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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS)
จัดตั้งขึ้นภำยใต้ภำรกิจสำคัญของสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.) ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อ
สังคมเพื่อสร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรให้สิทธิใช้ทรัพยำกรโทรคมนำคมของชำติร่ วมกัน และสิทธิในกำรเข้ำถึง
บริกำรโทรคมนำคมอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้กับประชำชนในพื้นที่ห่ำงไกล ผู้ด้อยโอกำส คน
พิกำร เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ เข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ บริกำรทำงกำรแพทย์ บริกำรจำกภำครัฐ รวมถึงบริกำร
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมำกมำยผ่ำนเครื อข่ำยโทรคมนำคม สำนักงำน กสทช. จึงได้จัดทำแผนกำรจัดให้มี
บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม พ.ศ.2555-2559 โดยมีเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องในข้อ
4.7 ว่ำ จะดำเนินกำรจัดให้มีระบบกำรติดต่อสื่อสำรโทรคมนำคมเฉพำะทำงสำหรับผู้พิกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ
1 แสนคน ให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้เช่นคนปกติทั่วไป
สำนักงำน กสทช. จึงร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ โดย
มีเป้ำหมำยเพื่อให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับ
บุคคลทั่วไป ในอี ก 5 ปี คือ พ.ศ.2555 – 2559 โดยในปี พ.ศ. 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะ
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจำนวน 9 บริกำร ดังภำพ

ภำพที่ 1 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จัดบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 9 บริกำร
เพื่อเชื่อมต่อกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด กับบุคคลทั่วไป
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ก

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมีช่องทำงกำรติดต่อดังนี้
ประเภทของการให้บริการ
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)

ช่องทางติดต่อ
หมำยเลขโทรศัพท์

086 000 5055 (ทั่วไปและฉุกเฉิน)
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (IOS)
แอปพลิเคชัน TTRS Message
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม

อินเทอร์เน็ต
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ

เว็บไซต์
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน
แอปพลิเคชั่น TTRS Video
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำน

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (IOS)
ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
สำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่

เลขหมำยโทรศัพท์ 1412
กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
กด 4 สำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Captioned

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store
(Android) และ App Store (IOS)

Phone
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญลักษณ์ฉุกเฉิน

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้มีแผนกำรดำเนินงำน ในปี 2559 ดังนี้

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ข

แผนบริหารจัดการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนบริหำรจัดกำรศูนย์บริ กำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ ในเรื่องหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำงองค์กร แผนบุคลำกรประจำปี 2559 และแผนบริหำร
โครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ โดยจะตั้งอัตรำกำลังของศูนย์ฯ เพิ่ม 14 อัตรำ รวมจำนวน 65 คน
แผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี 2559 มีแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อให้บุคลำกรประจำศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่ อสำรฯ ทุกคนจะต้องมีควำมรู้ และควำมเข้ำใจในลั กษณะของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ทำง
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้บริกำร สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นหำกเกิดปัญหำในกำรให้บริกำรได้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อีกทั้งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของ
ศูนย์ฯ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้ำใจกำรให้บริกำรของศูนย์ฯ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์องค์กรสู่ภำยนอกได้ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรได้พัฒนำตนเองโดยส่งเข้ำรับอบรมหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 หลักสูตร
แผนบริหำรโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีกำรดำเนินกำรเพื่อให้กำรบริหำรศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ พันธกิจ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้
ศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ จึ ง จะจั ด ประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย 2 ครั้งต่อปี ประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย 4 ครั้ ง ต่ อ ปี และประชุ ม คณะท ำงำนโครงกำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพือ่ ช่วยให้คำปรึกษำ แนะนำ ประเมินผลงำนให้เป็นไป
ตำมแผนที่วำงไว้
แผนการพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดทำแผนพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยได้ปรับปรุง
ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเดิม ทั้ง 7 ระบบ และแผนพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพิ่มเติม
จำนวน 2 ระบบคือ ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด และระบบบริกำรแปลงเสียงพูด
เป็นข้อควำม พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผนกำรบำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบเครือข่ำย ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร และเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS)

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ค

แผนงานประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดทำแผนงำนประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ศูนย์ฯ ให้เป็นที่รู้จัก โดย
จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ งำนนิทรรศกำร รวมทั้งเข้ำร่วมประชุม เสวนำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคนพิกำร
แผนการอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้วำงแผนจัดอบรมวิธีกำรใช้งำนให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำรทดลองกำรใช้งำนผ่ำนเครื่องมือต่ำงๆ รวมไปถึงวิธีกำรร้องเรียน เสนอแนะ สอบถำม
ปัญหำ โดยตั้งเป้ำหมำยจำนวน 650 คนต่อปี โดยจะดำเนินกำรฝึกอบรมให้กับ หน่วยงำนที่มีกำรนำเครื่อง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ หรือตู้ TTRS ไปติดตั้ง รวมทั้งฝึกอบรมให้กับกลุ่มหูห นวกชุมชนของ
จังหวัดที่มีกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แผนงานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้วำงแผนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยจัดมำตรกำรกำรร้องเรียนผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ คือ อีเมล์ โทรศัพท์ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร พร้อมทั้งจัด ตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรคุ้มครอง
ผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ ตรวจสอบแก้ ไ ขกำรด ำเนิ น งำน รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ระดมสมองผู้ บ ริ โ ภค และกำร
ประเมินผลกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจำปี 2559 จำนวน 100 คน
แผนการประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้วำงแผนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรฯ โดยแบ่งกำร
ประเมินเป็น 3 ส่วนคือ
1. กำรประเมินผลกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ประจำปี 2559
2. กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร ประจำปี 2559 ใน 5 ด้ำนตำมที่กำหนดดังนี้
การรอสายปกติ

การรอสายฉุกเฉิน

ค่าเฉลี่ยในการ

ค่าเฉลี่ยในการ

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

การร้องเรียน

ผู้ใช้บริกำรสนทนำ ผู้ใช้บริกำรสนทนำ ผู้ใช้บริกำร SMS ปกติและฉุกเฉิน จะต้องได้รับกำร  จำนวนกำรร้องเรียน
วิดีโอทุกช่องทำง วิดีโอทุกช่องทำง ตอบรับภำยใน 1:10 นำที
ต้องไม่เกินร้อยละ 3
ปกติจะรอสำยว่ำง ฉุกเฉินจะรอสำย
ของจำนวนกำรใช้
ไม่เกินร้อยละ 15

ว่ำงไม่เกินร้อยละ

บริกำรทั้งหมดในรอบ

ของจำนวนสำย

10 ของจำนวน

ปี

ทั้งหมดต่อปี

สำยทั้งหมดต่อปี
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ง

การรอสายปกติ

การรอสายฉุกเฉิน

ค่าเฉลี่ยในการ

ค่าเฉลี่ยในการ

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

ผู้ใช้บริกำร TTRS Message ปกติ และฉุกเฉิน

การร้องเรียน
 จำนวนผู้ตอบ

จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 1.33 นำที

แบบสอบถำมที่ไม่

ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติ

พอใจกำรบริกำร

จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที

จะต้องไม่เกินร้อยละ

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ

3 ของผู้ตอบ

ปกติเกินร้อยละ 85

แบบสอบถำมทั้งหมด

ฉุกเฉินเกินร้อยละ 85

จะต้องได้รับกำรตอบรับ จะต้องได้รับกำรตอบ
ภำยใน 15 วินำที

รับภำยใน 10 วินำที

ผู้ใช้บริกำร TTRS Video ผู้ใช้บริกำร TTRS
ปกติเกินร้อยละ 85

Video ฉุกเฉินเกินร้อย

จะต้องได้รับกำรตอบรับ ละ 85 จะต้องได้รับกำร
ภำยใน 15 วินำที

ตอบรับภำยใน 10
วินำที

3. กำรประเมินตัวชี้วัดประจำปี 2559 ดังนี้
ตัวชี้วัดประจาปี 2559
1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

วิธีการวัด
 รำยงำนกำรประเมินโครงกำรฯ โดยใช้ CIPP

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

Model (Content Input Process and

ปี 2555 – 2557

Product Model)

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับกำร  รำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกรปี 2558 และ
อบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี ได้แก่
ประกำศนียบัตรรับรอง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยระบบ
สำรสนเทศ และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรมและ
ประชำสัมพันธ์

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
จ

ตัวชี้วัดประจาปี 2559

วิธีการวัด

3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

 รำยงำนกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี

สื่อสำร 6 ระบบ ปี 2558

ประสิทธิภำพ
4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ใหม่ 2 ระบบ

 รำยงำนผลกำรใช้งำนระบบบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรใหม่ 2 ระบบ

5. มีกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ เพิ่มจำนวน 30 ตู้

 รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ เพิ่มจำนวน 30 ตู้ ในปี
2559

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level
agreement) เป็นไปตำมกำหนดของแผนงำนแต่

 รำยงำนมำตรฐำนคุณภำพของกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรประจำปี 2559

ละปี
7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจำนวนประมำณ
650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค
8. มีจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง
น้อย300 คน

 รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยปี 2559
พร้อมรำยชื่อ
 รำยงำนจำนวนสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร ในปี 2559

9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ

 รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำรปี 2559

ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม  รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภคปี
สมองผู้บริโภคทุกปี
2559
10. มีรำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี

 รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559

2559
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คานา
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
และมู ล นิ ธิ ส ำกลเพื่ อ คนพิ ก ำรมี บั น ทึ ก ควำมร่ ว มมื อ ในกำรจั ด ท ำโครงกำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 นั้น มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจะส่งมอบงำนรวมทั้งสิ้น
8 งวด กำรส่งงำนงวดที่ 5 นี้ประกอบไปด้วยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำน 6 เดือน ประจำปี 2558
และแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 รวม 2 ฉบับ
รำยงำนฉบับนี้เป็นแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ซึง่ ประกอบไปด้วยเนื้อหำที่สำคัญดังนี้
 บทนำ ว่ำด้วย ควำมเป็นมำ ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และแผนกำรดำเนินงำนปี 2555-2559
 แผนบริหำรจัดกำรสำนักงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
 แผนพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
 แผนงำนประชำสัมพันธ์
 แผนกำรอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
 แผนกำรคุ้มครองผู้บริโภค
 แผนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
กำรที่โครงกำรนี้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย คณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลฯ และคณะทำงำนฯ
ที่ช่วยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในกำรดำเนินโครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่เป็น
ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด รวมทัง้ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ให้ควำมสนใจและให้ควำม
ร่วมมือพัฒนำบริกำรที่เป็นประโยชน์แก่สำธำรณชนเช่นนี้ด้วยดี

(นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์)
ประธำนกรรมกำรมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร
พฤษภำคม 2559
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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บทที่ 1
บทนา
ด้วยพระรำชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2553 มำตรำ 27 (12) และมำตรำ 50 บัญญัติให้คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติกำหนดแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคม
พื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
ในพื้นที่ชนบท พืน้ ที่ที่มีผลตอบแทนกำรลงทุนต่ำ พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ให้บริกำร หรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่
ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร สถำนศึกษำ ศำสนสถำน สถำนพยำบำล และหน่วยงำนที่ให้ควำมช่วยเหลือแก่
สังคม รวมถึงกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนและบริกำรเพื่อสังคมสำหรั บผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก
คนชรำและผู้ด้อยโอกำสในสังคม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมซึ่งกำหนดระยะเวลำ
ในกำรดำเนินกำร 5 ปี โดยมีแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม (พ.ศ.
2555 – 2559) เพื่อสร้ำงโอกำสและศักยภำพให้กับประชำชน โดยเฉพำะผู้มีรำยได้น้อย คนพิกำร เด็ก คนชรำ
และผู้ด้อยโอกำสในสังคม ให้มีทักษะควำมรู้ในกำรใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจนมีกำรวิจัยพัฒนำและสร้ำงสรรค์
เนื้ อ หำข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เพื่ อ รองรั บ กำรใช้ งำน อิ น เทอร์ เ น็ ต ของประชำชนในภูมิ ภ ำคต่ ำ งๆ รวมถึ ง
กลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม
1.1 ความเป็นมา
สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจ กำรกระจำยเสี ยง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ไ ด้
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติได้จัดทำรำยงำนกำรศึกษำเรื่อง “แผนจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ ที่บกพร่องทำงกำรพูด ระยะที่ 1 (5 ปี)
เสนอต่อคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ซึ่งได้รับควำม
เห็นชอบไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2553 กรอบแนวคิดกำรกำรศึกษำดังกล่ำว ได้ศึกษำสถำนภำพปัจจุบันและควำม
ต้องกำรใช้งำนโทรคมนำคมสำหรับ ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด โดยศึกษำปัจจัย
หลักสำคัญ 4 ประกำรประกอบด้วย 1) ปัจจัยทำงด้ำนกฎหมำยและนโยบำยของประเทศต่ำงๆ และประเทศ
ไทย 2) ปัจจัยทำงด้ำนกำรบริหำรในประเทศต่ำงๆ ที่จัดกำรศูนย์บริกำรกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่
บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด 3) ปัจจัยทำงด้ำนงบประมำณของศูนย์บริกำรกำรถ่ำยทอด
กำรสื่ อ สำรฯ ในประเทศต่ ำ งๆ เช่ น ประเทศออสเตรเลี ย ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ำ
สำธำรณรัฐเกำหลี 4) ปัจจัยทำงด้ำนควำมต้องกำรของผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด
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ผลกำรศึกษำสรุปได้ว่ำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่จำเป็นต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูดในระยะเริ่ มแรก ประกอบไปด้ว ย 8 บริกำร โดยแบ่งเป็นระยะย่อยๆ 3 ระยะ ในเวลำ 5 ปีที่
สอดคล้องกับแผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559)
ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 1 ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในระยะเวลำ 5 ปี
ช่วง
ย่อย
ที่
1

ปีที่
ดำเนินกำร

กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ

ช่วงย่อยที่ 1 1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS/MMS
กำหนดไว้ 2
ปี (2555-

(SMS/MMS Relay Service)

อุปกรณ์ปลำยทำงของคน
พิกำร
1. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ธรรมดำแบบมีแป้นพิมพ์

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 2. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ

2556) ให้มี

บนอินเทอร์เน็ต (Text Relay Service via

Smart Phone มีกล้อง

กำรเปิด

internet)

หน้ำ- หลัง

บริกำรอย่ำง

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน 3. โทรศัพท์วิดีโอ เชื่อมต่อ

น้อย 6

อินเทอร์เน็ต (Video Relay Service via

บริกำร

internet)
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน
อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ (Video Relay
Service via mobile phone)
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน

อินเทอร์เน็ต
4. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต มีกล้อง
5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสำธำรณะ
ผ่ำนอินเทอร์เน็ต

เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
(Video Relay Service and Video Remote
Interpreter (VRI) via internet kiosk)
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อกำรแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency Relay Service)
2

ช่วงย่อยที่ 2

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS/MMS

กำหนดไว้ 2

ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ธรรมดำแบบมีแป้นพิมพ์
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ช่วง
ย่อย
ที่

ปีที่
ดำเนินกำร
ปี (25572558) จะมี
กำรเพิ่ม

กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

บริกำร

บนอินเทอร์เน็ตแบบกำรสนทนำแบบองค์รวม

ถ่ำยทอดกำร

(total conversation)

อุปกรณ์ปลำยทำงของคน
พิกำร
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
Smart Phone มีกล้อง
หน้ำ- หลัง
3. โทรศัพท์วิดีโอ เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต

