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คํานํา 
คู่มือกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรมอบหมำยและถ่ำยโอนงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม จะระบุถึง

รำยละเอียดของโครงสร้ำงพิจำรณำด้ำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรน ำเสนอของฝ่ำยสื่อสำรองค์กร
ต่อคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนกำรท ำงำน บันทึกข้อตกลงและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้องค์กรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และตัวอย่ำงต่ำงๆ 
เพ่ือให้ผู้ที่มำด ำเนินงำนด้ำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ท ำให้
กิจกรรมแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรเป็นไปอย่ำงยั่งยืน 

 
 
 

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร  
                      ธันวำคม 2564 
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 /1. พัฒนำ… 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตำม
บันทึกข้อตกลงและประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจเกี่ยวกับกำรส่งเสริมให้องค์กรแสดงควำ ม
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
 
วิสัยทัศน์  

“องค์กรสมัยใหมใ่นกำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือกำรเติบโต
อย่ำงยั่งยืน” 
 สมัยใหม่ หมำยถึง มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ Enablers               
โดยมุ่งเน้นกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ควำมรู้ และนวัตกรรม เพ่ือ
สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดีและสร้ำงคุณค่ำร่วมให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภำรกิจหลัก                     
ให้บรรลุุเป้ำหมำย 

นอกจำกนี้ ค ำจ ำกัดควำม “สมัยใหม่” ให้รวมถึงนวัตกรรม หมำยถึง บุคลำกรมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ควำมคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะควำมเชี่ยวชำญรอบด้ำน (Multi – Skill) คิดเป็นระบบองค์
รวม และน ำมำใช้จัดท ำโครงกำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐ และปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน ทั้งนี้ 
นวัตกรรม คือ สิ่งที่มำจำกกำรคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมำใหม่หรือท ำให้เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม ได้แก่ 
เทคโนโลยี ควำมคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริกำร 
นวัตกรรมกระบวนกำรท ำงำน และนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่ 
  ทรัพย์สินของรัฐ หมำยถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. น ำมำพัฒนำโครงกำรต่ำงๆ หรือบริหำร
จัดกำร เพ่ือประโยชน์แก่รัฐ และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม 

มูลค่ำเพ่ิม หมำยถึง มูลค่ำเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้ำนกำรเงิน และในด้ำนสังคม 
(Social Benefit) จำกกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถสร้ำง
คุณค่ำร่วมให้กับลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (CSR in Process) โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรเติบโต หมำยถึง กำรเติบโตที่มีคุณค่ำท ำให้องค์กรมีควำมเข้มแข็งและมีก ำไรได้อย่ำง
ยั่งยืน รวมถึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคมได้ในระยะยำว 

 ยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของปัจจุบัน โดยไม่ท ำให้เกิด
ปัญหำในอนำคต เป็นกำรพัฒนำที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์ โดยค ำนึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้ำน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมำภิบำล สอดคล้องกับเป้ำหมำย SDGs , หลักกำร BCG Model , หลักกำร 
Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) , หลักกำร ESG (Environment Social Governance) 

พันธกิจ 
เพ่ือให้บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในกำรพัฒนำและบริหำร

ทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น จึงปรำกฏ          
พันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้
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 /4. เพ่ือให้… 

1.  พัฒนำศูนย์รำชกำรให้ทันสมัย และบริหำรจัดกำรให้เกิดควำมสมดุล 
2.  พัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมำภิบำล 
3.  พัฒนำธุรกิจใหม่ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรหำรำยได้ที่หลำกหลำย และสร้ำงประโยชน์แก่รัฐ   
4.  พัฒนำองค์กรด้วยนวัตกรรมและกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่ 

ค่านิยมองค์กร  

C : Customer Relation (ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

U : Unity (ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียว) 

P : Professionalism & Innovation (ควำมเชี่ยวชำญในงำน และนวัตกรรม) 

I  : Integrity (ควำมซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) 

D : Dedication (ควำมรับผิดชอบต่อค ำมั่นสัญญำ) 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
SO 1 พัฒนำทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
อย่ำงยั่งยืน 
SO 2 สร้ำงประสบกำรณ์ที่ดี และคุณค่ำร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้ำและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
SO 3 ยกระดับบุคลำกรให้เป็นมืออำชีพ 
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงำน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม 
SO 5 บริหำรจัดกำรกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

 

 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้ ธพส. มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจำกกำรบริหำรสินทรัพย์ที่

เหมำะสม และสร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำโครงกำรรูปแบบใหม่ โดยค ำนึงถึงสังคม  
2. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ำมีควำมประทับใจในกำรใช้บริกำรของ ธพส.                                             

มีบริกำรที่ดีและได้มำตรฐำน สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ลูกค้ำ และมีกำรบริหำรจัดกำรอำคำรที่ได้มำตรฐำนด้ำนพลังงำน/สิ่งแวดล้อม 

     3. เพ่ือให้บุคลำกรมีขีดสมรรถนะสูงและหลำกหลำย
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 /2.1 ผู้บริหำร… 

     4. เพ่ือให้ ธพส. มีระบบงำนกระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และทันสมัย                                          
และกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์ Enablers  

5. เพ่ือให้มีผลประกอบกำรทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ควำมเชื่อมั่นไว้วำงใจต่อ ธพส. 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินภำครัฐ และสร้ำงโอกำส                        
                    ในกำรพัฒนำโครงกำรลงทุนใหม่ โดยค ำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับกำรให้บริกำรลูกค้ำและสร้ำงสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 
                    เชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีทักษะที่หลำกหลำย (Multi - Skill) 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์และเกณฑ์  
                      Enablers  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหำรจัดกำรทำงกำรเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทำงกำรเงินที่เหมำะสม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ตอกย้ ำธรรมำภิบำลให้ทั่วทั้งองค์กร 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของ ธพส. 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ำยตำมห่วงโซ่มูลค่ำ (Value 
chain) ของกำรด ำเนินงำนสำมำรถสรุปออกมำได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ตำมระดับควำมส ำคัญและควำมเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสียหลัก หมำยถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมเกี่ยวข้องต่อ                
ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ ธพส. 
ประกอบด้วย 

1.1 ผู้เช่ำภำครัฐ 
1.2 ผู้เช่ำภำคเอกชน 
1.3 ผู้ใช้บริกำร 
1.4 พนักงำน ธพส. 
1.5 คู่ค้ำ 
1.6 ชุมชน/สังคม 

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง หมำยถึง กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมเกี่ยวข้องต่อทั้ง
กิจกรรมหลักและกิจกรรมรองของ ธพส. และมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนในภำคกำรสนับสนุนและ
องค์ประกอบย่อยของ ธพส. ประกอบด้วย
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 /(3) มติิสังคม… 

2.1 ผู้บริหำร ธพส. 
2.2 หน่วยงำนก ำกับดูแล 
2.3 คณะกรรมกำร ธพส. 

ปัจจัยความยั่งยืน 

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.)  ได้น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง             
มำประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนำให้องค์กรที่ยั่งยืน (Sustainable Organization) ภำยใต้ควำมสมดุล 3 องค์ประกอบ
ส ำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) สิ่งแวดล้อม (Environmental) ที่มีต่อผู ้มีส่วนได้
ส ่วนส ่วน เส ีย  ซึ่ งสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืนของสหประชำชำติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี โดยก ำหนดเป็นนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจเพื่อ
ควำมยั ่งยืน ตำมประกำศบริษัทฯ ที ่ 039/2562 โดยมีเป้ำหมำยหลัก 4 ประกำร ประกอบด้วย (1) 
CONCERN กำรค ำนึงถึงผลกระทบภำยใต้กระบวนกำรหลัก (2) RETHINK ส่งเสริมพฤติกรรมและด ำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) REDUCE เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดและใช้ทรัพยำกร และลดกำรปล่อยของเสียจำก
กำรใช้งำน และ (4) REUSE ค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรและส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

ธพส. ได้ทบทวนปัจจัยยั่งยืนขององค์กรตำมหลักเกณฑ์ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
รัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Assessment : SE-AM) ด้ำน Core Business Enabler หมวด 1 กำรก ำกับ
ดูแลที่ดีและกำรน ำองค์กร (Corporate Governance & Leadership) ซึ่งก ำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีกำร
พัฒนำควำมยั่งยืนเชิงยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนตำมหลักกำร
รำยงำนสำกล เช่น Global Reporting Initiative (GRI) และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) เป็นต้น จำกกำรรวบรวมข้อมูล ศึกษำ และวิเครำะห์บริบทองค์กร เพ่ือให้ได้มำซึ่งประเด็นกำร
จัดกำรควำมยั่งยืนที่องค์กรต้องกำร วิเครำะห์ประเด็นควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จัดล ำดับควำมส ำคัญปัจจัยควำมยั่งยืนเทียบเคียงมำตรฐำน/แนวปฏิบัติด้ำนควำมยั่งยืน และแนวทำง
กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัทชั้นน ำ ผ่ำนกำรพิจำรณำปัจจัยยั่งยืนที่ส ำคัญต่อ ธพส. จำกที่
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรร่วมกับผู้บริหำร โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ธพส. ดังนี้ 

ปัจจัยยั่งยืน ที่มีอิทธิพลต่อควำมสำมำรถในกำรด ำเนินภำรกิจหลักของ ธพส. ให้บรรลุ
เป้ำหมำยในระยะยำว เพ่ือท ำให้องค์กรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังนี้ 

(1) มิติเศรษฐกิจ (Economic) ประกอบด้วย 1) ผลกำรด ำเนินงำนเชิงเศรษฐกิจ 2) กำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  3) กำรลงทุนที่ยั่งยืน 4) กำรบริหำรจัดกำรภำวะวิกฤต 5) ประสิทธิภำพกำรใช้พ้ืนที่ แ          
6) นวัตกรรม  

(2) มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) ประกอบด้วย 1) พลังงำนและพลังงำนทำงเลือก                          
2) พ้ืนที่สีเขียว (Green Environment) 3) ส ำนักงำนสีเขียว (Green/Smart Office) 4) กำรบริหำรจัดกำร
ขยะ 5) น้ ำใช้และน้ ำทิ้ง (Water Resource Management) 
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(3) มิติสังคม (Social) ประกอบด้วย 
- กำรปฏิบัติต่อแรงงำนและแรงงำนที่มีคุณค่ำ (แรงงำน) ประกอบด้วย 1) กำรจ้ำงงำน            

2) กำรอบรมและให้ควำมรู้  3) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

- ควำมรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ (ลูกค้ำ) ประกอบด้วย 1) สุขภำพและควำมปลอดภัย
ของลูกค้ำ 2) ควำมเป็นส่วนตัวของลูกค้ำ 3) กำรเยียวยำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบในภำวะวิกฤต 

- ชุมชน / สังคม ประกอบด้วย 1) ชุมชนท้องถิ่นและข้อขัดแย้งทำงสังคม 2) Public 
Facilities  

 

 



 

   

 

 

 

 

 
                          
 
                      

บทท่ี 2 โครงสร้ำงผู้รับผิดชอบ 
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โครงสร้างความรับผิดชอบด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. 

