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แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ฉบับนี้ เป็นการรวมแผนแม่บทฯ ปีงบประมาณ 2559 -
2562 และส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนมีความต่อเนื่อง ในระยะเวลาที่สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ ทอท. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
(ฉบับทบทวน) (AOT Strategy House) ซึ่งเนื้อหาในส่วนขยายเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเติมเต็มช่องว่าง (Gap) ที่เกิดจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ปีงบประมาณ 
2559 - 2562  ในช่วงก่อนหน้า 

 
แผนแม่บทฯ ส่วนขยายนี้ ยังคงมุ ่งเน้นในขอบเขตของการสนับสนุนและส่งเสริม (Encourage) 

หน่วยงานที ่มีความรับผิดชอบโดยตรงต่อกระบวนการสร้างความยั ่งยืนขององค์กรธุรกิจ (Corporate 
Sustainability) ที่ต้องอาศัยการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งแต่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร (Commitment : High 
Purpose) ถ่ายทอดลงมาตามโครงสร้างการดำเนินงาน (Organization’s Structure) ทั่วทุกสายงาน เช่น 
ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk 
Management) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การพัฒนาบุคลากร (Human 
Resource Development) และการสื ่อสารองค์กร (Corporate Communication) ซึ ่งต ้องอาศัยการมี   
ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ  ในส่วนของกิจกรรมทางสังคมเพื่อการสร้างเอกลักษณ์ที่ยั ่งยืน (Social 
Initiatives for Sustainable Branding) ยังคงมีความพยายามที่จะมุ่งไปสู่การสร้างกิจกรรมที่เป็นสัญลักษณ์
ทั้งในระดับองค์กร (Signature) และระดับท่าอากาศยาน (Positioning) โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบ
กิจกรรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมท่ีคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนแม่บทฯ ส่วนขยายฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของแผนวิสาหกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย  

 
 
       กันยายน  2562 
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1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม และ

เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับประเทศ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2522  
เพื่อบริหารกิจการท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ  ทอท. ได้แปลงสภาพ
เป็นบริษัทภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลชื่อ "บริษัท  ท่าอากาศ
ยานไทย จำกัด (มหาชน)" ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้นร้อยละ 
70 
 

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ ทอท.  เป็นหนึ่งในบริษัท        
จดทะเบียน (Listed Company) ที่ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ ่งมั่นพัฒนา
ตลาดทุนไทยให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเติบโตเชิงปริมาณและคุณภาพไปพร้อมกับ
การสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม  ทอท. จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน              
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้เป็นเวลา  5  ปี  (5-Year Sustainable Development Roadmap : SD Roadmap)  
ตั้งแต่ปงีบประมาณ 2558  โดยมีเป้าหมายการเป็น Smartest Airport ในปี 2562  ต่อมาโครงการการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ได้ชะลอการดำเนินงานไปในปีงบประมาณ 2559  เนื่องจากมีการปรับแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) เป็นแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Master Plan : SD 
Master Plan) เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ทำให้ SD Roadmap      
มีการปรับใหม่ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2558 
Recognition 

2559 
SD Master Plan 

2560 
Evolution 

2561 
Roll Out 

2562 
Transformation 

2566 
Smartest 
Airport 

Recognition 
การสร้างความตระหนกัรู้แก่ผู้บริหารทั่วทั้งองค์กร เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอ่สังคมของธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Evolution 
การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวิวัฒนาการ จากการทดลองนำแนวคิดและหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจและการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน และแผนแม่บทเข้าสูก่ารปฏิบัติ โดยหน่วยงานนำร่อง (Pilot Department) 
Roll Out 
การนำแผนแมบ่ทไปปฏิบัติทัว่ทั้งองค์กร จากการขยายผลการทดลองปฏบิัติกับหน่วยงานนำร่อง และประเมินผลเพื่อออกแบบการบริหารจัดการ
ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Transformation 
การสร้างการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรผ่านการบริหารจัดการที่เป็นปจัจัยสำเร็จของการสร้างความยั่งยืน  
Smartest Airport 
การเป็นสนามบินที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภยั และสร้างรายได้อย่างสมดุล 



แผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ ทอท. (ส่วนขยาย) ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

 

2 
 

แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Master Plan : SD Master Plan) 
ที่จัดทำข้ึนในปีงบประมาณ 2559 มีกำหนดระยะเวลาครอบคลุมการดำเนินงาน ระหว่าง ปีงบประมาณ 2559 
- 2562 (4 ปี) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติ (Action Plan) ตามแนวคิด (Theme) 
“การเป็นสนามบินที ่เป็นพลเมืองที ่ดีของสังคมและเป็นเพื ่อนบ้านที่ดีของชุมชน ” – “Corporate 
Citizenship Airport ” ซึ่งหมายถึง เป็นสนามบินที่ชุมชนและสังคมยอมรับและต้องการมีส่วนร่วม ด้วยการ
เป็นสนามบินที่สร้างคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ   
เพื่อสนับสนุนให้ ทอท. สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “AOT Operates the World’s Smartest Airport” แผน
แม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือ (ร่วมกับ AOT Strategy House ชุดความรู้การ
พัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท. และแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเดิม) ของกระบวนการพัฒนาความยั่งยืน
AOT( Sustainability Development Process) ของ ทอท. 
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 อย่างไรก็ตาม SD Master Plan จะต้องสนับสนุนให้ ทอท. บรรลุวิสัยทัศน์ ทอท.เป็นผู้ดำเนินการ
และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT Operates the World’s Smartest Airport) ด้วยการ
มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสร้างรายได้อย่างสมดุล   ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของแผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House)  
 

 
 
 แต่เนื่องด้วยแผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House) ฉบับปัจจุบัน มีระยะเวลาการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2560 - 2564  ดังนั้น จึงต้องมีการปรับแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ให้มี
ระยะเวลาที่สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้มีระยะเวลาส่วนขยายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 - 2566 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี  โดยแผนที่การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Roadmap) ได้รับการปรับตามภาพ
ด้านล่างนี้ เพ่ือให้มีระยะเวลาที่สอดคล้องกันด้วย  
 
 
 
 
 
                                                                                                            ส่วนขยาย 
หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ปีงบประมาณ 2563 - 2564 จึงไม่มาสามรถ 
               ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้

 

2565 
2566 
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แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ ทอท. ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566 ได้รับการ
กำหนดขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

  
1. AOT Strategy House : การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในแผนวิสาหกิจ ทอท. ปีงบประมาณ 2560 - 2565  
2. SWOT Analysis : ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติตาม

แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559 - 2562 
 3. ESG Risk Management : การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่จำเป็นต้องดำเนินการ
ในอนาคต 
 
 ทั ้งนี ้ส ่วนขยายจะสรุปในรูปแบบของ “แผนงาน” (Work Plan) ที่ตอบสนองต่อประเด็นการ
วิเคราะห์ 3 ปัจจัยหลักข้างต้น และจะดำเนินการภายใต้กรอบ 3  ยุทธศาสตร์เดิมของแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ดังนี้ 
 

 
 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) 

กลยุทธ์ที่ 1.1  การบูรณาการมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ 
กระบวนการจัดการคุณภาพขององค์กร (SD Integration) 

กลยุทธ์ที่ 1.2  กรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Framework) 
กลยุทธ์ที่ 1.3  การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร (Sustainable 

Performance Management) 
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กลยุทธ์ที่ 1.4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพ่ือการพัฒนา
ที่ยัง่ยืน 
 กลยุทธ์ที่ 1.5  การจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (SD Report) 

ส่วนขยาย 
แผนงานที่ 1.1 การส่งเสริมการกำหนดความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) ของ 

Airport Strategic Positioning พร้อมทั้งทบทวนการวัดผล (Measurement) ของการบรรลุคุณค่า
นั้น 

แผนงานที่  1.2  การส่งเสริมให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับ
องค์กร โดยมีการบูรณาการแนวคิดและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Concept and ESG Risk) 
เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) ในการดำเนินการ 

แผนงานที่ 1.3  การสนับสนุนให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเพิ่มการควบคุมและติดตามผล
การดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการพัฒนาและรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ในกระบวนการ
ดำเนินงาน 

แผนงานที่ 1.4  การส่งเสริมให้มีการกำหนดความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) 
และการวัดผล (Measurement) ของวิสัยทัศน์องค์กร รวมถึงส่งเสริมให้นำไปสู่การปฏิบัติ 
ในกระบวนการทำงานหลัก (Key Work Process) ของหนว่ยงาน 
 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Process) 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation) 
กลยุทธ์ที่ 2.3 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Communication) 
กลยุทธ์ที่ 2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Network) 
ส่วนขยาย 
แผนงานที ่  2.1  การส ่งเสร ิมให ้ม ีการกำหนดกระบวนการเชื ่อมโยงผ ู ้ม ีส ่วนได้เสีย 

(Stakeholder Engagement Process) ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน การบ่งชี้ความเสี่ยงที่ไม่
เชื่อมโยงฯ (Disengagement Risk) และการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล (Synchronize) ที่ได้จากการ
เชื่อมโยงแต่ละส่วนงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร 
และระดับหน่วยงานต่อไป 

แผนงานที ่ 2.2  การจัดโครงการพัฒนาทักษะผู ้นำการเปลี ่ยนแปลง (Change Agent) 
ส่งเสริมให้ผู้นำสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั่วทั้ ง
องค์กร 
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Initiatives) 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การสร้างเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Brand) 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การประเมินผลโครงการในรูปแบบผลตอบแทนทางสังคม (Social Return 

on Investment) 
ส่วนขยาย 
แผนงานที่ 3.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ Airport 

Strategic Positioning เพื ่อนำมาออกแบบกิจกรรมทางสังคมเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนของแต่ละ       
ท่าอากาศยาน 

แผนงานที่ 3.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของกิจกรรม 
“CSR Signature” เพื่อนำมาออกแบบกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. 

แผนงานที่ 3.3  การจัดโครงการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม 
(SROI) ของโครงการ แก่หน่วยงานของสำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ดำเนินกจิกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. วัตถปุระสงค์ (Objectives) 
 

1. เพื่อให้มีแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ ทอท.  ที่มีระยะเวลาที่สอดคล้องและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนของแผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House) 
ปีงบประมาณ 2560 - 2565 

 
2. เพื่อให้มีกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ต่อเนื่องจากการปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการพัฒนา      

ที่ยั่งยืนของ ทอท. ปีงบประมาณ 2559 - 2562 และสามารถเติมเต็มช่องว่าง (Gap) ที่เกิดจากการดำเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ ในช่วงแรก 

 
3. เพื่อรักษาไว้ซึ่งสถานภาพการเป็นสมาชิก DJSI และยกระดับการพัฒนาการเป็นสมาชิกในระดับ   

ที่สูงขึ้นต่อไป  
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3. นโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน  
(AOT Sustainable Development Policy) 
 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
ด้วยการสร้างความเชื ่อมั ่นต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นเลิศ         
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม ของผู้ให้บริการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร    
มีค่านิยมหลักที่ยึดมั่น หล่อหลอมร่วมกันด้วยหัวใจของความรับผิดชอบ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่มีความยั่งยืน ตลอดจนมีการพัฒนานวัตกรรมการบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน  ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน หลักการ และแนวทางที่ได้รับการยอมรับทั้ งในระดับสากลและระดับประเทศ (National and 
International Recognized Standards) เพื่อส่งมอบคุณค่า นำพาให้ ทอท. และสังคม สิ่งแวดล้อม เติบโต
ร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีแนวนโยบายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติเดียวกับ
มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนี้  
 

ด้านการกำกับกิจการที่ดี 
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการและให้ความสำคัญกับการเป็นองค์กรที่ดี ตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการบริหาร
จัดการด้วยการรักษาสมดุลทั้ง ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม และรวมถึงผลประโยชน์แก่ผู ้มี        
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการดำเนินธุรกิจของ ทอท. เพ่ือสร้างคุณค่าของการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการค้าเสรี หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมแนวทางการดำเนินธุรกิจ      
ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 

 
สิทธิมนุษยชนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงาน หรือ พนักงาน 

หรือ บุคลากร อย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย          
ในสถานที่ทำงานด้วยความเหมาะสม โดยยึดมั่นที่จะปรับปรุงตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะเป็นแรง
ขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ทอท. 
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ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและนวัตกรรม 
มุ ่งมั ่นดำเนินธุรกิจ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาเทค โนโลยี               

ในการดำเนินงาน เพ่ือลดผลกระทบเชิงลบใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมพัฒนาคุณภาพการดำเนินกิจการท่าอากาศยานให้ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริโภค 

 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่

สายใยการดำเนินงาน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ส่งมอบคุณค่าร ่วมกันระหว ่าง ทอท. กับชุมชน                
โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง อาชีวอนามัย ความปลอดภัย เพ่ือให้ชุมชน
และสังคมเติบโตอย่างมคีวามสุขไปพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตของธุรกิจท่าอากาศยาน 

 
แนวทางการเปิดเผยข้อมูล 
มีการเปิดเผยข้อมูล พันธสัญญา มาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งผลการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ      

ต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของสาธารณชน นำมาซ่ึงความเชื่อถือและเชื่อม่ันต่อ ทอท.  
 
ทั้งนี้ผู ้บริหาร และพนักงาน ทอท. ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

นโยบายดังกล่าว เพื่อให้ ทอท. เป็นองค์กรที่ดีและมีการเติบโตอย่างยั่ งยืนและยืนหยัดอยู่คู่กับสังคมและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศชาติสืบต่อไป 
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4. แผนที่การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap) 
 

ทอท. กำหนดแผนที่การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเดิมเป็นระยะเวลา 5 ปี และกำหนด     
ส่วนขยายเพ่ิมข้ึน 2 ปี มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 

ปี แนวปฏิบัติ กิจกรรมหลัก ผลลัพธ์ 
2558 Recognition 1. การแบ่งปันความรู ้

2. การสร้างชุดความรู ้
3. รายงานความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 

ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ความยั่งยืนของธุรกิจท่าอากาศยาน 

2560 Evolution 1. การบริหารจัดการความยั่งยืน 
2. การเช่ือมโยงผูม้ีส่วนได้เสีย 
3. การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
4. รายงานความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 

การเรยีนรู้โดยหน่วยงานนำร่อง 
 

2561 Roll-Out 1. การดำเนินงานตามแนวทาง 
ความยั่งยืนพร้อมกันทุกหน่วยงาน 
2. การวัด วิเคราะห์ และการประเมินผล 
3. รายงานความยั่งยืนตามแนวทาง GRI 

การบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ตามวิธีการที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 

2562 Transformation 1. การมุ่งเปลี่ยนแปลงที่ระบบการบริหาร
จัดการคณุภาพ 
2. การส่งเสริม (Facilitate) การพฒันาตนเอง 
3. การขยายคณุค่าของกิจกรรม 

กลไกท่ีเหมาะสมเพื่อสร้าง 
การเปลีย่นแปลง 
 

2565 Corporate 
Citizenship 

Airport 

1. การดูแลปกป้องชุมชนโดยรอบ 
2. การเสรมิสร้างความสามารถในการกำหนด
กิจกรรมเพื่อสังคม 

ท่าอากาศยานท่ีเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมและเป็นเพื่อนบ้านท่ีดีของชุมชน 

2566 Smartest Airport การส่งมอบคณุค่าดา้นความยั่งยืนของธุรกิจ
ท่าอากาศยาน 

ท่าอากาศยานท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน 

หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั COVID-19 ปีงบประมาณ 2563 - 2564 จึงไม่มาสามรถ 
               ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได ้
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5. โครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Governance Structure) 
 
 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
 

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
 

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ประจำท่าอากาศยาน) 
 

  
ทอท. กำหนดให้มีคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื ่อพัฒนาสู ่ความยั ่งยืน และ

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ประจำท่าอากาศยาน) ภายใต้การกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล เป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความย่ังยืนของ ทอท. 
1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความ 

ยั่งยืน โดยให้สอดคล้องกับแนวทางของมาตรฐานสากล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ (SEPA) แผนวิสาหกิจ ทอท. ปีงบประมาณ 2560 - 2565 
(AOT Strategy House) และแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. พร้อมทั้งพิจารณาการใช้
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

2) กำกับดูแลให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของ ทอท. 

3) กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน และสาธารณชนได้รับทราบ
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ของ ทอท. 

4) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นระยะ 
 

หมายเหตุ :  คำสั่ง ทอท. ที่ 1628/2558 
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2. คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ประจำท่าอากาศยาน) 
1) จัดทำและดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้าง

คุณค่าร่วมระหว่างชุมชน สังคม และ ทอท. ใน 3 มิติของการพัฒนาที่ยั่ งยืน (เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม) 

2) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือพัฒนา 

สู่ความยั่งยืนของ ทอท. 
 

