีเสนอ
รายการส่งเสริมการขายเฉพาะราย
					 ๓. การดำ�เนินการกรณีที่มีการพักหรือหยุดให้บริการ WIFI
     

๓.๑ การย้ายจุดให้บริการ WIFI เข้ามาในอาคารเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย
ของผู้ใช้บริการ เพราะเปลี่ยนมาให้บริการกับผู้ที่อยู่ภายในอาคาร อีกทั้งยัง
มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ด้วย จึงไม่ใช่การย้ายจุดให้บริการ แต่จะถือเป็น
การพัก หรือหยุดหรือไม่ ยังเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา ซึ่งการเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ ย่อมเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ส่วนการพักหรือหยุดให้บริการสามารถทำ�ได้ แต่ต้องมีกระบวนการและ
ทำ�ตามกระบวนการให้ถูกต้อง
การจะวินิจฉัยว่าเป็นการพักหรือหยุดให้บริการหรือไม่นั้น
ต้องพิจารณาคำ�ว่า  “การพักหรือหยุด” นั้น คู่กับคำ�ว่า  “ความต่อเนื่อง
ของบริการสาธารณะ” ซึ่งเป็นเหตุผลของมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่กำ�หนดให้มีการกำ�กับ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณาว่า
การย้ายจุดการให้บริการทำ�ให้ความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
หายไปหรือไม่ ทั้งในระดับภาพรวม ระดับพื้นที่ และสำ�หรับผู้บริโภค

๑๐๕
การกำ�กับดูแล โดยเฉพาะในยุค ๕G ที่จะมี data base มากกว่านี้
									 หากสำ�นักงาน กสทช. ไม่ทราบรายละเอียดของจุดในการให้บริการ
จะกำ�กับดูแลได้อย่างไร อีกทั้ง การให้บริการในยุค ๕G หรือ IOT รัศมี
การให้บริการจะสั้นมาก แนวคิดที่จะติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม
เฉพาะภายในอาคารเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะหากเข้าสู่ยุค
รถยนต์ไร้คนขับ (Automatic Car) ดังนั้น พื้นที่ภายนอกอาคาร
ทั้งเสาไฟฟ้า เสาสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ จะถูกติดอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
๕G ซึ่งควรต้องทำ�ให้กลมกลืนกับสถาปัตยกรรมเดิม ดังนั้นการคิดจะนำ�
อุปกรณ์ติดตั้งแต่ในอาคารเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะหากเข้าสู่ยุค
Auto Car
๓.๒ การกำ�กับดูแลในเรื่องนี้ ควรต้องยึดหลักว่า  เมื่อผู้ให้บริการแจ้งว่า
จะมีจุดให้บริการที่ใดบ้าง ผู้บริโภคต้องสามารถใช้บริการได้ ผู้ให้บริการ
									 จะย้าย ลด เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการอย่างไรก็ตาม จะต้องคำ�นึง
									 ถึงความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ และต้องไม่กระทบสิทธิของผู้ใช้บริการ
ในกรณีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่มีผลทำ�ให้ความครอบคลุม
การให้บริการลดลง กรณีเช่นนี้จะต้องขอความเห็นชอบจาก กสทช.
และแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
					 ๔. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ได้รับ
							 ความยินยอม
     

ผู้ประกอบการทุกรายควรมีข้อกำ�หนดในสัญญาว่า  เมื่อรายการส่งเสริมการขายสิ้นสุด หากผู้ใช้บริการไม่เลือกรายการส่งเสริมการขายที่ต้องการ
ผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายที่เป็นอัตราพื้นฐาน
ให้กับผู้ใช้บริการ โดยต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลง
รายการส่งเสริมการขายเป็นอัตราค่าบริการใหม่ ด้วยระบบข้อความสั้นและ
เสียงอัตโนมัติ ทั้งก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และ
การเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายให้กับผู้ใช้บริการนั้น ผู้ประกอบการ
ไม่สามารถทำ�ได้ ในกรณีที่รายการส่งเสริมการขายเดิมยังมีจำ�หน่ายในท้องตลาด
โดยผู้ใช้บริการยังมีสิทธิในการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายเดิมนั้นอยู่
							 แม้ว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายเดิมของผู้ใช้
บริการไปแล้ว ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะสิ้นสิทธิในการใช้รายการส่งเสริมการขายเดิม
ต่อเมื่อไม่มีการจำ�หน่ายรายการส่งเสริมการขายเดิมในท้องตลาดแล้วเท่านั้น