 1. เพ่ือวำงนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ ด้ำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้มีแบบแผนและมำตรฐำนสำกลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ ธพส. เพ่ือสร้ำงให้เกิด
จิตส ำนึก และตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรน ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมไปสู่กำรปฏิบัติ  
 3. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ ธพส. มีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ ภำยใต้หลักควำมโปร่งใส น่ำเชื่อถือ 
ตรวจสอบได้และมีคุณธรรม  
 4. เพ่ือก ำกับดูแลให้ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ธพส. ปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงถูกต้อง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมกำร ธพส. 

คณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย  
1.ประธำน 1 คน 
2.กรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึ่งแต่งตั้งจำกกรรมกำร ธพส. กรรมกำร
ผู้จัดกำร ธพส. และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 

ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร ด ำเนินกำร 

พิจำรณำเห็นชอบ  
 

กลั่นกรอง/พิจำรณำ 
 

น ำเสนอ 



9 

   

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับ                    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. น ำเสนอต่อคณะกรรมกำร ธพส. อนุมัติ 
 2. พิจำรณำ กลั่นกรอง ทบทวนเกี่ยวกับนโยบำย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ธพส. รวมทั้งสอบทำนกฎบัตรให้ทันสมัย
เป็นประจ ำทุกปี 
 3. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้ำใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทำงปฏิบัติ 

4. เสนอแนะข้อก ำหนดเกี่ยวกับจรรยำบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหำรและ 
พนักงำนของ ธพส. เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกำรของ ธพส. บบรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 5. ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแลและก ำกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย กฎ ระเบียบ นโยบำย และกระบวนกำรปฏิบัติที่ได้วำงเอำไว้ (Compliance Unit) 
 6. ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำร ธพส.อย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส      
 7. ก ำกับดูแลหรือเสนอแนะให้กำรด ำเนินกิจกำรของ ธพส. และกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร 
ผู้บริหำร และพนักงำน เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในรำยงำนประจ ำปีของ ธพส. 
 9. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำร ธพส. มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

บทท่ี 3 ระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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/ระดับ 3… 

การกลั่นกรองงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่  
1. กำรจัดให้มีนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำรปฏิบัติงำนเชิงกลยุทธ์ด้ำนวำมรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)  (น้ ำหนักร้อยละ 4) 
   ระดับ 1 รัฐวิสำหกิจจัดท ำนโยบำย คู่มือกำรปฏิบัติงำน แผนแม่บทระยะยำว และแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปี ด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรฐำนสำกลที่เป็นที่ยอมรับน ำเสนอ
ให้คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบได้ก่อนปีบัญชี 

  ระดับ 2 รัฐวิสำหกิจด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ                  
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครบถ้วนร้อยละ 100

 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรมีหน้ำที่จัดท ำและรวมรวมข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอต่อสังคมของ ธพส. 

กรรมกำรผู้จัดกำร ธพส. พิจำรณำ 

เสนอ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
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/ระดับ 4… 

    ระดับ 3 รัฐวิสำหกิจบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ด้ำนกำรแสดงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครบถ้วนร้อยละ 100 

    ระดับ 4 รัฐวิสำหกิจประเมินคุณภำพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบกำรแสดง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

    ระดับ 5 รัฐวิสำหกิจปรับปรุงนโยบำย คู่มือกำรปฏิบัติงำน และ/หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนฯ 
ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงำนโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนกำรฯ ที่ผ่ำนมำเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยภำยหลังกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ
ต้องมีผลกำรด ำเนินงำนดีกว่ำปีที่ผ่ำนมำติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ปี 

2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำน CSR in Process (น้ ำหนักร้อยละ 2.5)  
    ระดับ 1 คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแสดง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ โดยมีควำมถี่น้อยกว่ำเป็นรำยไตรมำส 
    ระดับ 2 คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแสดง

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ โดยมีควำมถี่อย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส 
    ระดับ 3 คณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแสดงควำมรับผิดชอบ       

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมถี่อย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส 
    ระดับ 4 รัฐวิสำหกิจประเมินคุณภำพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนกำร /ระบบกำรติดตำม

ผลกำรด ำเนินงำนแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
    ระดับ 5 รัฐวิสำหกิจปรับปรุงกระบวนกำร /ระบบกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแสดง                                 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ผลประเมินกระบวนกำรฯ ที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูลพ้ืนฐำน
ประกอบกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนส ำคัญตำมควำมสำมำรถพิเศษของรัฐวิสำหกิจ (น้ ำหนัก
ร้อยละ 3.5) 

    ระดับ 1 รัฐวิสำหกิจมีกำรวิเครำะห์ และระบุหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกชุมชนส ำคัญ รวมถึง
ควำมสำมำรถพิเศษของรัฐวิสำหกิจอย่ำงเป็นระบบ 

    ระดับ 2 รัฐวิสำหกิจคัดเลือกและระบุรำยชื่อชุมชนส ำคัญของรัฐวิสำหกิจจำกหลักเกณฑ์                       
ที่ก ำหนด 

    ระดับ 3 รัฐวิสำหกิจจัดท ำแผนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชนส ำคัญที่สอดคล้อง                            
กับควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร ระบุเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงำนด้ำนกำรแสดง                   
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสำหกิจ
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    ระดับ 4 รัฐวิสำหกิจด ำเนินกำรและบรรลุตำมเป้ำหมำยของแผนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง                   
ของชุมชนที่ส ำคัญ ร้อยละ 100 และมีกำรประเมินคุณภำพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนกำร/ระบบ
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชนส ำคัญของรัฐวิสำหกิจ 

    ระดับ 5 รัฐวิสำหกิจปรับปรุงนโยบำย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนฯ ในระดับ
ขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงำนโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนกำรฯ ที่ผ่ำนมำเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนประกอบกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม    

  
                                            กรอบ  5 W 1 H  

   5 W 1 H
      

การดําเนินงาน ขั้นตอน 

Who ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลัก 1.ฝ่ำยงำนภำยใน ธพส. สรุป ผู้มีสวนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอก  
2.น ำมำเวิเครำะห์ตำมกรอบ Value chain 
3.เสนอคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
พิจำรณำ 
4.เสนอคณะกรรมกำร ธพส. พิจำรณำ 

What ประเด็นระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 1.กำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง และควำม
กังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  
2.ได้ประเด็นระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 

Where โครงกำรในควำมรับผิดชอบของ ธพส. 
-ก่อสร้ำงและบริหำรโครงกำร 
-รับจ้ำงบริหำรทรพย์สิน 
-ที่ปรึกษำบริหำรจัดกำรโครงกำร 

กำรด ำเนินงำน CSR in Process เพื่อลดผลกระทบจำกกำร
ด ำเนินงำน 

When ก่อนเริ่มต้น – สิ้นสุดแต่ละโครงกำร 1.กำรประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีจ่ะได้รับผลกระทบจำกกำร
ด ำเนนิงำน 
2.กำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-กำรกำรรับฟังควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร  ควำมคำดหวัง และ
ควำมกังวลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
-ด ำเนินกำรกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธใ์นรูปแบบ CSR in Process 
และ After Process 
-ส ำรวจควำมพึงพอใจ ควำมไม่พึงพอใจ ฯ 

Why กำรได้รับผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ จำก
กำรด ำเนินงำน 

ประเมินผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก จ ำแนกตำมโครงกำรและ                 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

How กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ได้ผลกระทบเชิงลบ 

1.กำรก ำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ  
2.ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
3.วำงแผน 
4.ด ำเนินกำรตำมแผน 
5.รำยงำนแผน 
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ผู้รับผิดชอบ ปัจจัยนําเข้า กิจกรรมการทํางาน ผลลัพธ์ ผู้รับมอบ ระยะเวลา 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ฝสอ. - ISO 26000 
- กลยุทธ์ 3E 

-Engagement 

-Education 

-Environment 

 
 

 

 กิจกรรมประจ ำปี 2565 
 

 

 
ก ำหนดควำมต้องกำรกิจกรรม 
แบบมี TOR และไม่มี TOR 
และน ำเสนอเข้ำ 
 

 

 
จัดกิจกรรม CSR ตำมแผน
ประจ ำปี 2564 
 

 

 
ส ำรวจควำมพึงพอใจกิจกรรม
ตำมแผนประจ ำปี 

 

 

กำรตรวจรับงำน               
โดยคณะกรรมกำรตรวจรับ 

 

แผนระยะยำว 5 ปี ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และ      
ตำมแนวทำงของ ISO 2600c 
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

 

แผนแม่บท                       
ด้ำนควำมรับผดิชอบต่อสังคม

แผนระยะสั้นประจ ำปี 

 

 

จัดท ำแผนประจ ำปี 2565 แผนประจ ำปี  

ชื่อกิจกรรม  งบเวลำด ำเนินงำน 

จัดจ้ำง 

กิจกรรม CSR 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ     
จำกกำรจัดกิจกรรม CSR 

ประจ ำปี 2563 

ผลกำรตรวจรับกิจกรรม
ต่ำงๆ 

รำยงำนผล 
คกก. 