หมายเหตุ :  คำสั่ง ทอท. ที่ 189/2559 
                คำสั่ง ทอท. ท่ี 2373 – 2376/2562 

                          และ   คำสั่ง ทอท. ที ่1256 – 1257/2561 
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6. การแปลความหมายค่านิยมขององค์กรสู่พันธสัญญาด้านความยั่งยืน (SD Values) 
 

 
 

ค่านิยมองค์กร พันธสัญญาด้านความย่ังยืน 

Service Minded: ให้ใจ 
ให้บริหารที่เหนือความคาดหมาย 

จิตสำนึกในการให้บริการ : การให้บริการด้วยความ
เข้าใจในความหมายของการให้บริการ 

Safety & Security: มั่นใจ 
เป็นเลิศด้วยมาตรฐานความปลอดภัย 

ความปลอดภัยและการร ักษาความปลอดภัย : 
การคำนึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน 

Teamwork: รวมใจ 
รวมพลังให้เกียรติทุกความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมและการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและ
หน่วยงานภายนอก : สร้างความสามัคคี ทำงานเป็น
ทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่า
เป้าหมายส่วนตัว สร้างกระบวนการสื ่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ 

Innovation: เปิดใจ 
พัฒนาไม่หยุดยั้ง 

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่
กับความคิดริเริ ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

Integrity: ภูมิใจ 
ยึดม่ันในผลประโยชน์ขององค์กร 

 
 

ความโปร ่งใสและสำน ึกในความร ับผ ิดชอบ : 
การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
สำนึกในความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า  
ต่อสังคม และประเทศชาติ 

 

  

     ทอท. ได ้กำหนดค ่าน ิยมหล ัก  “5 ใจ” 
ขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะทําให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร มีวีถีทาง
และพฤติกรรมที่ดี อันเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งค่านิยมหลักเหล่านี้ สามารถ
แปลความหมายไปสู่พันธสัญญาด้านความยั่งยืน 
(SD Values) ดังนี้ 
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7. ภาพรวมของแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ 2559 - 2562  
สู่แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566 
(From Primary SD Master Plan to Extended SD Master Plan) 
 

ทอท. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวความคิด (Theme) 
“การเป็นสนามบินที ่เป็นพลเมืองที ่ดีของสังคมและเป็นเพื ่อนบ้านที ่ดี ของชุมชน ” – “Corporate 
Citizenship Airport ” ซึ่งหมายถึง เป็นสนามบินที่ชุมชนและสังคมยอมรับและต้องการมีส่วนร่วม ด้วยการ
เป็นสนามบินที่สร้างคุณค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “AOT Operates the World’s Smartest Airports” และการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ในอนาคต 
 

ยุทธศาสตร์ที ่กำหนดในแผนแม่บทฯ ฉบับตั ้งต้น ปีงบประมาณ 2559 - 2562 มุ่งเน้นให้เกิดผล       
ในเชิงปฏิบัติการและเชิงกลยุทธ์ (Operational and Strategic Impacts) ซึ ่งจะต้องได้ร ับการแปลไปสู่
ความหมายที่สามารถรับรู ้ เข้าใจ และเป็นกิจกรรม (Activities) ที่ทุกคนในองค์กรสามารถปฏิบัติในงาน
ประจำวัน (Day-to-Day Jobs) ของพนักงานทุกระดับ เป็นกระบวนการที ่ดำเน ินการอย่างต่อเน ื ่อง 
(Continual Process) ขับเคลื ่อนให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงผ่านภาวะผู ้นำที ่ม ีประสิทธิภาพ (Efficient 
Leadership) และมีระบบการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแผนแม่บทฯ      
ฉบับตั้งตน้ได้รับการกำหนดขึ้นตามองค์ประกอบของการพัฒนา “องค์กรที่ยั่งยืน” ได้แก่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainability Initiatives) 
 

 ซึ่งเดิมแผนแม่บทฯ แต่ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย โดยแผนแม่บทฯ ส่วนขยายจะยังคง
กรอบยุทธศาสตร์เดิมไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์จะได้รับการกำหนดเป็น “แผนงาน” เนื่องจากเป็นการดำเนินงาน
ต่อเนื่องเพื่อเติมเต็มช่องว่าง (Gap)  ที่ได้รับการวิเคราะห์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผ่านเครื่องมือการ
วิเคราะห์ดังนี้  
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  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

(SWOT Analysis) ของการให้
คำปรึกษา และการดำเนินงานตาม

แผนแม่บทฯ ปีงบประมาณ  
2559 - 2562 

แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. 
ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความย่ังยืน 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน  

ของแผนวิสาหกิจ ทอท.  
ปี 2560 - 2565 

แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. 
ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการความย่ังยืน 

 
● แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 

 
● แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
● แผนงาน 

 

การบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(ESG Risk Management) 
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8. ปัจจัยในการจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ส่วนขยาย  
ปีงบประมาณ 2563 - 2566  (Key Factors for Designing Extended SD Master Plan) 
  
 การกำหนดแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566    
ใช้ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือ เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 

1) การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามที่ระบุไว้ใน   
แผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning 

กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อยที่ 2 

ร้อยละของความสามารถในการคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม (SROI) 
ของโครงการ 

2563 2564 2566 
2 โครงการ 3 โครงการ ดำเนินการครบ 

ทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 
 
คำอธิบายตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์เพื่อวัดร้อยละความสำเร็จของความสามารถในการคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม 

(SROI) ของโครงการ 
อัตราการตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) หมายถึง การนำผลลัพธ์ด้าน

ส ังคม (Social Impact) ในด้านต่าง ๆ ที่ ได ้กำเน ินการ มาคำนวณหา “มูลค่า (Monetized Value)”          
เป็นตัวเงิน และเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อดูว่าสามารถ
สร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป 

 
สัดส่วน 
มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยการลงทุน 
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สูตรการคำนวณ* 
 

SROI   = มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ทางสังคมทั้งหมด 
                  มูลค่าปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมด 
*ที่มา : การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment : SROI) กรณีศึกษาของ สสส. 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 5  ค่าข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด 100%  (ครบ 7 โครงการ) 
ระดับ 4  ค่าข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด  70%  ( 4 โครงการ) 
ระดับ 3  ค่าข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด  40%  ( 3 โครงการ) 
ระดับ 2  ค่าข้อมูลเป็นไปตามที่กำหนด  10%  ( 1 โครงการ) 
ระดับ 1  มีการดำเนินโครงการ แต่ไม่มีการวัดอัตราการตอบแทนทางสังคม 
 

ที่มา : เอกสารทบทวนตัวช้ีวัด (63-65) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 

 
 สรุปประเด็นการตอบสนองตัวชี้วัด คือ ความสามารถในการคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม 
(SROI) ของโครงการ โดยมีเกณฑ์คะแนนสูงสุด คือ การดำเนินการได้ครบ 7 โครงการ  
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2) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านความยั ่งยืนของ ทอท. (SWOT 
Analysis) ปีงบประมาณ 2559 - 2562 

 
 จากการดำเนินการให้คำปรึกษาตามแผนแม่บทฯ ในปีงบประมาณ 2560 ระยะที่ 2 Evolution  
ปีงบประมาณ 2561 ระยะที่ 3 Roll Out และ ปีงบประมาณ 2562 ระยะที่ 4 Transformation สามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการให้คำปรึกษา และการตอบสนองต่อการปฏิบัติตามแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตามตัวแบบ SWOT Analysis ได้ดังนี ้
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Context) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

    คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผู้บริหารระดับสูง
ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในส่วนของ
การสร้างการยอมรับทางสังคมในการดำเนินธุรกิจ 
(Social License to Operate) โดยมุ่งเน้น 
การดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

    คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผู้บริหารระดับสูง
ให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนด้านการ
บริหารและการดำเนินธุรกิจ (Business 
Management and Operations)  
(ยทุธศาสตร์ที่ 1 และ 2) ไม่เพียงพอ 
  

    สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง  
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) โดยเฉพาะ 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่สามารถคิดอัตรา 
การตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการได้เอง 
(ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อยที่ 2) 

     ทอท.ยังไม่มีการสื่อสารความหมายในเชิงคุณค่า 
(Value Definition) และปัจจัยความสำเร็จ (Key 
Success Factor) ของวิสัยทัศน์องค์กร (AOT 
Operates World’s Smartest Airport) ที่ชัดเจน 
ทำให้ไม่สามารถปรับไปสู่การปฏิบัติ 
(Deployment) ด้านความยั่งยืนได้ 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Context) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

     ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ระดับองค์กร   
(กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport 
Strategic Positioning ในยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport 
Strategic Positioning) ยังไม่สะท้อนถึงความสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ 

     การดำเนินงานตามกลยุทธ์ในแผนแม่บทด้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน อยู่นอกเหนือขอบเขต 
ความรับผิดชอบของ ฝกส. เช่น การบูรณาการ
หลักการด้านความยั่งยืนกับระบบการจัดการ
คุณภาพองค์กร การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือความยั่งยืน การสื่อสารด้านความ
ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 

    ทอท. ยังไม่มีกระบวนการร่วมเก่ียวกับการ
เชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหลักการสำคัญ 
(Stakeholder Inclusiveness) ของการเป็นองค์กร
ที่ยั่งยืน 

     หน่วยงานนำร่อง (Flagship) ที่ได้รับคำปรึกษา 
ยังไม่ได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปบูรณาการ
กับส่วนงานต่าง ๆ ทำให้ขาดความตระหนักถึง
ความสำคัญด้านความยั่งยืน 

     ทอท. ยังไม่มีการบริหารจัดการให้เกิดบรรยากาศ
และวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนในองค์กร 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Context) 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการ
สร้างความยั่งยืนขององค์กร (Corporate 
Sustainability) ทั้งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ 
(Business Operation Process) และกิจกรรมทาง
สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Community and/or 
Society Development)  

    การเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิด และ
มาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เก่ียวข้อง เช่น Dow 
Jones Sustainability Indices  (DJSI)  SET 
Sustainability Awards  Integrated Report 
ส่งผลต่อการปรับตัว และการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านความยั่งยืนของ ทอท. 

    นักลงทุน (Investor) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External Stakeholders) ในปัจจุบันให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (Operations) ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance) และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management) ด้านความยั่งยืน 
(Environment, Social and Governance : ESG) 
มากขึ้น 
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3) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk Management) 
 
 ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risks) หมายถึง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม (Environmental) 
ความเสี่ยงทางสังคม (Social) และความเสี่ยงทางการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ขององค์กร ซึ่งองค์กร
ที่มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงเหล่านี้ควบคู่กับความเสี่ยงทางธุรกิจ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในขณะที่มีการบริหารจัดการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงในเชิงธุรกิจแล้ว  “องค์กรที่ยั่งยืน” จะต้อง
ควบคุมการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน ที่ไม่ขัดแย้งกับ “ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน” ซึ่งอาจสร้างผลกระทบ
ต่อความสามารถในการสร้างผลกำไร การแข่งขัน รวมทั้งความอยู่รอดขององค์กร   

 
 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบาล ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการณ์
ช่วงเวลาที่จะเกิดได้แน่นอน (Timeframe) รวมถึงประเมินผลกระทบในเชิงปริมาณหรือประเมินเป็นตัวเงินได้
ยาก ซึ่งหากไม่มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจทั้งในระยะกลางและ/หรือระยะยาว รวมถึงการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน  

 
(ที่มา : ทำความรู้จักกับการประเมินความเส่ียงด้าน ESG ตามกรอบ COSO ERM 2017, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561) 

  

Corporate Risks 

Business Risks Sustainability Risks 

Strategic Operational 

Financial Compliance 

Environmental Social Governance 
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 ตัวอย่างของความเสี่ยงด้านความย่ังยืน 
 ด้านสิ่งแวดล้อม  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    ผลกระทบจากการใช้พลังงานสิ้นเปลือง (พลังงานจากฟอสซิล) 
 ด้านสังคม  ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 ด้านธรรมาภิบาล  ผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในรายงานความยั่งยืน 
    ผลกระทบจากการคอรร์ัปชัน 
 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และ
ปรับตัวรับความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากความเสี ่ยงเหล่านั้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การบริการที ่คำนึงถึงผู ้สูงอายุ  การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ (พลังงานสะอาด)             
ในกระบวนการผลิตและ/หรือการบริการ การจัดการเรื ่องสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้      
ด้วยบริบทของการลงทุนในปัจจุบัน พบว่า การลงทุนแบบ ESG เป็นหนึ่งในการลงทุนอย่างยั ่งยืนและ            
มีความรับผิดชอบ (Sustainable and Responsible Investing – SRI)  ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่กำลังได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก  แนวโน้มของการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน 
ได้คำนึงถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ ่งสู ่ความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส      
มีจรรยาบรรณในการทำงาน การดูแลพนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน รวมถึงใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม และสังคม  
นักลงทุนรายย่อยเริ่มแสวงหาบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่ดีเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส ผู้บริหารมี
ความน่าเชื ่อถือ ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ตลาดหลักทรัพย์            
แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน โดยจัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI)  หรือ 
รายชื่อหุ้นยั่งยืน ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม          
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and 
Governance หรือ ESG) เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment) 

 
ดังนั้น ภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ควรให้ความสำคัญกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG/Sustainability Risk Management) ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืน (Corporate Sustainability Management) ในด้านอื่น ๆ เช่น การกำหนดโครงสร้างการ
บริหารจัดการด้านความยั่งยืน การกำหนดพันธสัญญาด้านความยั่งยืน  การกำหนดกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 
เพ่ือให้มีโอกาสบรรลุเป้าหมายการเป็น “องค์กรที่ยั่งยืน” ได้มากขึ้น  
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9. สรุปประเด็นสำคัญจากปัจจัยนำเข้า (Input) ทีเ่กี่ยวข้อง ที่ควรพิจารณาดำเนินการ 
เป็นส่วนขยายแผนแม่บทฯ (Topics Concerned for Designing Extended SD Master Plan)  

 
กลุ่มปัจจัยนำเข้า

ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญ 
ขอบเขตการดำเนินงาน

ของ ฝกส. 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใน 
แผนแม่บทฯ  1 2 3 

 √ √ 

1. การบูรณาการแนวคิดและหลักการด้านความ
ยั่งยืนเข้าไปในระบบการนำองค์กร ระบบการ
บริหารความเสี่ยง ระบบการจัดการคุณภาพของ
องค์กร และระบบการติดตามและประเมินผล
องค์กร 

    ดำเนินการเอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การบริหารจัดการ

ความยั่งยืน 
(1.1 SD Integration) 

√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

คำอธิบายปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง  
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านความย่ังยืนของ ทอท. (SWOT  

Analysis) ปีงบประมาณ 2559 - 2562 
 เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน (W)  

    คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนด้าน 
การบริหารและการดำเนินธุรกิจ (Business Management and Operations) ไม่เพียงพอ  
      หน่วยงานที่รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่สามารถคิดอัตรา 
การตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการได้เอง (ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อยที่ 2) 

    ทอท.ยังไม่มีการสื่อสารความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) และปัจจัยความสำเร็จ (Key 
Success Factor) ของว ิส ัยทัศน ์องค์กร (AOT Operates World’s Smartest Airport) ที ่ช ัดเจน ทำให้        
ไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ (Deployment) ด้านความยั่งยืนได้ 

▪ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ระดับองค์กร (กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ Airport 
Strategic Positioning ในยุทธศาสตร์ที ่ 1 Airport Strategic Positioning) ยังไม่สะท้อนถึงความสำเร็จ    
ตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ์ 

▪ การดำเน ินงานตามกลยุทธ์ในแผนแม่บทด้านการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน อย ู ่นอก เหนือขอบเขต            
ความรับผิดชอบของ ฝกส. เช่น การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย การบูรณาการหลักการด้านความยั่งยืนกับ
ระบบการจัดการคุณภาพองค์กร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความยั่งยืน การสื่อสารด้านความ
ยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน  

▪ หน่วยงานนำร่อง (Flagship) ที่ได้รับคำปรึกษายังไม่ได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปบูรณาการ
กับส่วนงานต่าง ๆ ทำให้ขาดความตระหนักถึงความสำคัญด้านความยั่งยืน  
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เพื่อส่งเสริมโอกาส (O) 
    ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมการสร้างความยั ่งย ืนขององค์กร (Corporate 

Sustainability) ทั ้งในส่วนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Operation Process) และกิจกรรม   
ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Community and/or Society Development) 

    นักลงทุน (Investor) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Stakeholders) ในปัจจุบันให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (Operations) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และการบริหารจัดการ  
ความเสี่ยง (Risk Management) ด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance : ESG) มาก
ขึ้น 

 
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม (T) 
▪ การเปลี่ยนแปลงของหลักการ แนวคิด และมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง เช่น Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI)  SET Sustainability Awards และ Integrated Report ส่งผลต่อการปรับตัว 
และการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านความยั่งยืนของ ทอท. 
 