ภารกิจ

ที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงาน กสทช.

๑๐๗

ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำ�นักงาน กสทช.
๑. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำ�นักงาน กสทช.
					ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาบุคลากร สำ�นักงาน กสทช. ได้กำ�หนดความต้องการ
ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ “พัฒนาสำ�นักงาน กสทช. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยกลยุทธ์ที่ ๒
กำ�หนดให้มีการพัฒนาการจัดการความรู้และเสริมสร้างการเรียนรู้ในองค์กร และจัดทำ�
เส้นทางการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช. (NBTC KM Roadmap) ระยะเวลา ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) โดยกำ�หนดเป้าหมายหลักของกิจกรรมการดำ�เนินการในแต่ละปี
และการมีส่วนร่วมของแต่ละสำ�นัก
ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สำ�นักงาน กสทช. ได้ทำ�โครงการประเมินผลการจัดการความรู้
ของสำ�นักงาน กสทช. (NBTC KM Roadmap) เพื่อต้องการประเมินผลภาพรวมของโครงการ
ทีผ่ ่านมาว่า  การดำ�เนินการบริหารจัดการความรู้ของพนักงาน ตามเส้นทางการจัดการความรู้
ของสำ�นักงาน กสทช. ระยะเวลา ๓ ปี บรรลุผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสำ�นักงาน กสทช. และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำ�นักงาน กสทช. ได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งต้องการประเมินผล
เฉพาะกิจกรรมที่ได้ดำ�เนินการไปแล้ว ว่ามีการขับเคลื่อน มีกระบวนการและกิจกรรมอะไรบ้าง
ที่บรรลุผลสำ�เร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือต้องทุ่มเทกำ�ลัง
ความสามารถและทรัพยากรอย่างมาก จึงเอาชนะปัญหาอุปสรรคไปได้ หรือมีการใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมจนเกิดผลสำ�เร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยสามารถนำ�ผลการประเมินเส้นทางการจัดการความรู้ฯ ไปใช้เป็นพื้นฐานสำ�หรับ
			โครงการเส้นทางการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ และในการทำ�
โครงการประเมินผลการจัดการความรู้ของสำ�นักงาน กสทช. ระยะเวลา  ๓ ปี (๒๕๕๗ ๒๕๕๙) สำ�นักงาน กสทช. ได้มีการกำ�หนดกรอบแนวคิดในการประเมินผล ทั้งในโครงการ
ที่มีลักษณะภาพรวม และโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ โดยผ่านกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทำ�แบบสอบถาม (Questionnaire) ของบุคลากรทุกคน และนำ�มาวิเคราะห์ตามหลัก
การทางสถิติ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์
เชิงลึก การจัดทำ�สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) โดยสังเกตจากการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในบางหน่วยงานที่เป็นงานบริการ งานเทคนิค
จากกรอบแนวทางการทำ�งานข้างต้น ในปี ๒๕๖๑ สำ�นักงาน กสทช. ได้กำ�หนดให้
การจัดการองค์ความรู้ (KM) เป็นตัวชี้วัดในมิติด้านการพัฒนาองค์กร ที่แต่ละสำ�นักจะต้อง
รับผิดชอบร่วมกันโดยแต่ละสำ�นักต้องกำ�หนดให้มีทีม KM ภายในสำ�นัก และแต่งตั้งพนักงาน

