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กจิกรรมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพยีง
และสํานึกรักบ้านเกดิ

ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ด้วยสํานึกรักบ้านเกดิ  ดาํเนินด้วยสํานึกรักบ้านเกดิ  ดาํเนิน
กจิกรรมสนับสนุนสังคมไทยคอื
เจตนารมณ์โครงการทาํดทุีกวนัจาก
ดแีทค 



Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ Á¡ ºÉ°�µ¦ ¡ �́�µ �́�¤

• ดีแทค ในฐานะเป็นผูใ้หบ้ริการระบบ
Ã�¦ «¡́ �rÁ�̈ºÉ°��̧ÉÂ̈ ³ �µ¦  ºÉ°  µ¦
โทรคมนาคมไดด้าํเนินธุรกิจอยา่งยดึ
¤ É́�Ä��ª µ¤�ºÉ°  �́¥r�¥»�·�¦ ¦ ¤ Â̈ ³ Á° µ
Ä�Ä n�n° ¨ ¼��oµ�́Ê�¥�́¤ Á̧���µ¦ ¤�r° �́Ä�Ä n�n° ¨ ¼��oµ�́Ê�¥�́¤ Á̧���µ¦ ¤�r° �́
Â�nª Â�n�̧É�³�Îµ�ª µ¤�oµª ®�oµ�µ�
Á��Ã�Ã̈ ¥�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ ¤µ�nª ¥
เสริมสร้างสนบัสนุนสังคมไทยให้
¡ �́�µ° ¥nµ�¥É́�¥º��



Á�¦ º°�nµ¥Á¡ ºÉ°�ª µ¤  »�Â̈ ³�ª µ¤�̧



จากอดีต.....
• มูลนิธิสํานึกรักบ้านเกิด: �n° �́Ê��¹Ê�

Ã�¥�»��»��́¥�Á���¦���»̈�Á¡ ºÉ°�¦ ³�µ¥Ã°�µ �µ�
�µ¦ «¹�¬µÄ®oÂ�nÁ¥µª���µ��»��́�®ª�́�́Éª�¦ ³ Á�«�
�́��»�́��̧Â��¥�́��Ä®o�»��µ¦ «¹�¬µ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��
Ã�¥¤Á̧¥µª��Ä�Ã�¦��µ¦ �́Ê�®¤��999 คน

• สถานีวิทยรุ่วมด้วยช่วยกนั Happy

Station: ¡ �́�¤·�¦�oµ� ºÉ° ª·�¥»�̧É�Îµ�µ��oµ� �́�¤
ควบคู่กบัดีแทคมาโดยตลอด โดยปัจจบุนัเป็น
Á�¦º°�nµ¥�̧É¤̧ �µ�̧° ¥¼n32 สถานี กระจายเสียง
ครอบคลมุ 50 กว่าจงัหวดัในทกุภูมิภาค



…สู่ปัจจุบัน

• ปัจจุบนั “โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทค” เป็นแนวนโยบายของดีแทคใน
�µ¦ �Îµ�·��¦ ¦ ¤Á¡ ºÉ°  �́�¤Ä�¦ ¼�Â���nµ�Ç�Ã�¥¤Â̧�ª �µ�Ä��µ¦ ��·�́�·�µ¦ �Îµ�·��¦ ¦ ¤Á¡ ºÉ°  �́�¤Ä�¦ ¼�Â���nµ�Ç�Ã�¥¤Â̧�ª �µ�Ä��µ¦ ��·�́�·
ตนและทาํความดีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีแนวทางใน
การทาํดีหลกัๆ อยูส่ามแนวทางดว้ยกนั



โครงการทาํดทุีกวนัจากดแีทค

3 แนวทางทาํดี

ทาํดีดว้ยใจ
ทาํดีดว้ย

เทคโนโลยี
ทาํดีดว้ย
ความรู้



โครงการทาํดทุีกวนัจากดแีทค

1) ทาํดีด้วยใจ

2) ทาํดีด้วยความรู้ 

3) ทาํดีด้วยเทคโนโลยี





*1677บริการทางด่วนขอ้มูลการเกษตร



*1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร

• �ª µ¤£µ�£¼¤·Ä��°��̧Â��Ä��µ¦ �ÎµÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ ¤µ�nª ¥�·�° µª »��µ�
ปัญญาใหช้าวไร่ ชาวนาในยคุ IT กบัโครงการ *1677 บริการทางด่วนขอ้มูล
การเกษตร �¹É��̧Â��Å�o¦ nª ¤¤ º° �́� �µ�̧ª ·�¥»¦ nª ¤�oª ¥�nª ¥�́�Happy
Station และมูลนิธิสาํนึกรักบา้นเกิดในการดาํเนินโครงการ