สื่อสำรอีก 2

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

4. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ

บริกำร รวม

ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

อินเทอร์เน็ต มีกล้อง

ทั้งหมด 8
ระบบ

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอด

ผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

กำรสื่อสำรแบบ

สำธำรณะ

สำธำรณะผ่ำน

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อกำรแจ้งเหตุ
ฉุกเฉิน (ปรับปรุงระบบ)
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรปรับปรุง
เสียงพูดอัตโนมัติ (Automatic Speech

อินเทอร์เน็ต
6. โทรศัพท์บ้ำนหรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
(สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง)

Enhancer Relay Service)
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น
ข้อควำมกึ่งอัตโนมัติ (IP-Captioned Phone
using semi-automatic speech
recognition)
3

ช่วงย่อยที่ 3
ระยะ 1 ปี

1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS/MMS
บนโปรแกรมประยุกต์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

(2559) เป็น 2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
กำรปรับปรุง
ระบบกำร
บริกำรที่มีอยู่

ข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

1. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
ธรรมดำแบบมีแป้นพิมพ์
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
Smart Phone มีกล้อง
หน้ำ-หลัง

บนอินเทอร์เน็ตแบบกำรสนทนำแบบองค์รวม
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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ช่วง
ย่อย
ที่

ปีที่
ดำเนินกำร
ให้มี

4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

ประสิทธิภำพ
ดีขึ้น

กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ

อุปกรณ์ปลำยทำงของคน
พิกำร
3. โทรศัพท์วิดีโอ เชื่อมต่อ

ผ่ำนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ

อินเทอร์เน็ต
4. คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ

บนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อกำรแจ้งเหตุ

อินเทอร์เน็ต มีกล้อง
5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอด

ฉุกเฉิน
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรปรับปรุง
เสียงพูดอัตโนมัติ

กำรสื่อสำรแบบ
สำธำรณะผ่ำน
อินเทอร์เน็ต

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็น 6. โทรศัพท์บ้ำนหรือ
ข้อควำมแบบอัตโนมัติ

โทรศัพท์เคลื่อนที่
(สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง)

1.2 ผลการดาเนินการโครงการนาร่องศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ปี 2558
ในปี พ.ศ. 2554 สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรให้บริกำรสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้
ยิ น และผู้ ที่บ กพร่ องทำงกำรพูด จึ งได้ร่ ว มกับมูล นิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจัดทำโครงกำรนำร่องศูนย์บ ริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด ระยะที่ 1 เป็นเวลำ 1 ปี
จำกนั้นในปี 2556 สำนักงำน กสทช. และมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรได้ลงนำมในบันทึกควำมร่วมมือโครงกำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยภำยใต้แผนกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนโดยทั่วถึง
และบริกำรเพื่อสังคม พ.ศ.2555-2559 มีระยะเวลำดำเนินกำร 5 ปี
ผลกำรดำเนินกำรโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ที่มูลนิธิ
สำกลเพื่อคนพิกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินกำรที่สำคัญดังนี้
1) กำรบริ ห ำรจั ด กำรศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรแห่ ง ประเทศไทย ศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เลขที่ 27/4 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวง
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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อรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ชั้น 3-4-5 เนื้อที่ประมำณ 690 ตำรำงเมตร
2) บุคลำกรประจำศูนย์ฯ มูลนิธิฯ ได้ได้จัดหำเจ้ำหน้ ำที่ประจำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
จำนวน 51 คน ประกอบด้วย
2.1) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 1 คน
2.2) ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน จำนวน 7 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรสำนักงำน 1 คน
เจ้ำหน้ำที่บุคคล 1 คน เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 2 คน เจ้ำหน้ำที่บัญชี 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
2 คน
2.3) ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร จำนวน 33 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร 1 คน หัวหน้ำกลุ่ม 2 คน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอำวุโส จำนวน 2 คน
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำร จ ำนวน 26 คน เจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริก ำรคำบรรยำยแทนเสี ยง
จำนวน 2 คน
2.4) ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ จำนวน 6 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 1 คน
หัวหน้ำงำนระบบสำรสนเทศ 1 คน เจ้ำหน้ำที่เทคนิค 3 คน เจ้ำหน้ำที่มัลติมีเดีย 1 คน
2.5) ฝ่ำยฝึกอบรมและประชำสั มพันธ์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำ ฝ่ำยฝึกอบรมและ
ประชำสัมพันธ์ 1 คน และ เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 1 คน เจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์ 2 คน
3) กำรพัฒนำบุคลำกร มูลนิธิฯ ได้พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมกับตำแหน่ง
จึงได้จัดให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ 25 หลักสูตร คือ
3.1) กำรยื่นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบบออนไลน์
3.2) International Conference on ASEAN Best Practices on Language,
Translation, Interpretation, Sign Language Interpreting and Informatics In
Celebration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's 60th
Birthday Anniversary
3.3) Basic Translation and Interpretation
3.4) Continuing Education Workshop Introduction into Conference and
Community Interpreting
3.5) กำรพัฒนำบุคลำกรสำหรับเจ้ำหน้ำที่ฯ บรรจุใหม่
3.6) กำรทำรำยงำนกำรฝึกอบรม
3.7) ระบบกำรให้บริกำรแอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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3.8) ระบบบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ 1669 ผ่ำน Video Phone
3.9) กำรให้บริกำรผ่ำน TTRS Thailand Fanpage สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์
3.10) วิธีกำรสมัครสมำชิกผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ สำหรับเจ้ำหน้ำที่สมำชิกสัมพันธ์
3.11) ระบบกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน TTRS Message
3.12) เทคนิคกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนกำรเงิน (Cashier)
3.13) เทคนิคกำรจัดทำบัญชี กำรเตรียมเอกสำรทำงบัญชีเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและเสีย
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี
3.14) กำรบริหำรงำนเอกสำร
3.15) อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำคลังเอกสำรดิจิทัลด้วย Drupal (12 ชั่วโมง)
3.16) กลยุทธ์กำรเป็นวิทยำกรมืออำชีพ (Train the Trainer) รุ่นที่ 11
3.17) Microsoft Office 2010
3.18) อบรมเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตรกำรพัฒนำเว็บด้วย Joomla
3.19) กำรบริหำรงำน Call Center ระดับสูงอย่ำงมืออำชีพ
3.20) กำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำและกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรบริกำร
3.21) เทคนิคกำรติดต่อสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
3.22) Network Administrator Over all basic
3.23) TTRS Video MCU for Administrator
3.24) กำรติดตั้งและจัดกำรอินเทอร์เน็ต Hotspot Server ด้วย Mikrotik
3.25) TTRS Video MCU for Agent
4) กำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
จำนวน 7 บริกำรอย่ำงต่อเนื่องดังนี้
4.1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)
4.2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message
4.3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต
4.4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
4.5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video
4.6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS
4.7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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4.8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
5) กำรประชำสัมพันธ์ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อย่ำง
ต่อเนื่ อง โดยได้จั ดทำ ชุด นิ ทรรศกำรรูปแบบ Rollup ภำษำไทยจำนวน 9 ชุด ภำษำอังกฤษ
จำนวน 4 ชุด แบบ Standee จำนวน 6 ชุด โปสเตอร์แนะนำตู้ TTRS 1,000 แผ่น ทึ่คั่นหนังสือ
รู ป ตู้ TTRS 1,000 อั น สื่ อ วิ ดี โ อจ ำนวน 1 เรื่ อ ง จั ด นิ ท รรศกำร 12 ครั้ ง ประชำสั ม พั น ธ์ผ่ ำน
โซเชียลมีเดีย 185 เรื่อง ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชน 6 ครั้ง สื่อมวลชนนำเสนอข่ำว 88 ครั้ง
เข้ ำ ร่ ว มงำนประชุ ม เสวนำด้ ำ นคนพิ ก ำรจ ำนวน 7 ครั้ ง รวมทั้ ง กำรเข้ ำ ร่ ว มประชุ ม วิ ช ำกำร
นำนำชำติ จำนวน 3 ครั้ง
6) สรุปสถิติกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ดำเนินกำร
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี 2558 พบว่ำมีจำนวนสมำชิกเพิ่มขึ้นจำนวน 34,435 คน รวมมี
สมำชิกทั้งหมด 46,304 คน มีจำนวนครั้งในกำรใช้บริกำรรวมทั้งสิ้น 150,928 ครั้ง ดังนี้
6.1) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS) 17,269 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.442
6.2) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message 27,147
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.987
6.3) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม 7,185 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.761
6.4) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์ 13,854 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
9.179
6.5) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบสนทนำวิดีโ อผ่ ำนแอปพลิ เคชัน TTRS Video 12,424
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.232
6.6) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนตู้ TTRS 72,656 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
48.139
6.7) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับ ผู้ไร้กล่องเสียง 388 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.257
6.8) บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
0.003
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1.3 แผนการดาเนินงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ ที่บกพร่องทำงกำรพูดจัดตั้งขึ้น
เพื่อทำหน้ำที่ให้บริกำรโทรคมนำคมแก่บุคคลที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำนได้อย่ำงทั่วถึงและเท่ำ
เทียมตำมสิทธิที่ควรจะได้รับในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร ได้แก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่
บกพร่องทำงกำรพูด ด้วยบุคคลทั้งสองกลุ่มมีข้อจำกัดทำงกำยภำพทำให้ไม่สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคม
ติดต่อกับบุคคลทั่วไปได้ ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ นี้ จึงจะทำหน้ำที่เป็นตัวกลำงกำรสื่อสำรระหว่ำง
ผู้ที่บกพร่องและบุคคลทั่วไป ให้ติดต่อสื่อสำรกันได้สะดวกและเข้ำใจทั้งสองฝ่ำย เป็นกำรช่วยพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตคนกลุ่มนี้ให้ มีช่องทำงกำรสื่ อสำรในสั งคม ประโยชน์ที่สังคมได้รับนั้นมีมูล ค่ำมหำศำลในกำรช่ว ยลด
ช่องว่ำงควำมเหลื่อมล้ำ (digital divide) รวมทั้งเปิดโอกำสให้คนกลุ่มนี้มีส่วนร่วมในสังคมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จึงได้กำหนดแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2555-2559 ดังนี้
1.3.1 วัตถุประสงค์
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงด้ำนกำรพูด ดังนี้
1) เพื่อเป็นหลักประกันของควำมทั่วถึงและเท่ำเทียมในกำรติดต่อสื่อสำรสำหรับ ผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด
2) เพื่อดำเนินกำรตำมภำรกิจของ กสทช. ที่บัญญัติไว้ใน พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ควำมถี่ แ ละก ำกั บ กำรประกอบกิ จ กำรวิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จ กำร
โทรคมนำคม พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. กำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. 2544
3) เพื่อให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยสำมำรถให้บริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย
อย่ำงต่อเนื่อง
4) เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรได้ ยิ น และผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรพู ด มี ช่ อ งทำงในกำร
ติดต่อสื่อสำรกับคนปกติได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกขึ้น
5) เพื่อให้กลุ่มผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของ
ภำครัฐและเอกชนได้อย่ำงคล่องตัวและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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1.3.2 วิสัยทัศน์
ศูน ย์ บ ริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรฯ มุ่งเน้นกำรแก้ปัญหำและอุปสรรคของกลุ่ มผู้ ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรโทรคมนำคมได้เท่ำเทียมกับผู้ใช้ทั่วไป โดย
จัดบริกำรเสริมด้ำนกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนกำรบริกำร เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิกำร
เข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมอย่ำงทั่วถึงของประชำชนชำวไทย
1.3.3 พันธกิจ
1) ดำเนินกำรเพื่อให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดมีช่องทำงสำมำรถ
ใช้บริกำรโทรคมนำคมเพื่อสื่อสำรกับบุคคลทั่วไปได้สะดวก โดยให้ได้รับบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรผ่ำนทำงศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ที่สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของ
ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทั้งในระดับหลักกำร นโยบำย และระดับปฏิบัติกำร
2) สนับสนุนให้เกิดกำรดำเนินงำนภำยใต้กรอบกำรประสำนควำมร่วมมือ ประสำนทรัพยำกร
และกำรกำหนดเป้ ำหมำยร่ว มกั น ระหว่ำงองค์ กรและหน่ว ยงำนต่ำ งๆ ที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
3) ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพบุ คลำกรของศู นย์ บริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ ให้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ดำเนินกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้มำตรฐำนกำรบริกำรที่กำหนด
5) ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ทรำบและเข้ำใจถึงประโยชน์ของบริกำรของ
ศูนย์กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ที่จัดให้
6) ด ำเนิ น กำรอบรมผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรให้ เ ข้ ำ ใจถึ ง กำรใช้ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรในเชิ ง รุ ก
โดยเฉพำะชุมชนชนบท รวมทั้งจัดอบรมกำรใช้อุปกรณ์
7) ส่งเสริมกำรให้มีบริกำรเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะในหน่วยงำนที่ให้บริกำร
ประชำชน เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่ อง
ทำงกำรพูด
8) ส่งเสริมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับกำรบริกำรที่เป็นธรรม

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
9

1.3.4 เป้าหมายระยะ 5 ปี
1) มีร ะบบกำรให้ บ ริ ก ำรที่ มีป ระสิ ทธิภ ำพรองรั บ กำรให้ บริ กำรกลุ่ มเป้ ำหมำยไม่น้ อ ยกว่ ำ
150,000 คน ในระยะ 5 ปี
2) มีช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำรมำยังศูนย์ TTRS ที่มีประสิทธิภำพไม่น้อยกว่ำ 8 ช่องทำง
รวมถึงบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
3) องค์กรภำครัฐ และเอกชนเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรให้บริกำร TTRS ไม่น้อยกว่ำ 1,000
แห่ง
1.3.5 ตัวชี้วัดและวิธีการวัด
ตัวชี้วัด
1. มีกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

วิธีการวัดตัวชี้วัด
มีกำรประเมินองค์กร โดยใช้ CIPP Model

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ (Content Input Process and Product
Model) โดยหน่วยงำนภำยนอก
2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่

ตรวจสอบจำกรำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร

สำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

ในรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินประจำปี และ

เจ้ำหน้ำที่เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ

ประกำศนียบัตรรับรอง

ได้รับกำรอบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี
3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

มีรำยงำนกำรใช้งำนระบบทั้ง 6 ระบบ

6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร

มีรำยงำนกำรใช้งำนระบบทั้ง 2 ระบบ

เพิ่ม 2 ระบบ
5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะได้รับ รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
กำรติดตั้งจำนวน 180 เครื่อง ทั่วทุกภูมิภำค
6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level

สื่อสำรสำธำรณะจำนวน 180 เครื่องพร้อมรูปถ่ำย
รำยงำนคุณภำพของกำรบริกำรตำมกำหนด

agreement) เป็นไปตำมกำหนดของแผนงำนแต่ละปี มำตรฐำนคุณภำพคุณภำพของกำรให้บริกำรของ
แผนกำรดำเนินกำรแต่ละปี
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ตัวชี้วัด
7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจำนวนประมำณ

วิธีการวัดตัวชี้วัด
รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยพร้อมรำยชื่อ

450 -650 คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค
8. มีจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำง

รำยงำนจำนวนผู้ใช้บริกำรรำยเดือนและต่อปี

น้อย300 คนต่อปี รวมทั้งสิ้น 1,500 คน ใน 5 ปี
9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร



ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ
ในกำรใช้บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดม

รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำร ทุกปี



รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค



รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี รวม 5

สมองผู้บริโภคทุกปี
10. มีรำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปีและได้
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปีทุกปี

ปี


รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี รวม 5
ปี

1.3.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ปรับปรุงใหม่ 6 ระบบ
2) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่พัฒนำเพิ่มเติม 2 ระบบ
3) กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมกำรใช้งำนจำนวนไม่ต่ำกว่ำ 2,500 คน
4) สำมำรถให้บริกำรโทรคมนำคมขั้นพื้นฐำนแก่ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ผู้ที่บกพร่องทำงกำร
พูดและผู้สูงอำยุ อย่ำงน้อย 172,240 คนใน 5 ปี
1.3.7 นิยามการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
1) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่
บกพร่องทำงกำรได้ยิ น ใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ส่ ง SMS แจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพ ท์ผู้ รับ
ปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพื่อแจ้งให้ท รำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมกลับมำ
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เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะส่ง SMS/MMS ออกไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทำ
เช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ
2) การบริการถ่ายทอดการสื่อสาร แบบรับ-ส่ง ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Message
เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรโดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินใช้โทรศัพท์ สมำรท์โฟน
รับ-ส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message โดยแจ้งชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับ
ปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อ ซึ่งสำมำรถแนบไฟล์วิดีโอ หรือไฟล์ภำพ มำยังศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำง
เพื่อแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมกลับมำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะส่ง ข้อควำมผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS ออกไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ
3) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต เป็นกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรส่งข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th โดยแจ้งชื่อและ
หมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
จะติดต่อไปยั งผู้ รั บ ปลำยทำงเพื่อแจ้งให้ ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมหรื อตอบกลั บกลั บ มำ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะพิมพ์ข้อควำมโต้ตอบกับ ผู้ ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทำ
เช่นนี้จนจบข้อควำมสนทนำ
4) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต เป็นกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำนเว็บไซต์ www.ttrs.or.th โดยแจ้งชื่อ
และหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพื่อแจ้งให้ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือ
ตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับ ผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ
5) การบริ การถ่า ยทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโ อบนอิน เทอร์ เ น็ตผ่า นอุ ป กรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมื อผ่ ำน
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ smart phone โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแจ้งชื่อและหมำยเลข
โทรศัพท์ผู้รับปลำยทำงพร้อมข้อควำมติดต่อเป็นภำษำมือ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำร
สื่ อสำรจะติดต่อไปยั งผู้ รั บปลำยทำงเพื่อแจ้งให้ ทรำบ ถ้ำมีกำรสอบถำมหรือตอบกลับ
กลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับ ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้
ยิน ทำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ
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6) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารสาธารณะ เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรสนทนำภำษำมือผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ (ตู้ TTRS) โดยผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน แจ้ง
ชื่ อ และหมำยเลขโทรศั พ ท์ ผู้ รั บ ปลำยทำงพร้ อ มข้ อ ควำมติ ด ต่ อ เป็ น ภำษำมื อ จำกนั้ น
เจ้ ำหน้ ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรจะติดต่อไปยังผู้รับปลำยทำงเพื่อแจ้งให้ ทรำบ ถ้ำมีกำร
สอบถำมหรือตอบกลับกลับมำ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะสนทนำภำษำมือโต้ตอบกับ
ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน ทำเช่นนี้จนจบกำรสนทนำ
7) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยสำมำรถติดต่อมำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้ตั้งแต่
แบบที่ 1-5 ตำมเลขหมำยฉุก เฉินหรื อช่ องทำงบนเว็บ ไซต์ ที่ กำหนดไว้ ช่องทำงฉุ ก เฉิ น
ดังกล่ำวจะสำมำรถลัดคิวเข้ำถึงเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรได้ทันที
8) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสาหรับผู้ที่บกพร่องทางการพูด
เป็นกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดที่มีปัญหำกำรพูดไม่ชัด
เช่น ผู้ไร้กล่องเสียง ผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ ผู้ที่สมองพิกำร เป็นต้น กลุ่มคนเหล่ำนี้ เมื่อใช้
โทรศัพท์สื่อสำรกับผู้รับปลำยทำงทำให้ผู้รับปลำยทำงไม่สำมำรถรับฟังได้ชัด จึงมีบริกำร
สำยพิเศษที่มีโปรแกรมปรับเสียงพูดของผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่ให้ชัด
ขึ้นและส่งเสียงที่ปรับปรุงให้ใหม่กับให้ผู้รับปลำยทำง และสำหรับผู้สมองพิกำรที่ไม่สำมำรถ
พุ ด สื่ อ สำรได้ จ ะมี บ ริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ โปรแกรมระบบภำษำภำพภำษำไทยเพื่ อ สั ง เคำระหื
เสียงพูดส่งผ่ำนระบบโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลำยทำง
9) การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ เป็นกำรให้บริกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรส ำหรั บผู้ ที่ ต้ องกำรติ ดต่ อผู้ ที่บ กพร่ อ งทำงกำรได้ ยิน แบบหู ตึ ง หรื อ
ผู้ สู ง อำยุ สำมำรถโทรศั พ ท์ เ ข้ ำ มำยั ง ศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ ผ่ ำ นโปรแกรม
ประยุกต์สำหรับแปลงเสียงเป็นข้อควำมช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินแบบหู ตึงหรื อ
ผู้สูงอำยุได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นข้อควำมที่ตรงกับเสียงไปพร้อมกัน
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1.3.8 การเข้าถึงบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีบริกำรผ่ำนระบบเครือข่ำยโทรคมนำคมที่หลำกหลำย เพื่อให้ผู้พิกำร
ทำงกำรได้ยิน เข้ำใช้บริกำรที่สะดวกตำมสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสถำนที่ใช้งำนระบบเครือข่ำย จึงได้
พัฒนำระบบบริกำรที่มีควำมหลำกหลำย ซึ่งมีประเภทและช่องทำงกำรให้บริกำร ดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 แสดงกำรเข้ำถึงบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ประเภทของการให้บริการ
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบข้อควำมสั้น (SMS)

ช่องทางติดต่อ
หมำยเลขโทรศัพท์
086 000 5055 (ทั่วไปและฉุกเฉิน)

2. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ-ส่ง ข้อควำมผ่ำน แอป

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store

พลิเคชัน TTRS Message

(Android) และ App Store (IOS)

3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบน

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำข้อควำม

อินเทอร์เน็ต
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์

www.ttrs.or.th เลือก สนทนำวิดีโอ

5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำน

ดำวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ Play Store

แอปพลิเคชั่น TTRS Video

(Android) และ App Store (IOS)

6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่อง

ดูรำยชื่อสถำนที่ติดตั้งตู้ได้ที่ www.ttrs.or.th

บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ(ตู้ TTRS )
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้ เลขหมำยโทรศัพท์ 1412
กล่องเสียงและผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่

กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง
กด 4 สำหรับผู้ที่ปำกแหว่งเพดำนโหว่

8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมผ่ำน ดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นที่ Play Store
แอปพลิเคชัน TTRS Captioned Phone

(Android) และ App Store (IOS)

9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ทุกช่องทำงกำรติดต่อที่มีสัญญลักษณ์ฉุกเฉิน
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1.3.9 ช่องทางการร้องเรียนและการสอบถาม
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีนโยบำยที่จะให้บริกำรที่มีคุณภำพ เพื่อควำมยั่งยืนของกำรบริกำร
โดยคำนึงถึงกำรเข้ำใช้บริกำรของสมำชิกเป็นหลัก เพื่อแสดงถึงควำมใส่ใจในคุณภำพบริกำรจึงได้เปิดช่องทำง
รับเรื่องร้องเรียน ดังแสดงในตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ช่องทำงกำรร้องเรียนและกำรสอบถำม
ประเภทของการให้บริการ

ช่องทางติดต่อ

1. อีเมล์ติดต่อ

info@ttrs.or.th

2. กำรแจ้งข่ำวสำรต่ำงๆ

ttrs@ttrs.or.th

3. กำรแจ้งปัญหำกำรใช้บริกำร

 helpdesk@ttrs.or.th
 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือกติดต่อเรำ-แจ้งปัญหำกำรใช้งำน
 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Video
 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ -ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Message
 Facebook ชื่อ TTRS Thailand
 Line ชื่อ TTRS Thailand
 โทรศัพท์วิดีโอ
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ประเภทของการให้บริการ
4. แจ้งข้อเสนอแนะ คำติชม
ร้องเรียน

ช่องทางติดต่อ
 feedback@ttrs.or.th
 เว็บไซต์ www.ttrs.or.th เลือก ติดต่อเรำ-รับเรื่องร้องเรียน
 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอ ผ่ำนแอปพลิเคชัน
TTRS Video
 บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบรับ -ส่ง ข้อควำมผ่ำนแอปพลิเค
ชัน TTRS Message
 Facebook ชื่อ TTRS Thailand
 Line ชื่อ TTRS Thailand
 โทรศัพท์วิดีโอ

1.3.10 นโยบายการรักษาความลับ
กำรเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ใช้กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดย
ให้สมัครสมำชิก กรอกข้อมูล เช่น ชื่อ นำมสกุล อีเมล์ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลขบัตรประชำชน ควำม
พิกำร ที่อยู่ อำชีพ โรงพยำบำลที่ใช้ บุคคลที่ให้ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่ำวจะใช้ในกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเท่ำนั้น
กำรเปิดเผยข้อมูล
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะเปิดเผยข้อมูลสมำชิกกับบุคคลที่ 3 ในกรณีต่อไปนี้
 สำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
 เมื่อเจ้ำของข้อมูลยินยอม
 เมื่อกฎหมำยบังคับให้เปิดเผยข้อมูล
 เมื่อมีกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่คำสั่งศำลให้เปิดเผย
 เมื่อมีกำรเรียกเก็บเงินถ้ำมีบริกำรที่ต้องชำระเงิน
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บทที่ 2
แผนบริหารจัดการสานักงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
เพื่อให้ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เป็นไปตำมเจตนำรมณ์คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่ งชำติ ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรโทรคมนำคมของ
ประเทศไทยให้มีคุณภำพเหมำะสม มีกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึง และมีควำมเท่ำเทียมในกำรใช้บริกำร โดยเฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้ด้อยโอกำส คนพิกำร และผู้สูงอำยุ สำนักงำน กสทช. จึง ได้สนับสนุนให้มีกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย โดยมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โครงสร้ำงองค์กร บุคลำกร
กำรบริหำรโครงกำรดังนี้
2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย มีรำยละเอียดดังนี้
1) บริหำรองค์กรตำมโครงสร้ำงองค์กรฯ ที่กำหนด โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรฯ เป็นผู้กำหนดนโยบำย ให้คำปรึกษำ แนะนำ และติดตำมผลกำรดำเนินงำน
2) จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี
3) จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อย่ำง
น้อย 4 ครั้งต่อปี
4) จัดประชุมคณะทำงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพื่อติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อย 2
ครั้งต่อเดือน
5) จัดทำระเบียบบริหำรงำนบุคคล และระเบียบอื่นๆ ที่จำเป็นในกำรบริหำรงำน
6) จ้ำงงำนบุคลำกรในตำแหน่งต่ำงๆ ตำมข้อกำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง มีกำรประเมินผล กำร
ขึ้นเงินเดือน กำรปรับตำแหน่ง ตำมระเบียบที่กำหนด
7) จัดทำแผนกำรดำเนินกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ประจำปี เสนอคณะกรรมกำร
บริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพื่อเห็นชอบก่อนปีงบประมำณถัดไป
8) จัดทำขั้นตอนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร รวมทั้งคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร และคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำน
9) จัดทำข้อกำหนดมำตรฐำนกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เพื่อประเมินคุณภำพกำรดำเนินงำนของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
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10) กำหนดค่ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร กรณีนอกเหนือจำกกำรบริกำรที่กำหนดโดย กสทช. โดย
คิดจำกปัจจัยต่ำงๆ คือ กำรใช้โทรศัพท์แบบประจำที่ หรือแบบเคลื่อนที่ ระยะเวลำกำรใช้ ช่วงเวลำ
และระยะทำงกำรโทรศัพท์ระหว่ำงผู้ส่งและผู้รับ รวมทั้งกำรให้ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรใน
ต่ำงประเทศ
11) จัดตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้มีผู้บริโภคร่วมเป็นคณะทำงำนด้วย เพื่อทำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรให้บริกำร กำรร้องเรียน และให้ข้อเสนอแนะในมุมมองของผู้บริโภค โดยให้มี
กำรประชุมคณะทำงำนตำมควำมเหมำะสม
12) จัดทำรำยงำนกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งข้อมูลกำรใช้บริกำร
ข้อมูลมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร
13) จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรฯ พร้อมทั้งข้อมูลที่กำหนดให้ส่งตำมบันทึกข้อตกลง
14) ดำเนินงำนภำรกิจต่ำงๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2.2 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยแสดงในภำพที่ 2-3