3. ความเสี่ยงด้านความย่ังยืน (ESG Risks) 
 เพ่ือให้เกิดการบ่งชี้  (Identify)  ประเมิน (Assess)  และตอบสนอง (Respond) ต่อความเสี่ยง 
ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ จากการดำเนินธุรกิจ อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
เติบโต ก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มปัจจัยนำเข้า
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญ 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ของ ฝกส. 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใน 
แผนแม่บทฯ  1 2 3 

 √ √ 
2. การกำหนดกระบวนการร่วมของ ทอท. เกี่ยวกับ
การเช่ือมโยงผู้มีส่วนไดเ้สีย 

    ดำเนินการเอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเช่ือมโยงกับ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

(2.1 Engagement 
Process) 

√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

คำอธิบายปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง  
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานดา้นความย่ังยืนของ ทอท. (SWOT  

Analysis) ปีงบประมาณ 2559 - 2562 
 เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน (W)  
 ทอท. ยังไม่มีกระบวนการร่วมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญ 
(Stakeholder Inclusiveness) ของการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน 

 
3. ความเสี่ยงด้านความย่ังยืน (ESG Risks) 

 เพ่ือควบคุมความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่จะเกิดจากการไม่เชื่อมโยง (Disengagement) กับผู้มี     
ส่วนได้เสีย 
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กลุ่มปัจจัยนำเข้า
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญ 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ของ ฝกส. 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใน 
แผนแม่บทฯ  1 2 3 

 √ √ 
3. การส่งเสริมบุคลากรทั่วไปให้ตระหนักถึง
ความสำคญั มีพฤติกรรม และดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรม
ที่ส่งเสรมิความยั่งยืนของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง 

√  ดำเนินการเอง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเช่ือมโยงกับ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

(2.2 Employee 
Participation) 

√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

คำอธิบายปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง  
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานดา้นความย่ังยืนของ ทอท. (SWOT  

Analysis) ปีงบประมาณ 2559-2562 
เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน (W) 
    หน่วยงานนำร่อง (Flagship) ที่ได้รับคำปรึกษายังไม่ได้นำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไปบูรณาการ

กับส่วนงานต่าง ๆ ทำให้ขาดความตระหนักถึงความสำคัญด้านความยั่งยืน 
    ทอท. ยังไม่มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดบรรยากาศและวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนในองค์กร 
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กลุ่มปัจจัยนำเข้า
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญ 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ของ ฝกส. 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใน 
แผนแม่บทฯ  1 2 3 

√ √  

4. กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ที่ส่งเสรมิการเป้าประสงค์และการบรรลตุัวช้ีวัด 
ของ Airport Strategic Positioning ของแต่ละ 
ท่าอากาศยาน 

√  ดำเนินการเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรมเพื่อ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
(3.1 Sustainable 

Brand) 

√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

5. กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ที่ส่งเสรมิเป้าประสงค์และการบรรลุตัวช้ีวัดกิจกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature) ขององค์กร 
ในภาพรวม 

√  ดำเนินการเอง 

√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

คำอธิบายปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง  
1. การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามที่ระบุไว้ใน     

แผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House) 
เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาที่ยั ่งยืนภายใต้ Airport Strategic Positioning (ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 1 
Airport Strategic Positioning) 

 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านความยั ่งยืนของ ทอท. (SWOT 

Analysis) ปีงบประมาณ 2559 - 2562 
เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง (S) 
    คณะกรรมการธรรมาภิบาลและผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนในส่วนของ

การสร้างการยอมรับทางสังคมในการดำเนินธุรกิจ (Social License to Operate) ด้วยการมุ่งเน้นการดำเนิน
กิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

    สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคม       
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (ยุทธศาสตร์ที่ 3) โดยเฉพาะ 
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กลุ่มปัจจัยนำเข้า
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสำคัญ 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ของ ฝกส. 

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใน 
แผนแม่บทฯ  1 2 3 

√ √  

6. กิจกรรมการพัฒนาบคุลากรของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบต่อการดำเนินกจิกรรมทางสังคม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับองค์กรและระดับ
ท่าอากาศยาน ให้มีความสามารถในการคิดอัตรา
การตอบแทนทางสังคมของโครงการ 

√  ดำเนินการเอง ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

(3.2 SROI) 
√  ส่งเสริมให้หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบดำเนินการ 

คำอธิบายปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้อง   
 

1. การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนตามที่ระบุไว้ใน     
แผนวิสาหกิจ ทอท. (AOT Strategy House) 
 เพื่อตอบสนองตัวช้ีวัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อยที่ 2  ร้อยละความสำเร็จของความสามารถในการคิดอัตราการตอบแทน   
ทางสังคม (SROI) ของโครงการ 

 
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมการดำเนินงานด้านความยั ่งยืนของ ทอท. (SWOT 

Analysis) ปีงบประมาณ 2559 - 2562 
เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน (W) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนยังไม่สามารถคิดอัตราการตอบ

แทนทางสังคม (SROI) ของโครงการได้เอง 
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อ้างถ ึงสร ุปประเด ็นสำคัญจากปัจจ ัยนำเข ้า ( Input) ที ่ เก ี ่ยวข ้อง ควรพิจารณาดำเน ินการ               
เป็นส่วนขยายแผนแม่บทฯ ได้แก่ 

 
1. การบูรณาการแนวคิดและหลักการด้านความยั ่งยืนเข้าไปในระบบการนำองค์กร ระบบ       

การบริหารความเสี่ยง ระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร และระบบการติดตามและประเมินผลองค์กร 
ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 
2. การกำหนดกระบวนการร่วมของ ทอท. เกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 

 3. การส่งเสริมบุคลากรทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญ มีพฤติกรรม และดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรม   
ที่ส่งเสริมความย่ังยืนของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง 

ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ดำเนินการเอง และ ส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการ 

4. กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งเสริมการเป้าประสงค์และการบรรลุตัวชี้วัดของ 
Airport Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน 

ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ดำเนินการเอง 
5. กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ส่งเสริมเป้าประสงค์และการบรรลุตัวชี้วัดกิจกรรม  

ที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature) ขององค์กรในภาพรวม 
ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ดำเนินการเอง 
6. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กร และระดับท่าอากาศยาน ให้มีความสามารถในการคิดอัตราการตอบแทน
ทางสังคม (SROI) ของโครงการ 

ประเภทขอบเขตการดำเนินงานของ ฝกส. : ดำเนินการเอง 
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10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนงานส่วนขยาย 
(SD Strategy and Extended Work Plan) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) 
เป้าหมาย 

สนามบินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน 
(The Airport with Excellence in Sustainability Management) 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้ ทอท. มีการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สามารถรักษาสถานะความเป็นสมาชิกของ DJSI 
2. เพ่ือให้ ทอท. มีระบบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับระบบการพัฒนาคุณภาพขององค์กร 
3. เพ่ือให้ ทอท. สามารถบูรณาการแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความยั่งยืน กำหนดให้มีกลยุทธ์ย่อยดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1   การบูรณาการมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับกระบวน 
การจัดการคุณภาพขององค์กร (SD Integration) 

 
หลักการ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SD) คือ การรับผิดชอบต่อ

ผลกระทบ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน (Operation) ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ดังนั ้นในกระบวนการจัดการคุณภาพขององค์กร จึงควรมีการปฏิบัต ิท ี ่สอดคล้องกับมาตรฐานและ  
แนวปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในกระบวนการจัดการคุณภาพแต่ละขั้นตอนขององค์กรให้มีความ

สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 
 

  



แผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ ทอท. (ส่วนขยาย) ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

 

32 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. ศึกษาและทบทวนแนวคิดและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้ 
 

มาตรฐาน หลักการ แนวคิด คำอธิบาย วัตถุประสงค์ 
1.1 United Nations’ Sustainable 
Development Goals (SDGs) 

เป้าหมาย 17 ประการ เพื่อขจัดความ
ย า ก จ น  ( End Poverty)  ป ก ป ้ อ ง
ส ิ ่ งแวดล ้อม (Protect the Planet) 
และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับทุกคน 
(Ensure Prosperity for All)  

เพื่อศึกษาประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 Dow Jones Sustainability 
Index 

ดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิผล
การดำเนินธ ุรก ิจตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั ่งยืนของบริษัทชั ้นนำ
ระดับโลก ซึ่งกองทุนต่าง ๆ จากท่ัวโลก
ใช้เป็นเกณฑ์ในการลงทุน 

เพื่อศึกษาประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และแนวปฏิบัติของแต่ละประเด็น 

1.3 แนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ
ต ่ อส ั ง คมของตลาดหล ั กทร ั พย์         
แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ 
ตลท.ส่งเสริมให้บริษ ัทจดทะเบียน 
( Listed Company)  ป ฏ ิ บ ั ต ิ  เ พื่ อ
ตอบสนองต่อนักลงทุนและกองทุนที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Socially 
Responsible Investment) 

เพื่อศึกษาประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และแนวปฏิบัติของแต่ละประเด็น 

1.4 ISO 26000 มาตรฐานสากลที่นำเสนอแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดขึ้นกับองค์กร  ที่สามารถใช้กับ
องค์กรทุกประเภท ทั ้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั ้งองค์กรในประเทศที่
พัฒนาแล้ว และประเทศที่กำลังพัฒนา 
และในเศรษฐกิจรูปแบบต่าง ๆ   

เพื่อศึกษาประเด็นความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
และแนวปฏิบัติของแต่ละประเด็น 

1.5 Global Reporting Initiatives 
(GRI) 

กรอบการจัดทำรายงานความยั่งยืน ซึ่ง
ครอบคลุมการวัดประเมินผลเรื่องการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงผู้มีสว่น
ได้เสีย ความโปร่งใส และการยอมรับ
การตรวจสอบ 

1. เพื่อศึกษาประเด็นความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2. เพื ่อศึกษามาตรฐานการรายงาน
ความยั่งยืน 
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มาตรฐาน หลักการ แนวคิด คำอธิบาย วัตถุประสงค์ 
1.6 International Integrated 
Reporting Council 

มาตรฐานการรายงานที่บูรณาการ
ความสามารถทางการเงิน (Financial 
Performance) กับสังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาล (Non-Financial 
Performance) เข้าด้วยกัน 
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ด้านที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างยั่งยนื 

เพื่อศึกษามาตรฐานการรายงานความ
ยั่งยืน 

1.7 Sustainable Development แนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ที่เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลงวิถี
การดำเนินชีวติที่ฟุ่มเฟือย 
เปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาให้เป็นการ
พัฒนาท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และ
คำนึงถึงข้อจำกัดของทรัพยากร 
ธรรมชาติ  โดยกำหนดเป้าหมาย
ความสำเร็จและคณุค่าขององค์กร  
3  ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดำเนินกิจการ
ด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

เพือ่ศึกษาหลักการด้านการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืนและแนวปฏิบัติของแต่ละมิติ
ของความยั่งยืน 

1.8 Creating Shared Values แนวคิด CSR  ในเชิงของการสร้างหรือ
แบ่งปันคุณค่าระหว่างกัน ม ุ ่งเน้น
นโยบายและการปฏิบัติขององค์กร 
ที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ขององค ์กร เอง  ในขณะเด ี ยวกัน
สามารถสร ้างความก้าวหน้าให ้กับ
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่องค์กร
ประกอบกิจการอยู่   

เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติ 
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.9 Corporate Citizenship แนวคิด CSR มองว่าองค์กรธุรกิจ 
เป็นพลเมืองของสังคมเช่นกัน  ดังนั้น
ธุรกิจจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง 
มีจริยธรรม สร้างสมดุลในผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม  
และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม 

เพื่อศึกษาหลักการและแนวปฏิบัติ 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2. ศึกษาและทบทวนวิธีการปฏิบัติและประเด็นมุ่งเน้นของท่าอากาศยานชั้นนำที่มีผลการปฏิบัติที่ด ี

ด้านความยั่งยืน 
 2.1 ท่าอากาศยานชั้นนำที่ได้รับรางวัลในระดับสากล (Skytrax, ASQ) 
 2.2 ท่าอากาศยานที่เป็นสมาชิกของ DJSI 
 2.3 ท่าอากาศยานอื่นที่น่าสนใจ 
 
3. ตรวจสอบกระบวนการจัดการคุณภาพขององค์กร (Self-Assessment) เพ่ือระบุการปฏิบัติ 

ในแต่ละกระบวนการ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดท่ีได้ทำการศึกษาข้างต้น  
(Gap Identification) 

 
4. บูรณาการมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดที่ศึกษา กับ กระบวนการจัดการคุณภาพขององค์กร 

สำหรับหมวดที่ไม่สอดคล้อง (Gap Closing) โดยการปรับแนวปฏิบัติ เพ่ิมการปฏิบัติ หรือลดการปฏิบัติเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดท่ีศึกษาไว้ข้างต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 ทั ้งนี ้โดยการระบุกระบวนการจัดการคุณภาพขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้องในแต่ละกระบวนการนั้น  เพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบในการระบุการปฏิบัติที ่ไม่สอดคล้อง      
พร้อมทั้งดำเนินการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ และแนวคิดต่อไป 

มาตรฐาน หลักการ แนวคิด คำอธิบาย วัตถุประสงค์ 
1.10 AA 1000 Stakeholder 
Engagement Standard  
(AA 1000 SES) 

มาตรฐานการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย
ของ Accountability  ที ่ใช้หลักการ
ของ PDCA ในการสร้างกระบวนการ
และระบบการบริหารการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อศึกษากระบวนการการเชื่อมโยง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

UN SDGs 
DJSI 
SET 

ISO 26000 
GRI 
IIRC 

Sustainable 
Development 

Creating Shared Value 
Corporate Citizenship 

AA 1000 SE 

AOT 
Quality 

Management 
Process 

AOT  
SD Management 
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ดัชนี/เป้าหมาย 
1. มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในกระบวนการจัดการคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ 

และแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกกระบวนการ ภายในปี 2566 
2. ระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานแต่ละระดับในกระบวนการปรับเปลี่ยน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

▪ พนักงานบริหารระดับสูง  มีส่วนร่วมในการรับนโยบายไปมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติ และถ่ายทอดหลักการ/กระบวนการในการดำเนินการ   

▪ พนักงานบริหารระดับกลาง-ต้น  มีส่วนร่วมในการรับหลักการ/กระบวนการ 

มาดำเนินการให้ความคิดเห็น และนำการปฏิบัติ 

▪ พนักงานระดับปฏิบัติการ  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 

หลักการ แนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
พื้นที่ดำเนินงาน  
สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. การเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลใน 3 มิติ ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 2. การลดผลกระทบในเชิงลบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3. การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
 4. ระดับที่สูงขึ้นของโอกาสในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของกรอบกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ทอท. 
เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน (AOT Strategy House)  
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กลยุทธ์ที่ 1.2   กรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Framework) 
 
หลักการ 
กรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Framework) คือ ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

ทอท. ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสที่สำคัญในช่วงระยะเวลาของแผนแมบ่ทฯ 
ซ ึ ่ ง ม ี ก า รบ ่ ง ช ี ้ ป ร ะ เด ็ นหล ั กด ้ านคว ามย ั ่ ง ย ื น  ( SD Aspects)  ส ำหร ั บนำมากำหนดประ เด็ น 
ความยั่งยืน (SD Issues) และกลยุทธ์การดำเนินงานทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 
ทอท.  ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อเป็นขอบเขตของความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของ ทอท. ใน 3 มิติ ดังนี้ 

 
เศรษฐกิจ (Economic)  :  ทอท. ให้ความสำคัญกับการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

การขนส่งทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ ่งพัฒนาและขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน  
อันจะเป็นปัจจัยหลักต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

สังคม (Social) :  ทอท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือสร้างบุคลากร
คุณภาพให้พร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจท่าอากาศยาน  ไปพร้อมกับการดูแลและพัฒนาสังคมโดยรอบให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สิ่งแวดล้อม (Environment) :  ทอท.ให้ความสำคัญกับการรักษาความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
โดยรอบท่าอากาศยาน  โดยมุ่งพัฒนา “ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (Green Airport) 
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โดยในแต่ละมิติ  กำหนดให้มีระดับของการพัฒนา  3  ระดับ  ได้แก่ 
1)  ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในองค์กร (Internal Sphere) 
2)  ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน (Closed Sphere) 
3)  ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและภูมิภาค (Wide Sphere) 
 

  ทั้งนี ้โดยสรุปเป็นกรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่มีประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(SD Aspects) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
Level/Dimension Economic Social Environment 

Internal Sphere Internal Development  
(มุ่งพัฒนาสถานะทาง
เศรษฐกิจให้เติบโตอยา่ง
มั่นคง)  
มุ่งเน้นในเรื่องของการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจ 
(Business growth) ของ
องค์กรเป็นสำคญั 

Socio-Organizational 
Development  
(พัฒนาสังคมภายในองค์กร
อย่างสมดลุ)  
การพัฒนาระบบสังคมภายใน
องค์กร อย่างสมดลุด้วย Soft 
Side Management และ 
Hard Side Management 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทุน
มนุษย์ (Human Capital) 
เพื่อสร้างรากฐานของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนให้แก่องค์กร 

Environmental 
Management System  
(พัฒนาระบบการจดัการ
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร) 
การให้ความสำคัญกับระบบ
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร เพื่อให้
สามารถรักษาและปรับปรุง
ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลของ 
ท่าอากาศยาน 