*1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร

• ฟรี..บริการขอ้มูลข่าวสารดา้นการเกษตร
ผา่นทาง sms ทุกวนั

• ฟรี..�¦ ·�µ¦  °��µ¤�o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́�
การเกษตรจากศูนยบ์ริการทางด่วนขอ้มูล
การเกษตร

• ฟรี..�¦ ·�µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥��nµ��µ�Á�¦ º°�nµ¥• ฟรี..�¦ ·�µ¦ Á�ºÉ° ¤Ã¥��nµ��µ�Á�¦ º°�nµ¥
เกษตรกรสาํนึกรักบา้นเกิด 76 จงัหวดั

• กด 1 �»n�¦ ª ��°���¦ ·�µ¦ �o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́��oµª
• กด 2 สวนเงินไร่ทอง บริการขอ้มูล

Á�̧É¥ª �́�¡ º���́���̈Å¤ o
• กด 3 �«» �́ª rÁ«¦ ¬�̧��¦ ·�µ¦ �o° ¤ ¼̈Á�̧É¥ª �́�

ปศุสตัว ์และการประมง



www.rakbankerd.com



ทุกคนทาํดีไดด้ว้ย MMS

• Ã�¦ ��µ¦ �Îµ�̧Á¡ ºÉ°�oµ��»��Â̈ ³
Ã�¦ ��µ¦ �ª ��µÁ¡ ºÉ°�ª �Ä�

• ส่งภาพถ่ายความประทบัใจใกลบ้า้น• ส่งภาพถ่ายความประทบัใจใกลบ้า้น
¡ ¦ o° ¤ ¦ nª ¤Á�È�Á�¦ º°�nµ¥�ª µ¤�̧�̧É
หมายเลข 1677

• ร่วมกบัสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติใช ้
MMS หาเบาะแสคนหายและ
��¦ oµ¥�́Éª �¦ ³ Á�«



 ºÉ°  µ¦ Á¡ ºÉ°�ª µ¤  »�Â̈ ³�ª µ¤�̧: โทรศัพท์ +  ºÉ° ª ·�¥»�+ เวบ็ไซต์

• ดีแทคมอบคอมพิวเตอร์เสริม
ประสิทธิภาพการทาํงานของร่วมดว้ย
ช่วยกนั Happy Station �́Éª
�¦ ³ Á�«�Ä�oÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ �́Ê�
ช่วยกนั �́Éª
�¦ ³ Á�«�Ä�oÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧µ¦  ºÉ°  µ¦ �́Ê�
วทิย ุโทรศพัทแ์ละเวบ็ไซต ์รักบา้น
เกิด.คอม Á¡ ºÉ°�¦ ¦ Á�µ�»��r�µª �oµ�
Â̈ ³ Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��ª µ¤ ¦ ¼o



เตือนภยัผา่น SMS ดว้ยซิมการ์ด

• Sim Card เตือนภยั

• �̧Â��¤°��·¤�µ¦ r�Ä®o¤¼̈�·�·Á¡ ºÉ°�¡ ¹É��• �̧Â��¤°��·¤�µ¦ r�Ä®o¤¼̈�·�·Á¡ ºÉ°�¡ ¹É��
(ภาฯ) ¥µ¤¥µ�� Îµ®¦ �́�·��́Ê��̧É«¼�¥r
เตือนภยัพิบติัแห่งชาติ





ทาํดด้ีวยใจ ให้แก่ลูกค้าและประชาชน

• กิจกรรมโทรสะสมความดี

• ดีแทคร่วมกบัสถานีวทิยรุ่วมดว้ย
ช่วยกนั Happy Station
พร้อมพนัธมิตร มอบกาํลงัใจแก่ผูฟั้ง
�́Éª �¦ ³ Á�«�̧ÉÃ�¦ �°�Á̈nµÁ¦ ºÉ°�¦ µª
พร้อมพนัธมิตร มอบกาํลงัใจแก่ผูฟั้ง
�́Éª �¦ ³ Á�«�̧ÉÃ�¦ �°�Á̈nµÁ¦ ºÉ°�¦ µª
ความดีผา่นสถานีทางหมายเลข 
1677



ทาํดีดว้ยใจใหแ้ก่ชุมชน

• เบอร์โทรสายด่วน 1677 ทุก
�́�®µÂ�oÅ�o��́Éª �¦ ³ Á�«�̈°�24�́�®µÂ�oÅ�o��́Éª �¦ ³ Á�«�̈°�24
�́Éª Ã¤��Â̈ ³  �·�Á�° ¦ r ³ �o°�Â �
1677 ช่วยลดอุบติัเหตุ 