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ปี 2559
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ภำพที่ 3 โครงสร้ำงอัตรำกำลังของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ปี 2559
โดยมีรำยละเอียดของโครงสร้ำงองค์กรและอัตรำกำลัง ปี 2559 ดังนี้
1) คณะกรรมกำรบริ ห ำรศูน ย์ บ ริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแห่ งประเทศไทย ทำหน้ำที่กำหนดทิ ศ
ทำงกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
2) คณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ทำ
หน้ำที่กำกับดูแล และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
3) ที่ป รึ กษำ ที่ตั้งโดยมูล นิ ธิส ำกลเพื่อคนพิกำร จำนวน 1 ตำแหน่ง และคณะที่ปรึกษำจำกศู น ย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรฯ เพื่อให้กำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของศูนย์สำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่ อสำรฯ และถ่ำยทอดนโยบำยลงสู่ กำรปฏิบัติรวมถึ งก ำกับ ดูแลบุคลำกร เพื่อให้ ฝ่ ำยบริ ห ำร
สำนักงำน ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ฝ่ำยฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์
ทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมข้อตกลงในบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำน กสทช. และ
มูลนิธิสำกล มี 1 ตำแหน่ง
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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5) ฝ่ำยบริหำรสำนักงำน ทำหน้ำที่สนับสนุนกำรทำงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มี 7
ตำแหน่งประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรสำนักงำน 1 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคล 1
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 2 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 1 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บัญชี
และพัสดุ 1 ตำแหน่ง และเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 ตำแหน่ง โดยมีหน้ำที่ จัดกำรดูแลบริหำรงำนบุคคล
ประสำนงำนหน่ว ยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรเบิก
จ่ำยเงินให้หน่วยงำนภำยในและภำยนอก จัดทำรำยงำนบัญชี ตรวจสอบควำมถูกต้องและจัดเก็บ
เอกสำรทำงด้ำนกำรเงินและบัญชี จัดซื้อจัดจ้ำง และจัดทำรำยกำรพัสดุ - ครุภัณฑ์
6) ฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร มีหัวหน้ำฝ่ำยบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 1 ตำแหน่งทำหน้ำที่
บริหำรฝ่ำย ประกอบด้วยงำน 2 งำน รวม 44 ตำแหน่ง คือ
6.1) งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ทำหน้ำที่ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้ตำมมำตรฐำน
คุณภำพกำรให้บริกำรที่กำหนดอย่ำงมีคุณภำพ มีกำรรักษำควำมลับของผู้ใช้บริกำรอย่ำง
เคร่งครัด มีกำรพัฒนำทักษะในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ บริกำรแก่ผู้ ใช้ได้อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ประกอบไปด้วยหัวหน้ำกลุ่ม 2 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
อำวุโส 2 ตำแหน่ง และเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร 35 ตำแหน่ง
6.2) งำนบริกำรคำบรรยำยแทนเสียง ทำหน้ำที่ให้บริกำรถอดควำมตำมเสียงพูดทำงโทรศัพท์
ทั้งแบบพิมพ์ตำมเสียง แบบกึ่งอัตโนมัติ จนถึงแบบอัตโนมัติ ประกอบไปด้วย เจ้ำหน้ำที่
บริกำรคำบรรยำยแทนเสียง 4 ตำแหน่ง
7) ฝ่ำยระบบสำรสนเทศ ทำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศในด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้สำมำรถทำงำนได้ 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้
กำรอบรมด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยต่ำงๆ ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
หรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรให้ ส ำมำรถใช้ บ ริ ก ำรต่ ำ งๆ ของศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล รวมทั้งทำหน้ำที่ประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร สรุปและประเมินผลกำรใช้บริกำร รำยวัน รำยสัปดำห์ รำยเดือน และรำยปี
เพื่อตรวจสอบประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้ เป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ หัวหน้ำฝ่ำยระบบสำรสนเทศ 1 ตำแหน่ง หัวหน้ำงำนระบบสำรสนเทศ 1
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่เทคนิค 3 ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่มัลติมีเดีย 1 ตำแหน่ง รวม 6 ตำแหน่ง
8) ฝ่ำยฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์ ทำหน้ำที่อบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และกำรใช้
งำนอุปกรณ์โทรคมนำคมเพื่อเข้ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
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และทำหน้ำที่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
โดยเฉพำะผู้ ใ ช้บ ริ กำรที่ เ ป็ น ผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรได้ยิ น และผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรพู ด ได้เ ห็ น ถึ ง
ประโยชน์ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ รวมทั้งกำรบริกำรสอบถำมและรับเรื่องร้องเรียน
ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์ 1
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนฝึกอบรม 2 ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ลูกค้ำสัมพันธ์ 3 ตำแหน่ง รวม 7 ตำแหน่ง
2.3 แผนบุคลากรประจาปี 2559
2.3.1 แผนพัฒนาบุคลากร
กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นขั้นตอนหนึ่งของกำรบริหำรงำนบุคคลที่ต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลำเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพให้กับบุคลำกร ดังนั้ น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยใน
ศูน ย์ บ ริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรฯ จึ งมีควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำรฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ ให้ กับเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และเจ้ำหน้ำที่บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทุกคน
บุคลำกรประจำศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ทุกคนจะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจใน
ลักษณะของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ทำงศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้บริกำร สำมำรถแก้ไข
ปั ญหำเบื้ องต้น หำกเกิดปั ญหำในกำรให้ บ ริกำรได้ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนภำยในศูนย์ฯ เป็นไปด้ว ยควำม
เรียบร้อย อีกทั้งสำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริกำรของศูนย์ฯ ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับรู้และเข้ำใจกำรให้บริกำร
ของศูนย์ฯ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรสู่ภำยนอกได้ แผนกำรพัฒนำบุคลำกร
ประกอบด้วย
1) กำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้กำหนดให้ เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรใหม่ ได้มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรเพื่อให้ ได้ ควำมรู้ พื้นฐำนในด้ำนกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรและควำมเข้ำใจในรูปแบบกำร
ให้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ 9 บริกำร ได้แก่ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมบนอิน เทอร์ เน็ ต บริ กำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรแบบสนทนำวิดีโ อบนอิน เทอร์เน็ต บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนแอพลิเคชัน TTRS Video บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
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ปรับปรุงเสียงพูด บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลเสียงเป็นข้อควำม และบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อ
แจ้งเหตุฉุกเฉิน
2) เจ้ำหน้ำที่เทคนิค
2.1) กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องระบบกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและสำมำรถให้บริกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดเวลำ เจ้ำหน้ำที่เทคนิคที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์จะต้องทำกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้กับเจ้ำหน้ำที่เทคนิคคนอื่น ๆ โดยกำรให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เทคนิคทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีหัวข้อดังนี้
 ระบบ AACC สำหรับบริกำร SMS และสนทนำข้อควำม
 ระบบ OneX สำหรับบริกำรสนทนำวิดีโอและโทรศัพท์
 ระบบบริกำรรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message
 ระบบตรวจสอบสถำนะตู้ TTRS (Kiosk Monitoring)
 ระบบบันทึกวิดีโอ
 ระบบ Call Center Management
 ระบบบริหำรจัดกำรเครือข่ำย (Network Management)
 ระบบไฟฟ้ำอำคำร
 ระบบบริหำรจัดกำรเนื้อหำเว็บไซต์และระบบบริหำรจัดกำรสมำชิก
 ระบบกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำน แอปพลิเคชัน TTRS Video
นอกจำกนี้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ ทคนิ ค ที่ มี ค วำมรู้ แ ละประสบกำรณ์ จ ะต้ อ งท ำกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ให้ กับ
เจ้ำหน้ำที่เทคนิคคนอื่นๆ โดยกำรให้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่เทคนิคทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนได้ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอื่น
ให้หัวหน้ำฝ่ำยจัดหลักสูตรอบรมอย่ำงน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี
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ตารางที่ 4 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2559
หัวข้อ
1. เจ้าหน้าที่บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
1.1 การพัฒนาบทพูดมาตรฐานสาหรับ
การให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
1.2 การพัฒนาความรู้ในด้านภาษามือ
และภาษาไทย
1.3 การพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษามือและภาษาพูดใน
การให้บริการทางการแพทย์
1.4 การพัฒนาการฟังภาษาถิ่น
1.5 การพัฒนาความสามารถในการพิมพ์
ภาษาไทย
30 คาต่อนาที
35 คาต่อนาที
40 คาต่อนาที
45 คาต่อนาที
1.6 การประชุมกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
1.7 การประชุมการปฏิบัติงานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพล่ามภาษามือ
2. เจ้าหน้าที่เทคนิค
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.1 ระบบ AACC สาหรับบริการ SMS
MMS และสนทนาข้อความ
2.2 ระบบ OneX สาหรับบริการสนทนา
วิดีโอและโทรศัพท์
2.3 ระบบบริการรับส่งข้อความผ่านแอป
พลิเคชัน TTRS Message
2.4 ระบบตรวจสอบสถานะตู้ TTRS
2.5 ระบบบันทึกวิดโี อ
2.6 ระบบ Call Center Management
2.7 ระบบบริหารจัดการเครือข่าย
2.8 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
2.9ระบบบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์
และระบบบริหารจัดการสมาชิก
2.10 ระบบการให้ บ ริ ก ารถ่ า ยทอดการ
สื่อสารผ่าน แอปพลิเคชัน TTRS Video

1

2

3

4

5

2559
6 7

8

9

10 11 12

ให้หัวหน้าฝ่ายกาหนดการทดสอบในแต่ละขั้นตอน

ให้หัวหน้าฝ่ายจัดอบรม ทบทวน ระบบต่างๆ ในระหว่างปี
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2.11 ระบบบริการถ่ายทอดการสือ่ สาร
แบบแปลเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเค
ชัน TTRS Captioned Phone
3. เจ้าหน้าทีอ่ บรมและประชาสัมพันธ์
3.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารงานอบรม ให้หัวหน้าฝ่ายกาหนดหลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 หลักสูตรต่อปี
3.2การพัฒนาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้หัวหน้าฝ่ายกาหนดหลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 หลักสูตรต่อปี
3.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ ให้หัวหน้าฝ่ายกาหนดหลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 หลักสูตรต่อปี
3. เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสานักงาน
4.1 การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริหารสานักงาน ให้หัวหน้าฝ่ายกาหนดหลักสูตรการพัฒนาตนเอง 1 หลักสูตรต่อปี

2.4 แผนการบริหารและกากับดูแลศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
เพื่อให้กำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ พันธกิจ
และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด คณะกรรมกำร
กำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรพูด และคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เพื่อ ช่วยให้คำปรึกษำ
แนะนำ ประเมินผลงำนให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.4.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
มูลนิธิฯ จะมีคำสั่งมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำรที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร ศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จำนวน 24 คน โดยมีองค์ประกอบและหน้ำที่ดังนี้
1) เลขำธิกำรสำนักงำน กสทช.
เป็นที่ปรึกษำ
2) ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ

เป็นที่ปรึกษำ

3) รองเลขำธิกำร กสทช. ภำรกิจโทรคมนำคม

เป็นประธำนกรรมกำร

4) นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์

เป็นรองประธำนกรรมกำร

5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

เป็นกรรมกำร

สำนักงำน กสทช.
6) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรหรือผู้แทน เป็นกรรมกำร
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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7) คณบดีวิทยำลัยรำชสุดำ หรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

8) เลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ หรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

9) ประธำนสภำคนพิกำรทุกประเภทแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนหรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

10) นำยกสมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

11) นำยกสมำคมล่ำมภำษำมือแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

12) นำยกสมำคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย หรือผู้แทน

เป็นกรรมกำร

13) นำยกสมำคมโสตสัมผัสและแก้ไขกำรพูดแห่งประเทศไทย

เป็นกรรมกำร

14) นำยวิทยุต บุนนำค

เป็นกรรมกำร

15) นำงพวงแก้ว กิจธรรม

เป็นกรรมกำร

16) นำงเบญจำ ชลธำร์นนท์

เป็นกรรมกำร

17) นำงมลิวัลย์ ธรรมแสง

เป็นกรรมกำร

18) นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ

เป็นกรรมกำร

19) นำงสำววรกัญญำ สิทธิธรรม

เป็นกรรมกำร

20) นำงสำววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

เป็นกรรมกำร

21) นำยชัยยุทธ ภูสันต์

เป็นกรรมกำร

22) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

23) นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

24) นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยให้คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย มีอำนำจหน้ำที่
โดยทั่วไปในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย และ
โดยเฉพำะให้มีอำนำจหน้ำที่ต่อไปนี้
1) กำหนดทิศทำงและแนวทำงกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
2) จัดตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำน เพื่อดำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
3) พิจำรณำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี และรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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2.4.2 การจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลและประเมินผลศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย
มู ล นิ ธิ ฯ ได้ มี ค ำสั่ ง ค ำสั่ งมู ล นิธิส ำกลเพื่ อ คนพิ ก ำร ที่ 2/2557 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรกำกับ ดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน โดย
มีองค์ประกอบและหน้ำที่ดังนี้
1) ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

เป็นประธำนกรรมกำร

สำนักงำน กสทช.
2) นำงสำววรกัญญำ สิทธิธรรม

เป็นกรรมกำร

3) นำยชัยยุทธ ภูสันต์

เป็นกรรมกำร

4) นำงสำววิลัยลักษณ์ พงษ์เสือ

เป็นกรรมกำร

5) นำงนำรถวลี ศูนย์กลำง

เป็นกรรมกำร

6) นำยวิริยะ นำมศิริพงษ์พันธุ์

เป็นกรรมกำร

7) นำงพวงแก้ว กิจธรรม

เป็นกรรมกำร

8) นำงพิมพำ ขจรธรรม

เป็นกรรมกำร

9) นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ

เป็นกรรมกำร

10) นำยวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์

เป็นกรรมกำร

11) นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

เป็นกรรมกำร

12) ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

13) นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

14) นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ

เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1) กำกับดูแลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ให้สำเร็จ
ตำมควำมเหมำะสม เป้ำหมำย และระยะเวลำที่กำหนดไว้
2) ติดตำมประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยเป็นประจำ
ทุก 3 เดือน
3) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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4) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร 6 เดือน และรำยงำนสรุปผล
กำรดำเนินงำนประจำปี
5) ให้ข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
6) ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
2.4.3 การจัดตั้งคณะทางานโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
มูลนิธิฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
จำนวน 22 คน โดยมีองค์ประกอบและหน้ำที่ดังนี้
1. นำยวิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์
2. นำยปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
3. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
4. ผู้แทนกลุ่มงำนบริกำรโทรคมนำคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม สำนักงำน กสทช.
5. นำยวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
6. นำยชัย วุฒิววิ ัฒน์ชัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
7. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
8. นำยภำณุทัต บุญประมุข
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
9. นำยนรำธิป เที่ยงแท้
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
10. นำยวิทยุต บุนนำค
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต
11. นำยกำนต์ อรรถยุกติ
วิทยำลัยรำชสุดำ
12. นำยเกียรติศักดิ์ แผ้วมำนะกุล สมำคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
13. นำยสมยศ สุนทรวิภำต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
15. นำงสำวประภัสสร นำมศิริ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
พงศ์พันธุ์

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
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เป็นที่ปรึกษำ
เป็นที่ปรึกษำ
เป็นประธำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

16. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ
17. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ
18. นำยอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล
19. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์
20. นำยเฉลิมพล หุ่นทรงธรรม
21. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ
22. นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชำติ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน

เป็นคณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
เป็นคณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เป็นคณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย เป็นคณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

โดยให้คณะทำงำนโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย มีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
1) วำงแผนกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยให้เป็นไปตำมข้อเสนอ
โครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยที่เสนอต่อ สำนักงำน กสทช. เพื่อจัดทำ
จัดทำรำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
2) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย ให้สำเร็จตำมควำม
เหมำะสม เป้ำหมำย และระยะเวลำที่กำหนดไว้
3) ให้คำแนะนำต่อกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
4) นำเสนอแผนกำรดำเนินกำรประจำปี รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร 6 เดือน และรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี ต่อ คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยและคณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
5) อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับดูแลและประเมินผลศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
มอบหมำย

แผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย
28

บทที่ 3
แผนพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำหรับผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดตั้งแต่ ปี 2554 จำนวน 6 ระบบดังนี้คือ 1) ระบบบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่ อสำรแบบ SMS/MMS 2) ระบบบริ กำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อ สำรแบบสนทนำข้ อ ควำมบนอิน เทอร์ เ น็ ต
3) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต 4) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่ำนอุปกรณ์โทรคมนำคมเคลื่อนที่ 5) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำน
เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ 6) ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร แบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
และเปิดดำเนินกำรต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2554
3.1 แผนปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเดิม
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้เปิดบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรมำตั้งแต่ปี 2554 เป็นเวลำ 3 ปี
พบว่ำยังมีปัญหำในกำรให้บริกำรเชิงระบบ จึงจะดำเนินกำรปรัปปรุง ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในปี
2559 ดังมีรำยละเอียดกิจกรรมกำรปรับปรุงระบบ ดังนี้
3.1.1 ปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS (Short Message Service)/MMS
(Multimedia Messaging Service)
แผนการดาเนินการ
ปี 2559
พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอด
พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ติดตำมบำรุงรักษำ
กำรสื่อสำรแบบ SMS บนเครื่อง SMS แบบใหม่ ให้คนพิกำรทำงกำรได้ยินส่ง
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
แม่ข่ำยใหม่
SMS ด้วยโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์สื่อสำร ปัญหำเชิงระบบ
เคลื่อนที่มำยังศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
ได้ ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิด
ให้บริกำรแล้ว เมื่อปี 2555
กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง
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กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง
พัฒนำระบบทดแทนระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบ MMS ที่ได้ปิดบริกำรไป โดย
พัฒนำระบบบริกำรรับส่งข้อควำมผ่ำนแอป
พลิเคชัน TTRS Message ซึ่งได้ดำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริกำรแล้วเมื่อปี
2557