Closed Sphere Local Economic 
Development (ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต 
ไปพร้อมกัน) 
มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของชุมชนหรือสังคม 
อันหมายความถึงชุมชนหรือ
สังคมโดยรอบของ 
ทุกท่าอากาศยาน 

Business Ecosystem 
Promotion 
(พัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ
ให้เข้มแข็ง) 
การส่งเสริมชุมชนหรือสังคม
โดยรอบท่าอากาศยาน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบนิเวศ
ทางธุรกิจให้เหมาะแก่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

Eco-Friendly Community  
(มุ่งสร้างสังคมทีเ่ป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม) 
การให้ความสำคัญกับ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 
เพื่อรักษาความหลากหลาย
ทางระบบนิเวศของชุมชน 
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Level/Dimension Economic Social Environment 
Wide Sphere Regional Development  

(ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ) 
มุ่งเน้นการพัฒนาหรือ
สนับสนุนให้เกดิการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในระดับประเทศหรือระดับ
ภูมิภาค 

Community and Society 
as a Whole  
(ร่วมเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศ) 
การส่งเสริมสังคมในวงกว้าง 
โดยยดึหลักการเป็นพลเมือง 
ที่ดี (Corporate 
Citizenship) ของธุรกิจ 
ต่อสังคม มุ่งยกระดับคณุภาพ
ชีวิต (Quality of life)  
อย่างเหมาะสมในกับชุมชน
หรือสังคมในวงกว้าง 

Global Environment  
(ร่วมอนุรักษ์ระบบนิเวศโลก) 
การให้ความสำคัญกับ
ประเด็นมุ่งเน้นท่ีสำคัญ 
ในระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อแสดงขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ที่สะท้อนให้เห็นถึง

ประเด็นหลักด้านความยั่งยืน (SD Aspects) อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
2. เพื ่อเป็นกรอบแนวทางสำหรับการค้นหาประเด็นสำคัญ (Materiality) ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี  
 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. สื ่อสารสร้างความเข้าใจเกี ่ยวกับกรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SD Framework) 

ขอบเขตและความหมายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. กำหนดกระบวนการและเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการค้นหาประเด็นสำคัญ 

(Materiality) ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ขอบเขตของกรอบการดำเนินงานการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน (SD Framework) และกำหนดให้มีการทบทวนปีละครั้ง  

3. กำกับดูแลให้หน่วยงานที ่เกี่ ยวข้องจัดทำกิจกรรม/โครงการ ( Initiatives) เพื ่อตอบสนอง 
ต่อประเด็นความยั่งยืน (SD Issues) ที่ได้จากกระบวนการค้นหาประเด็นสำคัญ (Materiality)  

4. ทบทวนกรอบการดำเนินงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Framework) เป็นระยะ จากการวิเคราะห์
ความเสี่ยง ผลกระทบ และคุณค่าด้านความยั่งยืนของ ทอท.  เพื่อให้กรอบฯ มีความเที่ยงตรง (Validity) 
ในแต่ละช่วงเวลา และสามารถนำไปสู่การค้นหาประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม/ความยั่งยืน (CSR/SD 
Issues) และการกำหนดกิจกรรม/โครงการ ( Initiatives) ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
(เป้าหมายเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ขององค์กร 
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ดัชนี/เป้าหมาย 
1. ระดับความเข้าใจเกี ่ยวกับความหมายของกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนของ 

แต่ละหน่วยงาน 
2. มีการระบุประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SD Issues) จากกระบวนการค้นหาประเด็นสำคัญ 

(Materiality) ภายใต้กรอบการดำเนินงานฯ และมีการทบทวนปีละครั้ง 
3. มีการจัดทำกิจกรรม/โครงการ ( Initiatives) ที ่ตอบสนองต่อประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

(SD Issues) ที่ระบุ 
4. มีการทบทวนกรอบการดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (SD Framework) ตามระยะเวลา 

ที่กำหนด 
 
พื้นที่ดำเนินงาน 
สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  การปฏิบ ัต ิที่ ม ุ ่ งส ู ่ เป ้าหมายในเช ิงกลย ุทธ ์อย ่างแท ้จร ิ ง  จากขอบเขตการดำเน ินงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน 
2. การปฏิบัติที ่มีทิศทางที ่ชัดเจน โดยสามารถกำหนดพื้นที ่กลุ ่มเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม  

ที่เหมาะสมในการดำเนินการ 
 3. การพัฒนาคุณค่าร่วมระหว่าง ทอท. และกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กร  
(Sustainable Performance  Management) 

 

 

 
 
หลักการ 

 การบริหารจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักการ 
แนวคิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงจากการดำเนินงาน  รวมถึงสร้างมูลค่าจาก
การดำเนินงาน  ซึ ่งเป็นความรับผิดชอบที ่ต้องเริ ่มจากทุกระบบการบริหารจัดการภายในขององค์กร          
อย่างบูรณาการและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  มุ่งสร้างตัวแบบทางธุรกิจที่มีความยั่งยืน (Sustainable Business 
Model) 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อบริหารจัดการให้ทุกกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์กรมีความรับผิดชอบต่อส ังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ทบทวนการดำเนินงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด หลักการ  
แนวปฏิบัติและมาตรฐานสากลที่ศึกษาไว้ในกลยุทธ์ที่ 1.1 
 1. พันธสัญญาและการนำองค์กร 

1.1 กำหนดพันธสัญญาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการ
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยม ทั ้งนี ้พันธสัญญาดังกล่าว สามารถรวมอยู ่ใน 
พันธสัญญาเดียวกับพันธสัญญาในเชิงธ ุรกิจขององค์กรได้ หรื อเป็นพันธสัญญาเฉพาะด้าน 
ความร ับผ ิดชอบทางส ังคมและการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน เพ ื ่อแสดงความม ุ ่ งม ั ่นขององค ์กรต่อ  
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การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อแสดงทิศทางที่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  อุปสรรค  และโอกาสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ ยั ่งยืน ผสมผสาน 
กับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือการพัฒนาเชิงนวัตกรรม 

1.2   ส่งผ่านพันธสัญญาขององค์กรไปสู ่พนักงานทุกระดับทั ่วทั ้งองค์กรและกลุ ่มผู ้มี  
ส่วนได้เสียภายนอกทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิผล 

1.3   กำหนดระบบการกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างบรรยากาศ และกระตุ้นการขับเคลื่อน   
ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

  
2. กลยุทธ์ด้านความย่ังยืน 

2.1 กำหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

2.2 กำหนดยุทธศาสตร์หลักและกลยุทธ์ย่อยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามขอบเขตของ
กรอบการดำเนินงาน (SD Framework) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ 

2.3 สื ่อสารและสร ้างความเข ้าใจเก ี ่ยวกับย ุทธศาสตร ์หล ักและกลยุทธ ์ย ่อยให ้กับ 
ทุกหน่วยงานเพื่อส่งผ่านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ลงไปในระดับปฏิบัติ 

2.4 กำหนดกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัต ิ (Action Plan) การกำหนดตัวชี ้วัด 
และเป้าหมาย สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองต่อกลยุทธ์ 

2.5 กำหนดวิธีการในการนำแผนปฏิบัติไปบังคับใช้ต่อพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้จัดหา
วัตถุดิบ (Supplier) คู่ค้า หรือหุ้นส่วนหลักขององค์กร เช่น การระบุการใช้ทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน กำหนดระบบการติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน   
ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ลูกค้า และคู่ค้า เป็นต้น 

  
3.  ผู้บริโภค ลูกค้า และการตลาด 

3.1 ทบทวนส ินค ้าและบร ิการของ ทอท. เพ ื ่อบร ิหารจ ัดการส ินค ้าและบร ิการ  
ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   

3.2 กำหนดกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การสื่อสารเกี่ยวกับตัวสินค้าและ
บริการ (การโฆษณา) เพ่ือความถูกต้องและอย่างตรงไปตรงมา   

3.3 กำหนดกระบวนการรับผิดชอบต่อตัวสินค้าและบริการ กรณีท่ีสินค้าและ/หรือการบริการ
สร้างปัญหาในการบริโภค   

3.4 กำหนดกระบวนการรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลของลูกค้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึง
การปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า   



แผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ ทอท. (ส่วนขยาย) ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

 

42 
 

3.5 กำหนดกระบวนการสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริการได้โดยสะดวก  
3.6 กำหนดกระบวนการการทำการตลาด ที่มุ่งเน้นการดำเนินการอย่างเป็นธรรมโดยไม่โจมต ี

คู่แข่ง และไม่ผูกขาดการขายสินค้าและบริการ   
3.7 กำหนดกระบวนการในการรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้บริโภค หรือการสำรวจความ     

พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูล 
ที่ได้ไปปรับปรุง สร้างนวัตกรรมให้กับสินค้าและบริการ 

3.8 กำหนดกระบวนการในการจ ัดการก ับข ้อร ้องเร ียนของล ูกค ้าและผ ู ้บร ิ โภค  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรายงานการจัดการกลับไปยังลูกค้าและผู้บริโภค  

3.9 กำหนดกระบวนการในการสร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู ้บริโภค 
ในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม เช ่น การสานเสวนาประจำปีเพื ่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม การประชุมลูกค้าประจำปีเพื่อแบ่งปัน
และสื่อสารแผนและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม    

3.10 พัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนบนพื้นฐานของข้อมูลความ
ต้องการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากลูกค้า ผู ้บริโภค และตลาด ความคาดหวังด้านความ
รับผิดชอบทางสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 4. การปฏิบัติต่อแรงงาน 

4.1 กำหนดกระบวนการในการวิเคราะห์ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานในประเด็น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

4.2 กำหนดกระบวนการเพ่ือให้เกิดสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม สร้างเป็นระเบียบอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือการปฏิบัติเกี่ยวกับ 

-  การสรรหาพนักงานที่เป็นธรรม  โดยการให้โอกาสแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อย่างเทา่เทียมกัน  เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

-  การคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรม  ด้วยการสร้างการแข่งขันและการตัดสิน
อย่างเป็นธรรม   

-  การพัฒนาพนักงานตามความเหมาะสมกับหน้าที่อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อที่จะ
สนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง     

-  การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดวิธีการ และการสื่อสารอย่างชัดเจน  
รวมถึงมีการปฏิบัติในการประเมินอย่างเป็นธรรม 

-  การกำหนดค่าจ้างและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมกับค่าครองชีพ และวิถีชีวิตของ
พนักงาน ที่สามารถเทียบเคียงได้กับองค์กรอ่ืน ๆ ในธุรกจิประเภทเดียวกัน หรือกลุ่มเดียวกัน  
และมีความเท่าเทียมกันภายในองค์กร 
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   -  การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะดวก ปลอดภัยต่อสุขภาพ   
 -  การคำนึงถึงความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ  ไม่กีดกัน  และให้การดูแลแก่กลุ่ม
ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น พนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 

-  การให้สิทธิแก่พนักงานในการรวมกลุ่ม และการแสดงออกที่เป็นไปตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบของบริษัท โดยที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน   

-  การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายประเภทต่าง  ๆ เกี ่ยวกับ 
การทำงาน   
 -  การให้สิทธิในการเจรจาต่อรอง  การเสนอข้อร้องเรียน  โดยการจัดช่องทาง 
ในการสื่อสารที่เหมาะสม 

-  การมีกระบวนการร้องทุกข์  และมีกระบวนการในการจัดการกับการร้องทุกข์ของ
พนักงานอย่างชัดเจน   

-  การบริหารจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และความจำเป็น
ต่าง ๆ อันมีผลต่อสภาพการจ้างงาน 

- การบริหารจัดการความก้าวหน้าทางอาชีพ  การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
สำหรับผู้บริหารระดับสูง 

 
 5. กระบวนการ 
  5.1 กำหนดกระบวนการป้องกันและการจัดการผลกระทบในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

-   กระบวนการประเม ินความเส ี ่ ยงและผลกระทบในเช ิ งลบต ่อส ั งคม 
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน 

-  การปฏิบ ัต ิเพ ื ่อป ้องกันความเส ี ่ยงและผลกระทบในเชิงลบที ่ม ีต ่อส ังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
 -   การปฏ ิบ ัต ิ เพ ื ่ อจ ัดการในกรณ ีท ี ่ เ ก ิดผลกระทบในเช ิ งลบต ่อส ั งคม 
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงาน 

-  มาตรฐานของผลการดำเน ินการภายในกระบวนการ เพ ื ่อเป็ นแนวทาง 
ในการตัดสินใจเมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดข้ึน 

  5.2 กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าของกระบวนการผลิตและการบริการ ประกอบด้วย 
-  การออกแบบกระบวนการผลิตและการบริการที ่มุ ่งเน้นการสร้างคุณค่าแก่  

ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การควบรวมขั้นตอน การสร้ างทักษะใหม่  
การจัดสรรทรัพยากรใหม่ การกระจายงานให้หน่วยงานภายนอก (outsourcing) การลด
ความซับซ้อนของกระบวนงาน การประเมินผลที่ดี เป็นต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวขึ้น 
ลดต้นทุน ลดรอบระยะเวลา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น 
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-  การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น  เป็น
กระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการบริการ กระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อการ
ตรงต่อเวลาในการส่งมอบบริการ กระบวนการที ่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น  
กระบวนการที่ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  

-  การจัดกระบวนการให้มีความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอย่าง
รวดเร ็วต ่อความต ้องการท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไป หร ือความสามารถในการให ้บร ิการ  
ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะราย 

  5.3 กำหนดกระบวนการในการกำจัดของเสีย ประกอบด้วย 
-  การบำบัดและการกำจัดของเสียที ่ถ ูกต้องตามหลักวิชาการถูกสุขลักษณะ 

และถูกกฎหมายตามประเภทของของเสียนั้น ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

-  การตรวจสอบ และการวัดผลประสิทธิภาพของระบบบำบัด และระบบกำจัด   
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีการบันทึกผลการตรวจสอบและการประเมิน พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงกระบวนการเมื่อตรวจพบข้อบกพร่อง 

  5.4 กำหนดกระบวนการเพ่ือส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 
-  การกำหนดแนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) 

ท ี ่ ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ค ุ ณ ภ า พ  ร า ค า  ก า ร ส ่ ง ม อบ ส ิ น ค ้ า ห ร ื อ บ ร ิ ก า ร ต า ม ท ี ่ ก ำ ห น ด 
และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและบริการโดยพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

- การกำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- การกำหนดแนวทางการร่วมมือกับคู่ค้าในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมกัน 
  5.5 กำหนดกระบวนการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย 
   -  การกำหนดแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 -  การกำหนดกระบวนการทดแทนทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป หรือการหลีกเลี่ยง  
การใช้ทรัพยากรที่ไม่อาจสร้างทดแทนได้ 
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5.6 กำหนดกระบวนการพัฒนาและออกแบบกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่รวมถึง 

-  การออกแบบและสร ้างสรรค ์ระบบการทำงานทั ้งหมดและการกำหนด
กระบวนการหลักท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
6. การจัดการข้อมูลและความรู้ 

6.1 กำหนดกระบวนการในการเลือก และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามปฏิบัติงาน
ประจำวัน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนโดยรวม      
ของ ทอท. 

6.2 จัดให้มีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการ
พัฒนาที ่ย ั ่งยืนโดยกำหนดแนวทางการวัดและการประเมินผลกิจกรรม/ โครงการที ่เกี ่ยวข้อง 
มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดความสำเร ็จของการดำเนินการ ระยะเวลา/ความถี ่ในการประเมินผล  
และวิธีการประเมินผล   

6.3 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดและการประเมินผลการดำเนินงาน และ
การรายงานต่อคณะกรรมการฯ  

6.4 กำหนดแนวทางการแปลข้อมูลผลการดำเนินงานไปเป็นความรู้ของ ทอท. และกำหนด
แนวทางในการจัดการความรู ้น ั ้น ซึ ่งรวมถึง การรวบรวมความรู ้ การเผยแพร่ความรู ้ใน ทอท.  
และการสนับสนุนให้พนักงานใน ทอท. ได้สร้างสรรค์ความรู้ที่ต่อยอด หรือความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท.   

  
 7. การสื่อสารและความโปร่งใส 

7.1 กำหนดแนวทางและเครื่องมือในการสื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของ ทอท. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น  ๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อให้ได้การยอมรับและความร่วมมือในการดำเนินการ 

7.2 กำหนดกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของวิธีการ
และเครื่องมือในการสื่อสาร รวมถึงการทบทวนเพ่ือการปรับปรุงการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 
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8. สังคม 
8.1 ให้ยึดถือตามกรอบการทำกิจกรรมดังรูปด้านล่างนี้เป็นแนวทางและขอบเขตในการ

ดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและ/หรือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของ ทอท.  
 