ทาํดีดว้ยใจใหแ้ก่ชุมชน

• Ä�Áª ¨ µ�̧É̈¼��oµ®¦ º°�¦ ³ �µ���́Éª Å��Å�o¦ �́
�ª µ¤Á�º°�¦ o°��µ�° »��£¥́Ä�¡ ºÊ��̧É�nµ�Ç�
ดีแทคกไ็ดด้าํเนินการใหค้วามช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข ์โดยจะประสานงานกบัมูลนิธิ
Á¡ ºÉ°�¡ ¹É��(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยÁ¡ ºÉ°�¡ ¹É��(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
Á¡ ºÉ° �́��µ¦ Ä®o�ª µ¤�nª ¥Á®¨ º° Á¦ n��nª ��Ã�¥
Â���nµ¥�»�¥�́�̧¡ �Ä®o�¼o�̧ÉÁ�º°�¦ o°��¡ ¦ o° ¤�́Ê�
Å�o¤°�Á�È��rÂ̈ ³ ° »��¦ �r ºÉ°  µ¦ Ä®o�µ�
¤¼̈�·�·² �Ä�o Îµ®¦ �́�µ¦ �́��́Ê�«¼�¥r
ประสานงานช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั



�Îµ�̧�oª ¥Ä��Á¡ ºÉ° ¦ ° ¥¥·Ê¤�°�Á�È�Å�¥

• �̧Â���Îµ�̧�oª ¥Ä�Á¡ ºÉ°�ª µ¤  »�Â̈ ³
¦ ° ¥¥·Ê¤�°�Á�È�Å�¥�

• ร่วมกบัมูลนิธิ Operation Smile• ร่วมกบัมูลนิธิ Operation Smile

• ผูฟั้งสถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั
Happy Station �̧É¦ nª ¤  n�
ขอ้ความใหก้าํลงัใจ ดีแทคบริจาคให ้
1,008,000 �µ�Á¡ ºÉ° Á�È��»�
ผา่ตดัเดก็ปากแหวง่เพดานโหว่



�Îµ�̧�oª ¥Ä�Á¡ ºÉ° ¦ ° ¥¥·Ê¤�°�Á�È�Å�¥



ทาํดด้ีวยใจ ให้แก่ชุมชน

• จดัสร้างสะพานลอยและป้อมตาํรวจ
Á¡ ºÉ° ¤ °�Ä®o�»¤��Ä�̈oÁ�̧¥�Å�oÄ�oÁ¡ ºÉ° ¤ °�Ä®o�»¤��Ä�̈oÁ�̧¥�Å�oÄ�o
ประโยชน์ ป้องกนัและช่วยรักษา
ความปลอดภยัใหก้บัชุมชน

• �̧É«¼�¥r�¦ ·�µ¦ ¨ ¼��oµ�(Call
Center) รังสิต คลองหา้



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• นกหวดีป้องกนัภยั

• ดีแทคร่วมสนบัสนุนการจาํหน่าย
นกหวดีป้องกนัภยั หารายไดเ้ขา้
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย
มีดารา นกัร้องมาร่วมกิจกรรมหา
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ โดย
มีดารา นกัร้องมาร่วมกิจกรรมหา
¦ µ¥Å�oÁ�oµ�µ¦ �»«¨ �oª ¥��̧É Îµ�́��µ�
ใหญ่ดีแทค อาคารชยั ถนนวิภาวดี
รังสิต



ทาํดด้ีวยใจ สานสายใยชุมชน

• กิจกรรมจาํหน่ายสินคา้ชุมชน

• �»�Ç� °�Á�º°���̧Â���³�Îµ ·��oµ�̧É
�̈·�Ã�¥�»¤��Ä��o°��·É��nµ�Ç��́Éª
ประเทศมาจาํหน่ายใหก้บัพนกังานประเทศมาจาํหน่ายใหก้บัพนกังาน
�̧Â���̧É° µ�µ¦  Îµ�́��µ�Ä®�n�Á¡ ºÉ°
Á�È��µ¦  �́� �»� ·��oµ�o°��·É�Å�¥�
Ä®o�¼o�µ¥¡ ��́��¼o�ºÊ° Å�oÃ�¥�¦ ��
�·��¦ ¦ ¤�̧Ê�ÎµÁ�·�¤µ° ¥nµ��n° Á�ºÉ°��ª nµ
เจ็ดปีแลว้และจะยงัคงดาํเนินต่อไป
Á¦ ºÉ° ¥Ç�



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• ดแีทคร่วมสนับสนุนโครงการเติมฝัน ปัน
คอม โดยกทช.