แผนการดาเนินการ
ปี 2559
ติดตำมบำรุงรักษำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ

3.1.2 ปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง

ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำม
บนอินเทอร์เน็ต บนเครื่องแม่
ข่ำยเก่ำ

ปรับแก้ไขระบบบริกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ ที่มี
ควำมสวยงำมและใช้งำนง่ำยขึ้น ซึ่งได้
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เปิด
บริกำรแล้วในปี 2555
พัฒนำโปรแกรมประยุกต์
พัฒนำฟังก์ชันบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
สนทนำข้อควำมบนเครื่องลูก
สนทนำข้อควำมในระบบบริกำรรับส่งข้อควำม
ข่ำยให้เป็นแบบข้อควำมในเวลำ ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message เสร็จ
จริง
เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริกำรแล้วในปี
2558



แผนการดาเนินการ
ปี 2559
ติดตำมบำรุงรักษำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ

ติดตำมบำรุงรักษำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ

พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ
ติดตำมบำรุงรักษำ
สนทนำข้อควำมบนเว็บไซต์ที่ใช้งำนง่ำยขึ้นเสร็จ ระบบและแก้ไขเมื่อมี
เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริกำรแล้วในปี
ปัญหำเชิงระบบ
2558
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3.1.3 ปรับปรุงระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต
กิจกรรมที่กาหนด
ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ตบนเครื่องแม่ข่ำยเก่ำ
พัฒนำระบบสนทนำวิดีโอบนเครื่อง
แม่ข่ำยใหม่ และพัฒนำโปรแกรม
ประยุกต์สนทนำวิดีโอบนเครื่องลูก
ข่ำย

แผนการดาเนินการ
ปี 2559
ปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ติดตำมบำรุงรักษำ
แบบสนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์บนเครื่องแม่ ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ข่ำยเก่ำให้ทันสมัย เหมำะสมกับกำรใช้งำน ปัญหำเชิงระบบ
อย่ำงต่อเนื่อง
ติดตัง้ ระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ติดตำมบำรุงรักษำ
แบบสนทนำวิดีโอ MMX บนเว็บไซต์เมื่อปี ระบบและแก้ไขเมื่อมี
2557
ปัญหำเชิงระบบ
รายละเอียดการปรับปรุง

3.1.4 ปรับปรุงระบบบริการการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์
โทรคมนาคมเคลื่อนที่
กิจกรรมที่กาหนด
พัฒนำโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สนทนำววิดีโอบนอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ บนระบบปฏิบัติกำร iOS
และ Android
ทดลองให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอบน
อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ ด้วย
โปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติกำร iOS และ
Android ของ ระบบ MMX
เปิดให้บริกำรระบบถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรแบบสนทนำวีดิโอบน
อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ด้วย
โปรแกรมประยุกต์บน

แผนการดาเนินการ
ปี 2559
จัดหำโปรแกรมประยุกต์ระบบ MMXเพื่อใช้ ติดตำมบำรุงรักษำ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
วิดีโอบนอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ทั้งบน
ปัญหำเชิงระบบ
ระบบปฏิบัติกำร iOS และ Android เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริกำรแล้วในปี
2557
รายละเอียดการปรับปรุง
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กิจกรรมที่กาหนด

แผนการดาเนินการ
ปี 2559

รายละเอียดการปรับปรุง

ระบบปฏิบัติกำร iOS และ
Android ของระบบ MMX
พัฒนำระบบสนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ต
ใหม่ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนบน
แบนด์วิดท์ที่ต่ำและเหมำะสมกับกำรใช้งำน
ในประเทศไทย เพื่อทดแทนระบบ MMX

มกรำคม-ธันวำคม
2559

3.1.5 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
สาธารณะ (ตู้ TTRS)
กิจกรรมทีก่ าหนด

แผนการดาเนินการ

รายละเอียดการปรับปรุง

ติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร คัดเลือกและสำรวจสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS
สื่อสำรสำธำรณะใหม่รุ่น 2.0
ติดต่อหน่วยงำนที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
จำนวน 30 เครื่อง
ดำเนินกำรติดตั้งตู้ TTRS
พัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบสถำนะตู้ TTRS
ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ตรวจสอบตู้ TTRS และกำรบริกำร
แบบสนทนำวิดีโอบน
อินเทอร์เน็ตผ่ำนเครื่องบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะ
รุ่น 2.0 จำนวน 30 เครื่อง
ติดตัง้ เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ รุ่น 2.0 จำนวน 120 ตู้
ติดตัง้ เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
สำธำรณะ รุ่น 1.0 ที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 30
ตู้

ปี 2559
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม – ธันวำคม
มีนำคม – มิถุนำยน
กรกฎำคม

ดำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
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3.1.6 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน
แผนการดาเนินการ
ปี 2559
พัฒนำระบบสนทนำวิดีโอแบบ พัฒนำระบบสนทนำวิดีโอประชุมสำมสำยบน ติดตำมบำรุงรักษำ
กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบนเครื่องแม่ เครื่องแม่ข่ำยใหม่ ให้เชื่อมต่อกับระบบ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ข่ำยใหม่ และพัฒนำโปรแกรม สนทนำวิดีโอบนอินเทอร์เน็ตบนเครื่องแม่ข่ำย ปัญหำเชิงระบบ
ประยุกต์ระบบสนทนำวิดีโอ บน เก่ำให้สำมำรถทำงำนร่วมกันได้ เสร็จ
ระบบปฏิบัติกำร iOS และ
เรียบร้อยแล้ว
Android
พัฒนำระบบรับแจ้งเรื่องจำก
พัฒนำโปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตำมบำรุงรักษำ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ บนระบบปฏิบัติกำร Android เสร็จเรียบร้อย ระบบและแก้ไขเมื่อมี
SMS และโปรแกรมประยุกต์
แล้ว
ปัญหำเชิงระบบ
กำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
พัฒนำโปรแกรมประยุกต์กำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน ติดตำมบำรุงรักษำ
บนระบบปฏิบัติกำร iOS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ
ทดลองให้บริกำรระบบสนทนำ ทดลองให้บริกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนทำง
วิดีโอแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินบน บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS เสร็จ
เครื่องแม่ข่ำยใหม่ แบบ SMS
เรียบร้อยแล้ว
และผ่ำนโปรแกรมประยุกต์บน
ระบบปฏิบัติกำร Android และ
iOS
ทดลองให้บริกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนทำง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบปฏิบัติกำร Android เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
ทดลองให้บริกำรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่ำนทำง
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำนโปรแกรม
ประยุกต์บนระบบปฏิบัติกำร iOS เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดที่ปรับปรุง
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แผนการดาเนินการ
ปี 2559
จัดทำฐำนข้อมูลคนพิกำรและ ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลผู้ที่บกพร่องทำงกำร ติดตำมบำรุงรักษำ
ผู้สูงอำยุ
ได้ยินที่จัดเก็บข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์เสร็จ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
เรียบร้อยแล้ว
ปัญหำเชิงระบบ
พัฒนำระบบปักหมุดแผนที่แบบ พัฒนำระบบปักหมุดแผนที่แบบอัตโนมัติ เพื่อ ติดตำมบำรุงรักษำ
อัตโนมัติ เพื่อเก็บข้อมูลและแจ้ง เก็บข้อมูลและแจ้งข้อมูลไปยังผู้ที่บกพร่อง
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ข้อมูลไปยังผู้ที่บกพร่องทำงกำร ทำงกำรได้ยินและผู้สูงอำยุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัญหำเชิงระบบ
ได้ยินและผู้สูงอำยุ
ทดสอบให้บริกำรระบบปักหมุด ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แผนที่แบบอัตโนมัติ เพื่อเก็บ
ข้อมูลและแจ้งข้อมูลไปยังผู้ที่
บกพร่องทำงกำรได้ยินและ
ผู้สูงอำยุ
จัดทำระบบลูกค้ำสัมพันธ์ และ ปรับปรุงระบบบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อ ติดตำมบำรุงรักษำ
เชื่อมระบบกับหน่วยบริกำรแจ้ง บันทึกข้อมูลและส่งต่อให้กับเฉพำะหน่วย
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
เหตุฉุกเฉิน
บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินสถำบันกำรแพทย์
ปัญหำเชิงระบบ
ฉุกเฉินผ่ำนทำงเว็บไซต์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทดลองให้บริกำรระบบลูกค้ำสัมพันธ์ และ
เชื่อมระบบกับหน่วยบริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
เปิดให้บริกำรระบบถ่ำยทอดกำร เปิดให้บริกำรระบบถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ ติดตำมบำรุงรักษำ
สื่อสำรแบบกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน กำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เชื่อมต่อกับหน่วย ระบบและแก้ไขเมื่อมี
เพื่อให้เชื่อมต่อหน่วยบริกำรแจ้ง บริกำรแจ้งเหตุฉุกเฉินของสถำบันกำรแพทย์ ปัญหำเชิงระบบ
เหตุฉุกเฉินของสถำบัน
ฉุกเฉินแห่งชำติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ
กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดที่ปรับปรุง
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3.2 แผนพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพิ่มเติม
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้วำงแผนในกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพิ่มเติม
จำนวน 2 ระบบ ซึ่งในปี 2559 จะมีกำรดำเนินกำรพัฒนำระบบ ดังนี้
3.2.1 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูด (Speech Enhancement Relay
Service)
กิจกรรมที่กาหนด

แผนการดาเนินการ

รายละเอียดการปรับปรุง

เปิดให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เปิดให้บริกำรแล้วตั้งแต่ปี 2557
แบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้
กล่องเสียง

ปี 2559
ติดตำมบำรุงรักษำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ

เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริกำร
มกรำคม -มิถุนำยน
ศึกษำ วิเครำะห์ กำรให้บริกำร
เก็บข้อมูลกำรพูดของบุคคลปำกแหว่งเพดำน มกรำคม-มิถุนำยน
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุง โหว่
เสียงพูดสำหรับบุคคลปำกแหว่ง
เพดำนโหว่
วิเครำะห์ข้อมูลกำรพูด เพื่อนำมำพัฒนำ
กรกฎำคม-กันยำยน
Speech Enhancement Engine สำหรับ
บุคคลปำกแหว่งเพดำนโหว่
พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำร พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ ตุลำคม-ธันวำคม
สื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
ปรับปรุงเสียงพูดสำหรับบุคคลปำกแหว่ง
สำหรับบุคคลปำกแหว่งเพดำน
เพดำนโหว่
โหว่
ทดสอบประสิทธิภำพในกำรใช้งำน และกำร ธันวำคม
ทำงำนอย่ำงถูกต้อง
ศึกษำ วิเครำะห์ กำรให้บริกำร
วิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำน มกรำคม-มีนำคม
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุง โทรศัพท์ของบุคคลที่สมองพิกำร
เสียงพูดสำหรับบุคคลที่สมอง
พิกำร
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กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง

แผนการดาเนินการ
ปี 2559

ออกแบบวิธีกำรติดต่อสื่อสำรของบุคคลที่
เมษำยน-กันยำยน
สมองพิกำร
พัฒนำระบบกำรติดต่อสื่อสำรของ พัฒนำระบบกำรติดต่อสื่อสำรของบุคคลที่ ตุลำคม-ธันวำคม
บุคคลที่สมองพิกำรผ่ำนโทรศัพท์ สมองพิกำรผ่ำนโทรศัพท์
ทดสอบประสิทธิภำพในกำรใช้งำน และกำร ธันวำคม
ทำงำนอย่ำงถูกต้อง
3.2.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความ (Captioned Telephone
Relay Service)
กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง

เก็บข้อมูลเสียงพูดผ่ำนสำยโทรศัพท์

กำรจัดเก็บข้อมูลเสียงและถอดควำมเสียง
ได้ ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กำรพัฒนำแบบจำลองเสียงพูดได้
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พัฒนำ Speech
Recognition Engine ผ่ำน
สำยโทรศัพท์

พัฒนำโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับ
บริกำรแปลงเสียงเป็นข้อควำมบน
อุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ (Tablet)
บนระบบปฎิบัติกำร Android

กำรพัฒนำแบบจำลองทำงภำษำได้
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมสำหรับ
ผู้สูงอำยุ แบบ Manual ได้ดำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
ศึกษำและออกแบบระบบบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำรแบบแปลงเสียงเป็นข้อควำม
สำหรับผู้สูงอำยุ แบบ semi-automatic
พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
แบบแปลงเสียงเป็นข้อควำมสำหรับ
ผู้สูงอำยุ แบบ semi-automatic
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แผนการดาเนินการ
ปี 2559

ติดตำมบำรุงรักษำ
ระบบและแก้ไขเมื่อมี
ปัญหำเชิงระบบ
มกรำคม-ตุลำคม

ตุลำคม-ธันวำคม

กิจกรรมที่กาหนด

รายละเอียดการปรับปรุง

ทดลองให้บริกำรระบบบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลงเสียง
เป็นข้อควำมสำหรับผู้สูงอำยุ แบบ
Manual