 
8.2 กำหนดกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลปัญหา ความต้องการ ความจำเป็น และความ

คาดหวังที่แท้จริงของชุมชน ในการเลือกทำหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม 
8.3 กำหนดกระบวนการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม

การพัฒนาชุมชนและสังคม พร้อมทั้งกระบวนการในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
 9. สิ่งแวดล้อม 

9.1 กำหนดกระบวนการในการพิจารณาความเสี ่ยงด้านสิ ่งแวดล้อมที ่อาจจะเกิดจาก 
การดำเนินการ การผลิต การขนส่งและการบริการขององค์กร   

9.2 กำหนดแนวทางบริหารจัดการ หรือกระบวนการเฝ้าระวังกระบวนการดำเนินการ 
การผลิต การขนส่ง และการบริการ ไม่ให้ส ่งผลกระทบในเชิงลบต่อสิ ่งแวดล้อมทั ้งภายใน  
และภายนอกองค์กร 

9.3 กำหนดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ทั้งพื้นที่สำนักงาน 
พ้ืนที่ปฏิบัติการ และพ้ืนที่บริการ  

9.4 กำหนดกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาสิ ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ทั ้งชุมชนที่ตั้ง 
ของพ้ืนที่ปฏิบัติการ และสังคมในวงกว้าง  
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10.  การรายงาน  
10.1 รายงานผลการปฏิบ ัต ิการของกระบวนการการทำงานหลัก ที ่รวมถึงผลผลิต 

การบริการ ระยะวงจร และการวัดในกระบวนการอื ่น  ๆ สำหรับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
และนวัตกรรมที่สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.2 รายงานข้อมูลผลปฏิบัติทางด้านการเงินที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.3 รายงานข้อมูลผลปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.4 รายงานข้อมูลเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการ ที ่มุ ่งเน้นด้านความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.5 รายงานข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีต่อการ
บร ิหารจ ัดการ ต ัวผล ิตภ ัณฑ์และการบร ิการ รวมถึงการส ่งมอบผลิตภัณฑ์และการบร ิการ 
ที่เก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.6 รายงานข้อมูลเกี ่ยวกับกระบวนการการสร้างความสัมพันธ์ และการเชื ่อมโยงกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.7 รายงานข้อมูลความเชื่อมโยงและความพึงพอใจของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

10.8 รายงานการพัฒนาผู ้บริหารและพนักงานที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
ดัชนี/เป้าหมาย 
มีการดำเนินการกับกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์กรทั ้ง 10  หมวด ตามแนวทางการ

ดำเน ินงานที ่กำหนด และสอดคล ้องก ับมาตรฐาน หล ักการและแนวค ิดด ้านการพัฒนาที ่ย ั ่ งยืน  
ภายในปี 2566 

 
พื้นที่ดำเนินงาน 
สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ICT for SD) 

 
หลักการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ชนิดหนึ่ง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการ และการจัดการข้อมูลและความรู ้ ทำให้เกิดการบริหารงาน  
และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลา เกิดการสื่อสารและใช้ประโยชน์ของข้อมูลได้
อย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บ เรียกใช้ และประมวลผล ทำให้เกิดคุณภาพในการบริหาร
จัดการ และการเรียนรู้และพัฒนาในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนให้การตัดสินใจและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 1.   ก ำหนดว ั ตถ ุ ป ระส งค ์ แล ะขอบ เ ขตของก าร พั ฒนากร ะบวนการบร ิ ห า รจ ั ด ก า ร 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องการจะพัฒนา   
 2.  ออกแบบโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ( ICT) ที ่สามารถสนับสนุน 
ต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนานั้น (ICT Solutions) 
 3.  กำหนดเครื ่องมือ (Hardware) และโปรแกรม (Software) ตามส่วนประกอบของโครงสร้าง 
เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบ document management ระบบ Teleconference และ ระบบ 
Internet เป็นต้น 
 4.  ทดสอบคุณภาพของการใช้ Hardware และ Software เพ่ือปรับปรุง แก้ไข กรณีท่ีมีข้อบกพร่อง 
 5.  ฝึกอบรมการใช้ Hardware และ Software เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
 6.  ดำเนินการให้มีการใช้งานจริง พร้อมทั้งติดตามการใช้งานและประเมินผล 
 
 ดัชนี/เป้าหมาย 

1. มีโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สำหรับสนับสนุนต่อการบริหาร
จัดการด้านความยั่งยืน (ICT Solutions) ภายในปี 2566 

2. ระดับการตอบสนองของ ICT Solutions ต่อวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
ตามท่ีกำหนด 
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พื้นที่ดำเนินงาน 
สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของระบบการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหา รด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
2. การเป็นองค์กรฐานความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SD Knowledge-Based Organization) 
3.  ท ุนทางป ัญญา ( Intellectual Capital) และกระบวนการเร ียนร ู ้ด ้านการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 

อย่างต่อเนื่อง 
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กลยุทธ์ที่ 1.5 การจัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (SD Report) 
 

 หลักการ 
 การรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเครื่องมือการสื่อสารการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มขององค์กร โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  นอกจากนี้
การรายงานตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ  การพัฒนาเป้าหมายของผลลัพธ์ในการรายงาน จะส่งผล
ย ้ อนกล ับ ไปย ั งกระบวนการค ิ ด  และกระบวนการบร ิหารจ ั ดการ  ( Management Approach) 
ซึ่งนับว่าการรายงานมีส่วนสำคัญต่อกระบวนการพัฒนาทางธุรกิจ (Business Development Process) 
 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เกิดการสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการปรับปรุงการดำเนินงานต่อเป้าหมายของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานของหลักการและวิธีการรายงานตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ      
การรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น GRI และ IIRC เป็นต้น   
 2.  สื ่อสารเพื ่อทำความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวคิดของหลักการและวิธีการรายงานให้แก่หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 3.  กำหนดกระบวนการในการเก็บข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื ่อตอบสนองต่อวิธ ีการรายงาน 
ของมาตรฐานที่เลือกใช้ 
 4.  ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ เพื ่อให้ได้มาซึ ่งผลลัพธ์ 
ที่จะรายงานตามที่กำหนด 
 5.  กำหนดกระบวนการในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรายงานการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนของบริษัท 
 6.  จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามมาตรฐานที่เลือกใช้ 
 7.  เผยแพร่รายงานให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะตามช่องทางที่เหมาะสม 
 
 ดัชนี/เป้าหมาย 

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพของการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ยั ่งยืนที่มีความกระชับ ด้วยข้อมูล  
ที ่มีความเชื ่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และวิสัยทัศน์ในอนาคตกับ 
การสร้างคุณค่า ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวขององค์กรตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2562 
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พื้นที่ดำเนินงาน 
สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ความพึงพอใจของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย โดยเฉพาะผ ู ้ถ ือห ุ ้นและน ักลงทุ นต ่อประส ิทธ ิภาพ                         

ในการสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. กระบวนการพัฒนาธุรก ิจ (Business Development Process) จากการกำหนดเป้าหมาย 

ของผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่ดีข้ึนในแต่ละปี 
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ส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการความยั่งยืน 
(Sustainability Management) 

 
  

ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

1. การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการด้านความยั่งยืน 
กับระบบการนำองค์กร  
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการจัดการคุณภาพ 
ขององค์กร และระบบ 
การติดตามและประเมินผล
องค์กร 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

1.1 การส่งเสริมการกำหนด
ความหมายในเชิงคุณค่า 
(Value Definition)  
ของ Airport Strategic 
Positioning พร้อมทั้ง
ทบทวนการวัดผล 
(Measurement)  
ของการบรรลุคุณค่านั้น 

เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้าน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามทีร่ะบุ
ไว้ในแผนวิสาหกิจ (AOT 
Strategy House) 

▪ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ของกลยุทธ์ระดบัองค์กร  
(กลยุทธ์ที ่1.3 การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนภายใต้ Airport 
Strategic Positioning/
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport 
Strategic Positioning)  
ยังไม่สะท้อนถึงความสำเร็จ 
ตามเป้าประสงค์ของกลยุทธ ์

1.2 การส่งเสริมการกำหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
โดยมีการบูรณาการแนวคิด
และความเสี่ยงด้าน 
ความยั่งยืน (ESG Concept 
and ESG Risk) เป็นข้อมลู
นำเข้า (Input) ใน 
การดำเนินการ 

เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

    การดำเนินงานตามกลยุทธ์
ในแผนแม่บทด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน หลาย ๆ ส่วน  
อยู่นอกเหนอืขอบเขต 
ความรับผิดชอบของ ฝกส. เช่น 
การบูรณาการหลักการ 
ด้านความยั่งยืนกับระบบ 
การจัดการคุณภาพองค์กร  
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อความยั่งยืน  
การสื่อสารด้านความยั่งยืน 
กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
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ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

1. การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการด้านความยั่งยืนกับ
ระบบการนำองค์กร  
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการจัดการคุณภาพ 
ขององค์กร และระบบ 
การติดตามและประเมินผล
องค์กร 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

1.2 การส่งเสริมการกำหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
โดยมีการบูรณาการแนวคิด
และความเสี่ยงด้าน 
ความยั่งยืน (ESG Concept 
and ESG Risk) เป็นข้อมลู
นำเข้า (Input) ใน 
การดำเนินการ 
(ต่อ) 

การบริหารจัดการความเส่ียง
ด้านความยั่งยืน เป็นต้น 

    หน่วยงานนำร่อง (Flagship) 
ที่ได้รับคำปรึกษายังไม่ได้นำ
แนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าไป
บูรณาการกับสว่นงานต่าง ๆ 
ทำให้ขาดความตระหนัก 
ถึงความสำคัญด้านความยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมโอกาส (O) 

    ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ส่งเสริม 
การสร้างความยั่งยืนขององค์กร 
(Corporate Sustainability) 
ทั้งในส่วนของกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจ (Business 
Operation Process)  
และกิจกรรมทางสังคม 
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
(Community and/or 
Society Development) 

    นักลงทุน (Investor)  
และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External Stakeholders)  
ในปัจจุบันให้ความสนใจ
เกี่ยวกบัการดำเนินธุรกิจ 
(Operations) ผลการปฏิบัต ิ
งาน (Performance) และ 
การบริหารจัดการความเส่ียง 
(Risk Management) ด้าน
ความยั่งยืน (Environment, 
Social and Governance : 
ESG) มากขึ้น 

  



แผนแม่บทด้านการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ ทอท. (ส่วนขยาย) ปีงบประมาณ 2563 - 2566 

 

54 
 

ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

1. การบูรณาการแนวคิดและ
หลักการด้านความยั่งยืนกับ 
ระบบการนำองค์กร  
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
ระบบการจัดการคุณภาพ 
ขององค์กร และระบบ 
การติดตามและประเมินผล
องค์กร 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

1.2 การส่งเสริมการกำหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
โดยมีการบูรณาการแนวคิด
และความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน (ESG Concept and 
ESG Risk) เป็นข้อมลูนำเข้า 
(Input) ในการดำเนินการ 
(ต่อ) 

เพื่อลดความเสี่ยงจากภยั
คุกคาม (T) 

    การเปลี่ยนแปลงของ
หลักการ แนวคิด และ
มาตรฐานด้านความยั่งยืน 
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น Dow Jones 
Sustainability Indices  
(DJSI)  SET Sustainability 
Awards  Integrated Report  
ส่งผลต่อการปรับตัว  
และการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านความยั่งยืนของ ทอท. 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(ESG Risks) 
เพื่อให้เกิดการบ่งชี้ (Identify) 
ประเมิน (Assess) และ
ตอบสนอง (Respond)  
ต่อความเส่ียงที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม สังคม  
และการกำกับดแูลกิจการ  
จากการดำเนินธุรกจิ  
อันจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถ
เติบโต ก้าวหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.3 การส่งเสริมให้
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
เพ่ิมการควบคุมและติดตาม
ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 
ซ่ึงประกอบด้วย การพัฒนา
และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 
สังคม (Social) และ 
ธรรมาภิบาล(Governance) 
ในกระบวนการดำเนินงาน 

เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

    คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และผู้บริหารระดับสูง 
ให้ความสำคัญกับ 
การสร้างความยั่งยืนดา้น 
การบริหารและ 
การดำเนินธุรกจิ (Business 
Management and 
Operations) ไม่เพียงพอ  
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ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

  1.4 การส่งเสริมให้มีการ
กำหนดความหมายในเชิง
คุณค่า (Value Definition) 
และการวัดผล 
(Measurement) ของ
วิสัยทัศน์องค์กร รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการควบคุมใหม้ี
การแปลงไปสู่การปฏิบัติ 
ในกระบวนการทำงานหลัก 
(Key Work Process)  
ของหน่วยงาน 

เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

    ทอท.ยังไม่มีการสื่อสาร
ความหมายในเชิงคุณค่า 
(Value Definition) ของ
วิสัยทัศน์องค์กร (AOT 
Operates World’s Smartest 
Airport) ที่ชัดเจน ทำให ้
ไม่สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัต ิ
(Deployment) ด้านความ
ยั่งยืนได้ 

 
สรุปแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความย่ังยืน (Sustainability Management) 

 
แผนงานที่ 1.1  การส่งเสริมการกำหนดความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) ของ Airport 

Strategic Positioning  พร้อมทั้งทบทวนการวัดผล (Measurement) ของการบรรลุคุณค่านั้น 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนให้แต่ละท่าอากาศยานมีกระบวนการพัฒนาที่ยั ่งยืนที่สามารถตอบสนองต่อคุณค่า       

ที่แท้จริงตาม Airport Strategic Positioning ของตนเอง 
 
แผนงานที่ 1.2   การส่งเสริมให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

โดยมีการบูรณาการแนวคิดและความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Concept and ESG Risk) เป็นข้อมูลนำเข้า 
(Input) ในการดำเนินการ 

วัตถุประสงค์  
    เพื่อสนับสนุนให้ ทอท. มีกระบวนการบริหารจัดการความยั่งยืนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์  

แห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งในส่วนของกระบวนการดำเนินธุรกิจ (Business Operation Process) และ
กิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Community and/or Society Development) 

    เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน (Investor) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
(External Stakeholders) เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (Operations) ผลการปฏิบัติงาน (Performance) และ
การบร ิหารจ ัดการความเส ี ่ ยง (Risk Management) ด ้านความย ั ่ งย ืน (Environment, Social and 
Governance : ESG) 
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    เพื่อสนับสนุนให้ระบบงานต่าง ๆ ภายใต้แผนวิสาหกิจ เช่น การจัดการคุณภาพโดยรวม การบริหาร
ความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร และการสื่อสารองค์กร มีการบูรณาการแนวคิด
ด้านความยั่งยืนเข้าไปในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  

    เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของ ทอท. ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะนำแนวคิดด้านความ
ยั่งยืนเข้าไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานประจำวัน 

    เพื่อสนับสนุนให้ ทอท.สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านความ
ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง 

 
แผนงานที่ 1.3  การส่งเสริมให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลเพิ ่มการควบคุมและติดตามผลการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ในกระบวนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
     เพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่า ทอท. จะมีกระบวนการดำเนินงาน และความมุ่งมั่นในการ

บรรลุผลการดำเนินงานด้านความยั ่งย ืนซึ ่งประกอบด้วยการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสิ ่งแวดล ้อม 
(Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) 

 
แผนงานที่ 1.4  การส่งเสริมให้มีการกำหนดความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) และการ

วัดผล(Measurement) ของวิสัยทัศน์องค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการควบคุมให้มีการแปลงไปสู่การปฏิบัติ     
ในกระบวนการทำงานหลัก (Key Work Process) ของหน่วยงาน 
 วัตถุประสงค์ 
     เพื่อสนับสนุนให้ ทอท. มีความหมายในเชิงคุณค่า (Value Definition) ของวิสัยทัศน์องค์กร (AOT 
Operates World’s Smartest Airport) ที่ชัดเจน และหน่วยงานสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ในกระบวนการทำงานได ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
เป้าหมาย 

สนามบินที่ผู้มีส่วนได้เสียให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
(The Airport being Accepted by Stakeholders and Engaging in Sustainable Development) 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
2. เพ่ือสร้างการยอมรับในการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. 
3. เพ่ือยกระดับผลกระทบ (Impacts) ของการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มีต่อองค์กร ชุมชนรอบข้าง  
และสังคมในวงกว้าง 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย กำหนดให้มีกลยุทธ์ย่อยดังต่อไปนี้  
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย (Engagement Process) 

 

 
source: accountability.org 

 

 หลักการ 
 การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย มีความสำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการให้ได้มาซึ่ง
ป ระ เด ็ นการพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ ง ย ื นขององค ์ ก รอย ่ า งแท ้ จ ร ิ ง  ก ระบวนการดำ เน ิ นการ เ ช ื ่ อม โยง 
ที่มีประสิทธิภาพจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับ และการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เหมาะสมกับ ทอท. 
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 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีการดำเนินการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การเชื่อมโยง 
  
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  วางแผน (Plan) 

1.1 จ ัดทำ Profile ของผ ู ้ม ีส ่วนได้ เส ีย ซ ึ ่ งหมายถ ึงกล ุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย  และ/หรือ 
ผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั้น รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

 - ประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า หน่วยงานของรัฐ) 
 - ประเด็น (Issues) ที่เก่ียวข้องกับเป้าหมายและขอบเขตของการเชื่อมโยง 
 - ความคาดหวังในการเชื่อมโยง 
 - ระดับความสัมพันธ์ในปัจจุบันของผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
 - ระดับการพึ่งพาระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
 - ระดับของอิทธิพลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร 
 - ระดับความเต็มใจที่จะเชื่อมโยงกับองค์กร 
 - บริบททางวัฒนธรรมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 - อุปสรรคสำคัญในการเชื ่อมโยง (ถ้ามี) เช่น อุปสรรคเกี ่ยวกับภาษา อุปสรรค
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 - ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน 
 
1.2 กำหนดระดับและวิธีการเชื่อมโยงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเชื่อมโยงที่กำหนดไว้ เช่น 

ระดับการเชื่อมโยง ตัวอย่างวิธีการ 
ต่ำ ให้การสนับสนุนตามทีร่้องขอ 

เฝ้าตดิตามจากสื่อต่าง ๆ  
ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอผ่านทางเวป็ไซต์ จดหมาย 

ปานกลาง สัมภาษณ ์

สานเสวนา 
ประชุมกลุม่เฉพาะ 

สูง สร้างการมีส่วนร่วม 
มอบอำนาจและหน้าท่ี 
โครงการร่วมเฉพาะกลุ่ม 
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1.3 กำหนดและสื่อสารขอบเขตการเปิดเผยข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในส่วนของข้อมูล   
จากทางองค ์กรและข ้อม ูลจากทางผ ู ้ ม ี ส ่ วนได ้ เส ี ย  เช ่น  การ เป ิด เผยช ื ่ อผ ู ้ ให ้ ข ้ อมูล  
ระดับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive) ในเชิงธุรกิจ เป็นต้น 

1.4 ร่างแผนการเชื่อมโยง ประกอบด้วย 
 - วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ 
 - รายละเอียดของบุคคลที่ติดต่อ 
 - เทคโนโลยีที่จะใช้ 
 - กฎ ระเบียบ พื้นฐาน 
 - ความเสี่ยงในการเชื่อมโยง 
 - ทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงงบประมาณท่ีต้องใช้ 
 - กระบวนการติดตามและประเมินผลการเชื่อมโยง 
 - การรายงานผลการเชื่อมโยง 
1.5 กำหนดตัวช ี ้ว ัดเก ี ่ยวกับคุณภาพของการเช ื ่อมโยง และผลที ่ เก ิดข ึ ้น ( Impact)  

จากการเชื่อมโยง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้วย 
 
 2. การเตรียมการ (Prepare) 
  2.1 จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเชื่อมโยง (บุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ) 

 2.2 สร้างความรู ้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการเชื ่อมโยง เช่น ความรู ้เกี ่ยวกับประเด็น  
ที่ต้องการจะเชื่อมโยง วัฒนธรรมและลักษณะการเมืองท้องถิ่นของชุมชน รูปแบบ วิธีการในการ
เชื่อมโยง ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ความสามารถในการประเมินและแปลความหมายข้อมูล    
ที่ได้รับ 

2.3 ระบ ุและเตร ียมการเก ี ่ยวก ับความเส ี ่ยงในการเช ื ่อมโยง เช ่น ผ ู ้ม ีส ่วนได ้เสีย 
ไม่เต็มใจที่จะได้รับการเชื่อมโยง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย องค์กร     
ไม ่สามารถควบคุมการเช ื ่อมโยงให ้อย ู ่ ในประเด ็น การไม ่สามารถตกลงทางออกร ่วมกัน 
เป็นต้น 

  
3.  การดำเนินงานตามแผนการเชื่อมโยง (Implement) 

3.1 เชิญผู ้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกิจกรรมการเชื ่อมโยงล่วงหน้าด้วยช่องทางการสื ่อสาร           
ที่เหมาะสม และให้ข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็น 

  3.2 ให้ข้อมูลล่วงหน้าแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเตรียมตัวที่ดี ประกอบด้วย 
   - วัตถุประสงค์และขอบเขตของการเชื่อมโยง 

 - ลักษณะของประเด็น  สาเหตุของการหยิบยกประเด็น  ความเสี่ยงและโอกาส 
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ที่เก่ียวข้องกับประเด็นนั้น 
   -  วิธีการบริหารจัดการกับประเด็นดังกล่าวในปัจจุบันขององค์กร 
   - สิ่งที่องค์กรสามารถดำเนินการในอนาคตเกี่ยวกับประเด็น 

3.3 ดำเนินการเชื่อมโยงตามวิธีการที่กำหนด โดยเริ่มจากการกล่าวถึงข้อตกลงเบื้องต้น
ร่วมกัน 

  3.4 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมการเชื่อมโยงและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
 3.5 พัฒนาการดำเนินการเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่รวมถึง วิธีการตอบสนองต่อผลลัพธ์ 
เหตุผลที่เลือกวิธีการ และระยะเวลาที่จะดำเนินการ 

  3.6 สื่อสารข้อมูลใน 3.4) และ 3.5) ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
  

4. การทบทวนและปรับปรุง (Act, Review and Improve) 
4.1 จัดให้มีการติดตามและประเมินการกระบวนการเชื่อมโยง และผลของการเชื่อมโยง 

ทั้งในระดับของผลผลิต (ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม) และผลลัพธ์ (ความสำเร็จของการตอบสนอง
ต่อประเด็น) 

4.2 พ ัฒนาแผนปฏ ิบ ัต ิ  (Action Plan)  เพ ื ่ อการปร ับปร ุ งกระบวนการเช ื ่ อมโยง 
ทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยรวม และท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ 

4.3 สื่อสารแผนปฏิบัติ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการไปยังทุกส่วนงาน 
4.4 รายงานคุณค่า (Value) และผลกระทบ (Impact) ของการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียที่มี   

ต ่อกลย ุทธ ์ทางธ ุรก ิจขององค ์กรในสื ่อต ่าง  ๆ โดยเฉพาะในรายงานความยั ่ งย ืนประจำปี  
เพ่ือสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ ประกอบด้วย 

 - กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเชื่อมโยง 
 - วิธีการเชื่อมโยงและความถ่ีของการเชื่อมโยง 

 - ประเด็นหลักของการเชื ่อมโยง และประเด็นแวดล้อมที ่ถูกยกขึ ้นมาระหว่าง  
การเชื่อมโยง 

 - การตอบสนองขององค์กรต่อผลของการเชื่อมโยง 
 

 ดัชนี/เป้าหมาย 
1.  ม ีแผนการเช ื ่ อมโยงก ับผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ เส ี ยตามกระบวนการท ี ่ กำหนด ตามระยะเวลา  

และความถ่ีที่เหมาะสม 
 2.  ม ีกระบวนการตอบสนองต ่อประเด ็นของผ ู ้ ม ีส ่วนได ้ เส ีย ท ี ่ส ่ งผลต ่อผลการปฏ ิบ ัติ  
ด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance) ขององค์กร 
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3. มีการผนวกกิจกรรมการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์  
และการบริหารจัดการขององค์กร 
 4. ระดับความเข้าใจของพนักงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 พื้นที่ดำเนินงาน 
 สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กระบวนการเช ื ่ อมโยงผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ เส ียของ ทอท.  เป ็นไปตามมาตรฐานการเช ื ่ อมโยง  
(AA 1000 SES 2015) (Version ล ่าส ุดของระยะเวลาท ี ่จ ัดทำแผนแม่บท) และนำมาซ ึ ่ งการกำหนด 
การปฏิบัต ิด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนที ่ เหมาะสมอย่างแท้จร ิง ส ่งผลต่อ  
การเปล ี ่ยนแปลงในเช ิงบวกของการดำเน ินธ ุรก ิจ และผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ียท ุกกล ุ ่มได ้ร ับค ุณค ่าร ่วม  
จากการดำเนินธุรกิจของ ทอท. 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Participation) 
 

           หลักการ 
 การทำงานแบบมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กร 
เพราะเป็นการสร ้างค ุณค่าร ่วมให้ก ับผ ู ้ม ีส ่วนร ่วมหร ือพนักงาน  ช ่วยใ ห ้พนักงานเกิดความร ู ้สึก 
ความเป็นเจ้าของ (Ownership) มีความคิดเห็นสอดคล้อง ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึง    
ตกลงยอมรับ (Commitment) ในกิจกรรมหรือโครงการอย่างสมัครใจและเต็มใจ ทำให้องค์กรมีโอกาส
มากกว่าที่จะบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน    
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการด้านความยั่งยืนและการดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนขององค์กร 
 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. ระบุระดับการมีส่วนร่วมที่ต้องการสำหรับพนักงานในระดับต่างๆ สำหรับกิจกรรม/โครงการ  
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน  เช่น 

กิจกรรม ระดับของพนักงาน ระดับการมีส่วนร่วมท่ีคาดหวัง 

การกำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อพัฒนาสูค่วามยั่งยืนของ 
ทอท. 

ร่วมตัดสินใจ 

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพื่อพัฒนาสูค่วามยั่งยืน 
(ประจำท่าอากาศยาน)   

ให้ความคิดเห็น 

พนักงานระดับบรหิาร ส่งเสริม 
พนักงานระดับปฏิบตัิการ เข้าใจและร่วมปฏิบตั ิ

การสร้างเอกลักษณ์ด้านความ
ยั่งยืนของท่าอากาศยาน 

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเพื่อพัฒนาสูค่วามยั่งยืน 
ของ ทอท. 

ให้ความคิดเห็น 

คณะทำงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพื่อพัฒนาสูค่วามยั่งยืน 
(ประจำท่าอากาศยาน)   

ร่วมตัดสินใจ 

พนักงานระดับบรหิาร ส่งเสริม 
พนักงานระดับปฏิบตัิการ เข้าใจและร่วมปฏิบตั ิ
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2. กำหนดข้อมูลที ่สำคัญที ่พนักงานในระดับต่างๆ จะต้องรับรู ้และเข้าใจ และทักษะที่จำเป็น  
เพื่อการมีส่วนร่วมในระดับที่กำหนด เช่น ชุดความรู้การพัฒนาที่ยั ่งยืนของ ทอท. การบริหารการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางการรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI เป็นต้น 

3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจข้อมูลในข้อ 2) 
4.  พ ัฒนาการม ีส ่ วนร ่ วมของพน ั กงานผ ่ านระบบการบร ิหารการระดมความร ่ ว มมื อ  

และกิจกรรมต่างๆ  เช่น 
 

ระดับการมีส่วนร่วม แนวทางการดำเนินการ 

รับรู้และเข้าใจ ฝึกอบรม/ Morning Talk/ E-learning/ บอรด์ประชาสัมพันธ ์
ร่วมกิจกรรม การจูงใจ/กำหนดเป็นหน้าท่ี/คะแนนผลการปฏิบตัิงาน 
ให้ความคิดเห็น การสำรวจความคดิเห็น/การประชุมกลุ่ม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมภาษณ์ 
ส่งเสริมการปฏิบัต ิ การจูงใจ/กำหนดเป็นหน้าท่ี/คะแนนผลการปฏิบตัิงาน 
ร่วมตัดสินใจ การจัดตั้งคณะกรรมการ/การจดัตัง้คณะทำงาน/ระบบการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

 
 5. ประเมินผลการมีส่วนร่วม เทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

6. ดำเนินการทบทวนระดับการมีส่วนร่วม  ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นต่อการมีส่วนร่วมและปรับปรุง 
แนวทางการดำเนินงาน 

 
ดัชนี/เป้าหมาย 

 1. ระดับความตระหนักของพนักงานถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร  
 2. ระดับการรับรู้และเข้าใจในพันธสัญญา ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความร่วมมืออย่างเหมาะสมกับระดับตำแหน่งและหน้าที่ของพนักงาน 

 
พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
กระบวนการพัฒนาความยั ่งย ืนของ ทอท. ขับเคลื ่อนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ 
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กลยุทธ์ที่ 2.3 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Communication) 
 
หลักการ 

 การสื ่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนไปยังผู ้มีส่วนได้เสียภายนอก            
ม ีความสำคัญต่อการสร ้างการร ับร ู ้  ความร ู ้  ความเข ้าใจ อันจะนำมาซึ ่งการยอมร ับ ความเช ื ่อถือ 
และความร ่วมม ือของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ เส ีย  ก ่อให ้ เก ิดภาพล ักษณ ์ท ี ่ ด ี  ช ่ วยข ับเคล ื ่ อนให ้ก ิจกรรม 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสำเร็จ 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการสื่อสารด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กร 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
 1. กำหนดเป้าหมายของการสื ่อสาร เช่น เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ เพื ่อสร้างความเชื่ อถือ 
เพื ่อสร ้างการมีส ่วนร ่วม เพิ ่มระดับความภักด ี เป ็นต ้น และกลุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้เส ียที ่ เป ็นเป ้าหมาย  
ของการสื่อสาร 
 2.  ออกแบบเน ื ้ อหาท ี ่ จ ะส ื ่ อสาร  ( เน ื ้ อหาท ี ่ จ ะส ื ่ อสาร ไปย ั งผ ู ้ ม ี ส่ วน ได้ เส ี ยท ุ กกลุ่ ม 
และเนื้อหาเฉพาะที่จะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม) โดยให้เนื้อหามีความต่อเนื่อง 
 3. เลือกวิธีการที่จะสื่อสาร ได้แก่ 

3.1 การให้ข่าวสาร โดยการเลือกประเด็นที่เกี ่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม/     
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียในลักษณะของการให้ข่าวสารทางเดียว 

3.2 การสร้างปฏิสัมพันธ์ โดยกระบวนการสื่อสารแบบสองทางในลักษณะที่สนับสนุนให้เกิด
การโต้ตอบกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย กับ ทอท. เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

 4.  กำหนดช ่องทางการสื่ อสารท ี ่ เหมาะสมก ับผ ู ้ ม ีส ่วนได ้ เส ียแต ่ละกล ุ ่ ม เช ่น รายงาน 
ความยั่งยืน ข้อมูลทางเว็ปไซต์ การปรึกษาหารือ การประชุมกลุ่มเฉพาะ เป็นต้น หรือใช้การสื่อสาร 
แบบบูรณาการ 
 5. กำหนดกระบวนการดำเน ินการส ื ่อสารโดยยึดหลักความถูกต ้อง (Accuracy) ของข้อมูล 
หลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักความน่าเชื่อถือ (Creditability)  
 6. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการสื่อสาร 
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ดัชนี/เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่อการรับข้อมูล ข่าวสาร ของ ทอท. ในเชิงของเนื้อหา   
ความต่อเนื่อง และช่องทางการรับรู้ 

 
พื้นที่ดำเนินการ 
สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 

 
 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก เ ช ิ ง บ ว ก ข อ ง ผ ู ้ ม ี ส ่ ว น ไ ด ้ เ ส ี ย  แ ล ะ ก า ร ย อ ม ร ั บ ใ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร กิ จ  
(License to Operate) 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Network) 
  

หลักการ 
 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ถือเป็นกลยุทธ์การจัดบริหารจัดการประการหนึ่ง ที่ส่งผลทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง  ในเชิงลึกนั้นก่อให้เกิด
ระด ับของความสำเร ็จท ี ่ส ูงกว ่า จากความร ่วมม ือของผ ู ้ท ี ่ม ีศ ักยภาพเฉพาะในทางที่ ส ่งเสร ิมกัน 
ส ่ วน ใน เช ิ งกว ้ า งน ั ้ นก ่ อ ให ้ เ ก ิ ดการยกระด ับการดำ เน ิ นการท ั ้ ง ใน เช ิ งของห ่ ว ง โซ ่ อ ุ ปทาน  
ในเชิงของระดับอุตสาหกรรม และในเชิงของพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์  
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือขยายระดับความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
 2.  คัดเลือกเครือข่ายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 มีวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกัน   
2.2 มีศักยภาพหลักที่เหมาะสมที่สามารถแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
2.3 มีความสามารถในการสร้างคุณค่าร่วมกัน เพ่ือเป้าหมายที่ขึ้น 
2.4 มีความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ทั้งผลประโยชน์ที่มีต่อสังคมและ

ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนกับองค์กรเอง 
3.  กำหนดขอบเขต ประเด็น และโครงสร้างการบริหารจัดการ ในการสร้างความร่วมมือ 

 4.  กำหนดแนวทางการแบ่งปันความสามารถ และทรัพยากรระหว่างองค์กรกับเครือข่ายใน 
การร่วมมือกันดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
 5. จัดประชุม/สัมมนาร่วมกันระหว่างองค์กรกับเครือข่ายเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาความร่วมมือ 
และวางแผนดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
 6. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน 
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 ดัชนี/เป้าหมาย 
1. ระดับความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในด้านของการนำเสนอความคิดเห็น การแบ่งปัน (ความรู้ 

ประสบการณ์และทรัพยากร) การหาข้อสร ุปความร ่วมม ือท ี ่ เป ็นที ่ยอมร ับของผ ู ้ เข ้าร ่วมทั ้ งหมด  
และการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
 2. ระดับความสำเร็จโดยรวมของกิจกรรม/โครงการ 
 