๑๐๘
ระดับไม่ต�ำ่ กว่า  ก๑ เป็นหัวหน้าทีม KM และมีบุคลากรในสำ�นักเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยทีม KM ภายในสำ�นัก ต้องกำ�หนดหัวข้อองค์ความรู้ในสาขา
(ก) ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำ�งานของสำ�นักที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ ทำ�งาน
			หรือ (ข) นวัตกรรม/ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำ�นักงาน กสทช. อย่างน้อย ๑ เรื่อง
และทีม KM ภายในสำ�นักจะต้องจัดทำ�สื่อในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อองค์ความรู้ใน
สาขาที่เลือก และจัดแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรในสำ�นัก เผยแพร่
ในระบบ KMS ของสำ�นักงาน กสทช. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสำ�นักอื่นและบุคคลภายนอก
โดยสำ�นักจะต้องรายงานผลการดำ�เนินการเพื่อเสนอ ลสทช./รสทช. หรือผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ที่กำ�กับดูแลในแต่ละสายงาน พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ในสายงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในกิจกรรม NBTC KM DAY ๒๕๖๑
ผลการดำ�เนินงานในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรในปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินการ
ตามที่สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนดครบทุกประการ โดย รท. ได้กำ�หนดหัวข้อการจัดการความรู้
ระดับสำ�นักในสาขาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำ�งานของสำ�นัก ที่ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
ทำ�งานเรื่อง “การพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม” และได้เผยแพร่เอกสาร
การถอดบทเรียนเรื่อง “การพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม” ในช่องทาง Social
ในไลน์กลุ่มสำ�นัก รท. และเชิญชวนให้บุคลากรภายในสำ�นักเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ KM (Knowledge Management) ของสำ�นัก รท. เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ รท. รวมทั้งได้ขอความร่วมมือไปยังสำ�นักอื่นๆ ภายใน
			สำ�นักงาน กสทช. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ของสำ�นัก รท. พร้อมกับเผยแพร่
ข้อมูลเอกสารการถอดบทเรียนเรื่อง “การพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม”
บนระบบ KMS ของสำ�นักงานฯ ด้วย

๒. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส
					ในปี ๒๕๖๑ รท. ได้ดำ�เนินการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส ตามนโยบายของ
เลขาธิการ กสทช. ต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๙ ที่มุ่งเน้น ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย และเพิ่มอีก ๑มาตรฐานคือ มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารและ
ความปลอดภัยของเอกสาร เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำ�งาน
อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้พนักงานมีความหนัก รวมทั้งพัฒนาจิตสำ�นึกให้มีทัศนคติที่ดี
			กับความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของสถานที่ทำ�งาน และเพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำ�งาน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
รท. ได้ดำ�เนินการตามปฏิทินกิจกรรม ๕ ส โดยมีแผนกาตรวจประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก จำ�นวน ๔ ครั้ง โดยมีการแบ่งพื้นที่และหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วน/
งาน เพื่อให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วมในการทำ�กิจกรรม ๕ ส ร่วมกัน นอกจากนั้น

๑๐๙
ยังเปิดช่องทางการสื่อสาร อาทิ ไลน์กลุ่ม รท. ไลน์กลุ่ม ๕ ส และการประชาสัมพันธ์
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมล์ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบเป็นระยะ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเห็นถึงความสำ�คัญ ตลอดจนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
อันนำ�ไปสู่เป้าหมายและผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กำ�หนด โดยผลการตรวจ
ประเมินในปี ๒๕๖๑ สรุปได้ ดังนี้
					 การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๔
วันที่ ๒๙
วันที่ ๒๖
วันที่ ๒๕

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
มกราคม

๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๑
๒๕๖๒

ร้อยละ ๙๙.๒๐
ร้อยละ ๙๙.๖๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

				 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ ๙๙.๗
			 ผลระดับความสำ�เร็จของการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๕ ส ประจำ�ปี ๒๕๖๑ ได้ระดับ ๕