รำยงำน
น ำเสนอ 
คกก. 

รำยงำน
น ำเสนอ 
คกก. 

ฝจซ. 

 

ผู้ร่วม
กิจกรรม 

งบประมำณ 
คกก. CSR 

ฝจซ. 
ฝบช. 
ฝกง. 

ไตรมำสที่ 3 

ไตรมำสที่ 3 

ไตรมำสที่ 3 

ทุกไตรมำส 

ม.ค.-ธ.ค. 

ทุกไตรมำส 

 

ม.ค.-ธ.ค. รำยกิจกรรม 

รำยกิจกรรม 

Work Process Analysis (SIPOC Model) ระบบบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 
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กรอบการพัฒนาทีย่ังยืนของ ธพส. (Sustainability in Practices for DAD) 
- People : Safety /Security ควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภัย 
- Planet : Green Environment  อำคำรเขียว พ้ืนที่สีเขียวในโครงกำร 
- Profit : Service Standard  มำตรฐำนกำรบริกำรด้ำนต่ำงๆ 
 



 

 
 

               

 

 

 

 
 

บทที่ 4 ระบบติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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กําหนดกรอบการติดตามและรายงานผลการดําเนนิงาน โดยฝ่ายจัดการได้กําหนดตารางการประชุม 
ประจําปี 2565 สําหรับการประชุมคณะกรรมการกํากับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมประจําปี 2565 

ไตรมาส เร่ือง ระเบียบวาระการประชุม 
ไตรมำสที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 
เรื่องเพื่อทรำบ 1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 4/2564 

- ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
- ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้ำนลูกค้ำและตลำด 

ไตรมำส 2 
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภำคม 2565 

เรื่องเพื่อทรำบ 1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 1/2565 
- ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
- ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้ำนลูกค้ำและตลำด 

ไตรมำส 3 
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหำคม 2565 

เรื่องเพื่อพิจำรณำ 1.นโยบำยด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
2.แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 
3.นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
4.แผนยุทธศำสตร์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2566 
5.นโยบำยด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.แผนยุทธศำสตร์ด้ำนผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 
7.นโยบำยด้ำนลูกค้ำและตลำด 
8.แผนยุทธศำสตร์ด้ำนลูกค้ำและตลำด และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2566 

เรื่องเพื่อทรำบ 1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 2/2565 
- ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
- ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้ำนลูกค้ำและตลำด 

ไตรมำส 4 
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกำยน 2565 

เรื่องเพื่อพิจำรณำ 1.กฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
เรื่องเพื่อทรำบ 1.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำส 3/2565 

- ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
- ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้ำนลูกค้ำและตลำด 
2.คู่มือ 
- ด้ำนกำรก ำกับกิจกำรที่ดี 
- ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
- ด้ำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ด้ำนลูกค้ำและตลำด 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 แผนปฏิบัติการ (แผนดําเนินงาน ปี 2565) 

ภาคผนวก 2 แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ. 2565 - 2570 

ภาคผนวก 3 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาคผนวก 4 กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ภาคผนวก 5 WORK QUEUE SHEET 

 

 



 

 
 

 

 

 

                          

                               

                          

 

 

ภาคผนวก 1 แผนปฏิบัติการ (แผนดําเนินงาน ปี 2565) 
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ภาคผนวก 2 แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
พ.ศ. 2565 - 2570 
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/ควำมเชื่อมโยง… 
 

แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ. 2565 - 2570 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพ้ืนฐำนส ำหรับกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ซึ่งหน่วยงำนได้น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้
ในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ โดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ หลักพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำรมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ควบคู่ไปกับกำรมีควำมรู้และคุณธรรม  

ยุทธศำสตร์ชำติระยะเวลำ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย                 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน                 
ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้องบูรณำกำรกัน เป็นที่มำของกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 
– 2580 ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยในช่วงเวลำดังกล่ำว 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน  (3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (4) ยุทธศำสตร์ด้ำน 
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศำสตร์ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  SDGs เป็นกรอบ 
ทิศทำงกำรพัฒนำโลกภำยหลังปี 2558 ที่องค์กำรสหประชำชำติ (United Nations : UN) ก ำหนดขึ้น 
ประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย ส ำหรับกำรพัฒนำที่แบ่งเป็นมิติ (Dimensions) ในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีควำมเชื่อมโยงกัน ซึ่งในส่วนของ ธพส. ได้มีกำรด ำเนินงำนที่สอดรับกับ SDGs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเป็นเศรษฐกิจสีเขียว และมีกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้ำหมำยที่ 7 พลังงำนสะอำดที่ทุกคนเข้ำถึงได้ และเป้ำหมำยที่ 17 ควำมร่วมมือเพ่ือ     
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน     

1.2 ธพส. มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน โดยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ภำยใต้วัตถุประสงค์       
เชิงยุทธศำสตร์ที่ SO6 ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

1.3 ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ตำมระบบประเมินผลรัฐวิสำหกิจ ด้ำน Core Business 
Enablers มี 8 ด้ำน และที่ เกี่ยวข้องกับด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดีและ                      
กำรน ำองค์กร หัวข้อ 4 บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ CSR in Process  และกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนตำมควำมสำมำรถพิเศษของรัฐวิสำหกิจ
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/1. ร้อยละ… 
 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงให้กำรด ำเนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่ำงเป็นระบบ  
        มีควำมเป็นเอกภำพ และมีประสิทธิภำพ  
  2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกิจกรรมที่จัดท ำขึ้น 
  2.3 เพ่ือให้กิจกรรมกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้ำงควำมยั่งยืนให้แก่องค์กร 

  3. ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output)  
ผลผลิตเชิงปริมำณ เป็นตัวเลข หรือกิจกรรมส ำคัญ (อำจมำกกว่ำ 1 ตัวชี้วัด) 

ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐกับยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ   

แผนปฎิรูปประเทศ 11 ดำ้น ด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน SDGs เป้ำหมำยที่ 17  ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ ธพส. พ.ศ. 2565 -2570 ยุทธศำสตร์ที่ SO6 ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศำสตร์ ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ยุทธศำสตร์ที่ 1 ENGAGEMENT สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และจิตส ำนึก  
                   (CSR in Mind) ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ENVIRONMENT ส่งเสริมกำรน ำหลัก CSR มำใช้ใน 
                   กระบวนกำรท ำงำน (CSR in Process) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 EDUCATION ศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือยกระดับสู่ 
                   ควำมยั่งยืน 

ด้ำน CSR in Process  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 Internal กำรส่งเสริมกระบวนกำรท ำงำนภำนในองค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 Integration กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยงำนภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 Innovation กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนใหม ่

ด้ำนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ส ำคัญ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 Response กำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                    ตำมควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 Relation กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนที่ส ำคัญ                              
ยุทธศำสตร์ที่ 3 Recognition ชุมชนส ำคัญมีควำมไว้วำงใจ ธพส. 
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/5.1.2 แนวทำง… 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปี 2565 

1. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม CSR in Process      
   ระดับฝ่ำยงำนสู่กำรปฏิบัติ และบูรณำกำรระหว่ำงฝ่ำยงำน 

ร้อยละ 75 

2. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรม CSR in Process  
เพ่ือลดปัญหำกำรจรำจรช่วงเย็น 

ร้อยละ 70 

3. ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมสอนอำชีพช่ำงชุมชน ร้อยละ 75 
 

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ หรือที่จะเกิดขึ้นในระยะยำว (อำจมำกกว่ำ 1 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัด เป้าหมายภายในปี 2565 

1. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม CSR in Process  
ระดับฝ่ำยงำนสู่กำรปฏิบัติ และบูรณำกำรระหว่ำงฝ่ำยงำน 

≥ 4.0 

2. ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรม CSR in Process  
เพ่ือลดปัญหำกำรจรำจรช่วงเย็น 

≥ 4.0 

3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสอนอำชีพช่ำงชุมชน ≥ 4.0 
 

 

5. บทวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  
5.1 หลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

5.1.1 แนวทำงควำมรับผิดชอบของกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 ข้อ ได้แก่ 
1) กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  
2) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
3) กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  
4) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
5) กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  
6) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค    
7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม 
8) กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
9) นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
10) กำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยั่งยืน
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/บริหำร… 
 

5.1.2 แนวทำงมำตรฐำน ISO 26000 ประกอบด้วย 7 หลักกำร (Principles) ด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ดังนี้  

1) ควำมรับผิดชอบ (Accountability)  
2) ควำมโปร่งใส (Transparency) 
3) กำรปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม (Ethical Behavior)  
4) กำรเคำรพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests)  
5) หลักกำรเคำรพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law)  
6) กำรเคำรพต่อกำรปฏิบัติตำมแนวทำงของสำกล (Respect for International Norms of 

Behavior)  
7) กำรเคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) และประกอบด้วย  

7 หัวข้อ (Core Subjects) ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวทำงปฏิบัติขององค์กร ดังนี้ 
1) ธรรมำภิบำล (Organizational Governance) กำรมีนโยบำยด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร

ที่ดีเป็นแนวทำงปฏิบัติส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน 
2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) นโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
3) กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน (Labor Practices) กำรมีนโยบำยด้ำนบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลัง 

และกำรสรรหำคัดเลือกพนักงำน                  
4) สิ่งแวดล้อม (Environment) กำรมีนโยบำยด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหำรและ

พนักงำนถือปฏิบัติ 
5) กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม (Fair Operating Practices) กำรมีนโยบำยด้ำนกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำน 
6) ประเด็นด้ำนผู้บริโภค (Consumer Issues) กำรมีนโยบำยด้ำนกำรตลำดและลูกค้ำ 
7) กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community Involvement and 

Development) กำรมีนโยบำยด้ำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนส ำคัญ 
6. บทวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  

1) ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดท ำกิจกรรม แบบ CSR in Process อยู่ในระยะต้นเพรำะ ธพส. เริ่มเน้น
กิจกรรม CSR in Process ในปี 2564 ของแต่ละฝ่ำยงำน และมีแผนจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปี 2565 โดยเน้น
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยงำนภำยใน ธพส. 

2) กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ธพส. ได้เข้ำไปด ำเนินกำรส่งเสริมอำชีพช่ำงชุมชนส ำคัญ ได้แก่ 
ชุมชนเคหะหลักสี่ โดยกำรรับฟังควำมคิดเห็นและร่วมหำรือกับชุมชน ประกอบกับ ธพส. มีภำรกิจหลักในกำร 
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/W2 ประสบกำรณ…์ 
 

บริหำรจัดกำรศูนย์รำชกำรฯ ชึ่งในกำรบริหำรจัดกำรศูนย์รำชกำรฯ จะมีกำรซ่อมบ ำรุงอำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ
จำกช่ำงของ ธพส.  ดังนั้น  ธพส. จึงได้สอนอำชีพช่ำงชุมชนในหลักสูตร ก่ออิฐฉำบปูน ให้กับชุมชนเคหะหลักสี่ 

7. การวิเคราะห์ SWOT 
 

จุดแข็ง (S) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  &  
การวิเคราะห์เทียบกับคู่เทียบ (ถ้ามี) 

S1 กำรพัฒนำโครงกำรลงทุนใหม่มุ่งเน้นกำรดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรบูรณำกำร 
ควำมร่วมมือกับภำคเครือข่ำยทั้งภำครัฐและเอกชน 

จัดท ำมำตรกำรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำง    
ในขอบเขตงำนจ้ำงจ้ำงผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง เช่น มำตรกำรด้ำนควำม
สะอำด ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนฝุ่นละออง ด้ำนเสียง เป็นต้น 

S2 ได้เริ่มด ำเนินกำรส่งเสริม CSR in Process     
โดยจัดประกวด CSR in Process ภำยใตข้อบเขต
งำนแต่ละฝ่ำยงำน 

ปี 2564 กำรจัดกิจกรรมประกวด CSR in Process ภำยใต้ 
Theme ปรับเพื่อเปลี่ยนของแต่ละฝ่ำยงำน 

S3 มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมกิจกรรมด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 4.61 (ระดับมำกที่สุด) 

S4 คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำร
ระดับสูงมีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมสู่กำรปฏิบัติ 

กำรพิจำรณำนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยผู้บริหำร
ระดับสูงของฝ่ำยและสำยงำน 

S5 คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำร
ระดับสูงมีกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

มีกำรประชุมติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส 

 
จุดอ่อน (W) เอกสารหลักฐานประกอบ  &  

การวิเคราะห์เทียบกับคู่เทียบ (ถ้ามี) 
W1 กำรเกิดผลกระทบเชิงลบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำก
กำรด ำเนินงำน     

ผลกระทบจำกกำรก่อสร้ำงโครงกำรพ้ืนที่ส่วนขยำย                  
ศูนย์รำชกำรฯ โซนซี 
- ด้ำนฝุ่นละออง 
- ด้ำนเสียง 
- ด้ำนควำมสะอำด 
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/อุปสรรค… 
 

 จุดอ่อน (W) เอกสารหลักฐานประกอบ  &  
การวิเคราะห์เทียบกับคู่เทียบ (ถ้ามี) 

W2 ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรจัดท ำกิจกรรมแบบ 
CSR in Process อยู่ในระยะต้นเพรำะ ธพส.    
เริ่มเน้นกิจกรรม CSR in Process ในปี 2564  
และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปี 2565 โดยเน้นกำร 
บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยงำน 

ปี 2565 กำรจัดกิจกรรมประกวด CSR in Process ภำยใต้ 
Theme ปรับเพื่อเปลี่ยน โดยกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ระหว่ำง ฝ่ำยงำน 
 

W3 กำรท ำกิจกรรม After Process เพ่ือสนับสนุน 
CSR in Process อยู่ในระยะต้นในปี 2564       
และจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในปี 2565             
เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน 

จัดกิจกรรมด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมภำยในศูนย์รำชกำรฯ 
และชุมชน 

 
โอกาส (O) เอกสารหลักฐานประกอบ  &  

การวิเคราะห์เทียบกับคู่เทียบ (ถ้ามี) 
O1 มีภำคีเครือข่ำยเข้ำร่วมสนับสนุนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม              
และสิ่งแวดล้อม   

กำรร่วมมือระหว่ำงผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร
พัฒนำพ้ืนที่ส่วนขยำยศูนย์รำชกำรฯ โซนซี เป็นต้น 

O2 สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีด้ำนควำมรับผิดชอบ         
ต่อสังคมให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผลส ำรวจควำมพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2563                      
ได้ระดับคะแนน 4.34 

O3 นโยบำยภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 

- ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2561-2580 ยุทธศำสตร์ที่ 6  
  ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ   
- แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้ำน ด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปประเทศ   
ด้ำนสังคม 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12            
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนSDGs เป้ำหมำยที่ 17 ควำมร่วมมือ
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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/9. ควำมท้ำทำย… 
 

อุปสรรค (T) 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  &  
การวิเคราะห์เทียบกับคู่เทียบ (ถ้ามี) 

T1 กำรแพร่โรคระบำดของโรคติดต่อไวรัส                       
โคโรนำ 2019 (โควิด -19) ท ำให้ต้องงด           
หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสม    
ในช่วงกำรแพร่ระบำด 

กิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
- กิจกรรมส่งเสริมอำชีพชุมชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นกำรสอน
อำชีพแบบออน์ไลน์ 
กิจกรรมที่งด 
- กิจกรรมสงกรำนต์ 
- ส่ง(สุขภำพ) 
- ออมบุญ 
- ตักบำตรประจ ำสปดำห์ 

T2 หำกภำรกิจต้องพ่ึงพำหน่วยงำนภำยนอก      
เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน จึงยำกในกำรก ำกับ    
และบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน 

กำรก่อสร้ำงถนนรอบๆ โครงกำร เช่น ถนนหมำยเลข 8   
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ส่วนขยำยศูนย์รำชกำรฯ โซนซี เป็นต้น 

 

8. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA) 
จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ SA 2 คณะกรรมกำร และผู้บริหำรให้ควำมสำคัญในกำรก ำหนด นโยบำย 

แผนระยะยำว แผนระยะสั้นที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ร่ำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 และกรอบกำรประเมินผล 
สคร.  

จุดแข็งด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม S4 คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วม
ก ำหนดนโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมสู่กำรปฏิบัติ และ S5 คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ
ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยอย่ำงสม่ ำเสมอ  

โอกำสด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม O3 นโยบำยภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น จำกควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ SA 2 จุดแข็งด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม S4 S5 และโอกำส    

ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม O3 คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงมีส่วนร่วม ตั้งแต่นโยบำย
ลงมำสู่กำรปฏิบัติรูปกิจกรรมต่ำงๆ และกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยเข้ำร่วมสนับสนุน ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอรวมถึงกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ ประกอบด้วยนโยบำยภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) ยุทธศำสตร์ชำติ 
พ.ศ.2561-2580 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ (2) แผนปฏิรูปประเทศ               
11 ด้ำน ด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม (3) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12  (พ.ศ.
2560 - 2564) ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (4) เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนSDGs เป้ำหมำยที่ 17 ควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
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9. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC)  
 ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ SC2 กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ ธพส. เป็นที่รู้จักและสร้ำงภำพลักษณ์

ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจร และสิ่งแวดล้อม  
 จุดอ่อนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม W1 กำรเกิดผลกระทบเชิงลบด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนจำก

กำรก่อสร้ำงโครงกำรพ้ืนที่ส่วนขยำยศูนย์รำชกำรฯ โซน ซี ได้แก่ ด้ำนฝุ่นละออง ด้ำนเสียง ด้ำนควำมสะอำด 
อุปสรรคด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม T2 กำรพ่ึงพำหน่วยงำนภำยนอกเป็นกลไกในกำรขับเคลื่อน จึงยำกใน

กำรก ำกับและบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน เช่น กำรก่อสร้ำงถนนรอบๆ โครงกำร เช่น ถนนหมำยเลข 8 
โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่ส่วนขยำยศูนย์รำชกำรฯ โซน ซี เป็นต้น ดังนั้น ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ SC2 จุดอ่อน
ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม W1 อุปสรรคด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม T2 กำรสร้ำงภำพลักษณ์ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรจรำจร และสิ่งแวดล้อม โดยกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ ธพส. เป็นที่รู้จัก ให้เกิดกำรรับรู้ควำม
เข้ำใจ 