 พื้นที่ดำเนินการ 
 สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลท ี ่ส ูงขึ้ นในการดำเน ินงานด ้านความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม 
เพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ที ่เกิดจากการแบ่งปันและแลกเปลี ่ยนความรู้ และทรัพยากรระหว่างองค์กร 
กับเครือข่าย   
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ส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Engagement) 

 

ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

2. การกำหนดกระบวนการร่วม
ของ ทอท. เกี่ยวกับการเช่ือมโยง 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

2.1 การส่งเสรมิให้มีการ
กำหนดกระบวนการเช่ือมโยง  
ผู้มีส่วนไดเ้สียในระดับองค์กร
และระดับหน่วยงาน  การบ่งช้ี
ความเสีย่งเกี่ยวกับการ 
ไม่เชื่อมโยงฯ  และการสร้าง
การเชื่อมต่อข้อมลู 
(Synchronize) ที่ได้จาก 
การเช่ือมโยงของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล
นำเข้า (Input) สำหรับ 
การกำหนดกลยุทธ์ทั้งใน 
ระดับองค์กร และระดับ
หน่วยงานต่อไป 

เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

ทอท. ยังไม่มีกระบวนการ
ร่วมเกี่ยวกับการเช่ือมโยง 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งเป็น
หลักการทีส่ำคัญ 
(Stakeholder 
Inclusiveness) ของการ
เป็นองค์กรที่ยั่งยืน 
ความเสี่ยงด้านความ
ยั่งยืน (ESG Risks) 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้าน
ความยั่งยืนท่ีจะเกดิขึ้นจาก
การไมเ่ชื่อมโยง 
(Disengagement) กับ 
ผู้มีส่วนไดเ้สีย 

3. การส่งเสริมบุคลากรทั่วไป 
ให้ตระหนักถึงความสำคญั  
มีพฤติกรรม และดำรงไว ้
ซึ่งพฤติกรรมทีส่่งเสริมความยั่งยืน
ของ ทอท. อย่างต่อเนื่อง 

ดำเนินการเอง  
และ 

ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการ 

2.2 การจัดโครงการพัฒนา
ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent)  
และส่งเสรมิให้ผู้นำ 
การเปลีย่นแปลง สื่อสาร 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสำคญัของการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 

เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

    หน่วยงานนำร่อง 
(Flagship) ที่ได้รับคำปรึกษา
ยังไม่ได้นำแนวคิดด้าน 
ความยั่งยืนเข้าไปบูรณาการ 
กับส่วนงานต่าง ๆ ทำให้ขาด
ความตระหนักถึงความสำคัญ
ด้านความยั่งยืน 

    ทอท. ยังไม่มีการบริหาร
จัดการเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
และวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน
ในองค์กร 
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สรุปแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement) 
 

แผนงานที่ 2.1  การส่งเสริมให้มีการกำหนดกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder 
Engagement Process) ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  การบ่งชี้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่เชื่อมโยงฯ 
(Disengagement Risk) และการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล (Synchronize) ที่ได้จากการเชื่อมโยงของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้า (Input) สำหรับการกำหนดกลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ ทอท. มีกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานสากล การลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ 

การไม่เชื่อมโยงฯ และสามารถมีชุดข้อมูลที่ได้รับการเชื่อมต่อกัน (Synchronize) เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ใน 
การกำหนดกลยุทธ์เพ่ือสร้างสมดุลผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน 

 
แผนงานที่ 2.2  การจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และส่งเสริม 

ให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรทั้งหมดของ ทอท. ตระหนักในความสำคัญของการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน มีความรู้และ

ทักษะพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Initiatives) 
เป้าหมาย 

สนามบินที่สร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนและสังคม 
(The Airport that Creates Shared Values for the Community and Society) 

 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้ ทอท. มีกิจกรรม/โครงการที่สามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อให้ ทอท. สามารถเป็นเพ่ือนบ้านที่ดีของชุมชนและพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความยั่งยืน กำหนดให้มีกลยุทธ์ย่อยดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 3.1 การสร้างเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Brand) 

 
หลักการ 

 การสร้างเอกลักษณ์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Brand) เป็นการสร้างการรับรู้ (Perception) 
ความตระหนัก (Awareness)  และการจดจำ (Recognition) เกี่ยวกับคุณค่า (Value) ที่องค์กรมอบให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมในวงกว้าง  เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน และ
เพ่ือให้ได้มาซึง่การยอมรับในการดำเนินธุรกิจขององค์กร (License to Operate) 
 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างการรับรู้และการจดจำในเชิงบวกของสาธารณชนที่มีต่อองค์กร 
  
 แนวทางการดำเนินงาน 
 1.  กำหนดให้ท่าอากาศยานแต่ละแห่งสร้างการรับรู ้และจดจำในเอกลักษณ์ด้านความยั ่งยืน  
ของ ทอท. ด้วยกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/การพัฒนาที ่ยั ่งยืน ระยะเวลา 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 2562) ภายใต้กรอบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 3 ระดับ ดังนี้ 
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  1.1 ระดับท่ี 1 -  กิจกรรม/โครงการร่วมระดับองค์กร 
  กำหนดกิจกรรม/โครงการ ภายใต้แนวคิด “สนามบินแห่งการเรียนรู้” (Learning Airport) 
  1.2 ระดับท่ี 2 -  กิจกรรม/โครงการระดับท่าอากาศยาน 

 กำหนดกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องกับ Positioning ของท่าอากาศยาน  ภายใต้กรอบ
การดำเนินงาน 4 ด้าน คือ  การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม (Community Involvement and 
Social Participation)  การอนุรักษ์ระบบนิเวศ (Ecosystem Preservation)  การพัฒนาทุนมนุษย์  
(Human Capital Development)  และการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ ่น (Local Economic 
Development) 
 1.3 ระดับที่ 3 – กิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างองค์กรกับชุมชนใกล้เคียงหรือสังคมในวงกว้าง 
2. กำหนดให้พื้นที่การดำเนินกิจกรรม/โครงการ เป็นแบบใดก็ได้ ระหว่าง   

2.1 พ้ืนที่ที่มีผลกระทบกับท่าอากาศยานโดยตรง (Direct Impact)  
เ ช ่ น  ก ิ จกรรม/ โครงการท ี ่ สนองตอบต ่อประ เด ็นทางส ั งคมและส ิ ่ งแวดล้ อม 

ของท่าอากาศยานแต่ละพ้ืนที่ (Specific Issues of the Airport)   
2.2 พื ้นที ่ที ่ม ีผลกระทบกับท่าอากาศยานทางอ้อม ( Indirect Impact) เช่น กิจกรรม/

โครงการที่สนองตอบต่อประเด็นทางสังคมและสิ ่งแวดล้อมในระดับโลก (Global Issues of the 
Industry) 
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3. กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 
 4. กำหนดแผนปฏิบัติ (Action Plan) ของกิจกรรม/โครงการ 
 5. กำหนดระบบการติดตามและประเมินผล ที่รวมถึง ระยะเวลาในการติดตามการดำเนินงาน วิธีการ
ติดตามการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการติดตามการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เป้าหมายของ
ก ิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร  ( เ ป ้ า ห ม า ย ใ น แ ต ่ ล ะป ี  แ ล ะ เ ป ้ า ห ม า ย เ ม ื ่ อ จ บ ก ิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร )  
และการรายงานผลการดำเนินงาน   
 
 ดัชนี/เป้าหมาย 
 1. แต่ละท่าอากาศยานมีแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการทั้ง 3 ระดับ 
 2. ระดับความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 3. ระดับการรับรู ้ ความตระหนัก และการจดจำได้ในเชิงบวก ของผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ 
เกี่ยวกับคุณค่าท่ี ทอท. มอบให้จากการดำเนินกิจกรรม/โครงการ 
 
 พื้นที่ดำเนินการ 
 ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง 
 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะรับรู้และจดจำได้ถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับองค์กรและ
ระด ับท ่าอากาศยาน นำไปส ู ่การยอมร ับและสน ับสน ุนให ้ดำเน ินก ิจการ ( License to Operate) 
และภาพพจน์ของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของ ทอท. 
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กลยุทธ์ที่ 3.2 การประเมินผลโครงการในรูปแบบผลตอบแทนทางสังคม  
(Social Return on Investment) 

 
 หลักการ 

การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม/โครงการนั้น  ๆ 
เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน และเพื่อการตัดสินใจต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกา ร  
ทั้งนี้มูลค่าทางการเงิน (Monetized Value) ของผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ทำให้องค์กรสามารถ
สื ่อสารต่อผ ู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย โดยเฉพาะนักลงทุนอย่างเป ็นร ูปธรรม และถูกต ้องตามมาตรฐานสากล  
เช่น SROI Network เป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ ื ่อประเม ินผลก ิจกรรม/โครงการในรู ปแบบของผลตอบแทนทางส ังคมจากการล งทุน 
ที่แสดงผลเป็นมูลค่าทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการ 
 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) 
และขอบเขตของการประเมิน (ด้านกิจกรรม ส่วนขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และกรอบระยะเวลา) 

2. คัดเล ือกโครงการเพื ่อทำการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ที ่ตอบสนอง  
ต่อ Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน 

3. จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการในรูปแบบของห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain)  
4. ระบุตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Indicator)  
5. ระบุข ้อม ูลที ่จำเป ็นเพื ่อการว ัดผลลัพธ ์ทางส ังคม และพัฒนากระบวนการในการได ้มา  

ซึ่งข้อมูลนั้น 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการตามที่กำหนด 
7. นำข้อมูลผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ที่ได้มาแปลงเป็นมูลค่าทางการเงิน (Monetization) 

โดยเลือกค่าแทนทางการเงิน (Money Proxy) ที่ใกล้เคียงที่สุดกับผลลัพธ์ที่ได ้
8.  คำนวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
9.  รายงานการประเมินผลตอบแทนทางสังคมและสื ่อสารไปยังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้อง  

ที่รวมถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
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- ชื่อกิจกรรม/โครงการที่ประเมิน 
- วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการประเมิน 
- คำอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรม/โครงการ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจกรรม/โครงการ 
- ตารางข้อมูลห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain)  ตัวชี้วัดทางสังคม (Social Impact 
Indicator) ที่เลือก และค่าแทนทางการเงิน (Money Proxy) ที่ใช้ 
- วิธีการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 
- การคำนวณ SROI 
- บทวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 

 ดัชนี/เป้าหมาย 
แต่ละท่าอากาศยานมีการรายงานผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในกิจกรรม/

โครงการ ในรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ภายในปี 2562 
 

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  ค ุณภาพของการต ัดส ินใจเก ี ่ยวก ับการดำเน ินก ิจกรรมด ้านความร ับผ ิดชอบต ่อส ังคม  

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  ความพ ึงพอใจของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ เส ีย โดยเฉพาะน ักลงท ุน และผ ู ้ถ ือห ุ ้น สำหร ับข ้อมูล  

การประเมินผลตอบแทนของกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นรูปธรรม  
 3.  ความสามารถในการส ื ่ อสารให ้ส ั งคมรั บร ู ้ เ ก ี ่ ยวก ับค ุณค ่าของก ิ จกรรมเพ ื ่ อส ั งคม 
ที่ ทอท. ดำเนินการ 
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ส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainability Initiatives) 

 

ประเด็นสำคัญจากปจัจัยนำเข้า 
(Input) ที่เกี่ยวข้อง 

ขอบเขตการ
ดำเนินงานของ 

ฝกส. 
การกำหนดเป็นแผนงาน หมายเหตุ 

4.  กิจกรรมทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ที่ส่งเสริมการ
เป้าประสงค์และการบรรลุ
ตัวช้ีวัดของ Airport Strategic 
Positioning ของแต่ละ 
ท่าอากาศยาน 

ดำเนินการเอง 
 

3.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัต ิ
การเพื่อวิเคราะห์เปา้ประสงค์
และตัวช้ีวัดของ Airport 
Strategic Positioning เพื่อ
นำมาออกแบบกิจกรรมทาง
สังคมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของแต่ละท่าอากาศยาน 

เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ระดบั
องค์กร 
กลยุทธ์ที ่1.3 การพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้ Airport Strategic 
Positioning 
(ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport 
Strategic Positioning) 
เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง (S) 

    คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และผู้บริหารระดับสูงให้ความ 
สำคัญกับการสร้างความยั่งยืน 
ในส่วนของการสร้างการยอมรับ
ทางสังคมในการดำเนินธุรกิจ 
(Social License to Operate) 
ด้วยการมุ่งเน้นการดำเนิน
กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน  

    ทั้งสำนักงานใหญ่และ 
ท่าอากาศยานมหีน่วยงานที่
รับผิดชอบงานกิจกรรมทางสังคม 
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืนโดยเฉพาะ 

5.  กิจกรรมทางสังคมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ที่ส่งเสริม
เป้าประสงค์และการบรรลุ
ตัวช้ีวัดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
(Signature) ขององค์กร 
ในภาพรวม 

ดำเนินการเอง 
 

3.2 การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อกำหนด
เป้าประสงค์และตัวช้ีวัด 
ของกิจกรรม “CSR 
Signature” เพื่อนำมา
ออกแบบกิจกรรมทางสังคม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ของ ทอท. 

6. กิจกรรมการพัฒนาบคุลากร
ของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต่อ
การดำเนินกิจกรรมทางสังคม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังใน
ระดับองค์กร และระดับ 
ท่าอากาศยาน ให้มีทักษะ 
ในการคิดอัตราการตอบแทน 
ทางสังคม (SROI) ของโครงการ 

ดำเนินการเอง 
 

3.3 การจัดโครงการพัฒนา
ทักษะเกี่ยวกับการคดิอัตรา
การตอบแทนทางสังคม 
(SROI) ของโครงการแก่
หน่วยงานของสำนักงานใหญ่ 
และท่าอากาศยาน  
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การดำเนินกิจกรรม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพื่อตอบสนองตัวชี้วัดกลยุทธ์
ระดับองค์กร 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธย์่อยที่ 2  
ร้อยละความสำเร็จของ
ความสามารถในการคิดอัตรา 
การตอบแทนทางสังคม (SROI) 
ของโครงการ 
เพื่อปรับปรุงจดุอ่อน (W) 

    หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน
กิจกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนยังไม่มีความสามารถ 
ในการคิดอัตราการตอบแทน 
ทางสังคม (SROI) ของโครงการ 
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สรุปแผนงานของยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Initiatives) 
 

แผนงานที่ 3.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ Airport 
Strategic Positioning เพ่ือนำมาออกแบบกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละท่าอากาศยาน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมให้แต่ละท่าอากาศยานสามารถบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ 

Airport Strategic Positioning ของตนเองด้วยกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

แผนงานที่ 3.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของของกิจกรรม 
“CSR Signature” เพ่ือนำมาออกแบบกิจกรรมทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลักดันใหเ้กิดกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature) ของ ทอท. ในภาพรวม 
 
แผนงานที่ 3.3  การจัดโครงการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการคิดอัตราการตอบแทนทางสังคม (SROI) 

ของโครงการแก่หน่วยงานของสำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมใหห้น่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมระดับองค์กร และระดับท่าอากาศยานมีทักษะในการคิด

อัตราการตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ ตามตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ย่อยที่ 2 ของกลยุทธ์ที่ 1.3 
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11. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ส่วนขยาย ปี 2563-2566 
(AOT SD Action Plan : Extension 2020-2023) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management)   

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ดัชนีเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2565 2566 

1.1 การส่งเสริมการกำหนดความหมาย 
ในเชิงคุณค่า (Value Definition) ของ 
Airport Strategic Positioning พร้อมทัง้
ทบทวนการวัดผล (Measurement) ของ
การบรรลุคุณค่านั้น 

1.1.1 สร้างความรู้ ความเขา้ใจให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ควบคุมให้กลยุทธ์สามารถแปลงไปสู่ 
การปฏิบัติ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกำหนดความหมายในเชิงคุณค่าของ 
Airport Strategic Positioning  
พร้อมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
1.1.2 สนับสนนุองค์ความรู้ และ
เคร่ืองมอืในการดำเนินการ กรณีที่ได้รบั
การร้องขอ 

ทอท. มีการกำหนด 
(Define) ความหมาย 
ในเชิงคุณค่า (Value)  
ของ Airport Strategic 
Positioning พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
การบรรลุคุณค่าตามที่
กำหนด 

ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส. 
 

(ฝกอ.) 

1.2  การส่งเสริมให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
โดยมีการบูรณาการแนวคิดและความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืน (ESG Concept and ESG 
Risk) เป็นขอ้มูลนำเขา้ (Input) ในการ
ดำเนินการ 

1.2.1 สร้างความรู้ ความเขา้ใจให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการนำแนวคิดและความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน บูรณาการเขา้ไปใน
กระบวนการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
1.2.2 สนับสนนุองค์ความรู้ และ
เคร่ืองมอืในการดำเนินการ กรณีที่ได้รบั
การร้องขอ 

ทอท. มียุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดกลยุทธ์ระดับ
องค์กร ที่ได้รับการ 
บูรณาการแนวคิดและ 
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(ESG Concept and ESG 
Risk) 

ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส. 
 

