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การด�าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไดป้ฏิบติั

ตามมาตรฐาน ISO 26000 7 เร่ืองหลกั (core subjects) เพือ่

เป็นองค์กรทีมี่ส่วนร่วมสู่การพฒันาทีย่ัง่ยืน ซ่ึงประกอบดว้ยการ

ก�ากบัดูแลองค์กร สิทธิมนษุยชน การปฏิบติัดา้นแรงงาน ส่ิง

แวดลอ้ม การปฏิบติัด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นดา้นผู้

บริโภค การมีส่วนร่วมและพฒันาชมุชน

นโยบำยกำรด�ำเนินงำน
CAT ให้ความส�าคญักบัการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม

มาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความชดัเจนและด�าเนินกิจกรรม

เพ่ือสงัคม ทัง้ CSR after process และ CSR in process ทัง้

องค์กร จากอดีตกระแส CSR ก้าวสูโ่มเดลธรุกิจยคุใหม ่แนวคดิ

เชิงกลยทุธ์เพ่ือสร้างคณุคา่ร่วมระหวา่งธรุกิจกบัชมุชน หรือ CSV 

(Creating Shared Value) เป็นการพฒันาเชิงสงัคม ในวิถีของ

การสร้างคณุคา่ทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบทางธรุกิจ เร่ิมเข้ามา

แพร่หลายในประเทศไทย สถาบนัไทยพฒัน์เป็นสว่นหนึง่ท่ีเข้า

มาเป็นท่ีปรึกษาการด�าเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของ

องค์กร  ก้าวสูย่ทุธศาสตร์ (Strategic Theme) “CAT Shared 

Value” หรือ “CAT สร้างคณุค่าร่วมสู่สงัคมไทย” สร้างการมี

ส่วนร่วมการด�าเนินกิจกรรมเพือ่

สงัคมกบัชมุชน และสร้างผล

ก�าไรระยะยาว เพื่อจัดท�า

แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร ด� า เ นิ น

กิจกรรมเพือ่สงัคม  โดยมุ่ง

เ น้นการ เ ปิด โอกาสใช้

การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) อันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร 
ตามแผนธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริม
กจิกรรมเพ่ือสงัคม เพือ่ขบัเคลือ่นและมอบนโยบายของบรษัิทในการด�าเนนิงานการก�ากับดแูลกจิการทีดี่ (CG) 
และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งมีกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นคณะกรรมการ 
และแต่งตัง้คณะ ท�างานพัฒนาการก�ากับดูแลกจิการทีด่แีละส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่สงัคม โดยมกีรรมการผู้จดัการ
ใหญ่เป็นประธาน เพื่อด�าเนินงานการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ตามนโยบายและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ขององค์กรในเรื่องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ประโยชน์จากทรัพยากร และความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็น

ส�าคญั  

แผนแมบ่ทการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคม ประกอบด้วย 3 

ยทุธศาสตร์ ดงันี ้  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พฒันารูปแบบ ‘ธรุกิจฐานสงัคม’ ด้วย

การขยายการเข้าถึงบริการโครงข่ายสื่อสญัญาณท่ีมีครอบคลมุ

ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ (Enhancing Business from 

Social Progress)

ยุทธศำสตร์ที่  2 ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจในการ

สร้าง ‘คณุคา่ร่วม’ ด้วยการมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชน ให้กลาย

มาเป็นสว่นหนึง่ในหว่งโซค่ณุคา่ (Integrating Community into 

Value Chain)

ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นบทบาทการให้บริการกบัเครือ

ขา่ยกิจการสาธารณะ ‘Government Cluster’ ด้วยการเป็น

ผู้น�าในการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของ

รัฐ (Leading in Government Cluster) 
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CAT  สนบัสนุนโครงการประกวดแอพพลิเคชัน่ (CAT 

Apps Awards 2014) ภายใต้กิจกรรม CAT สร้างสรรค์ ร่วมพฒันา 

IT เพ่ือน�ามาประยกุต์ใช้ประโยชน์ในกระบวนการธรุกิจขององค์กร

และต่อยอดสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน การพัฒนา

ศกัยภาพในการคิดค้นนวตักรรม การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

สื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ ทัง้จากภายในหน่วยงาน

และจากภายนอกหนว่ยงาน 

CAT ได้จดันิทรรศการเพ่ือเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์

โครงการพร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ ได้รับการคัดเลือกผลงาน 

จ�านวน 6 ประเภท ประกอบด้วย 11 รางวลั  คือ รางวลัรองชนะ

เลศิ 5 รางวลั รางวลัละ 2,000 บาท รวมเงินรางวลั 100,000 บาท 

รางวลัชมเชย 6 รางวลั รางวลัละ 5,000 บาท รวมเงินรางวลั 

30,000 บาท ประกอบด้วย 6 ประเภท อาทิ ประเภทเกมส์ บนัเทิง

ประเภทการเงิน ประเภทการสือ่สาร ประเภทสขุภาพ ประเภทการ

ศกึษา และประเภทอ่ืนๆ

เจ้าของผลงานท่ีได้รับคดัเลอืกเข้าร่วมงานในครัง้นี ้ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เป็นต้น แตผ่ลงานท่ีอยู่ในกระแสส�าหรับคนรักสขุภาพ และการ
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อ�านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ�าวนั นัน่ก็คือแอพพลเิคชัน่