๑๑๐

๑๑๑

๑๑๒

๑๑๓

๑๑๔

๓. การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
					สำ�นัก รับ เรื่องร้องเรียนและคุ้ม ครองผู ้ บริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคม (รท.) เป็ น
			หน่วยงานหนึ่งในสายงานกิจการโทรคมนาคมของสำ�นักงาน กสทช. ตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้ว ยการแบ่งส่ว นงานภายในของสำ� นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย รท. มีหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำ�หนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มิให้
ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม
กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการดำ�เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับ
และพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้ง ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้ง
อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม
ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รท. ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
คุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ของสำ�นักงาน กสทช. ต่อมา  จึงได้
จัดการอบรมแก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ของระบบบริหารงานคุณภาพ และหลังจากนั้น ได้จัดทำ�คู่มือคุณภาพและคู่มือการปฏิบัติงาน
ของส่วนและงานต่าง ๆ รวม ๑๗ คู่มือ พร้อมประกาศใช้คู่มืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กล่าวคือ รท. ได้นำ�มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
			๒๐๑๕ มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความมั่นใจถึงผลลัพธ์ในการให้บริการขององค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยมี
ผูอ้ ำ � นวยการสำ � นั ก รั บ เรื ่ อ งร้ อ งเรี ย นและคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคในกิ จ การโทรคมนาคม
เป็นผู้บริหารระดับสูงของระบบบริหารงานคุณภาพที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำ�ระบบบริหารงาน
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ รท. กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
นโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

๑๑๕

วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานกลางของสำ�นักงาน กสทช.
ในการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ภายในปี ๒๕๖๔

ค่านิยม
ค่านิยมองค์กรของ รท. ได้นำ�ค่านิยมของสำ�นักงาน กสทช.
มายึดถือปฏิบัติ คือ “ก-ส-ท-ช” หรือ “NBTC”
มีความหมายถึง
ก : ก้าวไกลสู่สากล
ส : สร้างสรรค์นวัตกรรม
ท : ทำ�งานเป็นทีม และโปร่งใส
ช : เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ

N : Navigating to international
B : Building innovation
T : Teamwork & Transparency
C : Consistent Professionalism

พันธกิจ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำ�หนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ มาตรการ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชนในการเข้าถึงการใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และดำ�เนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องร้องเรียนยุติข้อขัดแย้ง ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค รวมทั้งอำ�นวยการงานด้านเลขานุการ
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๑๖