10. วิสัยทัศน์ กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม CSR in Process สู่กำรปฏิบัติ  
11. ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ENGAGEMENT สร้ำงกำรมีส่วนร่วม และจิตส ำนึก (CSR in Mind) ด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ENVIRONMENT ส่งเสริมกำรน ำหลัก CSR มำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน (CSR in Process) 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 EDUCATION ศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี เพ่ือยกระดับสู่ควำมยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน CSR in Process ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 Internal กำรส่งเสริมกระบวนกำรท ำงำนภำนในองค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 Integration กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงฝ่ำยงำนภำยใน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 Innovation กำรพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนใหม่ 

ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุนสําคัญ ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 Response กำรตอบสนองควำมต้องกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 Relation กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชนที่ส ำคัญ                              
ยุทธศำสตร์ที่ 3 Recognition ชุมชนส ำคัญมีควำมไว้วำงใจ ธพส.
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ยุทธศาสตร์ 

12. 
เป้าประสงค์ 

13. 
กลยุทธ์ 

14. 
ตัวชี้วัด 

15.เป้าหมาย (ควรมีทั้ง Output & Outcome) 16. แผนงาน/
โครงการ 
ปี 2565* 

17. 
ตัวชี้วัด 

18. 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

19. 
งบประมาณ 

ปี 2565 

20. 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
ปี  

2570 
1) ENGAGEMENT
สร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
และจิตส ำนึก (CSR in 
mind) ด้ำนสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อยกระดับ
CSR in 
Process 
ภำยในองค์กร 

กำรสร้ำง CSR 
in mind และ
เพิ่ม CSR in 
Process  
ทั่วองค์กร 

- ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จใน
กำรด ำเนิน
กิจกรรม CSR in 
Process ระดับ
ฝ่ำยงำนสู่กำร
ปฏิบัติ และ
บูรณำกำร
ระหว่ำงฝ่ำยงำน 
- ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
CSR in Process 
ระดับฝ่ำยงำนสู่
กำรปฏิบัติ และ
บูรณำกำร
ระหว่ำงฝ่ำยงำน 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.0 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.1 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.2 

90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.3 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.4 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≥ 4.5 

สร้ำง CSR in 
Process              
ทั่วองค์กรภำยใต้ 
THEME ปรับ
เพื่อเปลี่ยน 
1. CSR in 
Process ระดับ
ฝ่ำยงำนสู่กำร
ปฏิบัติ 
2. CSR in 
Process บูรณำ
กำรระหว่ำงฝ่ำย
งำน 

ควำมส ำเร็จ
ในกำรจัด
กิจกรรม 
CSR in 
Process 

OutPut 
- ร้อยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
CSR in Process ระดับ
ฝ่ำยงำนสู่กำรปฏิบัติ และ
บูรณำกำรระหว่ำงฝ่ำย
งำน 
ร้อยละ75 
- ร้อยละของควำมส ำเร็จ
ในกำรด ำเนินกิจกรรม 
CSR in Process ระดับ
ฝ่ำยงำนสู่กำรปฏิบัติ  
และบูรณำกำรระหว่ำง
ฝ่ำยงำน 
OutCome 
- ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม CSR in 
Process ระดับฝ่ำยงำนสู่
กำรปฏิบัติ และบูรณำกำร
ระหว่ำงฝ่ำยงำน 
≥ 4.0 
 
 
 

0.10 ฝสอ. 
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ยุทธศาสตร์ 

12. 
เป้าประสงค์ 

13. 
กลยุทธ์ 

14. 
ตัวชี้วัด 

15.เป้าหมาย (ควรมีทั้ง Output & Outcome) 16. แผนงาน/
โครงการ 
ปี 2565* 

17. 
ตัวชี้วัด 

18. 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

19. 
งบประมาณ 

ปี 2565 

20. 
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
ปี  

2570 
2) ENVIRONMENT 
ส่งเสริมกำรน ำหลัก 
CSR มำใช้ใน
กระบวนกำรท ำงำน 
(CSR in Process) 
 

เพื่อลด
ผลกระทบจำก
กำรด ำเนินงำน 

กำรดูแลด้ำน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อมใน
กระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

- ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ     
ในกำรด ำเนิน 
- ระดับควำมพึง
พอใจกำร
ด ำเนินงำน 

75 
 
 

≥ 4.0 
 

80 
 
 

≥ 4.1 
 

85 
 
 

≥ 4.2 
 

90 
 
 

≥ 4.3 
 

95 
 
 

≥ 4.4 
 

100 
 
 

≥ 4.5 
 

D-A-D SMART 
SERVICE 
1. ก่อสร้ำงและ
บริหำรโครงกำร 
2. รับจ้ำงบรหิำร
ทรัพย์สิน 
3. ที่ปรึกษำ
บริหำรจัดกำร
โครงกำร 

ควำมส ำเร็จ
ในกำร
ด ำเนินงำน 

OutPut 
ร้อยละของควำมส ำเร็จ 
ในกำรด ำเนินร้อยละ 75 
OutCome 
ระดับควำมพึงพอใจ 
กำรด ำเนินงำน 
≥ 4.0 

     - ฝวค. 
ฝบอ. 
ฝบอ. 
ฝกต. 
ฝสอ. 
 

3) EDUCATION 
ศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี 
เพื่อยกระดับสู่ควำม
ยั่งยืน 
 
 

เพื่อยกระดับ
ควำมพึงพอใจ
กิจกรรมด้ำน
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมอย่ำงยั่งยืน 

- ร้อยละของ
ควำมส ำเร็จ     
ในกำรจัด
กิจกรรม 
 

 
- ระดับควำมพึง
พอใจผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
70 
 
≥4.0 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
75 
 

≥ 4.0 
 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
75 
 
≥4.1 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
80 
 

≥ 4.1 
 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
80 
 
≥ 4.2 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
85 
 

≥ 4.2 
 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
85 
 
≥ 4.3 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
90 
 

≥ 4.3 
 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
90 
 
≥ 4.4 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
95 
 
≥ 4.4 
 

สร้ำง
ควำม 
สัมพันธ์
ภำยใน
ศูนย์
รำชกำรฯ 
95 
 
≥ 4.5 
 
เสริม 
สร้ำง
ควำม
เข้มแข็ง
ชุมชน
ส ำคัญ 
100 
 

≥ 4.5 
 

1. สร้ำงควำม 
สัมพันธ์ภำยใน
ศูนย์รำชกำรฯ 
2. เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
ชุมชนส ำคัญ 
 

ระดับควำม       
พึงพอใจ            
ผู้ร่วม
กิจกรรม 

สร้ำงควำมสัมพันธ์ภำยใน
ศูนย์รำชกำรฯ 
OutPut 
ร้อยละของควำมส ำเร็จ 
ในกำรจัดกิจกรรม  
ร้อยละ 70 
OutCome 
- ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
≥ 4.0 เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งชุมชนส ำคัญ 
ร้อยละของควำมส ำเร็จ 
ในกำรจัดกิจกรรม     
ร้อยละ 75 
- ระดับควำมพึงพอใจ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
≥ 4.0 

10.372 ฝสอ. 
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ยุทธศาสตร์ งบประมาณทั้งหมด 
 (ล้านบาท) 

แผนเบิกจ่ายงบประมาณ แหล่งเงิน 

งบทําการ งบลงทุน ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รายได้ ธพส. เงินกู้ 

1) ENGAGEMENTสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 
และจิตส ำนึก (CSR in mind) ด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

0.10 - 0.10 0.105 0.11 0.115 0.121 0.127 /  

2) ENVIRONMENT ส่งเสริมกำรน ำหลัก 
CSR มำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน (CSR in 
Process) 

- -       / / 

3) EDUCATION ศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี 
เพือ่ยกระดับสู่ควำมยั่งยืน 

10.872 0.50 10.872 11.415 11.986 11.435 12.585 13.214 /  

รวม           



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก 3 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก 4 กฎบัตรของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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                                  ภาคผนวก 5 WORK QUEUE SHEET 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 5 WORK QUEUE SHEET 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ Dance studio 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ  

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย

ดําเนินการ 
  ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. 
พร้อมเบิกเงินทดรองจ่ำย 

ฝสอ.              

2 ขอใบเสนอรำคำผู้รับจ้ำง               
3 ขออนุมัติจ้ำงผู้ฝึกสอนกับ กจ. ฝสอ.              
4 จัดท ำบันทึกข้อตกลง โดยมี

ผู้รับผิดชอบ+ผอ.ฝ่ำย+ฝจซ. 
ลงนำม ในบันทึกข้อตกลง 

ฝสอ. 
ฝจซ. 

             

5 ส่งเอกสำร บันทึกข้อตกลง ฝจซ.              
6 ประสำนกับผู้รับจ้ำงเกี่ยวกับ

แผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรม 
ฝสอ.              

7 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ.              

8 ส่งหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมถึง
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

ฝสอ.              

9 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ฝสอ.              
10 ส่งเอกสำรเบิกเงินทดรองจ่ำย/ 

ซื้อของใช้ในกิจกรรม เช่น สเปย์ 
ปรับอำกำศ แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
ถ่ำน พรมเชด็เท้ำ น้ ำยำซักผ้ำฯลฯ 

ฝบช./ฝสอ.              

11 คืนเงินทดรองจ่ำย ฝบช.              
12 - แจ้งใช้สถำนที่/ดูแลสถำนที่ 

- ดูแลระบบไฟฟ้ำ/แอร์ 
- ฝบอ 
- ฝวค. 

             

13 จัดท ำแบบลงทะเบียนออนไลน์/ 
ไทยชนะ 

ผู้รับจ้ำง 
ฝสอ. 

             

14 เตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม ฝบอ./ฝวค.              

15 จัดกิจกรรม ฝสอ.              
16 ตรวจสอบเอกสำรเบิกค่ำจ้ำง ฝสอ.              
17 ส่งเอกสำรเบิกเงิน ฝบช.+ ฝกง.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ โยคะ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร   ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 

ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย
ดําเนินการ 

 ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. 
พร้อมเบิกเงินทดรองจ่ำย 

ฝสอ. 
             