ประเภทสขุภาพ ได้รับรางวลัท่ี 2 แอพพลเิคชัน่ “ระบบตรวจจบั

สญัญาณมะเร็ง” เป็นแอพลเิคชัน่ท่ีชว่ยตรวจจบัเตือนของมะเร็ง

ล�าไส้ใหญ่และทวารหนกัและแนะน�าถงึสขุภาพและความผิดปกติ

ได้ทนัทว่งที 

 กิจกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ภายใต้

กิจกรรม CAT อาสา และ CAT ริมทะเลใส หว่งใยชมุชน ในพืน้ท่ี

บริเวณรอบส�านกังานบริการลกูค้า กสท เขตตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และเขตใต้ ตามล�าดบั

นำยวโิรจน์ โตเจริญวำณิช รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายงานการตลาดและการขาย ประธานเปิดงานกิจกรรมชมุชน

สมัพนัธ์ CAT อาสา ภายใต้โครงการ “ชว่ยด้วยรัก เพ่ิมรอยยิม้” 

ร่วมกับกรมทรัพยากรน�า้บาดาล เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา 

ผู้ประสบภยัแล้งจ�านวน 5 ชมุชน ใน จงัหวดัขอนแก่น ได้แก่ บ้าน

วงัขอนแดง อ.ภเูวียง บ้านน้อยพรสวรรค์ อ.ชมุแพ บ้านเสาเล้า 

อ.มญัจาคีรี บ้านผกัหนาม อ.กระนวน และบ้านดงซ�า อ.ซ�าสงู โดย

เร่ิมจากการปรับพืน้ท่ีก่อสร้างโรงเรือนอปุกรณ์ผลติน�า้สะอาด ตดิ

ตัง้ถงัน�า้ ระบบทอ่ อปุกรณ์ไฟฟ้า รวมถงึชดุถงักรองน�า้ และระบบ

น�า้ทัง้หมด สง่ผลให้คณุภาพน�า้ดีขึน้ และสง่เสริมความรู้พืน้ฐาน

ด้านไอที แนะน�าผลิตภณัฑ์/บริการของ CAT ตลอดจนร่วมกบั

ชมุชนท�ากิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีและเป็นประโยชน์ให้กบั

ชมุชน 
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นำยธีรพงศ์ กุศลชู ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ใหญ่ กลุ่มส�านักงานบริการ ให้เกียรติเป็นประธาน 

ในพิธีส่งมอบกิจกรรม ร่วมกับพนักงาน CAT อาสา 

ประกอบด้วยส�านกังานบริการลกูค้า กสท เขตใต้ และ

ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ สถานีเคเบิลใต้น�า้ชลี 2  

สงขลา ได้มอบอวนจับปลาแก่กลุ่มประมงเก้าเส้ง  

เพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพจ�านวน 750 ปาก  

พร้อมทัง้ติดตัง้โดมให้กบัมสัยิดอลัฮีดายะห์ท่ีมีรูปแบบ 

อนัเป็นเอกลกัษณ์และท�าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางรองรับ 

ชาวมุสลิมทัง้ไทยและต่างชาติใน ต.บ่อยาง อ.เมือง 

จงัหวดัสงขลา มานานถงึ 20 ปี

นอกจากนี  ้ กลุ่มพนักงาน CAT อาสาใน  

จังหวดัสงขลา ยงัได้ร่วมกันปรับปรุงห้องสื่อการเรียน 

การสอนให้กบัศนูย์พฒันาเด็กเล็กชมุชนเก้าเส้ง พร้อม 

มอบชุดโต๊ะนักเรียน ชุดท่ีนอน ติดตัง้พัดลม จัดท�า 

ชัน้หนังสือ และมุมนิทานให้กับเด็กในศูนย์ดังกล่าว 

อีกด้วย

กิจกรรม “CAT สื่อสาร เรียนรู้ สูช่มุชน” จดัอบรม

ให้บคุลากรดแูลศนูย์ USO NET by CAT จ�านวน 5 ครัง้ 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วนัท่ี 6 

มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัท่ี 12-13 

มิถนุายน 2557 และมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดั

เชียงราย วนัท่ี 20 มิถนุายน 2557 

เนือ้หาหลกัของการอบรมเน้นในเร่ืองการดูแล

ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ซึง่วิทยากรจาก CAT ได้

ถ่ายทอดความรู้พืน้ฐานในการดแูลระบบคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาในการเช่ือมต่อ 

เครือข่าย อีกทัง้ยังให้ความรู้เ ก่ียวกับการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และร่วมอัพเดทเทรนด์

นวัตกรรม ไอทีล่าสุดในหัว ข้อ  Innovat ion  &  

Challenges ผู้ เข้าอบรมได้รับทกัษะด้านความปลอดภยั

ในการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม 

การเรียนรู้ ณ ศนูย์ USO NET ด้าน ICT Innovation และ

ด้านการแก้ปัญหาของระบบเครือขา่ยเพ่ิมมากขึน้
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กิจกรรม CAT Learning Center พัฒนาปรับปรุง 

ศูนย์การเรียนรู้ โดยใช้ศกัยภาพ IT ท่ีเหมาะสมในการเข้าถึง 

แหลง่ความรู้ให้กบัชมุชน และเพ่ิมโอกาสการเข้าถงึแหลง่ความรู้

ทัง้สว่นกลางและสว่นภมิูภาค ให้กบัโครงการ CAT USO NET 

จ�านวน 9 แหง่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองสบิสาม โรงเรียนวดับวัโรย 

โรงเรียนบ้านดา่นจนัทร์ โรงเรียนในเมือง โรงเรียนบ้านสองแพรก 

ศูนย์ อินเทอร์ เ น็ตแม่ ไ ร่  โรงเ รียนบ้านสันกอง โรงเ รียน 

โนนคร้อวิทยา และโรงเรียนบ้านก่าน        