นโยบายคุณภาพ
มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ได้ข้อยุติ
และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ตลอดจนคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
โดยการเสริมสร้างความตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค
เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 9001
และเกิดการปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
รท. ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ กำ�หนดขอบเขต
ในการดำ�เนินงานคือ “การกำ�หนดมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบ
จากผู้ประกอบกิจการ มาตรการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึง
การใช้ประโยชน์คลื่นความถี่และบริการในกิจการโทรคมนาคม กำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการ และการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค รวมทั้ง อำ�นวยการงานด้านเลขานุการคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการ
โทรคมนาคม ซึ่งละเว้นข้อกำ�หนด ๘.๓ Design and development of products and services และ
ข้อกำ�หนด ๗.๑.๕ Monitoring and measuring resources เนื่องจากเป็นการให้บริการซึ่งต้องดำ�เนินการ
ตามที่กฎหมายกำ�หนดและไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือวัดในการให้บริการ”
ทั้งนี้ ผู้อำ�นวยการสำ�นัก รท. ได้กำ�หนดความรับผิดชอบและอำ�นาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ภายในองค์กรและกำ�หนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Procedure) หรือวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)
ที่ รท. จัดทำ�ขึ้น นอกจากนี้ได้จัดทำ�คำ�สั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
ของสำ�นัก รท. ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) ผู้ช่วย QMR และคณะทำ�งานระบบบริหารงานคุณภาพ
และได้วางระบบการสื่อสารให้เกิดเข้าใจได้อย่างทั่วถึงภายในองค์กร เพื่อวางแผนระบบบริหารงานคุณภาพ
องค์กรโดยพิจารณาประเด็นที่ระบุไว้ในข้อกำ�หนด และพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่จำ�เป็นที่จะต้อง
ดำ�เนินการ ซึ่งจะเป็นหลักประกันว่าระบบบริหารงานคุณภาพสามารถบรรลุผลตามที่มุ่งหวังไว้ การให้ได้มา
ซึ่งผลตามที่ต้องการ การป้องกันหรือการลดผลกระทบที่ไม่ต้องการ รวมทั้งการบรรลุถึงการปรับปรุง
รท. โดยส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๑ ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน ๒ ส่วนจัดการเรื่องร้องเรียน
๓ ส่วนส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายผู้บริโภค งานฐานข้อมูลระบบรับเรื่องร้องเรียนและ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและงานอำ�นวยการ ได้ร่วมกันพิจารณาปัจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์ ทิศทาง กลยุทธ์และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร ในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหมาย
ไว้ต่อระบบบริหารงานคุณภาพ รวมถึงปัจจัยด้านบวกและด้านลบหรือเงื่อนไขเพื่อการพิจารณาต่างๆ ด้วย
ทัง้ นี้ บริบทภายนอกองค์กรได้พิจารณาประเด็นที่เกิดจากกฎหมาย เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน การตลาด
วัฒนธรรม ความรู้ สภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือ

๑๑๗
ระดับท้องถิ่น ส่วนบริบทภายในองค์กรจะพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า  วัฒนธรรม ความรู้ และ
ผลการดำ�เนินงานขององค์กร มีระบบการติดตามและทบทวนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง การประเมินและจัดการความเสี่ยง
ด้านวัตถุประสงค์คุณภาพตามหน้าที่ ระดับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่จำ�เป็นสำ�หรับระบบ
บริหารงานคุณภาพ มีผลการดำ�เนินงานตามนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพปี ๒๕๖๑ มีดังนี้

เพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม
จนไดรับขอยุติ

เพื่อใหมั่นใจวาผูรับบริการ
ของ รท. มีความพึงพอใจ
ในการจัดการเรื่องรองเรียน
ดานกิจการโทรคมนาคม

๒. ผูรับบริการ
มีความพึงพอใจ

วัตถุประสงคคุณภาพ

๑. มุงมั่นในการแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียน
เพื่อใหไดขอยุติ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

รอยละของการแกไขปญหา
ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการในกิจการ
โทรคมนาคม

ตัวชี้วัด

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูรองเรียนที่ไดรับการแกไข
เรื่องรองเรียนจนสามารถยุติเรื่องได

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
คงคางในป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ใหไดรับขอยุติ

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ที่ไดรับเขามาในป ๒๕๖๑
ใหไดรับขอยุติ

รายละเอียดตัวชี้วัด

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๔

รอยละ ๙๐

รอยละ ๙๐

เปาหมาย ป ๖๐

เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕

เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕
เจาภาพหลัก
๕

เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕

ผลการดำเนินงาน

๑๑๘

๓. คุมครองสิทธิผูบริโภค
โดยการเสริมสราง
ความตระหนักรู
และสรางกลไก
ความรวมมือ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ประเมินผลความรูความเขาใจ
ดานสิทธิพื้นฐาน ความปลอดภัย
และความเปนสวนตัว
ในการใชบริการโทรคมนาคม
ของประชาชนเปาหมาย
(การสรางความตระหนักรู
ดานสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช
บริการโทรคมนาคม และ
เสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่)
ระดับ ๑ จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการขยายเครือขาย
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ไมนอยกวา ๑ ภูมิภาค
ระดับ ๒ จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการขยายเครือขาย
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ไมนอยกวา ๒ ภูมิภาค
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการขยายเครือขาย

รอยละความสำเร็จ
ในการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน

ระดับความสำเร็จ
การสรางกลไกความรวมมือ
ในการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ที่มีการปรับแกไขแลว

เพื่อใหผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจในสิทธิผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
รวมทั้งสรางกลไกความรวมมือ
ในการคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ที่มีการปรับแกไขแลว

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด

วัตถุประสงคคุณภาพ

ระดับ ๕

รอยละ ๙๐

เปาหมาย ป ๖๐

เจาภาพหลัก
๔

เจาภาพหลัก
๔

ผลการดำเนินงาน

๑๑๙

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ไมนอยกวา ๓ ภูมิภาค
และมีการขึ้นทะเบียนเครือขาย
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมระดับอำเภอ
จำนวน ๑ ภาค
ระดับ ๔ จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการขยายเครือขาย
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ไมนอยกวา ๓ ภูมิภาค
และมีการขึ้นทะเบียนเครือขาย
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมระดับอำเภอ
จำนวน ๒ ภาค
ระดับ ๕ จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการในการขยายเครือขาย
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม
ไมนอยกวา ๓ ภูมิภาค
และมีการขึ้นทะเบียนเครือขาย
คุมครองผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ระดับอำเภอ จำนวน ๓ ภาค

รายละเอียดตัวชี้วัด

เปาหมาย ป ๖๐

ผลการดำเนินงาน

๑๒๐

๔. รักษามาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑
มีการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน
คุณภาพอยางตอเนื่อง

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ตัวชี้วัด

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
ระดับความสำเร็จในการพัฒนา
คุณภาพของ รท. ใหสอดคลอง ระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
อยางตอเนื่อง

วัตถุประสงคคุณภาพ
เปาหมาย ป ๖๐
ระดับ ๕

รายละเอียดตัวชี้วัด
ระดับ ๑ การเขารวมกิจกรรม
และใหความรวมมือในการดำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระบบ
บริหารงานคุณภาพภายในสำนัก
ระดับ ๒ สามารถปฏิบัติงาน
ไดตามคูมือระบบบริหารงาน
คุณภาพมาตรฐาน ISO
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ระดับ ๓ สามารถดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระบบบริหารงาน
คุณภาพและผานการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑
ระดับ ๔ สามารถดำเนินงาน
ใหเปนไปตามระบบบริหารงาน
คุณภาพและผานการตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ครั้งที่๒
ระดับ ๕ สามารถสรุปรายงาน
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ เขาสูที่ประชุมการทบทวน
ของฝายบริหาร

เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ผลการดำเนินงาน

๑๒๑

๑๒๒
รท. ได้มีการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยกำ�หนดให้มีการตรวจ
ติดตามคุณภาพภายในจำ�นวน ๒ ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
• ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยผลการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายในอยู่ในระดับดี พนักงานและเจ้าหน้าที่
ของ รท. สามารถปฏิบัติงานตามคู่มือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี ๒๕๖๑ ได้จัดให้มีการประชุม
ทบทวนโดยฝ่ายบริหารในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนการทำ�งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ของปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา  และพิจารณาแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อรักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพฯ ในปี ๒๕๖๒ ต่อไป

๑. มุงมั่นในการแกไขปญหา
ขอรองเรียน เพื่อใหได
รับขอยุติ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ตัวชี้วัด
รอยละของการแกไขปญหา
ขอรองเรียนเกี่ยวกับ
การใหบริการในกิจการ
โทรคมนาคม

วัตถุประสงคคุณภาพ

เพื่อแกไขปญหาเรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการใหบริการ
ในกิจการโทรคมนาคม
จนไดรับขอยุติ
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
ที่ไดรับเขามาในป ๒๕๖๑
ใหไดรับขอยุติ
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓

รายละเอียดตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน
จำนวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับเขามา
ในป ๒๕๖๑ (ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
จำนวน ๒,๐๑๐ เรื่อง (ไมนับรวม
เรื่องรองเรียนกรณีสถานีวิทยุคมนาคม
และเสาสัญญาณ และเรื่องรองเรียน
กรณีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
(QoS) จำนวน ๓๓๖ เรื่อง) ซึ่งอยูนอกเหนือ
อำนาจของ รท.ที่จะสามารถดำเนินการได
ภายใตกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว
ในประกาศ กสทช. เรื่องกระบวนการรับ
และพิจารณาเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ จำนวนเรื่องรองเรียนที่ไดรับการ
แกไข และสามารถยุติไดและ/ หรือยุติ
ในชั้นสำนักงานไดจำนวน ๑,๘๗๘ เรื่อง
สามารถดำเนินการตามกระบวนการภายใต
กรอบระยะเวลาที่กำหนดไวในประกาศ
กสทช. เรื่องกระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปาหมาย ป ๖๐
รอยละ ๙๐

ผลการดำ�เนินงานตามตัวชี้วัดของนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ปี ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๑๒๓

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด

รอยละ ๙๐

ดำเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
คงคางใน ป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ใหไดรับขอยุติ
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕

เปาหมาย ป ๖๐

รายละเอียดตัวชี้วัด

จากจำนวนเรื่องรองเรียนคงคาง
จากป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ไดรับการแกไข
ในป ๒๕๖๑ มีจำนวน ๔๐๗ เรื่อง ที่
สามารถดำเนินการแกไขปญหาได
จำนวน ๓๘๒ เรื่อง
ทั้งนี้ (ไมนับรวมเรื่องรองเรียนกรณี
สถานีวิทยุคมนาคมและเสาสัญญาณ
และเรื่องรองเรียนกรณีมาตรฐานคุณภาพ
การ ใหบริการ (QoS) จำนวน ๒๕๘ เรื่อง)
ซึ่งอยูนอกเหนืออำนาจของ รท. ที่จะ
สามารถดำเนินการไดภายใตกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดไวในประกาศ กสทช.
เรื่องกระบวนการรับและพิจารณา
เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
คิดเปนรอยละ ๙๓.๘๖
(สถานะขอมูล ณ วันที่ ๖ธันวาคม
๒๕๖๑)

คิดเปนรอยละ ๘๔.๕๓
(สถานะขอมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๖๑)

ผลการดำเนินงาน

๑๒๔

๒. ผูรับบริการมีความ
พึงพอใจ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ตัวชี้วัด

เพื่อใหมั่นใจวาผูรับบริการของ รอยละความพึงพอใจของ
รท. มีความพึงพอใจในการ
ผูร ับบริการ
จัดการเรื่องรองเรียนดาน
กิจการโทรคมนาคม

วัตถุประสงคคุณภาพ

ครั้งที่ ๑ คิดเปนรอยละ ๙๖.๙๒
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

รอยละ ๙๐

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรองเรียนที่ไดรับการแกไขเรื่อง
รองเรียนจนสามารถยุติเรื่องได
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓
หนวยงานที่มีสวนรวม
๕

เฉลี่ยทั้งป คิดเปนรอยละ ๙๖.๗๐
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ครั้งที่ ๒ คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๗

คิดเปนรอยละ ๙๕.๒๗
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ผลการดำเนินงาน

รอยละ ๙๔

เปาหมาย ป ๖๐

ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผูเขารับบริการศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในกิจการโทรคมนาคม
เจาภาพหลัก
๕

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑๒๕

๓. คุมครองสิทธิผูบริโภค
โดยการเสริมสรางความ
ตระหนักรู และ
สรางกลไกความรวมมือ

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ
ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จการสรางกลไก
ความรวมมือในการคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการโทรคมนาคม
ที่มีการปรับแกไขแลว

เพื่อใหผูบริโภคมีความรู
รอยละความสำเร็จในการ
ความเขาใจในสิทธิผูบริโภค
สรางความรูความเขาใจ
ในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง แกประชาชน
สรางกลไกความรวมมือในการ
คุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมที่มีการปรับแกไขแลว