• �̧Â��Å�o�́��́Ê�«¼�¥r¦ �́�¦ ·�µ�Á�¦ ºÉ°�
�° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r�¹Ê��̧É Îµ�́��µ�Ä®�n�° µ�µ¦ �́¥�
ถ.วภิาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร Á¡ ºÉ°
สนบัสนุนนโยบายของกทช. ในการทาํสนบัสนุนนโยบายของกทช. ในการทาํ
Ã�¦ ��µ¦ «¹�¬µ��̈°��µ¦ �́��́Ê�«¼�¥r¦ �́
�¦ ·�µ�Á�¦ ºÉ°��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ rÁ¡ ºÉ° �́�Á¦ ¥̧��̈�
�́�®µ�ª µ¤�µ�Â�̈�Á�¦ ºÉ°��° ¤¡ ·ª Á�° ¦ r
ในสถานศึกษา และลดอุปสรรคในการ
เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรียนใน
ชนบท



�Îµ�̧�oª ¥Ä��Á¡ ºÉ°�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Å�¥¥É́�¥º�

• มอบเรือกูภ้ยัใหศ้นูยช่์วยเหลือ
�́��n°�Á�̧É¥ª �́�®ª �́�¦ ³ �̧É��o°��́��́��n°�Á�̧É¥ª �́�®ª �́�¦ ³ �̧É��o°��́�
อุบติัภยัทางทอ้งทะเล และส่งเสริม
�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Â��  É́��³ Á̈° �́�µ¤�́

• �nª ¥Á®¨ º° �́��n°�Á�̧É¥ª Â̈ oª �ª nµ¦ o° ¥
ชีวิต



�Îµ�̧�oª ¥Ä��Á¡ ºÉ°�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Å�¥¥É́�¥º�

• ดีแทคมอบถงัขยะ “�Îµ�̧�»�ª �́�Â±��̧Ê
�́Ê� �µ�̧” ใหก้ารรถไฟแห่งประเทศ�́Ê� �µ�̧” ใหก้ารรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ร่วมรณรงคใ์นโครงการรถไฟ
 ³ ° µ��¦ �́¬µ ·É�Âª �̈o° ¤ Â̈ ³  n�Á ¦ ·¤
�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª



�Îµ�̧�oª ¥Ä��Á¡ ºÉ°�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Å�¥¥É́�¥º�

• Tour de Thailand

• �̧Â�� �́� �»��µ¦ �́��·��¦ ¦ ¤�́É�
�́�¦ ¥µ�Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤�µ¦ �n°�Á�̧É¥ª Á�·�
°�»¦ �́¬ r�Â̈ ³ Á¡ ºÉ° ®µ¦ µ¥Å�oÁ�oµ�µ¦
�»«¨ Ä®o�́�¤¼̈�·�·Á¡ ºÉ°���µ�°�Â®n�
°�»¦ �́¬ r�Â̈ ³ Á¡ ºÉ° ®µ¦ µ¥Å�oÁ�oµ�µ¦
�»«¨ Ä®o�́�¤¼̈�·�·Á¡ ºÉ°���µ�°�Â®n�
ประเทศไทยและมูลนิธิ Operation

Smile



�Îµ�̧�oª ¥Ä��®nª�Ä¥ ·É�Âª �̈o° ¤

• กิจกรรมศาลสวย หาดใส จงัหวดั
ชุมพร

• ดีแทคร่วมมือกบัสถานีวทิยรุ่วมดว้ย• ดีแทคร่วมมือกบัสถานีวทิยรุ่วมดว้ย
ช่วยกนั Happy Station จดั
กิจกรรมทาํความสะอาดหาดทรายรี 
Ã�¥¦ nª ¤¤ º° �́��¦ ³ �µ��Ä��o°��·É�
 n�Á ¦ ·¤�·� Îµ�¹�¦ �́ ·É�Âª �̈o° ¤�
รักษาชุมชน



�Îµ�̧�oª ¥Ä��®nª�Ä¥ ·É�Âª �̈o° ¤

• มหกรรมปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

• ดีแทคร่วมมือกบักองทพับกใน
โครงการ “¡ ¨ ·�¢ºÊ�  º��nµ��oª ¥¡ ¦ ³โครงการ “¡ ¨ ·�¢ºÊ�  º��nµ��oª ¥¡ ¦ ³
บารมี” จดัมหกรรมปลกูป่าเฉลิมพระ
Á�̧¥¦ �·Ä�Á��¡ ºÊ��̧É�nµÁ ºÉ° ¤Ã�¦ ¤�́Éª
ประเทศ พร้อมร่วมจดัคอนเสิร์ตตา้น
โลกร้อน รณรงคส์ร้างจิตสาํนึกรัก
 ·É�Âª �̈o° ¤



ทาํดด้ีวยใจ เกษตรกรไทยก้าวหน้า

• โครงการเครือข่ายเกษตรกรสาํนึกรัก
บา้นเกิด

• ดีแทคร่วมกบัมูลนิธิสาํนึกรักบา้นเกิด
และสถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั 

ร่วมเฟ้นหา
และสถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั 
Happy Station ร่วมเฟ้นหา
Á�¬�¦ �¦ �́Éª �¦ ³ Á�«��̧É¤�̧̈�µ��oµ�
�µ¦ Á�¬�¦ Â��¥É́�¥º�Â̈ ³ ¤ °�¦ µ�ª ´̈
เป็นกาํลงัใจ พร้อมใหร่้วมเครือข่าย
Á�¬�¦ �¦ Á¡ ºÉ° Á�¬�¦ �¦