แผนการดาเนินการ
ปี 2559
ตุลำคม-ธันวำคม

3.3 แผนการบารุงรักษาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ พัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 นั้น
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้มีแผนกำรบำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรต่ำงๆ ดังนี้
3.3.1 ระบบเครือข่าย
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีแผนกำรบำรุงรักษำในส่วนของระบบเครือข่ำย โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1) ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องแม่ข่ำย (Internet Data Center: IDC)
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดวำงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร โดยเช่ำพื้นที่
วำงเครื่องแม่ข่ำยขนำด 42U ไม่จำกัดจำนวนข้อมูลรับเข้ำและส่งออก ไว้ที่ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตส ำหรับ
เครื่องแม่ข่ำยของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหำชน) ตั้งอยู่ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ ชั้น 10-12
และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหำนคร เพื่อให้เข้ำถึงข้อมูลและบริกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว
เนื่องจำกระบบติดตั้งบน Internet Backbone มีขอบเขตกำรให้บริกำรและกำรบำรุงรักษำตำมสัญญำจ้ำงที่
ปรึกษำโครงกำรฯ โดยมีทีมวิศวกร (Network Operation Center) ดูแลในเรื่องกำรแก้ปัญหำกำรใช้งำนที่
เกิดขึ้น ติดต่อประสำนกับผู้ให้บริกำรวงจรเช่ำในกรณีต่ำงๆ หรือแม้แต่กำรให้คำปรึกษำในด้ำน network และ
มีทีม Network Call Center ที่ทำหน้ำที่ในกำร Monitor Link ของลูกค้ำตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
แผนกำรบำรุงรักษำของศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องแม่ข่ำย มีกำรรับประกันและ
กำรบำรุงรักษำระบบให้สำมำรถทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังนี้
1. Fault Management
มี ร ะบบ Trouble Ticket ใช้ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภำพกำรให้ บ ริ ก ำร สำมำรถติ ด ตำม
ปัญหำของลูกค้ำได้ตลอดเวลำ โดยติดต่อ Call Center หมำยเลข 0-2257-7111 กด 5 ซึ่งเป็นกำรให้บริกำร
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แบบ One-Stop-Service บันทึกปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำของลูกค้ำภำยในเวลำที่กำหนด มิฉะนั้นจะมีกำร
รำยงำนปัญหำต่อไปยังผู้บริหำรระดับสูง
2. Escalation Process
มีวิศวกรในกำรแก้ไขปัญหำภำยใน 1 ชั่วโมง หำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ปัญหำจะถูก
ส่งต่อไปยังผู้ที่มีควำมชำนำญในด้ำนนั้นๆ และหำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ภำยในอีก 1 ชั่วโมง (รวม 2 ชั่วโมง)
ปัญหำจะถูกส่งต่อไปยังระดับผู้จัดกำรในส่วนงำนที่รับผิดชอบ และหำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ในภำยในอีก 1
ชั่วโมง (รวม 3 ชั่วโมง) ปัญหำจะถูกส่งต่อไปที่ระดับผู้ช่วยและผู้อำนวยกำรฝ่ำย รวมระยะเวลำในกำรจัดกำร
แก้ปัญหำให้ลูกค้ำทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ชั่วโมง
3. Incident Handling & Change Control
มีระบบ Incident Handling & Change Control เพื่อใช้ในกำรควบคุม และจัด กำร
กับปัญหำที่เกิดขึ้นโดยไม่คำดคิด มีกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมปัญหำเพื่อให้กำรใช้งำนของ
ลูกค้ำเป็นไปตำมข้อกำหนดด้ำนกำรบริกำร (SLA) ในสัญญำ
4. มำตรฐำน ISO 9001:2000
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด (มหำชน) ได้รับกำรรับรองกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพของบริกำรทุกระบบงำน มำตรฐำน ISO 9001:2000 โดยมีนโยบำยคุณภำพ “อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย มุ่งมั่นที่จะให้บริกำรคุณภำพสูง ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงไม่หยุดยั้ง
เพื่อควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรทุกรำย และจะรักษำไว้ซึ่งหลักกำร ข้อกำหนดทำงกฎหมำยข้อกำหนดที่เป็น
สำกลและมำตรฐำนทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง”
2) ระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
ศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ ได้ เ ช่ ำ วงจรสื่ อ สำรควำมเร็ว สู ง แบบ MPLS (10/10
Mbps) จำนวน 2 วงจร จำก บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น
จำกัด (มหำชน) เชื่อมระหว่ำงศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตสำหรับเครื่องแม่
ข่ำย
กำรบำรุงรักษำระบบเครือข่ำยภำยในศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เมื่อมีเหตุขัดข้อง
เจ้ำหน้ำที่เทคนิคของศูนย์จะประสำนงำนไปยังหน่วยบริกำรลูกค้ำ ดังมีรำยละเอียดตำมตำรำงที่ 4
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ตำรำงที่ 5 หมำยเลขติดต่อหน่วยบริกำรลูกค้ำ
หน่วยบริการลูกค้า
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหำชน)

หมายเลขโทรศัพท์
02-104-3717,4013 หรือ 1322
02-101-1111 หรือ 1613

3.3.2 ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ตำมที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้จัดซื้อระบบกำรให้บริกำร Contact Center พร้อม
กำรบำรุงรักษำ จำกบริษัท ชีวำเลียร์ เน็ตเวอร์ค โซลูชั่น ไทย จำกัด โดยมีแผนกำรบำรุงรักษำระบบดังนี้
1) ขอบเขตกำรให้บริกำร
1.1) ด้ำนฮำร์ดแวร์ ได้แก่ กำรดูแลและรักษำอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด ซึ่งหมำยถึงกำร
ซ่อมแซมแก้ไขในกรณี ที่เกิดควำมชำรุดบกพร่อง กำรจัดหำอะไหล่ ทดแทนเพื่ อ
สำรองใช้งำนในระหว่ำงที่นำอุปกรณ์ที่มีควำมชำรุดบกพร่องมำซ่อมแซม และกำร
เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้ในกรณีที่อุปกรณ์ที่มีควำมชำรุดบกพร่องนั้นไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมได้
1.2) ด้ำนซอฟต์แวร์ ได้แก่ กำรดูแลและรักษำซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่ำงๆ ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ ซึ่งรวมไปถึงกำรรีโมทเข้ำไปทำกำรเพิ่มเติมเงื่อนไขเบื้องต้นใน
กำรทำงำนต่ำงๆ รวมถึงกำรแก้ไขโปรแกรมกำรทำงำนที่มีควำมบกพร่อง
1.3) กำรบ ำรุ ง รั ก ษำ (Preventive Maintenance: PM) ได้ แ ก่ กำรตรวจสอบและ
บำรุงรักษำอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในระบบตำมระยะเวลำที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นกำร
ตรวจสอบสอบกำรทำงำนของระบบอย่ำงละเอียด ซึ่งจะประกอบไปด้ว ย กำร
ตรวจสอบข้อผิดพลำด ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งทำกำรแก้ไข และตั้งค่ำให้สำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงเต็มที่ รวมถึงกำรทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่
พร้อมใช้งำน
2) ขอบข่ำยกำรให้บริกำร
2.1) ตรวจสอบระบบตำมระยะเวลำที่ ก ำหนด เป็ น กำรบ ำรุ ง รั ก ษำระบบเพื่ อ ให้ ไ ด้
มำตรฐำนกำรทำงำนในเชิงเทคนิค โดยจะให้บริกำรตรวจสอบระบบทุกๆ 3 เดือน
หรือปีละ 4 ครั้ง ตำมตำรำงที่ 5
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ตำรำงที่ 6 กำหนดกำรบำรุงรักษำระบบ Avaya Aura Contact Center
กาหนดการ

ลาดับ

ระบบ

รอบเวลา

ปีที่

1

ระบบ Avaya

ทุก 3 เดือน

1

ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56

2

ต.ค. 56 ม.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57

3

ต.ค. 57 ม.ค. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58

4

ต.ค. 58 ม.ค. 59 เม.ย. 59 ก.ค. 59

5

ต.ค. 59 ม.ค. 60 เม.ย. 60

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

ครั้งที่4

2.2) กำรตรวจสอบระบบในกรณีที่ลูกค้ำแจ้งปัญหำ หลังจำกที่ได้รับกำรแจ้งปัญหำจำก
ลูกค้ำหรือในกรณีที่ระบบขัดข้อง บริษัทฯ จะส่งพนักงำนออกไปเพื่อตรวจสอบและ
แก้ไขปั ญหำที่ เ กิ ดขึ้ น กับ ระบบของลู กค้ ำ ตำมระยะเวลำในกำรให้ บริ ก ำรและ
ข้อจำกัดในกำรให้บริกำร เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ โดยไม่คิดค่ำบริกำร
ระดับของกำรให้บริกำรแก้ปัญหำระบบ
 กรณีระบบทั้งหมดไม่สำมำรถทำงำนได้ หรือระบบควบคุมกำรทำงำนหลั กมี
ปัญหำ ทำให้ส่วนประกอบต่ำงๆ ไม่สำมำรถทำงำนได้ ในส่วนนี้หมำยควำมถึง
Critical Failure บริษัทจะดำเนินกำรแก้ไขภำยใน 4 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้ง
จำกลูกค้ำหรือตัวแทนของลูกค้ำ ไม่เว้นวันเสำร์ วันอำทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และวันหยุดของบริษัทฯ
 กรณีที่ระบบบำงส่วนมีปัญหำ หรือเป็นส่วนประกอบของระบบ แต่ระบบหลัก
ที่ควบคุมกำรทำงำนทั้งหมดยังคงสำมำรถดำเนินกำรได้ ในส่วนนี้หมำยควำม
ถึง Major & Minor Failure บริษัทจะดำเนินกำรแก้ไขภำยใน 24 ชั่วโมง (วัน
ทำกำรถัดไป) นับแต่ได้รับแจ้งจำกลูกค้ำหรือตัวแทนของลูกค้ำ
คำนิยำมของ Minor, Major and Critical failure
 Minor เช่น กำรเสียหำยของพอร์ทบำงส่วน หัวเครื่องโทรศัพท์แบบไอพีของ
เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรไม่สำมำรถใช้งำนได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ประกอบของเจ้ำหน้ำที่ ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรไม่สำมำรถใช้งำนได้ เป็ น
ต้น
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 Major หมำยถึง ควำมเสียหำยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจแต่สำมำรถดำเนินงำนได้
เช่น กำร์ดมีควำมเสียหำยบำงส่วน รำยงำนของ CMS มีกำรสูญหำยบำงส่วน
ระบบ SMS และ MMS เกิดปัญหำ ไม่สำมำรถส่งข้อควำมออกได้ เป็นต้น
 Critical หมำยถึง ควำมเสียหำยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรง เช่น ชุดควบคุม
ระบบมีควำมเสียหำย ระบบหยุดกำรทำงำน เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้ำ
เกิดขัดข้อง เป็นต้น
ตำรำงที่ 7 หมำยเลขติดต่อกำรบำรุงรักษำระบบ Avaya Aura Contact Center
ระดับ
ผู้ติดต่อ
1 ฝ่ำยบริกำร Contact Center
2 วิศวกรระบบ
3 ผู้จัดกำรแผนกบริกำร

หมายเลขโทรศัพท์
02-224-4575
ดูหมำยเลขติดต่อในภำคผนวก ข
089-135-3640

2.3) ในกรณีที่มีอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ ทำงบริษัทจะนำอุปกรณ์
สำรองมำให้ใช้งำนแทนเป็นกำรชั่วครำวทันทีระหว่ำงที่ทำกำรส่งอุปกรณ์ดังกล่ำว
ซ่อมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย หำกอุปกรณ์ดังกล่ำวไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ บริษัทจะ
เปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ให้ทันที
2.4) กำรให้ บ ริ ก ำรแก้ ไ ขระบบตำมที่ ลู ก ค้ ำ ต้ อ งกำรให้ แ ก้ ไ ข บริ ษั ท จะรี โ มทเข้ ำ มำ
บำรุงรักษำโดยไม่คิดค่ำบริกำร ทั้งนี้เป็นกำรดำเนินกำรแก้ไขระบบทั่วไปเท่ำนั้น ไม่
รวมถึงกำรแก้ไขข้อมูลและค่ำหลักของระบบที่ได้ถูกตั้งค่ำเอำไว้ตั้งแต่ตน้
2.5) บริษัทจะให้คำปรึกษำและแนะนำกำรใช้งำนของระบบ รวมทั้งกำรรำยงำนผลกำร
ทำงำนของระบบ
3.3.3 เครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS)
กำรบำรุงรักษำตู้ TTRS เป็นไปตำมขอบเขตกำรบำรุงรักษำและขอบข่ำย เช่นเดียวกันกับกำร
บำรุงรักษำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ในข้อ 3.3.2 โดยมีสถำนที่ติดตั้งตู้ TTRS ตำมภำคผนวก ก
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ตำรำงที่ 8 กำหนดกำรบำรุงรักษำตู้ TTRS
ลาดับ
1

2

ระบบ
ตู้ TTRS ในกรุงเทพ

ตู้ TTRS ในต่ำงจังหวัด

กาหนดการ

รอบเวลา

ปีที่

ทุก 3 เดือน

1

ต.ค. 55 ม.ค. 56 เม.ย. 56 ก.ค. 56

2

ม.ค. 57 เม.ย. 57 ก.ค. 57 ต.ค. 57

3

ม.ค. 58 เม.ย. 58 ก.ค. 58 ต.ค. 58

4

ม.ค. 59 เม.ย. 59 ก.ค. 59 ต.ค. 59

1

ม.ค. 56

2

ม.ค. 57

3

ม.ค. 58

4

ม.ค. 59

ทุก 12 เดือน

ครั้งที1่ ครั้งที2่

ครั้งที่3 ครั้งที4่

3.4 การเตรียมความพร้อมของเครื่องให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
กำรเตรี ย มควำมพร้ อมของเครื่ องให้ บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรดำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ เทคนิ ค ที่
ปฏิบัติงำนประจำกะนั้นๆ โดยมีรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนตำมตำรำงที่ 8 ดังนี้
ตำรำงที่ 9 กำรปฏิบัติงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของเครื่องให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
รายการเตรียมความพร้อม

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
1.1. กำรดูแล และ
 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งหมด
ตรวจสอบเครื่อง
จำกนั้น อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทำกำร Scan Virus
คอมพิวเตอร์
 ลบ Temp files ลบ cookies ต่ำงๆ ใน Web Browser
 ลบไฟล์ขยะใน Recycle Bin
 ทุกสิ้นเดือนจะทำกำรจัดระเบียบฮำร์ดดิสก์ (Defragmentation
Hard Disk) โดยจะทำในช่วงที่เครื่องเจ้ำหน้ำที่ฯ ว่ำงเท่ำนั้นเพรำะ
ต้องใช้เวลำนำน
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รายการเตรียมความพร้อม

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.2. ตรวจสอบและเตรียม  ทำควำมสะอำดคีย์บอร์ด และทดสอบกำรใช้งำน
ควำมพร้อมของ
 ทำควำมสะอำดเมำส์ และทดสอบกำรใช้งำน
อุปกรณ์ต่ำงๆ
 ตรวจสอบกำรทำงำนของกล้อง โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะ
ทำกำรปรับมุมกล้องด้วยตนเอง
 ตรวจสอบ IP Phone ทำควำมสะอำดและทดสอบกำรใช้งำน
 ตรวจสอบเสียงของชุดหูฟัง โดยเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรจะทำ
ควำมสะอำดชุดหูฟังของตนเอง
 ทำควำมสะอำดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ด้วยน้ำยำสำหรับทำควำมสะอำด
หน้ำจอ
1.3. ระบบ Network
 ทดสอบควำมเร็วของอินเทอร์เน็ต ทั้ง Upload และ Download
รวมทั้งตรวจสอบ Link ในและนอกประเทศ
 ทดสอบโดยกำร Ping
 ทดสอบด้วยโปรแกรม PRTG Traffic Grapher
2. เครื่อง Wall board เพื่อแสดงคิวของผู้ใช้บริกำร
2.1. กำรดูแลและ
 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้งหมด
ตรวจสอบเครื่อง
จำกนั้น อัพเดทโปรแกรม Antivirus และทำกำร Scan Virus
คอมพิวเตอร์
 ลบ Temp files ลบ cookies ต่ำงๆ ใน Web Browser
 ลบไฟล์ขยะใน Recycle Bin
 ทุกสิ้นเดือนจะทำกำรจัดระเบียบฮำร์ดดิสก์c(Defragmentation
Hard Disk)
2.2. โปรแกรมแสดงคิวรอ  เปิดโปรแกรม CMS เพื่อแสดงสถำนะทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอด
สำยของผู้ให้บริกำร
กำรสื่อสำรและคิวรอสำยของผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
และตู้ TTRS แบบ Real-time
 เปิดโปรแกรม AACC แสดงคิวรอสำยของผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำม
ผ่ำนเว็บไซต์ แบบ Real-time
3. อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบ Smartphone สำหรับบริกำร SMS
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รายการเตรียมความพร้อม
3.1. อุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือแบบ
Smartphone
เชื่อมต่อสัญญำณ
WiFi และ 3G

4. ตู้ TTRS
4.1. กำรตรวจสอบตู้
TTRS

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 เปิดเครื่องโทรศัพท์และตรวจสอบสัญญำณ WiFi และ 3G
 เปิด Application SMS และตรวจสอบสถำนะของ Application ว่ำ
เปิดใช้งำนอยู่ (สถำนะเป็นสีเขียว)
 ตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อให้บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรผ่ำน SMS ซึ่งบนหน้ำเว็บไซต์จะมีสัญรูปแสดงคิว
ข้อควำมแบบปกติและข้อควำมเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ได้
ให้บริกำร
 ตรวจสอบตู้ TTRS จำกโปรแกรม Prompt Kiosk Real-time
Monitor เพื่อตรวจสอบสถำนะของตู้ TTRS