2 ขอใบเสนอรำคำผู้รับจ้ำง               

3 ขออนุมัติจ้ำงผู้ฝึกสอนกับ กจ. ฝสอ.              

4 จัดท ำบันทึกข้อตกลง 
ผู้รับผิดชอบ+ผอ.ฝ่ำย+ฝจซ.  
ลงนำม ในบันทึกข้อตกลง 

ฝสอ. 
ฝจซ.              

5 ส่งเอกสำร บันทึกข้อตกลง  ฝจซ.              

    6 ประสำนกับผู้รับจ้ำงเกี่ยวกับ
แผนงำนกำรด ำเนินกิจกรรม 

ฝสอ. 
             

7 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ. 
             

8 ส่งหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรมถึง
หน่วยงำนต่ำง 

ฝสอ. 
             

9 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ  ฝสอ.              

10 ส่งเอกสำรเบิกเงินทดรองจ่ำย/ 
ซื้อของใช้ในกิจกรรม เช่น สเปย์ 
ปรับอำกำศ แอลกอฮอล์ล้ำงมือ 
ถ่ำน พรมเชด็เท้ำ น้ ำยำซักผ้ำฯลฯ 

ฝบช./ฝสอ. 

             

11 คืนเงินทดรองจ่ำย  ฝบช.              

12 
- แจ้งใช้สถำนที่/ดูแลสถำนที่ 
- ดูแลระบบไฟฟ้ำ /แอร์ 

- ฝบอ 
- ฝวค.              

13 
จัดท ำแบบลงทะเบียนออนไลน์ / 
ไทยชนะ  

ผู้รับจ้ำง 
ฝสอ.              

14 เตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม ฝบอ./ฝวค.              

15 จัดกิจกรรม ฝสอ.              

16 ตรวจสอบเอกสำรเบิกค่ำจ้ำง ฝสอ.              

17 ส่งเอกสำรเบิกเงิน  ฝบช.+ 
ฝกง. 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  ตักบาตรประจําสัปดาห์ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ  
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
ดําเนินการ 

ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ.  ฝสอ.              

2 ติดต่อประสำนงำน นิมนต์
พระสงฆ์ 

ฝสอ.  
            

3 ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  
-เบิกเงินทอรองจ่ำย  : ฝบช. 
-แจ้งร้ำนค้ำ/ใช้สถำนที่ : ฝกต. 
-จัดสถำนที่ : ฝบอ. 
-ระบบไฟ/เครื่องปรับอำกำศ :  
ฝวค. 

ฝบช./ฝกต./
ฝบอ./ฝวค. 

 

            

4 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

  
            

5 ส่งหนังสือขอเชิญหน่วยงำนเข้ำ
รว่มกิจกรรม 

ฝสอ.  
            

6 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

7 จัดเตรียมสถำนที่ ฝสอ./ฝบอ.              

8 ดูแลประสำนงำนระหว่ำงจัด
กิจกรรม 

ฝสอ.  
            

9 จัดท ำเอกสำรเบิกเงิน ฝสอ.              

10 ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ฝบช.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  วันแห่งสติ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
ดําเนินการ 

ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ.  ฝสอ.              

2 ติดต่อประสำนงำน นิมนต์
พระสงฆ์ 

ฝสอ.  
            

3 ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง  
-เบิกเงินทอรองจ่ำย  : ฝบช. 
-แจ้งร้ำนค้ำ/ใช้สถำนที่ : ฝกต. 
-จัดสถำนที่ : ฝบอ. 
-ระบบไฟ/เครื่องปรับอำกำศ :  
ฝวค. 

ฝบช./ฝกต. 
ฝบอ./ฝวค. 

 

            

4 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

  
            

5 ส่งหนังสือขอเชิญหน่วยงำนเข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ฝสอ.  
            

6 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

7 จัดเตรียมสถำนที่ ฝสอ./ฝบอ.              

8 ดูแลประสำนงำนระหว่ำงจัด
กิจกรรม 

ฝสอ.  
            

9 จัดท ำเอกสำรเบิกเงิน ฝสอ.              

10 ส่งเอกสำรให้ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ฝบช.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. ฝสอ.              

2 ประสำนศูนย์บริกำรโลหิต 
สภำกำชำดไทย 

ฝสอ. 
             

3 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝบช./ฝกต./
ฝบอ./ฝวค.              

4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

5 ส่งหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรม ฝสอ.              

6 ส่งเอกสำรเบิกเงินทดรองจ่ำย ฝบช.              

7 แจ้งใช้สถำนที ่ ฝกต.              

8 จัดเตรียมสถำนที่/ดูแลระบบ
ไฟฟ้ำ/แอร์ 

ฝสอ. 
ฝบอ. 
ฝวค. 

             

9 จัดกิจกรรม ฝสอ.              

10 จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม   
ส ำหรับทีมแพทย์  

ฝสอ. 
             

11 คืนเงินทดรองจ่ำย ฝกง.              

12 รอข้อมูลสรุปยอดจำก
ศูนย์บริกำรโลหิตฯ เพ่ือแจ้ง 
ส่วนประชำสัมพันธ์ 

ฝสอ. 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  ตัดผม 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นางสาวณกานต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. ฝสอ.              

2 ประสำนชุมชน/โรงเรียนสอน 
ตัดผม 

ฝสอ. 
             

3 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ. 
             

4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

5 จัดท ำ/ส่งหนังสือถึงโรงเรียน
สอนตัดผม  

ฝสอ. 
             

6 ส่งเอกสำรเบิกเงินทดรองจ่ำย ฝบช.              

7 ซื้อของ เช่น แก้วน้ ำดื่ม ทิชชู่ ฝสอ.              

8 จัดท ำแบบลงทะเบียน ฝสอ.              

9 จัดเตรียมสถำนที่/ดูแลระบบ
ไฟฟ้ำ /แอร์ 

ชุมชน 
ฝสอ. 
ฝบอ. 

             

10 จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม ฝสอ.              

11 จัดกิจกรรม / จองรถตู้ ฝสอ./ฝจซ.              

12 คืนเงินทดรองจ่ำย ฝกง.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  ออมบุญ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
ดําเนินการ 

ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. ฝสอ.              

2 ติดต่อประสำนงำน นิมนต์
พระสงฆ์ 

ฝสอ. 
             

3 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ. 
             

4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

5 ส่งเอกสำรเบิกเงินทดรองจ่ำย ฝบช.              

6 จัดท ำ/ส่งหนังสือนิมนต์พระ  ฝสอ.              

7 แจ้งใช้สถำนที ่ ฝกต.              

8 จัดซื้อ/เตรียมชุดสังฆทำน ฝสอ.              

9 จัดเตรียมสถำนที่/ดูแลระบบ
ไฟฟ้ำ/แอร์ 

ฝสอ. 
ฝบอ. 
ฝวค. 

             

10 จัดกิจกรรม ฝสอ.              

11 จัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม  
ถวำยพระสงฆ์ 

ฝสอ. 
             

12 ประสำนพิธีกร/จัดเตรียมสคริป
ในพิธี 

ฝสอ. 
             

13 คืนเงินทดรองจ่ำย ฝกง.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  วันต้นไม้แห่งชาติ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรม กับ กจ ฝสอ.              

2 ขอใบเสนอรำคำ ผู้รับจ้ำง              

3 จัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ  ฝจซ.              

4 ประสำนกับผู้รับจ้ำง  ผู้รับจ้ำง              

5 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ. 
             

6 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

7 ส่งหนังสือขอเชิญร่วม
กิจกรรม 

ฝสอ. 
             

8 เบิกเงินทดรองจ่ำย ฝบช.              

9 เบิกเงิน ซื้อน้ ำดื่ม ทิชชู่ ฝสอ.              

10 เตรียมสถำนที่จัดกิจกรรม  
ที่รดน้ ำ ที่พรวนดิน ถังน้ ำ 

ฝสอ. 
ฝบอ.              

11 คืนเงินทดรองจ่ำย  ฝกง.              

12 ตรวจเอกสำรตรวจกำรจ้ำง คกก.              

13 ส่งเอกสำรตรวจกำรจ้ำง ฝจซ.              

. 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  วันรักษ์ต้นไม้ 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. ฝสอ.              

2 เบิกเงินทดรองจ่ำย  ฝบช.              

3 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ออกแบบสื่อ 

ฝสอ. 
             

4 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

5 ส่งหนังสือขอเชิญร่วมกิจกรรม ฝสอ.              

6 จัดเตรียมที่รดน้ ำ ที่พรวนดิน   
ถังน้ ำ 

ฝสอ. 
ฝบอ.              

7 จัดกิจกรรม/ซื้อน้ ำดื่ม ฝสอ.              

8 คืนเงินทดรองจ่ำย  ฝกง.              
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  Garden Food Trucks 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขออนุมัติจัดกิจกรรมกับ กจ. ฝสอ.              

2 จัดท ำร่ำงของเขตงำน คกก.              

3 จัดหำรำคำกลำง  
ขอใบเสนอรำคำ 

ฝสอ. 
ผู้รับจ้ำง              

4 น ำเข้ำระบบ SAP และติดตำม
ประสำนงำน 

ฝสอ. 
             

5 ส่งเอกสำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ฝจซ.              

6 ประสำนกับผู้รับจ้ำง  ฝสอ.              

7 ประสำนส่วนประชำสัมพันธ์ 
ปรับแกส้ื่อ 

ฝสอ. 
             

8 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ ฝสอ.              

9 แจ้งใช้สถำนที ่ ฝกต.              

10 จัดเตรียม/ดูแลสถำนที่ 
ดูแลระบบไฟฟ้ำ/แอร์ 

ฝสอ. 
ฝบอ. 
ฝวค. 

             

11 จัดกิจกรรม ฝสอ.  
ผู้รับจ้ำง 

             

12 ตรวจเอกสำรตรวจกำรจ้ำง คกก.              