ทาํดีดว้ยใจ..ในวนัแม่แห่งชาติ

• โครงการ “รักแม่..ทุกวนั”

• ดีแทคร่วมกบั ร.พ. เทพธารินทร์และ
ร่วมดว้ยช่วยกนั FM 96.0 จดั
�·��¦ ¦ ¤Á�ºÉ°�Ä�ª �́Â¤nÂ®n��µ�·�Ã�¥
ใหลู้กคา้ดีแทคร่วมกิจกรรมตรวจ
�·��¦ ¦ ¤Á�ºÉ°�Ä�ª �́Â¤nÂ®n��µ�·�Ã�¥
ใหลู้กคา้ดีแทคร่วมกิจกรรมตรวจ
สุขภาพฟรีและเรียนรู้เคลด็วธีิดูแล
 »�£µ¡ �oª ¥��Á°��Ã�¥�·��¦ ¦ ¤�̧Ê�́�
ใหฟ้รีสาํหรับลูกคา้ดีแทคและผูฟั้ง
ร่วมดว้ยช่วยกนั



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• �°��»��µ¦ ¡ �́�µÁ¡ ºÉ°  �¦ Â̧®n�
สหประชาชาติ (ยนิูเฟม) ร่วมมือดีแทค ให้
การสนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์กิจกรรม
�°�¥¼�·Á¢ ¤�¡ ¦ o° ¤ ¦ nª ¤ ¨ ��ºÉ° Ä�Ã� �µ¦ r�¥¼
�·Á¢ ¤��́Ê��̧Ê�°Á�·���Å�¥¦ nª ¤ ¨ ��ºÉ° Ä��
www.novaw.org Á¡ ºÉ° Á�È�®�¹É�www.novaw.org Á¡ ºÉ° Á�È�®�¹É�
Á ¥̧��̧É¦ nª ¤  �́� �»��µ¦ ¥»�·�ª µ¤ ¦ »�Â¦ ��n°
ผูห้ญิงในโครงการ Say NO to
Violence against Women



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• ดีแทคนอ้มเกลา้ฯ ถวายเตน็ทผ์า้ใบ
จาํนวน 76 หลงัใหส้มเดจ็พระเทพจาํนวน 76 หลงัใหส้มเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สาํหรับใชใ้นการ
ปฏิบติัภารกิจของสภากาชาดไทย



�Îµ�̧�oª ¥Ä���¦ ¦ Á�µ£¥́�ÎÊµ�nª ¤

• ดีแทคไดร่้วมมือกบัพนัธมิตรความดีจาก
สถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั Happy
Station Â̈ ³ ¤ ¼̈�·�·Á¡ ºÉ°�¡ ¹É��(ภาฯ) ยาม
ยาก สภากาชาดไทยในการทาํโครงการ
�nª ¥Á®¨ º°�¼o�¦ ³  �£¥́�µ�£µª ³ �ÎÊµ�nª ¤Ä��nª ¥Á®¨ º°�¼o�¦ ³  �£¥́�µ�£µª ³ �ÎÊµ�nª ¤Ä�
®¨ µ¥¡ ºÊ��̧É�Ã�¥�̧Â��Å�o¤°�Á�È��r�oµÄ�Ä�o
 Îµ®¦ �́�́��́Ê�Ã¦ ��¦ ª́ Â̈ ³  Îµ®¦ �́Á�È�«¼�¥r
�¦ ³  µ��µ��ª µ¤�nª ¥Á®¨ º°���¡ ºÊ��̧ÉÁ�·�
Á®�»�¡ ¦ o° ¤�́Ê�¤°�Ã�¦ «¡́ �r¤º° ¤ º° Â̈ ³ Á�° ¦ r
Ã�¦ ¢ ¦ ̧ Îµ®¦ �́ �́� �»��µ��nª ¥Á®¨ º°�ÎÊµ
ท่วม 



�Îµ�̧�oª ¥Ä��®nª �Ä¥ ·É�Âª �̈o° ¤

• ดีแทคมอบถงัขยะใหก้บัการรถไฟ
Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ° ¦ nª ¤ ¦ �¦ ��rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ° ¦ nª ¤ ¦ �¦ ��r
Ã�¦ ��µ¦ ¦ �Å¢  ³ ° µ�° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�
�̈°��́Ê��̧�



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทคส่ง
มอบคู่มือการใชบ้ริการการทางพิเศษ
ฯ จาํนวน 10,000 เล่มใหแ้ก่การ
�µ�¡ ·Á«¬Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ°
ฯ จาํนวน เล่มใหแ้ก่การ
�µ�¡ ·Á«¬Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�Á¡ ºÉ°
แจกจ่ายใหผู้ใ้ชบ้ริการ ณ ด่านเกบ็ค่า
ผา่นทางพิเศษทุกด่านฯ ทุกทาง ในวนั
�̈oµ¥ª �́�n° �́Ê��µ¦ �µ�¡ ·Á«¬Â®n�
ประเทศไทย ครบรอบ 36 ปี