5. กำรแจ้งปัญหำ
 ประสำนงำนไปยังผู้ประสำนของสถำนที่เพื่อทำกำรตรวจสอบเบื้องต้น
 ปัญหำเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบของตู้ TTRS จะแจ้งไปยัง บริษัท
ชีวำเลียร์ เน็ตวอร์ค โซลูชั่น ไทย จำกัด ตำมสัญญำซื้อขำยและ
ขอบเขตกำรให้บริกำร
 ปัญหำเกี่ยวกับระบบเครือข่ำยจะแจ้งไปยังบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ตำมสัญญำจ้ำงที่ปรึกษำ
 ปัญหำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต จะแจ้งไปหน่วยงำนที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ของแต่ละสถำนที่
6. กำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ
 หลังจำกแจ้งปัญหำแล้ว จะต้องทำกำรติดตำมกำรแก้ไขปัญหำจำก
หน่วยงำนที่ได้ทำกำรประสำนงำนไป และจัดทำรำยงำนประจำ
สัปดำห์
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บทที่ 4
แผนงานประชาสัมพันธ์
แผนกำรประชำสัมพันธ์ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนกำรดำเนินกำรของงำน
ประชำสัมพันธ์ โดยมีจุดมุ่งหมำยสำคัญคือกำรเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ในแต่ละปี โดยจะประชำสัมพันธ์ให้ผู้ที่บกพร่องและบุคคลทั่วไปได้รับรู้กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
ซึ่งเป็นบริกำรเสริมพิเศษของกำรบริกำรโทรคมนำคมว่ำทำหน้ำที่เป็นตัวกลำงติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ที่บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดกับบุคคลทั่วไปที่ไม่สำมำรถสื่อสำรในช่องทำงปกติได้ พร้อมทั้งสร้ำง
ควำมตระหนักถึงสิทธิกำรเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง ประชำสัมพันธ์ถึง
รูปแบบกำรบริกำร สิทธิประโยชน์ กำรเข้ำรับกำรอบรมวิธีกำรใช้บริกำร รวมถึง วิธีกำรกำรร้องเรียน ร้องทุกข์
ในกำรใช้บริกำร และกำรรักษำสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 กลุ่มเป้าหมาย
เป้ำหมำยของแผนกำรประชำสัมพันธ์จะครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นกำรประกันสิทธิ
ขั้นพื้นฐำนให้กับผู้ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรโทรคมนำคมเช่นเดียวกับบุคคลอื่นได้ โดยกำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
หลักดังนี้
1) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
2) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดหรือกำรสื่อสำร
3) ผู้ที่มีควำมบกพร่องซ้อน เช่น ผู้ที่หูหนวก- ตำบอด
4) ผู้ที่มีควำมบกพร่องซ้อนอันเนื่องมำจำกกำรพูด กำรสื่อสำร กำรได้ยิน
บุคคลเหล่ำนี้ อำจจะอยู่ในวัยเรียน วัยทำงำน วัยสูงอำยุ รวมถึงชนกลุ่มน้อยที่มีควำมบกพร่องทำงด้ำน
กำรได้ยินและและมีควำมบกพร่องทำงด้ำนกำรพูดอันเป็นผลมำจำก ควำมพิกำรแต่กำเนิด อำกำรเจ็บป่วย
อุบัติเหตุ รวมถึงมีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำร่วมด้วย
นอกจำกนี้ มีกลุ่ มเป้ำหมำยรองที่เป็นบุคคลทั่วไป ที่จะได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร ซึ่งจำเป็นต้องรับรู้วิธีกำรติดต่อสื่อสำร และอบรมวิธีกำรใช้ บริกำรจำกฝ่ำยประชำสัมพันธ์และอบรม
ของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ดังมีเป้ำหมำยในกลุ่มต่อไปนี้
1) ครอบครัว เพื่อน ผู้ดูแล ผู้ช่วยเหลือ ผู้ที่ทำงำนกับผู้ที่บกพร่อง
2) บุคคลทุกวิชำชีพที่ให้บริกำรผู้ที่บกพร่อง เช่น ครู อำจำรย์ แพทย์ พยำบำล ตำรวจ นักวิชำชีพฯลฯ
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3) ผู้ที่อำศัยในชุมชนของผู้ที่บกพร่อง
4) หน่ ว ยงำนภำครั ฐ และหน่ ว ยงำนภำคเอกชนที่ ให้ บ ริก ำรแก่ผู้ ที่ บ กพร่ อง เช่น ที่ทำกำรอ ำเภอ
โรงพยำบำล สถำนีตำรวจ ร้ำนค้ำ ธนำคำร ฯลฯ
4.2 วัตถุประสงค์
1) ให้กลุ่มเป้ำหมำยและชุมชนตระหนักรู้ถึงกำรมีศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
2) จัดทำสื่อ ประชำสัมพันธ์ เพื่อแนะนำกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้กลุ่มเป้ำหมำยได้
3) ค้นหำกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน ด้วยกลไกที่เหมำะสม เพื่อประชำสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำใจเรื่อง
กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของของผู้ที่บกพร่อง
4) ให้เพิ่มจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยทั้งเชิงปริมำณและครอบคลุมทุกพื้นที่
4.3 วิธีการประชาสัมพันธ์
1) ประชุมชี้แจงกับศูนย์คนพิกำรในแต่ละจังหวัด ผู้บริหำร ผู้อำนวยกำรและครูในแต่ละโรงเรียนโสต
ศึกษำ และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดประชุมชี้แจง จัดทำข่ำวแจกและเอกสำรเผยแพร่ที่ผู้ที่
บกพร่องเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้
2) ประสำนงำนกับประชำสัมพันธ์จังหวัด โดยคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรในระดับจังหวัด
เพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อมวลชนหลำยแขนง อำทิ กรมประชำสัมพันธ์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น เว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นต้น
3) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้แก่ผู้อำนวยกำร ผู้บริหำร ครู และนักเรียนในแต่ละจังหวัดทุก
โรงเรียนโสตศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ เกี่ยวกับศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ขั้นตอนกำรจัด
กิจกรรม โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ เอกสำรอธิบำยกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ และวีซีดีเกี่ยวกับควำมรู้เรื่องกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
4) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ทำงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กำรสร้ำงเว็บไซต์ ทำงอินเทอร์เน็ต
เพื่อเผยแพร่โครงกำรฯ และกำรจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด
5) กำรจัดประชุมกลุ่มย่อยในชุมชนชนบท โดยจัดเวทีประชำสัมพันธ์เพื่อแนะนำกำรบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร
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4.4 สื่อประชาสัมพันธ์
1) แผ่ น พั บ แสดงเนื้ อ หำเกี่ ย วกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ ทั้ ง ในรู ป แบบเอกสำร
ภำพเคลื่อนไหวหรือไฟล์กำรนำเสนอ
2) กำรจัดทำเอกสำรประกอบคำบรรยำย เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมเข้ำใจและรับฟังไปพร้อมๆ กับกำร
บรรยำย
3) กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนเว็บไซต์ TTRS และ Face book
Fan page ของ TTRS Thailand
4.5 การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มีแผนเผยแพร่งำนของศูนย์ฯ ต่อสำธำรณะและกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ เพื่อนำผลงำนของศูนย์ฯ ไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกันในวงกว้ำง โดยในปี 2559 ศูนย์
กำหนดที่จะเข้ำร่วมกำรประชุมดังนี้
1) National Association for State Relay Administration 2016 ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็น
กำรประชุมของผู้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกำ เพื่อรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนของแต่ละรัฐ รวมทั้งรำยงำนผู้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของระดับนำนำชำติ
2) MMX day 2016 ซึ่งเป็นกำรประชุมผู้ให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ใช้ระบบของ MMX ที่พัฒนำ
โดยบริษัท NWISE ประเทศสวีเดน เพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของประเทศต่ำงๆ ในทวีปยุโรป
ประเทศสหรัฐอเมริกำ และประเทศไทย รวมทั้งกำรชี้แจงระบบที่พัฒนำขึ้นใหม่
3) international Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology (iCREATe 2016) เป็นกำรกำรประชุมเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภำพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำม
สะดวก
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4.6 แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
แผนการดาเนินงาน

1

2

3

4

5

เดือน
6 7

8

จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และวิดีโอ

จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น
แผ่นพับ และสื่อวิดีโอ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายได้
รู้จักการบริการถ่ายทอดการสื่อสารเป็นวง
กว้าง ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่
กลุ่มเป้าหมาย ในการประชุมที่เกีย่ วข้องกับ
คนพิการ อย่างน้อย 6 ครั้ง

เพิ่มการใช้สื่อ social media ใน
การประชาสัมพันธ์ ผ่าน Face book Fan
page ของ TTRS Thailand เป็นประจาทุก
เดือน
เข้าร่วมงานสัมมนาและนาเสนอผลงานใน
การประชุม TRS ระดับนานาชาติ

เข้าร่วมประชุม สัมมนา National
Association for State Relay
Administration 2015 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

เข้าร่วมประชุม สัมมนา MMX
day2015 ประเทศสวีเดน

เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจาปี
icreate 2016
จั ด นิ ท รรศการเพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์
TTRS

จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ TTRS 6 ครั้งต่อปี
ประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รต่ า งๆ ให้ รู้ จั ก TTRS
เพื่อสนับสนุนการบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

จัดทาโปรแกรมประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนองค์กรต่างๆ สนับสนุนการบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร
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จัดทาโปรแกรมประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนองค์กรต่างๆ สนับสนุนการบริการ
ถ่ายทอดการสื่อสาร เช่นองค์กรทีม่ ีคนพิการ
ทางการได้ยินทางานอยู่ องค์กรคนพิการ
ทางการได้ยิน องค์กรที่คนพิการทางการได้
ยินต้องการติดต่อขอใช้บริการ อย่างน้อย
1000 องค์กร
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บทที่ 5
แผนการอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ มุ่งให้ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูดได้รับ
ประโยชน์จำกบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรอันเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ที่ทำงำนเชิงรุก เชิญชวนให้ผู้ที่บกพร่องเข้ำ
รับกำรอบรมเพื่อให้ได้รับควำมรู้วิธีกำรใช้งำนบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรซึ่งมีหลำยรูปแบบ ดังนั้น ศูนย์บริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนกำรอบรมกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้กับกลุ่มเป้ำหมำย
ทุกปี เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรเสริมพิเศษของบริกำรโทรคมนำคมที่ สำนักงำน กสทช. จัดให้
5.1 การอบรมการใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
ในปี 2559 ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ กาหนดที่จะจัดอบรมให้กับ ผู้ที่บกพร่องทางการ
ได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด จานวน 500 คน ผู้สูงอายุ 100 คนและผู้สนใจทั่วไปจานวน 50 คน ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาค โดยจะดาเนินการฝึกอบรมให้กับ สมาชิกชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดอบรมกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรให้กับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน และผู้ที่
บกพร่ องทำงกำรพู ด ได้ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในกำรใช้บ ริก ำรถ่ ำยทอดกำรสื่ อสำร 9
บริกำร
2) เพื่อรับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ สำหรับผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยิน
ให้ได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์และจำเป็น ซึ่งจะสำมำรถใช้บริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ของศูนย์ฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) เพื่อจัดอบรมการแจ้งเหตุฉุกเฉินสาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินให้กับผู้พิการทางการได้
ยิน เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
4) เพื่อติดตำมประเมินผลกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรที่ผ่ำนมำ
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5.1.3 วิธีการอบรม
1) สร้ำงแรงจูงใจในกำรใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรกับบุคคลอื่นในสังคม
2) บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ และ
บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้ง 9 รูปแบบโดยมีล่ำมภำษำมือแปลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้
เข้ำใจ ซึ่งจะประกอบด้วย
1. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบ SMS
2. บริกำรรับส่งข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message
3. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำข้อควำมผ่ำนเว็บไซต์
4. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเว็บไซต์
5. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรสำธำรณะ
6. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video
7. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบปรับปรุงเสียงพูด
8. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบแปลเสียงเป็นข้อควำมผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS
Captioned Phone
9. บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉิน
3) ให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมทดลองใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่
จัดเตรียมให้ ติดต่อเข้ำใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรทั้ง 9 รูปแบบ
4) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับทรำบถึงกำรแจ้งปัญหำกำรใช้งำน ร้องเรียน
เสนอแนะ
5) เปิดโอกำสให้ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรมสอบถำม
6) รับสมัครสมำชิกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ พร้อมทั้งแนะนำวิธีกำรสมัครสมำชิก
ออนไลน์
5.1.4 แผนการอบรมประจาปี 2559
1) ดาเนินการฝึกอบรมให้กับสมาชิกชมรมคนหูหนวกทั่วประเทศ ประมาณปีละ 6 จังหวัด ที่
ต้องการคาแนะนาในการใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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2) ดาเนินการฝึกอบรมให้กับ หน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมสนับสนุนการบริการถ่ายทอดการ
สื่อสารฯประมาณ ปีละ 3 แห่ง
3) ดาเนินการฝึกอบรมการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์สาหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
และเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในจังหวัดที่มี
ความพร้อมในการให้บริการ
5.1.5 วิธีการประเมินผล
1) ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ กำหนดวิธีกำรประเมินผลกำรอบรมบริกำรถ่ำยทอด
กำรสื่อสำร โดยจะประเมินจำกจำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรมอย่ำงน้อย 100
คนต่อปี
2) ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จะประเมินจำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำร
จัดกำรอบรม โดยถือว่ำจะต้องผ่ำนระดับ 80% ขึ้นไป
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บทที่ 6
แผนงานการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ได้กำหนดกำรคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสำหรับกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรให้เป็นไปอย่ำงเป็นอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง และเพื่อใช้ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ทั้งผู้บกพร่อง
ทำงกำรได้ยินและผู้ที่บกพร่องทำงกำรพูด รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มำใช้บริกำรสำมำรถใช้เป็นช่องทำงในกำรให้
ควำมเห็น เสนอแนะ หรือร้องเรียนให้เกิดกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรที่ดีขึ้นในด้ำนต่ำงๆ โดยผ่ำนผู้รับเรื่อง
ร้องเรียน เว็บไซต์ อีเมล์ โดยมีแผนงำนดังนี้คือ
1) กำรแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เพื่อทำ
หน้ำที่ตรวจสอบกำรทำงำน และให้ข้อเสนอในมุมมองของผู้บริโภค โดยให้มีกำรประชุมคณะทำงำนตำมควำม
เหมำะสม
2) มีมำตรกำรกำรร้ องเรีย นกำรให้บริก ำร ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรฯ จะมีเป็นมำตรกำรที่
กำหนดให้ผู้ใช้บริกำรมีช่องทำงในกำรติดต่อเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงเพื่อรับเรื่อง และ แก้ไขปัญหำ
กำรร้องเรียน ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และ ไม่คิดค่ำธรรมเนียม หรือ ค่ำบริกำรในกำรร้องเรียน และมีมำตรกำร
ที่กำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคอย่ำงเป็นธรรม โดยมีขั้นตอนที่รัดกุม
ชัดเจน และมีประสิทธิภำพ เพื่อนำข้อมูล กำรร้องเรียนมำปรับปรุงหรือพัฒ นำด้ำนมำตรฐำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ให้มีคุณภำพมำกขึ้น ตลอดจนเพื่อป้องกันปัญหำที่คำดว่ำจะ
เกิดเป็นปัญหำเดิมไม่ให้เกิดขึ้นอีก ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จึงจะจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเรื่องร้องเรียนที่
มีกำรทำงำนอย่ำงอิสระ และเป็นกลำงเพื่อรับเรื่องร้องเรียน พิจำรณำ และแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนอย่ำงเป็น
ธรรมกับผู้ใช้บริกำรโดยเฉพำะผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินและทำงกำรพูด โดยมีกระบวนกำรและเงื่อนไขกำร
ร้องเรียน และแผนภูมิดังนี้
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ผู ้ร ้องเรียน