13 ส่งเอกสำรตรวจกำรจ้ำง ฝจซ.              
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     WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ สร้าง CSR in Process ทั่วองค์กร ภายใต้ Theme ปรับเพื่อเปลี่ยน            

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ประจําปี 2564 
ผู้จัดการโครงการหลัก :  นำงสำวณกำนต์  นวมครุฑ ผู้จัดการโครงการรอง : นำยสรำวุธ วีระนำนนท์ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
 ดําเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค 

1 จัดท ำโครงกำรและแผนงำน ฝสอ.         

2 ฝ่ำยสื่อสำรโครงกำรขออนุมัติโครงกำรและงบประมำณ ฝสอ.         

3 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรประชำสัมพันธ์โครงกำร ฝสอ.         

4 ผู้เข้ำประกวดส่งใบสมัครเข้ำร่วมกำรประกวด ฝ่ำยต่ำงๆ         

5 ผู้เข้ำประกวดส่งผลงำนเข้ำประกวดรอบคัดเลือก ฝ่ำยต่ำงๆ         

6 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์น ำส่งผลงำนให้คณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดรอบคัดเลือก 

ฝสอ. 
       

 

7 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรขอเบิกเงินทดรองจ่ำย ฝกง.         

8 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรรวบรวมคะแนนตัดสินกำรประกวดรอบ
คัดเลือก 

ฝสอ. 
       

 

9 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรประกำศรำยชื่อกลุ่มผู้ผ่ำนรอบคัดเลือก ฝสอ.         

10 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรมอบเงินรำงวัลสนับสนุนให้แก่ผู้เข้ำ
ประกวดที่ผ่ำนรอบคัดเลือก 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
       

 

11 ผู้เข้ำประกวดน ำส่งผลงำนเข้ำประกวดรอบตัดสิน          

12 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรน ำส่งผลงำนให้คณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 

ฝสอ. 
       

 

13 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรรวบรวมคะแนนตัดสินกำรประกวดรอบ
ตัดสิน 

ฝสอ. 
       

 

14 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรประกำศรำยชื่อกลุ่มผู้ชนะกำรประกวดรอบ
ตัดสิน 

ฝสอ. 
       

 

15 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรมอบเงินรำงวัลให้แก่ผู้ชนะกำรประกวด
รอบตัดสิน 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  สอนอาชีพช่างชุมชน (ก่ออิฐฉาบปูน) 

ผู้จัดการโครงการหลัก : นำงสำวณกำนต์  นวมครุฑ ผู้จัดการโครงการรอง : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 จัดท ำโครงกำรและแผนงำน ฝสอ.          

2. 
ขออนุมัติงบประมำณจำกกรรมกำรผู้จัดกำร  
เพ่ือบริจำคเงินให้แก่ รร. ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

ฝบช. 
      

   

3 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรส่งมอบเงินบริจำคให้แก่  
รร. ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

ฝกง. 
      

   

4 
ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้ำง (เข้ำระบบ I-Process) ให้แก ่ 
เคหะชุมชนหลักสี่ 

ฝจซ. 
      

   

5 ฝ่ำยจัดซื้อด ำเนินกำรจัดจ้ำง/ท ำสัญญำกับผู้รับจ้ำง ฝจซ.          

6 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรตรวจรับงำนผ่ำนระบบ I-Process  ฝสอ.          

7 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่เคหะชุมชนหลักสี่ ฝสอ.          

8 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรบันทึกคลิปวีดีโอสอนก่ออิฐฉำบปูน  
ให้แก่เคหะชุมชนหลักสี่ 

ฝสอ. 
      

   

9 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรตัดต่อคลิปวีดีโอ ฝสอ.          

10 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กรส่งมอบคลิปวีดีโอให้แก่เคหะชุมชนหลักสี่ ฝสอ.          
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  ปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ห้องเทเบิ้ลเทนนิส 

ผู้จัดการโครงการหลัก :  นำงสำวณกำนต์  นวมครุฑ ผู้จัดการโครงการรอง : นำยสรำวุธ วีระนำนนท์ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
 ปีปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 จัดท ำ TOR ฝสอ.             

2 สืบรำคำกลำง ฝสอ.             

3 ขออนุมัติ TOR ฝสอ.             

4 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
(เข้ำระบบ) 

ฝสอ. 
            

5 จัดจ้ำง/ท ำสัญญำกับผู้รับจ้ำง ฝสอ.             

6 ด ำเนินงำนกับผู้รับจ้ำง ฝสอ.             

7 ส่งมอบงำนและรำยงำนผล ฝสอ.             
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ จัดทําระบบรดน้ําต้นไม้ เคหะชุมชนหลักสี่ 

ผู้จัดการโครงการหลัก :  นำยสรำวุธ วีระนำนนท์ ผู้จัดการโครงการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1 จัดท ำขอบเขตของงำน  ฝสอ.            

2 ขออนุมัติโครงกำร ฝสอ.            

3 เข้ำกระบวนกำรจัดหำผู้รับจ้ำง ฝจซ.            

4 
ได้ผู้รับจ้ำง และประสำนงำนกิจกรรมกับคณะกรรมกำร
ชุมชนเคหะหลักสี่ 

ฝสอ.  
ชุมชน            

5 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
- จัดสร้ำงห้องเครื่องเก็บปั้ม และอุปกรณ์ประกอบ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3X3X2.5 เมตร 
- ปรับพ้ืนที่ ขุดลอก ถม และบดอัดดิน ทรำยไม่น้อย
กว่ำ 1.2 ลบม. 
- ปรับระดับ ตั้งเสำเหล็กกล่อง 3X3 นิ้ว  
ขึ้นโครงสร้ำงอำคำรด้วย เหล็กกล่อง 
- ก่อก ำแพงผนังอิฐบล็อคตัน ช่องลมทั้ง 4 ด้ำน 
- ติดตั้งหลังคำด้วยวัสดุเมทัลชีท  
หนำไม่น้อยกว่ำ 2.6 MM/ประตู เหล็กกล่อง 
- ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์เมน พร้อมอุปกรณ์ในตู้ จ ำนวน 
1 ตู้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ ขนำด 25x35x15 ซม. 
- ไฟ 3 เฟส 4 สำย 240/415, มีช่องใส่เมน, กระแสใช้
งำนไม่น้อยกว่ำ 75 แอมป์ 
- ติดตั้งไฟฟ้ำให้ใช้งำนได้ 
- ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในห้อง LED Tube T8 18 
วัตต์ ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 

ผู้รับจ้ำง 
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ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
 ดําเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 - งำนติดตั้งระบบสปริงเกอร์ และ ปั้มน้ ำงำนขุดท่อ
เพ่ือวำงระบบใต้ดิน,ติดตั้งท่อ ประกอบด้วย 
- HDPE PN 10 ขนำด63, 50, 25 mm พร้อม fitting 
ไม่น้อยกว่ำ 835 เมตร 
- Galvanize pipe ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 4" ไม่น้อยกว่ำ 40 
เมตร 
- ติดตั้งปั้มน้ ำ ชนิดดูดด้วยตัวเอง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
1.0 hp ระบบไฟฟ้ำ 1 เฟส 1100 วัตต์ 220 v แรงดัน
สูงสูดที่ 48 เมตร กำรท ำงำน 80 ลิตรต่อนำทีพร้อม
ระบบควบคุม  
และอุปกรณ์ต่ำง ๆ  ประกอบด้วย 
 - union ball valve ขนำด 2" 1" 1/2" จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 7 ชุด 
- Foot ball valve ABS 
- Float valve ABS  
- Check valve  
- เกจวัดแรงดันสแตนเลส 0-10 บำร์ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 
- ท่อเฟล็กซ์สแตนเลสหัวยูเนียน ขนำดไม่น้อยกว่ำ ½ 
นิ้ว 
- Impact Sprinkler ปริมำณน้ ำ 2-9 LPM รัศมี 2-12 
เมตร พร้อมฐำนโลหะ ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว 
- water supply reinforced hose  
- layer 15 bar ขนำด 3/4 ควำมยำว 20  
และ 30 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 12 ชุด 
- ข้อต่อสวมเร็ว  
- หัวกระจำยน้ ำ (Manual irrigation head 
25 เมตร ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว) ไม่น้อยกว่ำ 20 ชุด 

ผู้รับจ้ำง 
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ลําดับ ขั้นตอนงาน ฝ่าย 
 ดําเนินการ 

ปีปัจจุบัน 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

 - อุปกรณ์ส ำรองพร้อมกล่องเก็บจ ำนวน  1 ชุด 
- ถังแรงดันไดอะแฟรม ขนำดไม่น้อยกว่ำ 100 
ลิตร 
- ติดตั้งแทงค์ PE ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2000 ลิตร 
พร้อมอุปกรณ์ตะแกรงกรองแบบหยำบ, แบบ
ละเอียดและติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับดูแลบันได
ส ำหรับกำรซ่อมแซม 
- งำนขุดเจำะ พ้ืน และคืนสภำพพ้ืน 
- ขุดเจำะพ้ืนเดิม ไม่น้อยกว่ำ 71 เมตร พร้อม
คืนสภำพ 
- ขุดพ้ืนดินเพ่ือท ำกำรวำงท่อ พร้อมคืนสภำพ    
/ฝังกลบ ไม่น้อยกว่ำ 835 เมตร 
- จัดท ำฟุตบำทใหม่ ควำมหนำไม่น้อย 
กว่ำ 0.15 เมตร ปริมำณไม่น้อยกว่ำ  
200 ตำรำงเมตร 

ผู้รับจ้ำง 

           

6 ท ำพิธีส่งมอบกิจกรรมกับชุมชนเคหะชุมชน 
หลักสี่ 

ฝสอ. 
ชุมชน            

7 ตรวจรับพัสดุ (ท ำเรื่องจ่ำยเงิน) ฝสอ. 
ฝจซ. 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ ทําบุญศาล เคหะชุมชนหลักสี่ 

จัดการโครงการหลัก :  นำยสรำวุธ วีระนำนนท์ ผู้จัดการโครงการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรชุมชนเคหะหลักสี่ 
 

ฝสอ. 
   