(ฝกอ.) 
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1.3  การส่งเสริมให้คณะกรรมการธรรมา-  
ภิบาลเพ่ิมการควบคุมและติดตามผลการ
ดำเนินงานเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจอย่าง
ย่ังยืน ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) 
สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) ในกระบวนการดำเนินงาน 

1.3.1 นำเสนอวาระการควบคุมและ
ติดตามผลการดำเนนิงานเก่ียวกับการ
ดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนเข้าไปใน 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
1.3.2 นำเสนอขอ้มูลความสำคัญ
เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง
รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
1.3.3 ขออนุมัติรูปแบบการติดตามและ
ประเมินผลที่นำเสนอ 
1.3.4 ดำเนนิการเพื่อให้มั่นใจว่า 
การอนุมัติของคณะกรรมการฯ ได้รับ
การสื่อสารไปยังหน่วยงานตา่ง ๆ 

การอนุมัติรูปแบบการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
ความยั่งยืนในกระบวนการ
ดำเนินธุรกิจของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ได้รับอนมุัติภายใน
การประชุม
คณะกรรมการฯ  
คร้ังแรก หลังจาก 
ทอท. มียุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ และตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  
ที่ได้รับการบูรณาการ
แนวคิดและความ
เสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(ESG Concept and 
ESG Risk) 

  ฝกส. 
 

(คณะกรรม 
การธรรมา 

ภิบาล) 

1.4 การส่งเสริมให้มีการกำหนดความหมาย
ในเชิงคุณค่า (Value Definition) และการ
วัดผล (Measurement) ของวิสัยทัศน์
องค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการควบคุมให้มี
การแปลงไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการ
ทำงานหลัก (Key Work Process) ของ
หน่วยงาน 

1.4.1 สร้างความรู้ ความเขา้ใจให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
การควบคุมให้กลยุทธ์สามารถแปลงไปสู่
การปฏิบัติ ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกำหนดความหมายในเชิงคุณค่าของ
วิสัยทัศน์ (Vision/Commitment/High 
Purpose) พร้อมทั้งตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายในการบรรลุคุณค่านัน้ 
1.4.2 สนับสนนุองค์ความรู้ และ
เคร่ืองมอืในการดำเนินการ กรณีที่ได้รบั
การร้องขอ 

ทอท. มีการกำหนด 
(Define) ความหมาย 
ในเชิงคุณค่า (Value)  
ของวิสัยทัศน์ 
(Vision/Commitment/ 
High Purpose) พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ของการบรรลุคุณค่า 
ตามที่กำหนด 

ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส. 
 

(ฝกอ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย 
   

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ดัชนีเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
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2.1  การส่งเสริมให้มีการกำหนด
กระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholder Engagement Process)   
ในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  
การบ่งชี้ความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่เชื่อมโยงฯ 
(Disengagement Risk) และการสร้าง 
การเชื่อมต่อข้อมูล (Synchronize) ที่ไดจ้าก
การเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลนำเขา้ (Input) สำหรับการกำหนด 
กลยุทธ์ทั้งในระดับองค์กร และระดบั
หน่วยงานต่อไป 

2.1.1 ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกับกระบวนการเชื่อมโยงผู้มีส่วน 
ได้เสียตามมาตรฐาน AA1000 SES และ
ความเสี่ยงเก่ียวกับการไม่เชื่อมโยง 
(Disengagement) 
2.1.2 สนับสนนุการให้คำปรึกษา
เก่ียวกับการนำมาปรับใช้ในระดับองค์กร
และระดบัหน่วยงาน กรณีที่ได้รับ 
การร้องขอ 
2.1.3 สนับสนนุการให้คำปรึกษา
เก่ียวกับระบบการเชื่อมต่อข้อมูล 
(Synchronize) จากการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีทีไ่ด้รับการร้องขอ 

ทอท. มีกระบวนการร่วม
เก่ียวกับการเชื่อมโยง 
ผู้มีส่วนได้เสีย และมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการเชื่อมตอ่ขอ้มูล 
(Synchronize) ที่ได้จาก
การเชื่อมโยง ทัง้ในระดับ
องค์กรและระดบัหน่วยงาน 

ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส. 
 

(ฝกอ.) 

2.2  การจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และ
ส่งเสริมให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสือ่สาร 
สร้างความเขา้ใจเก่ียวกับความสำคัญของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร 

2.2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) 
2.2.2 กำหนดคุณสมบัติ (Attribution) 
ของผูน้ำการเปลี่ยนแปลง 
2.2.3 ผลักดันเก่ียวกับระบบประเมนิผล
การปฏิบัติงาน (Reward) ของผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
2.2.4 ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาผูน้ำ
การเปลี่ยนแปลงให้สามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
 

สำนักงานใหญ่ 
อย่างนอ้ย  7  คน 
ท่าอากาศยาน  
อย่างนอ้ย 
ท่าอากาศยานละ  
3  คน 
ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส.  
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 2.2.5 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะเปน็ผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง 
2.2.6 ดำเนนิการอบรมและพัฒนา
ทักษะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
2.2.7 ประเมนิผลการดำเนนิงานของ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนำผลลัพธ์ 
ไปปรบัปรุง (ถา้มี) 
2.2.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือวางแผน 
การสื่อสารด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
ความรู้และทักษะของผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง 
 
ทอท. มีแผนการสื่อสาร 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั่วทั้งองค์กร โดยผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง พร้อมทัง้
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 
และค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
คะแนนจากการ
ทดสอบไม่นอ้ยกว่า 
80% 
ภายในปีงบประมาณ 
2566 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  กิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Initiative)   
 

แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ดัชนีเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 
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3.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์เป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ 
Airport Strategic Positioning เพ่ือนำมา
ออกแบบกิจกรรมทางสงัคมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของแต่ละท่าอากาศยาน 

3.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพ่ือวิเคราะห์เป้าประสงคแ์ละ
ตัวชี้วัดของ Airport Strategic 
Positioning 
3.1.2 ออกแบบรูปแบบ 
การจัดประชุมและเคร่ืองมือ
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ 
การประชุมสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
3.1.3 ดำเนนิการจดัประชมุ 
เชิงปฏบิัติการเพ่ือวิเคราะห์
เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดของ 
Airport Strategic 
Positioning พร้อมทั้ง 
การกำหนดรูปแบบกิจกรรม
ทางสงัคมที่สามารถตอบสนอง
ต่อเปา้ประสงค์และตัวชี้วัด 
3.1.4 ประเมนิผลการจัด
ประชุม เพ่ือนำผลลัพธ์ไป
ปรับปรุง (ถ้ามี) 

1. จำนวนผู้แทนของแต่ละ
ท่าอากาศยานที่เขา้ร่วม
ประชุม 
2. แต่ละทา่อากาศยาน  
มีรูปแบบกิจกรรมทางสงัคม
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
แต่ละทา่อากาศยานตนเอง 
ที่สามารถตอบสนองต่อ 
Airport Strategic 
Positioning 
 

1. อย่างนอ้ยท่าอากาศยาน
ละ 2 คน  
 
2. ภายใน 2 เดือน หลังจาก
ท่าอากาศยานได้รับการ
สื่อสารเก่ียวกับเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของ Airport 
Strategic Positioning 
 
 

  ฝกส. 
 

(6 ท่าอากาศ
ยาน) 
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แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ดัชนีเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2565 2566 

3.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของของ
กิจกรรม “CSR Signature” เพ่ือนำมา
ออกแบบกิจกรรมทางสงัคมเพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของ ทอท. 

3.2.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพ่ือกำหนดเป้าประสงคแ์ละ
ตัวชี้วัดของของกิจกรรม “CSR 
Signature” 
3.2.2 ออกแบบรูปแบบ 
การจัดประชุมและเคร่ืองมือ
การเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ 
การประชุมสามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
3.2.3 ดำเนนิการจัดประชมุ 
เชิงปฏบิัติการเพ่ือกำหนด
เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัดของ 
ของกิจกรรม “CSR 
Signature” พร้อมทั้งการ
กำหนดรูปแบบกิจกรรมทาง
สังคมที่สามารถตอบสนองตอ่
เป้าประสงคแ์ละตัวชี้วัด 
3.2.4 ประเมนิผลการจัด
ประชุม เพ่ือนำผลลัพธ์ไป
ปรับปรุง (ถ้ามี) 

1. จำนวนผู้แทนของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ที่เข้าร่วมประชมุ 
 
2. หน่วยงานมีแผนกิจกรรม
ทางสงัคมที่สามารถ
ตอบสนองตอ่เป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของ ของ
กิจกรรม “CSR Signature” 

1. ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 
 
 
2. ภายในปีงบประมาณ 
2566 

  ฝกส. 
 

(สสร.) 
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แผนงาน กิจกรรม ตัวช้ีวัด ดัชนีเป้าหมาย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
2565 2566 

3.3  การจัดโครงการพัฒนาทักษะเก่ียวกับ
การคิดอัตราการตอบแทนทางสงัคม (SROI) 
ของโครงการ แก่หน่วยงานของ 
สำนักงานใหญ่ และทา่อากาศยาน  
ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.3.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาทักษะการคิดอัตรา
การตอบแทนทางสังคม (SROI) 
ของโครงการ 
3.3.2 ออกแบบหลักสูตร 
การพัฒนา และเคร่ืองมอื 
การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนด 
3.3.3 ดำเนนิการจัดกิจกรรม
การพัฒนาทักษะแก่ 
ผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงาน
ใหญ่และท่าอากาศยานฯ 
3.3.4 ประเมนิผลการเรียนรู้
ของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม และ 
ผลการจัดกิจกรรม เพ่ือนำ 
ผลที่ได้ไปปรับปรุง (ถ้ามี) 

1. จำนวนผู้แทนจาก
หน่วยงานของสำนักงาน
ใหญ่และท่าอากาศยาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 
2. ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบต่อกิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สำนักงานใหญ่และ 
ท่าอากาศยานสามารถ 
คิดอัตราการตอบแทน 
ทางสงัคม (SROI) ของ
โครงการที่ดำเนินการได ้

1. อย่างนอ้ยหน่วยงานละ 
3 คน 
 
 
 
2. ปีงบประมาณ 2566 
   ดำเนินการครบทัง้ 6  
   ท่าอากาศยาน 

  ฝกส. 
 

(สสร. และ 
6 ท่าอากาศ

ยาน) 
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12. การบริหารจัดการความเสี่ยงของการนำแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท.  
ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 - 2566 ไปปฏิบัติ  
(SD Master Plan : Implementation Risk Management) 
 
 การบริหารจัดการความเสี ่ยง เป็นแนวทางการดำเนินงานในเชิงรุก (Proactive Management)       
ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสียหายและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
เป็นสำคัญ  ซึ่งแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ส่วนขยาย 
ปีงบประมาณ 2563 - 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ความเสี่ยง (Risk) :   แผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ ทอท. ส่วนขยาย ปีงบประมาณ 2563 -

2566 ที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 

ปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk Factor) 

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) 

แผนงานเพ่ือการตอบสนอง 
(Responsive Plan) 

1. แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย
ไม่ได้รับการสื่อสารให้
นำไปปฏิบตั ิ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
น้อย 
ระดับของผลกระทบ 
(Impact) 
มาก 
สรุประดับของความเสี่ยง  
(Degree of Risk) 
ปานกลาง 

การลด หรือ การควบคมุ 
ความเสีย่ง  
(Risk Reduction) 

การป้องกัน 
(Preventive Action) 
โดยการวางแผนให้มีการจัด
ประชุมหน่วยงาน 
เพื่อการสื่อสารแผนแม่บทฯ 
ส่วนขยาย พร้อมท้ัง 
การสอบถามความคิดเห็น
และประเมินผลการประชุม 

2. แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย
ไม่ได้รับการควบคุม 
ให้นำไปปฏิบตั ิ

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
มาก 
ระดับของผลกระทบ 
(Impact) 
มาก 
สรุประดับของความเสี่ยง  
(Degree of Risk) 
สูง 

การกระจายความเสี่ยง หรือ
การโอนความเสี่ยง  
(Risk Sharing) 

การดำเนินการเพื่อการแกไ้ข 
(Corrective Action) 
โดยการผลักดันให้เป็นวาระ
ในการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
เพื่อให้มีการมอบหมาย
อำนาจให้มีการควบคมุและ
ติดตามการนำแผนไปปฏิบัต ิ
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แผนปฏิบัติเพื่อการตอบสนอง (Responsive Action Plan) 
 

แผนงานเพ่ือการ
ตอบสนอง 

(Responsive Plan) 
กิจกรรม 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. การจัดประชุม
หน่วยงานเพื่อการสื่อสาร
แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย 
พร้อมท้ังการสอบถาม
ความคิดเห็น 
และประเมินผลการประชุม 

1. จัดทำสื่อการนำเสนอ 
(Slide Presentation)  
แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย 
2. จัดทำแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ
แผนแม่บทฯ ไปปฏิบัต ิ
3. จัดทำแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรมฯ 
4. กำหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีจดักิจกรรม 
การสื่อสารแผนแม่บทฯ 
ส่วนขยาย 
5. ทำหนังสือเชิญผู้แทน
หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
6. จัดกิจกรรมการสื่อสารฯ 
ตามวัน เวลา และสถานท่ี 
ที่กำหนด พร้อมทั้งแจก
แบบสอบถามหลังการดำเนิน
กิจกรรม 
7. สรุปความคดิเห็นจาก
แบบสอบถาม และจัดเก็บ
เพื่อนำไปเป็นข้อมลูสำหรับ
การนำแผนฯ ไปปฏบิัติ  
และสำหรับการจัดกิจกรรม 
ในประเภทเดียวกันครั้งต่อไป 

กิจกรรมการสื่อสาร 
แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย 

มีการจัดกจิกรรมภายใน   
ไตรมาสแรกของระยะเวลา
ปีงบประมาณของ 
แผนแม่บทฯ 
(ธันวาคม 2562) 

จำนวนผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จำนวนเท่ากับจำนวน
หน่วยงานระดับฝ่ายทั้งหมด
ของ ทอท. 

การตอบแบบสอบถาม 
แสดงความคดิเห็น 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีการสรุปความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม และนำไป
เป็นปัจจัยนำเขา้ (Input)  
ในการควบคุม 
ให้มีการนำแผนไปปฏิบัต ิ

การตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ในการจัดกิจกรรม 

มีการสรุปความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม และนำไป
เป็นปัจจัยนำเขา้ (Input)  
ในการจัดกิจกรรม 
การสื่อสารแผนแม่บทฯ 
ฉบับใหม่ต่อไป 

จำนวนหน่วยงานท่ีผู้แทนฯ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมนำไป
สื่อสารต่อให้กับผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน  
(กรณีที่ผู้บริหารสูงสดุของ
หน่วยงานไมไ่ด้เข้าร่วม
กิจกรรมเอง) และผู้บริหาร
ระดับส่วนของหน่วยงาน 

จำนวนเท่ากับ 
จำนวนหน่วยงานระดับฝ่าย
และจำนวนหน่วยงานระดบั
ส่วนท้ังหมดของ ทอท. 
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แผนงานเพ่ือการ
ตอบสนอง 

(Responsive Plan) 
กิจกรรม 

การประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. การผลักดันให้เป็นวาระ
ในการประชุม
คณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาล เพื่อให้มี 
การมอบหมายอำนาจ 
ให้มีการควบคุมและ
ติดตามการนำแผนฯ  
ไปปฏิบตั ิ

1. จัดทำสื่อการนำเสนอ 
(Slide Presentation)  
แผนแม่บทฯ ส่วนขยาย 
2. ดำเนินการตามระเบียบ
ขั้นตอนการขอกำหนดเป็น
วาระการประชุม 
3. นำเสนอแผนแม่บทฯ  
ส่วนขยายในที่ประชุม
คณะกรรมการธรรมาภบิาล 
เพื่อขออนุมัติ 
4. นำเสนอโครงสร้าง 
การมอบหมายอำนาจ 
ให้มีการควบคุมและติดตาม
การนำแผนฯ ไปปฏบิัติ  
เพื่อขออนุมัติ 
5. ติดตามใหม้ีการบันทึก 
การประชุมตามทีไ่ด้รับอนมุัติ 
และสื่อสารบันทึกการประชุม
ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วาระการประชุมเกี่ยวกับ
การมอบหมายอำนาจ 
ให้มีการควบคุม 
การนำแผนแม่บทฯ  
ส่วนขยายไปปฏิบัต ิ
ในการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภบิาล 

1. มีการกำหนดเป็นวาระ
การประชุมในการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภบิาล
ครั้งแรกของปีงบประมาณ 
2564 
2. มีการกำหนดโครงสร้าง
การกำกับดูแล การควบคมุ
และการติดตามผล 
การดำเนินงานตามแผนฯ  
ที่ชัดเจน 

 
 