เจ ้าหน ้าทีร่ ับเรือ
่ งร ้องเรียน
เสนอภายใน 3 วัน
ลงทะเบียนรับเรือ
่ งร ้องเรียน

ผู ้บริหารศูนย์ถา่ ยทอดฯ

คณะทางานพิจารณาเรือ
่ ง
ร ้องเรียน

ไม่เกีย
่ วกับ
ศูนย์ถา่ ยทอด

ส่งเรือ
่ งไปยัง
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
พร ้อมแจ ้งไปยังผู ้ร ้องเรียน

แจ ้งการดาเนินการขัน
้ ต ้น แก่ผู ้
ร ้องเรียนภายใน 7 วันทาการ

เกีย
่ วกับศูนย์ถา่ ยทอด

ั ซ ้อน
ไม่ซบ

ซับซ ้อน

ตรวจสอบ

ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จ
ภายใน 60 วันทาการ

ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จ
ภายใน 15 วันทาการ

แจ ้งผล

ภำพที่ 4 กระบวนกำรและเงื่อนไขกำรร้องเรียนต่อกำรดำเนินกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
3) ขั้นตอนกำรรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
3.1) แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ำมำที่ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ผ่ำนช่องทำงที่กำหนดทั้งโทรศัพท์
อีเมล์ และเว็บไซต์
3.2) คณะทำงำนฯ จะรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบสำเหตุ สืบหำข้อเท็จจริง และแจ้งผลกำร
ดำเนินงำนเบื้องต้นให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยใน 7 วันทำกำร
3.3) สรุปแนวทำงแก้ไข
3.4) กรณีมีประเด็นพิจำรณำไม่สลับซับซ้อน หรือพยำนบุคคลที่ต้องสอบปำกคำไม่มำก คณะทำงำน
จะใช้เวลำดำเนินกำรเพื่อสรุปแนวทำงแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนภำยใน
15 วันทำกำร
3.5) กรณีที่มีประเด็นพิจำรณำสลับซับซ้อน ใช้เวลำดำเนินกำรสรุปแนวทำงแก้ไขให้แล้วเสร็จภำยใน
60 วันทำกำร
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56

6.1 การจัดประชุมระดมความคิดผู้บริโภค
ศูนย์จะมีกำรประชุมระดมควำมคิด เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็น กำรประเมินคุณภำพ ควำมพึงพอใจของ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ อย่ ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผลกำร
ดำเนินในกำรจัดทำกำรสำรวจทุกปี โดยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทุกประเภท และผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้ ที่ บ กพร่ อ งทำงกำรได้ ยิ น ที่ ใ ช้ บ ริ ก ำรของศู น ย์ บ ริก ำรถ่ ำ ยทอดกำรสื่ อ สำรฯ อย่ ำ ง
ต่ อเนื่ องตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2559 และใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ บริกำร SMS
TTRS Message สนทนำข้อควำม สนทนำวิดีโอบนเว็บไซต์ TTRS Video และสนทนำ
วิดีโอผ่ำนตู้ TTRS จำนวน 100 คน
2) ผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินและผู้บกพร่องทำงกำรพูดซึ่งเป็นผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำงๆ ของ
ประเทศไทยจำนวน 5 คน ได้แก่ ผู้แทนจำกกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภำคใต้ ภำคเหนือ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคกลำง
6.1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อรับฟังข้อมูลทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกี่ยวกับบริกำรของ TTRS รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ต่ำงๆ
2) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำดำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรให้มี
ควำมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่บกพร่องทำงกำรได้ยินต่อไป
3) เพื่อจัดประเมินประเมินคุณภำพ ควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำรฯ
6.1.3 วิธีการประเมินผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารฯ และความพึงพอใจในการใช้บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารฯ
1) ให้ผู้แทนผู้บริโภคจำก 5 ภูมิภำครำยงำนผลกำรใช้งำนในระดับภูมิภำค
2) ใช้กำรประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมควำมคิดเห็นและประเมินกำรดำเนินงำนของศูนย์บริ
กำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ โดยใช้แบบสอบถำม โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน มี
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วิทยำกรซึ่งเป็นผู้บกพร่องทำงกำรได้ยินเป็นวิทยำกรประจำกลุ่ม และมีเจ้ำหน้ำที่ของ
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ เป็นผู้ช่วยประจำกลุ่มทำกำรบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำร
หำรือในกลุ่ม
3) สรุปผลจำกข้อมูลที่ได้จำกแบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคจำนวน 100 คน โดย
นำมำประมวลผลและวิเครำะห์ทำงสถิติ และเสนอรำยงำนผลกำรประเมิน
4) ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่ อสำรกำหนดว่ำกลุ่มเป้ำหมำยจะต้องประเมินผลคุ ณภำพ
ควำมพึงพอใจของกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร ว่ำเป็นที่พึงพอใจเกิน 80% ถือว่ำใน
เกณฑ์ดี
6.1.4 แผนการจัดประชุมระดมสมองผู้บริโภคประจาปี 2559
แผนการดาเนินงาน
1. ร่ำงกำหนดกำรและประชุมเจ้ำหน้ำที่เพื่อมอบหมำยงำน
2. คัดเลือกรำยชื่อผู้ที่ใช้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 และใช้บริกำรอย่ำงมี
ประโยชน์จำนวน 100 คน
3. คัดเลือกผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย จำนวน 5 คน
4. คัดเลือกและติดต่อสถำนที่จัดงำนประชุม
5. ประชำสัมพันธ์และส่งข้อควำมสอบถำมผู้ใช้บริกำรเพื่อยืนยันกำรเข้ำร่วมประชุม
6. ส่งหนังสือเชิญผู้แทนจำกภูมิภำคต่ำงๆ และแขกกิตติมศักดิ์จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
7. พัฒนำแบบสอบถำมที่จะใช้เป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลควำมพึง
พอใจ
8. ประชุมวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกรเพื่อทำควำมเข้ำใจในแบบประเมินผลควำมพึง
พอใจ
9. ดำเนินกำรจัดประชุมระดมสมองผู้บริโภคประจำปีและสำรวจควำมพึงพอใจ
10. วิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภคประจำปี และจัดทำรำยงำน
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เดือน
10

11

บทที่ 7
แผนการประเมินโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
7.1 ข้อกาหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสาร
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ ในประเทศไทยกำหนดมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำร
สื่อสำร เพื่อประเมินประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ โดยจะพิจำรณำจำกตัว
แปร 5 ด้ำนดังนี้
1) จำนวนกำรรอสำยกำรบริกำรปกติ (call blockage) เป็นกำรกำหนดให้ผู้ใช้บริกำรที่ติดต่อเข้ำมำ
ได้รับบริกำรในทันทีหรือไม่ให้มีกำรรอสำยนำนในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
 มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอปกติ ผู้ใช้บริกำรปกติจะรอสำยว่ำงจำก
ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15
2) จ ำนวนกำรรอสำยกำรบริ กำรฉุกเฉิน เป็นกำรกำหนดให้ ผู้ ใช้บริกำรที่ติดต่อเข้ำมำได้รับบริกำร
ในทันทีหรือไม่ให้มกี ำรรอสำยนำน ในกำรบริกำรบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
 มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอฉุกเฉิน ผู้ใช้บริกำรฉุกเฉินจะรอสำย
ว่ำงจำกศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ จำนวนไม่เกินร้อยละ 10
3) เวลำในกำรตอบรับของเจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรของศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ
ก. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำร SMS (ปกติ และฉุกเฉิน) ผู้ใช้บริกำรจะต้อง
ได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:10 นำที
ข. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำม ผ่ำน
แอปพลิเคชัน TTRS Message (ปกติและฉุกเฉิน) ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับ
ภำยใน 1:33 นำที
ค. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ต (ปกติและ
ฉุกเฉิน) ผู้ใช้บริกำรจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที
ง. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอ (ปกติ) ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกิน
ร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
จ. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอ (ฉุกเฉิน) ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกิน
ร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที
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ฉ. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video
(ปกติ) ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 15 วินำที
ช. มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: ในกำรให้บริกำรสนทนำวิดีโอผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Video
(ฉุกเฉิน) ผู้ใช้บริกำรจำนวนเกินร้อยละ 85 จะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 10 วินำที
4) จำนวนเรื่องร้องเรียนที่รำยงำนเข้ำมำยังศูนย์ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรฯ หรือจำกกำรสำรวจควำมพึง
พอใจในกำรใช้งำนบริกำร
 มำตรฐำนกำรดำเนิ น กำร: จำนวนกำรร้องเรียนกำรให้ บริกำรจะต้องไม่เกินร้อยละ 3 ของ
จำนวนกำรใช้บริกำรทั้งหมดในรอบปี
 มำตรฐำนกำรดำเนินกำร: จำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมที่ไม่พอใจกำรให้บริกำรจะต้องไม่เกินร้อย
ละ 3 ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
ตำรำงที่ 10 แสดงมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำร 5 ด้ำนคือ
ค่าเฉลี่ยในการ

ค่าเฉลี่ยในการ

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

การรอสายปกติ

การรอสายฉุกเฉิน

การร้องเรียน

ผู้ใช้บริกำรสนทนำ

ผู้ใช้บริกำรสนทนำ

วิดีโอทุกช่องทำง

วิดีโอทุกช่องทำง

ปกติจะรอสำยว่ำง

ฉุกเฉินจะรอสำยว่ำง

เกินร้อยละ 3

ไม่เกินร้อยละ 15

ไม่เกินร้อยละ 10

ของจำนวนกำร

ของจำนวนสำย

ของจำนวนสำย

ใช้บริกำร

ทั้งหมดต่อปี

ทั้งหมดต่อปี

ทั้งหมดในรอบ

ผู้ใช้บริกำร SMS ปกติ จะต้องได้รบั กำรตอบรับภำยใน  จำนวนกำร
1:10 นำที
ร้องเรียนต้องไม่

ผู้ใช้บริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรแบบรับส่งข้อควำม

ปี

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TTRS Message MMS ปกติ และ  จำนวนผู้ตอบ
ฉุกเฉินจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 1:33 นำที
แบบสอบถำมที่
ผู้ใช้บริกำรสนทนำข้อควำมบนอินเทอร์เน็ตปกติและ
ไม่พอใจกำร
ฉุกเฉินจะต้องได้รับกำรตอบรับภำยใน 0:47 นำที

บริกำรจะต้อง

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ

ผู้ใช้บริกำรสนทนำวิดีโอ

ไม่เกินร้อยละ 3

ปกติเกินร้อยละ 85

ฉุกเฉินเกินร้อยละ 85

ของผู้ตอบ

จะต้องได้รับกำรตอบรับ

จะต้องได้รับกำรตอบรับ

แบบสอบถำม

ภำยใน 15 วินำที

ภำยใน 10 วินำที

ทั้งหมด
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การรอสายปกติ

การรอสายฉุกเฉิน

ค่าเฉลี่ยในการ

ค่าเฉลี่ยในการ

รับสายปกติ

รับสายฉุกเฉิน

การร้องเรียน

ผู้ใช้บริกำร TTRS Video ผู้ใช้บริกำร TTRS Video
ปกติเกินร้อยละ 85

ฉุกเฉินเกินร้อยละ 85

จะต้องได้รับกำรตอบรับ

จะต้องได้รับกำรตอบรับ

ภำยใน 15 วินำที

ภำยใน 10 วินำที

7.2 ตัวชี้วัดประจาปี 2559
ตัวชี้วัดประจาปี 2559
1. มีกำรประเมินโครงกำรศูนย์บริกำรถ่ำยทอด

วิธีการวัดตัวชี้วัด
มีรำยงำนกำรประเมินโครงกำรฯ โดยใช้ CIPP

กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ปี

Model (Content Input Process and

2555 – 2557

Product Model)

2. มีกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่

ตรวจสอบจำกรำยงำนกำรพัฒนำบุคลำกร

สำนักงำน เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยทอดกำรสื่อสำร เจ้ำหน้ำที่

ในรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินประจำปี และ

เทคนิค เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ ได้รับกำร

ประกำศนียบัตรรับรอง

อบรมอย่ำงน้อย 1 หลักสูตรในแต่ละปี
3. มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำร
6 ระบบ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. มีกำรพัฒนำระบบบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรเพิ่ม 2

มีรำยงำนกำรดำเนินกำรปรับปรุงระบบทั้ง 6
ระบบ
มีรำยงำนกำรพัฒนำระบบทั้ง 2 ระบบ

ระบบ
5. เครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำรสื่อสำรสำธำรณะได้รับกำร รำยงำนกำรติดตั้งเครื่องบริกำรถ่ำยทอดกำร
ติดตั้งเพิ่มจำนวน 30 เครื่องทั่วทุกภูมิภำค

สื่อสำรสำธำรณะเพิ่มจำนวน 30 เครื่องทั่ว
ภูมิภำคพร้อมรูปถ่ำย

6. คุณภำพของกำรให้บริกำร (service level
agreement) เป็นไปตำมกำหนดของแผนงำนแต่ละ

รำยงำนคุณภำพของกำรบริกำรตำมกำหนด SLA
ของแผนกำรดำเนินกำรแต่ละปี

ปี
7. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรอบรมจำนวนประมำณ 650 รำยงำนกำรจัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยพร้อมรำยชื่อ
คนต่อปี ทั่วทุกภูมิภำค
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ตัวชี้วัดประจาปี 2559
8. มีจำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรจำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อย

วิธีการวัดตัวชี้วัด
รำยงำนจำนวนผู้ใช้บริกำรรำยเดือนและต่อปี

300 คน
9. มีรำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนระบบบริกำร
ถ่ำยทอดกำรสื่อสำรและและควำมพึงพอใจ ในกำรใช้
บริกำรทุกปี พร้อมทั้งกำรประชุมระดมสมอง
ผู้บริโภคทุกปี

 รำยงำนกำรประเมินกำรใช้งำนและควำมพึง
พอใจในกำรใช้บริกำรทุกปี
 รำยงำนกำรประชุมระดมสมองผู้บริโภค
ประจำปี

10. มีรำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 และ
รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559

 รำยงำนแผนกำรดำเนินงำนประจำปี 2559
 รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนประจำปี
2559
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รายชื่อผู้จัดทารายงาน
1. ศ. วิริยะ นำมศิริพงศ์พันธุ์

ที่ปรึกษำ

2. นำงสำววันทนีย์ พันธชำติ

ประธำนคณะทำงำน

3. นำยวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์

คณะทำงำน

4. นำยณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

คณะทำงำน

5. นำงสำวคมคิด ศันสนะเกียรติ์

คณะทำงำน

6. นำยเศวต ศรีตลำนุกต์

คณะทำงำน

7. นำยกันตพงษ์ ศันสนะเกียรติ์

คณะทำงำน

8. นำงสิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

คณะทำงำนและเลขำนุกำร

9. นำงสำวธิดำรัตน์ เหมรังคะ

คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

10. นำงสำวสำยรุ้ง เมืองเจริญ

คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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