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทค  
ร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรจาก The
Family จดักิจกรรมทาํดีดว้ยใจ 
�¦ ·�µ� ·É��°��° »��¦ �r�µ¦ Á¦ ¥̧��Â̈ ³
อุปกรณ์กีฬา กิจกรรมเยยีวยาและอุปกรณ์กีฬา กิจกรรมเยยีวยาและ
¢ºÊ�¢ ¼�·�Ä�¡ ¦ o° ¤�Îµ�·��¦ ¦ ¤Á ¦ ·¤
ทกัษะและสอนภาษาช่วยเหลือเดก็
ยากไร้ ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ 
�̈°��́Ê��̧



ทาํดีดว้ยใจ ห่วงใยสงัคม

• สํานกัทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์  องค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั  เทศบาลเมือง  สถานีวิทยรุ่วม
ด้วยช่วยกนั Happy Station สํานกังานวฒันธรรม
จงัหวดัและโครงการทําดีทกุวนัจากดีแทค ร่วมจดัจงัหวดัและโครงการทําดีทกุวนัจากดีแทค ร่วมจดั
โครงการอปุสมบทหมูเ่ฉลมิพระเกียรติ ถวายเป็น
¡ ¦ ³ ¦ µ��»«¨ Â�n¡ ¦ ³�µ� ¤Á�È�¡ ¦ ³ Á�oµ° ¥¼n®ª́Á�ºÉ°�
ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๘๑ 
¡ ¦ ¦ ¬µ��̧É�́�®ª�́Á�̧¥�Ä®¤n�Â¨ ³ �́�®ª�́�»¤¡ ¦�Ã�¥
�̧Â��Å�oÁ�oµ¦nª¤�́��ÎµÃ¦��µ�Á̈ Ȩ̂¥��¼oÁ�oµ¦nª¤�µ�
บญุ สําหรับพระสงฆ์ในโครงการได้อยู่จําวดัและ
ปฏิบตัิธรรม 



ทาํดีดว้ยใจใหก้บัชุมชน

• ดีแทคจดัสร้างป้อมควบคุมสัญญาณ
ไฟจราจร 2 Â®n���·��́Ê��̧É�¦ ·Áª � Ȩ́
แยก อตก.ถนนกาํแพงเพชร (ใกล้
ตลาดนดัจตุจกัร) Â̈ ³ �̧É�¦ ·Áª �Â¥��
ปตท. ถนนกาํแพงเพชร 2 (สถานีปตท. ถนนกาํแพงเพชร 2 (สถานี
ขนส่งหมอชิต 2) Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦
อาํนวยความสะดวกแก่ตาํรวจจราจร
�̧É��·�́�·®�oµ�̧ÉÄ®o�¦ ·�µ¦ �¦ ³ �µ���
Á�È� µ�µ¦ ��¦ ³ Ã¥��r�́Ê�Â�n�»¤��
และผูใ้ชร้ถใชถ้นนในบริเวณ
โดยรอบ 



ทาํดีดว้ยใจ ใหเ้ยาวชนป้องกนัเอดส์

• โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทคจบัมือกบั
®�nª ¥�µ��́Ê�£µ�¦ �́Â̈ ³ Á°���¦ nª ¤�́��µ�
รณรงคภ์ายใตส้โลแกน “คดิจะรัก...ต้อง
รู้จักป้องกนั” Á¡ ºÉ° Ä®oÁ¥µª ��¤�̧ª µ¤ ¦ ¼oÂ̈ ³
�ª µ¤Á�oµÄ��¦ ª ¤�¹�Ä®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°��ª µ¤Á�oµÄ��¦ ª ¤�¹�Ä®o�ª µ¤  Îµ�́�Ä�Á¦ ºÉ°�
�°��µ¦ �o°��́��µ¦ �·�Á�ºÊ° Á°�Å° ª Â̧̈ ³ �µ¦
มีเพศสมัพนัธ์อยา่งปลอดภยั 100% Á¡ ºÉ°
สร้างความรู้ความเขา้ใจ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนคนรุ่นใหม่ใหต้ระหนกัถึงการ
ป้องกนัระวงัภยัโรคเอดส์ 