2 ท ำบันทึกขอเบิกเงินทดรองจ่ำย ฝสอ. 
ฝบช. 

   

3 เข้ำร่วมกิจกรรม ฝสอ. 
ชุมชน 

   

4 คืนเงินทดรองจ่ำยแก่ฝ่ำยกำรเงิน ฝกง.    
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  สนับสนุนเงินจราจร สน. ทุ่งสองห้อง 

ผู้จัดการโครงการหลัก :  นำยสรำวุธ วีระนำนนท์ ผู้จัดการโครงการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 น ำเสนอขอสนับสนุนจรำจร สน. ทุ่งสองห้อง ขอควำมเห็นชอบ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

ฝสอ. 
    

2 น ำเสนอขออนุมัติ กับคณะกรรมกำร ธพส.  ฝสอ.     

3 ท ำบันทึกถึงฝ่ำยกำรเงิน สั่งจ่ำยเช็คถึง สน. ทุ่งสองห้อง  ฝสอ.  
ฝกง. 

    

4 ท ำพิธีส่งมอบกับ สน. ทุ่งสองห้อง  ฝสอ.     
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WORK QUEUE SHEET 
CSR in Process (ฝ่ายการตลาด) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ การลดค่าเช่าในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กำรก ำหนดค่ำเช่ำ และก ำหนดระยะเวลำ 
(ก ำหนดอัตรำส่วนลด ตำมสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น) 

ฝกต. 
            

2 เสนอคณะกรรมกำร ธพส. พิจำรณำอนุมัติ
เห็นชอบ 

ฝกต. 
            

3 ประกำศใช้อัตรำค่ำเช่ำที่ได้รับกำรพิจำรณำ
อนุมัติจำก คณะกรรมกำร ธพส. ให้ลูกค้ำทรำบ 

ฝกต 
            

4 แจ้งฝ่ำยที่เกี่ยวข้องให้ทรำบ  
เพ่ือด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ฝกง. 
ฝบช.             

 

หมำยเหตุ : กำรเกิดเหตุกำรณ์ไม่ปกติจะเกิดขึ้นในช่วงเวลำใดก็ได้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ใดขึ้นจะต้องด ำเนินกำร
ตำมขั้นตอนข้ำงต้น 
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WORK QUEUE SHEET 
CSR in Process (ฝ่ายจัดซื้อ)  

งาน/กิจกรรม/โครงการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กำรก ำหนดกระบวนกำรขึ้นตอน 
- จัดท ำขอบเขตของงำน (TOR)  
- เข้ำกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ 
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ 2560 หรือระเบียบ ธพส. ว่ำด้วย
กำรพัสดุเพ่ือกำรบริหำรโครงกำร  
- ได้ผู้ชนะ และจัดส่งให้ฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำรท ำ
สัญญำ 

ฝจซ. 

            

2 กำรเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ควำมเข้ำใจผ่ำน
เว็บไซต์ www.dad.co.th 

ฝจซ. 
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WORK QUEUE SHEET 
CSR in Process (ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ) 

งาน/กิจกรรม/โครงการ กระบวนการงานก่อสร้าง 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีปัจจุบัน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กำรก ำหนดกระบวนกำรขึ้นตอน  
- จัดท ำขอบเขตของงำน (TOR)  
- ระบุมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนควำมสะอำด 
ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนฝุ่นละออง รวมถึง
กำรล้อมรั้วรอบโครงกำร และด้ำนอ่ืน ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ำง  
- กำรรับแจ้งเหตุก่อสร้ำง 24 ซ.ม.  
- กำรด ำเนินกำรด้ำนชุมชนสัมพันธ์และ
ประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนรอบ ๆ โครงกำรได้รับ
ทรำบ  
- จัดให้มีเครื่องวัดคุณภำพอำกำศ คุณภำพ
เสียง ฝุ่นละออง  
- กำรสร้ำงกองอ ำนวยกำรร่วม 

ฝบอ. 

            

2 จัดจ้ำงหำผู้รับจ้ำง ฝบอ.             

3 ได้ผู้รับจ้ำงด ำเนินโครงกำร ฝบอ.             

4 ตรวจรับงำน ติดตำมผล และตรวจรับงำน ฝบอ.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

 
 

WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  การตั้งกล่องบริจาค 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 รับเอกสำรจำกหน่วยงำน ฝสอ.              

2 ตรวจสอบเอกสำรกำรขอ
อนุญำตเรี่ยไร 

ฝสอ. 
             

3 ประสำนงำนหน่วยงำนที่ขอตั้ง
กล่องเพ่ือนัดวันเวลำกำรตั้ง
กล่อง 

หน่วยงำน 
             

4 ตั้งกล่องบริจำค 
อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
อำคำรรัฐประศำสนภักดี 

ฝสอ. 
หน่วยงำน              

5 ประสำนเก็บเงิน / เก็บกล่อง ฝสอ. 
หน่วยงำน              

 

หมำยเหตุ : กำรรับเอกสำรจำกหน่วยงำนตั้งกล่องบริจำคขึ้นอยู่กับหน่วยงำนนั้นๆ จะมีหนังสือมีช่วงเวลำใด                
เมื่อได้รับหนังสือแล้วจะด ำเนินกำรตำมขั้นตอนข้ำงต้น 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  การเบิก และคืนเงินทดรองจ่าย 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นางสาวอรธีรา คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นางสาวณกานต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ขอนุมัติเบิกเงิน กจ. ฝสอ.              

2 เสนอเอกสำรลงนำม 
- รองกรรมกำรผู้จัดกำร  

ฝสอ. 
             

3 ส่งเอกสำรเบิกเงินพร้อมหนังสือ
อนุมัติ 

ฝบช. 
             

4 รับเงิน  ฝกง.              

5 รวบรวมเอกสำร (ใบเสร็จ) ฝสอ.              

6 ท ำเอกสำรคืนเงินทดรองจ่ำย  
(ใบเสร็จ+ใบส ำคัญคู่จ่ำย+ใบรับ
เงิน) 

ฝสอ. 
             

7 เสนอเอกสำรคืนเงินทดรองจ่ำยให้
รองกรรมกำรผู้จัดกำรลงนำม 

ฝสอ. 
             

8 คืนเงินทดรองจ่ำย พร้อมเอกสำร
ใบเบิกเงินทดรองจ่ำยให้ฝ่ำย
กำรเงิน 

ฝกง. 

             

 
 หมำยเหตุ : กำรเบิกและคืนเงินทดลองจ่ำยในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนซึ่งแต่ละ 
          กิจกรรมจะด ำเนินกำรในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรเบิก-คืนเงินทดลองจ่ำยจึงครอบคลุมทั้งปี 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  การเบิกเงินสดย่อย 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ซื้อสินค้ำ/บริกำรขอเอกสำร
ใบเสร็จรับเงิน 

ฝสอ. 
             

2 ท ำเอกสำรขอควำมเห็นชอบ  
ให้ ผอ. ลงนำม พร้อมแนบ
เอกสำร (ใบเสร็จ+รูปถ่ำย) 

ฝสอ. 
             

3 น ำส่ง หรือ 
น ำเข้ำระบบ I-Process หรือ  
น ำเข้ำระบบ e-saraban 
พร้อมเอกสำรทั้งหมด 

ฝสอ. 
 

             

4 ติดตำมเอกสำรในระบบ  ฝสอ.              

5 ส่งเอกสำรตัวจริง ฝจซ.              

6 รอรับเงิน  
กรณีจ่ำยเงินไปก่อนแล้ว 

ฝกง. 
              

7 น ำเงินที่ได้ไปจ่ำยร้ำนค้ำ  
กรณียังไม่จ่ำยเงิน 

ฝสอ. 
ร้ำนค้ำ              

 

หมำยเหตุ : กำรเบิกเงินสดในแต่ละกิจกรรมเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนซึ่งแต่ละกิจกรรมจะด ำเนินกำรใน
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรเบิกเงินสดจึงครอบคลุมทั้งปี 
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WORK QUEUE SHEET 
งาน/กิจกรรม/โครงการ  กรณีขอใช้งบประมาณ CSR 

ผู้จัดการหลักโครงการ : นำงสำวอรธีรำ คุณพระสุนทร ผู้จัดการรอง : นำงสำวณกำนต์ นวมครุฑ 
 

ลําดับ ขั้นตอนงาน 
ฝ่าย 

 ดําเนินการ 
ปีที่ผ่านมา ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ฝ่ำยที่ต้องกำรใช้งบประมำณ
ท ำขออนุมัติงบประมำณถึง ผอ. 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 

ฝ่ำยต่ำง ๆ  
ฝสอ.              

2 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร แจ้งกลับ  
ให้สำมำรถงบประมำณฝ่ำยได้ 

ฝสอ. 
             

3 ฝ่ำยที่ต้องกำรใช้งบขออนุมัติ
จัดกิจกรรมกับกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

ฝ่ำยต่ำง ๆ 
             

4 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ฝ่ำยต่ำง ๆ              

5 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกับ 
ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร เพ่ือทรำบ 

ฝ่ำยต่ำง ๆ 
             

6 ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร รำยงำนผล 
กับคณะกรรมกำร CSR 

ฝสอ. 
             

 
หมำยเหตุ : กำรขอใช้งบประมำณ CSR  ฝ่ำยงำนที่ขอใช้งบประมำณสำมำรถขอใช้งบประมำณได้ทั้ง
ปีงบประมำณ โดยจะด ำเนินงำนตำมขั้นตอนข้ำงต้น  
 

 
 

 

 

  