วัตถุประสงคคุณภาพ

เนื่องจากอยูในขั้นตอนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางยังไมแลวเสร็จ จึงมิอาจ
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมไดทัน
ในปนี้ จึงขอยกเวนตัวชี้วัดดังกลาวโดยที่
รสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม
ไดเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
โดยคาดวาจะดำเนินการไมแลวเสร็จ
ในป ๒๕๖๑ จึงไดออกใบขอใหแกไข
(CAR) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ระดับ ๕

ระดับ ๑ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การในการขยายเครือขายในระดับ
อำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ไมนอยกวา ๑ ภูมิภาค
ระดับ ๒ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การในการขยายเครือขายในระดับ
อำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ไมนอยกวา ๒ ภูมิภาค
ระดับ ๓ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ
การในการขยายเครือขายในระดับ
อำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคม ไมนอยกวา ๓ ภูมิภาค
และมีการขึ้นทะเบียน

ผลการสำรวจความรูความเขาใจ
จากกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม
ครั้งที่ ๑ คิดเปนรอยละ ๙๒.๙

ผลการดำเนินงาน

รอยละ ๙๐

เปาหมาย ป ๖๐

ประเมินผลความรูความเขาใจ
ดานสิทธิพื้นฐาน ความปลอดภัย
และความเปนสวนตัวในการใชบริการ
โทรคมนาคมของประชาชนเปาหมาย
(การสรางความตระหนักรูดานสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการใชบริการโทรคมนาคม
และเสาสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่)
เจาภาพหลัก
๔

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑๒๖

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพ

ตัวชี้วัด
เครือขายคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมระดับอำเภอ
จำนวน ๑ ภาค
ระดับ ๔ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการขยายเครือขาย
ในระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ไมนอยกวา
๓ ภูมิภาค และมีการขึ้นทะเบียน
เครือขายคุมครองผูบริโภคในกิจการ
โทรคมนาคมระดับอำเภอ
จำนวน ๒ ภาค
ระดับ ๕ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการขยายเครือขายใน
ระดับอำเภอ เพื่อคุมครองผูบริโภค
ในกิจการโทรคมนาคม ไมนอยกวา
๓ ภูมิภาค และมีการขึ้นทะเบียน
เครือขายคุมครองผูบริโภคในกิจ
การโทรคมนาคมระดับอำเภอ
จำนวน ๓ ภาค
เจาภาพหลัก
๔

รายละเอียดตัวชี้วัด

เปาหมาย ป ๖๐

ผลการดำเนินงาน

๑๒๗

วัตถุประสงคคุณภาพ

เพื่อพัฒนาระบบบริหารงาน
คุณภาพของ รท. ใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
อยางตอเนื่อง

ประเด็นใน
นโยบายคุณภาพ

๔. รักษามาตรฐานสากล
ISO ๙๐๐๑ มีการ
ปรับปรุงระบบบริหาร
งานคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง

รายละเอียดตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระดับ ๑ การเขารวมกิจกรรมและ
ระบบบริหารงานคุณภาพ
ใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรม
ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
ที่เกี่ยวของกับระบบบริหารงาน
คุณภาพภายในสำนัก
ระดับ ๒ สามารถปฏิบัติงานไดตาม
คูมือระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กำหนด
ระดับ ๓ สามารถดำเนินงานใหเปน
ไปตามระบบบริหารงานคุณภาพ
และผานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ครั้งที่ ๑
ระดับ ๔ สามารถดำเนินงานใหเปนไป
ตามระบบบริหารงานคุณภาพ
และผานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ครั้งที่ ๒
ระดับ ๕ สามารถสรุปรายงานปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะตางๆ
เขาสูที่ประชุมการทบทวนของ
ฝายบริหาร
เจาภาพหลัก
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ตัวชี้วัด
ระดับ ๕

เปาหมาย ป ๖๐
อยูที่ระดับ ๕

ผลการดำเนินงาน

๑๒๘