ดีแทคร่วมดว้ยช่วยตา้นภยัหนาว

• ดแีทค ร่วมกบัสถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั
Happy Station จงัหวดัเชียงราย 
จดัโครงการมอบผา้ห่มกนัหนาวใหก้บั
�µª �oµ��¼o�¦ ³  �£¥́®�µª Ä�¡ ºÊ��̧É��.แม่
ยาว อ.Á¤º°���́�®ª �́Á�̧¥�¦ µ¥�Ã�¥Å�o�́��́Ê��»��ยาว อ.Á¤º°���́�®ª �́Á�̧¥�¦ µ¥�Ã�¥Å�o�́��́Ê��»��
�� �µ¤®�oµ�̧Éª nµ�µ¦ °��r�µ¦ �¦ ·®µ¦  nª �
ตาํบลแม่ยาว จาํนวน ๑,๔๐๐ �º��Â̈ ³ ��̧É
สนามหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต.แม่ยาว 
จาํนวน ๖๐๐ �º��¦ ª ¤¤�̧¼o�¦ ³  �£¥́®�µª �̧É
ไดรั้บผา้ห่ม จาํนวน ๒,๐๐๐ คน จาก ๑๘ 
หมู่บา้น ในตาํบลแม่ยาว อาํเภอเมือง
เชียงราย 



ทาํดีดว้ยใจ ป้องกนัภยัไขห้วดันก

• โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทค และ
สถานีวทิยรุ่วมดว้ยช่วยกนั
Happy Station ร่วมกบั 

สถาบนัคีนนัแห่งเชีย
ร่วมกบั 

USAID สถาบนัคีนนัแห่งเชีย
ร่วมกบั และอีกหลายหน่วยงานดา้น
การเกษตรจดัโครงการ “ตา้นภยั
ไขห้วดันก”ควบคู่สัมมนา “แผน่ทอง
ของแผน่ดิน” ใหค้วามรู้เกษตรกร 



Do good by sharing knowledgeDo good by sharing knowledge



ทาํดีดว้ยความรู้

• ครบรอบสิบปีมูลนิธิสาํนึกรักบา้นเกิด

• ดีแทคมอบทุนการศึกษาใหเ้ยาวชน
�µ��»��́�®ª �́�́Éª �¦ ³ Á�«�́Ê�®¤���µ��»��́�®ª �́�́Éª �¦ ³ Á�«�́Ê�®¤��
999 ����ª nµ�¦ ¹É�Å�o ÎµÁ¦ È�
�µ¦ «¹�¬µ�Îµ�ª µ¤ ¦ ¼o�̧ÉÅ�oÅ��nª ¥
พฒันาสังคมสมดงัเจตนารมณ์ของ
มูลนิธิฯ 



ทาํดีดว้ยความรู้

• กิจกรรมค่ายเสริมสร้างผูน้าํเยาวชน
สาํนึกรักบา้นเกิด

• นอกจากมอบทุนการศึกษาใหเ้ยาวชน• นอกจากมอบทุนการศึกษาใหเ้ยาวชน
�́Éª �¦ ³ Á�«Â̈ oª ��̧Â��¥�́ �́� �»�
�µ¦ �́��nµ¥Á¥µª ���¦ ³�Îµ�̧�Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤
ศกัยภาพความเป็นผูน้าํและสร้าง
เครือข่ายเยาวชน



ทาํดีดว้ยความรู้

• ทาํดด้ีวยความรู้

• ดีแทคร่วมมือกบัพนัธมิตรจากไทยยา
มาฮ่ามอเตอร์มอบชุดหนงัสือวิชาการ
และจกัรยานยนตต์น้แบบยามาฮ่า 
จาํนวน คนัเสริมความรู้นอก
และจกัรยานยนตต์น้แบบยามาฮ่า 
จาํนวน 125 คนัเสริมความรู้นอก
ตาํราใหนึ้กศึกษาวทิยาลยัเทคนิค 17
Â®n��́Éª �¦ ³ Á�«



ทาํดีดว้ยความรู้

• CSR Campus

• ดีแทคร่วมมือกบัสถาบนัไทยพฒัน์
และพนัธมิตรจาก CAT Telecomและพนัธมิตรจาก CAT Telecom

และโตโยตา้มอเตอร์จดัโครงการ 
CSR Campus กระจายความรู้ดา้น 
CSR สู่ภมิูภาค แสวงความร่วมมือ
�µ��o°��·É�®µÂ�ª�µ�¡ �́�µ�CSR

ประจาํจงัหวดั



ทาํดีดว้ยความรู้

• «¼�¥rÁ¦ ¥̧�¦ ¼oÁ¡ ºÉ°�¡ ¹É��(ภาฯ) ยามยาก

• �̧Â��¦ nª ¤�́�¤¼̈�·�·Á¡ ºÉ°�¡ ¹É��(ภาฯ)
ยามยากและธกส. ในการจดัทาํศนูย์ยามยากและธกส. ในการจดัทาํศนูย์
Á¦ ¥̧�¦ ¼o�µ¦ ¡ ¹É�¡ µ��Á°��µ¤®¨ �́
Á«¦ ¬��·�¡ ° Á¡ ¥̧��̧É° ÎµÁ£°�oµ�Â®�
จงัหวดัอ่างทอง



ทาํดีดว้ยความรู้

�·��¦ ¦ ¤ °�¦ ¤�¦ µ��r�µª �oµ��µ��́Éª �¦ ³ Á�«



ทาํดีดว้ยความรู้

• ดีแทค ร่วมสานอุดมการณ์ของสโมสรโรตา
แรคท ์มหาวทิยาลยักรุงเทพในการ
เสริมสร้างสงัคม โดยนาํความรู้
ความสามารถของนกัศึกษาไปบาํเพญ็
�¦ ³ Ã¥��r�¦ ª ¤�́Ê�Á¡ ·É¤Ã°�µ �°��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o�¦ ³ Ã¥��r�¦ ª ¤�́Ê�Á¡ ·É¤Ã°�µ �°��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ ¼o
ถึงชีวติและความเป็นอยูข่องคนชนบทจาก
�µ¦ Ä�oÁª ¨ µÄ��µ¦ �Îµ�µ�¦ nª ¤�́���¹É��³ Á�È�
¡ ºÊ��µ� Îµ®¦ �́�µ¦ ¡ �́�µ �́�¤Â̈ ³  ¦ oµ�
ความมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการ
Ä�oÁª ¨ µª nµ��°��́�«¹�¬µ�̧É¤�̧̈�n°�ª µ¤
Á�o¤Â�È�Â̈ ³ ¤ É́����°� �́�¤Å�¥�



ทาํดีดว้ยความรู้

• ดีแทคมอบบตัรชมนิทรรศการศิลป์
Â�n��·�¡ ¦ o° ¤®�́� º° Ä®o�ª µ¤ ¦ ¼oÁ¦ ºÉ°�
Á«¦ ¬��·�¡ ° Á¡ ¥̧��Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ ¦ nª ¤
เทิดพระเกียรตพ์ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้
¡ ¦ ³ �¦ ¤ ¦ µ�·�̧�µ��Â̈ ³ Á¡ ºÉ° Ä®o��
ไทยรู้จกัรักษาศิลปวฒันธรรมอนัดี
�µ¤�°��µ�·��µ¤ ¦ ° ¥Á�ºÊ°�¡ ¦ ³ ¥»�̈
�µ�Â̈ ³ ¡ ¦ ³ ¦ µ���·�µ��°��́Ê� °�
พระองค์



ทาํดีดว้ยความรู้

• โครงการทาํดีทุกวนัจากดีแทค เขา้
ร่วมงานกบั World
Diabetes Foundation,
¤ ¼̈�·�·Á¡ ºÉ° ¡ �́�µ�µ¦ �¦ ·�µ̈ �¼o�nª ¥
เบาหวานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เบาหวานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
และ อีกหลายหน่วยงานสร้างกรุงเทพ
เป็น “มหานครปลอดเบาหวาน” และ
Ä®o�ª µ¤¤ ¦ ¼oÁ¦ ºÉ°��µ¦ ¦ �́¬µ »�£µ¡ Â̈ ³
การป้องกนัตนเองใหห่้างไกลโรค



ทาํดีดว้ยความรู้

• ดีแทคร่วมจดัสาํนกัพิมพ ์DMG
โครงการ Gift for School
�Îµ�̧Á¡ ºÉ° ¡ n°�Ã�¥¦ nª ¤�́�¤°�®�́� º°
สารานุกรมและหนงัสือเสริมทกัษะ
�ª µ¤ ¦ ¼oÄ®oÃ¦ �Á¦ ¥̧��nµ�Ç�́Éª �¦ ³ Á�«��ª µ¤ ¦ ¼oÄ®oÃ¦ �Á¦ ¥̧��nµ�Ç�́Éª �¦ ³ Á�«�
สาํหรับใชใ้นการพฒันาเยาวชนใหมี้
�µ¦ «¹�¬µÂ̈ ³ �ª µ¤ ¦ ¼o�̧ÉÁ®¤µ³  ¤�́�
ยคุสมยั



ทาํดีดว้ยความรู้

• ดีแทคร่วมจดัคอนเสิร์ต “Dave
Koz Live in Bangkok”
พร้อมมอบบตัรเขา้ชมใหแ้ก่เยาวชน
จาํนวน 40 คนจาก 13-17
 �µ�́��Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤�¦ ³  ��µ¦ �r�oµ� �µ�́��Á¡ ºÉ° Á ¦ ·¤�¦ ³  ��µ¦ �r�oµ�
���¦ ¦̧ ³ �́�Ã̈ ���́Ê�¥�́Á�·�Ã°�µ Ä®o
เยาวชนไดมี้เวทีแสดงความสามารถ
ดา้นดนตรีโดยใหมี้การเปิดการแสดง
ยอ่ยหนา้งานก่อนรอบการแสดงจริง



ขอขอบคุณ
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