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สารจากประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยภายในศูนย์ราชการฯแห่งน้ี มีผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจ าแนกเป็น หน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ 
ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์และผู้ใช้บริการ ส าหรับกลุ่มสังคมจ าแนกเป็น หน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานราชการรอบๆ             
ศูนย์ราชการและชุมชน  ทั้งน้ี ในการบริหารจัดการของ ธพส. เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ  หรือกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับคุณค่าและคุณภาพที่ดี ด้วยแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ 
ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม) Education (การเสริมสร้างศึกษา) และ Environment              
(การสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม)  ในปีน้ีได้ควบรวมคณะกรรมการก ากับกิจการที่ดีและคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
เข้าด้วยกันมาเป็นคณะกรรมการก ากับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเชิงนโยบายสอดคล้องและเกิดประโยชน์                 
ต่อองค์กรสูงสุด 

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองทุกปี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจผู้ใช้บริการ           
ศูนย์ราชการฯ มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2556 มีระดับคะแนน 2.81 ในปี 2557 มีระดับคะแนน 3.59            
และในปี 2558 มีระดับคะแนน 3.92 และในปี 2559 มีระดับคะแนน 4.32  โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จและให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม     
และในปีต่อๆ ไป  ธพส. ยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติเช่นน้ี เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการมีกิจกรรมร่วมกับ         
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอันจะน าพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน   

                                                                                                          
                            (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)  
                ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

     และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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Dhanarak Asset Development Co., Ltd. (DAD) is responsible for management of this government complex 

where serves various stakeholders, including employee, customer, shareholder and social entity. Our customer                      
is comprised  of various government organizations, private enterprises who rent the complex's space and their visiting 
customers. For our social entities are comprised of government organizations are both located in and outside around 
the complex along with surrounding community. In any cases, DAD focuses on managing this government complex 
with honesty, transparency and equally treats to all stakeholders, under the same guideline, regulation and law.                  
In order to make sure that these stakeholders will enjoy good value and quality from our services, DAD manages this 
complex by following the social responsibility strategy – 3 E, namely, Engagement, Education, Environment and 
Development. This year, DAD has integrated the Corporate Governance Committee and Corporate Social 
Responsibility Promotion Committee into the Corporate Governance and Social Responsibility Promotion Committee 
as an one department. In order to make sure that the operation will be conformed to the policy, as well as be secured 
the maximum profits for the organization. 
 From this ongoing mission of corporate social responsibility, DAD has engaged continuously each year,                        
came the result of satisfaction among customers and patronage of this government complex; which has been 
increasing gradually. Scores of customer’s satisfaction with services was 2 .81  in 2013 , 3 .59  in 2014 , 3 .92  in 2015                
and 4 . 3 2  in 2016 . In the future, DAD will maintain on this course of operation, in order pass on profit to both                        
the organization and its stakeholders; and for this, DAD will focus on arranging collaborative activities with all of 
stakeholders, which will bring DAD to become a sustainable organization.  

                                                                                                                      
                                                                                                        Miss Ruenvadee Suwhanmongkol                                                                                                                                                                                                                                                                                               
               Chairman of the Corporate Governance  
                and Social Responsibility Committee 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
Chairman of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee 

 

 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 

                                                                ประธานกรรมการ 
                                                   Ms. Ruenvadee Suwanmongkol  
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           Mr. Thamanit Sumantakul         Mr. Chanin Chongcharoenyanon       Mr. Vichit  Charasooksawad 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

      เนื่องจากคณะกรรมการก ากับกิจการที่ดี และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม              
ได้ควบรวมเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2559   
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง       
ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก 
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กรอบนโยบายด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ก าหนดกรอบนโยบายด้านแสดง                     
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) รวม 4 ด้าน เพ่ือให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ยึดถือเป็น                      
แนวทางการปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 

1) ด้านคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดี

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
10 ข้อ ได้แก่ 1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 3) การต่อต้านการทุจริต      
4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 7) การร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม 8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนิน                   
ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 

2) ด้านการก าหนดกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน  
ใช้แนวทาง ISO 26000 มีหลักการ 7 ข้อ และประยุกต์ใช้กับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์ 

CSR ตามแผนแม่บท ได้แก่ ENGAGEMENT ENVIRONMENT และ EDUCATION โดยยึดหลักความเหมาะสม คุ้มค่า
โดยยึดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้  ในแต่ละกิจกรรมต้องมีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม                   
หรือทั้งหมดเข้าร่วมกจิกรรมด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมต้นทุนทางสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน 

 

3) ด้านความมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (CSR IN PROCESS) 
    ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร           
(ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม) เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร  

    ด้านกระบวนการท างานของ ธพส. คณะกรรมการ ผู้บริหาร ให้การส่งเสริมกระบวนการท างาน              
ของ ธพส. ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานจะได้
อ านวยความสะดวกสบายและสร้างความสุขให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ธพส.  

  

4) ด้านการสร้างพันธมิตรมิติเชิงสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR 
ที่มาของแผนแม่บท 

ปัจจุบันแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาคหรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาเป็นรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบ              
ต่อสังคมด้วยการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรียกว่า
มาตรฐาน ISO 26000 (ISO 26000  Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้นโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (The International Organization for Standardization: ISO) โดยองค์กร
มาตรฐานสากลได้ให้ค าแนะน าว่าองค์กรทุกประเภท  ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนองต่อ                 
ความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิเช่น แสดงความรับผิดชอบส าหรับ
ผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสียฯลฯ และในปัจจุบันได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
และมีการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่าง 
เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท        
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด จึงได้จัดท าแผนแม่บทข้ึน โดยท าการบูรณาการหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแนวทางของ ISO 26000 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้างและการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานภายใน ธพส. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส.  เป็นไป                
อย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนแม่บท 
1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็นไปอย่างเป็นระบบ  

มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมที่จัดท าขึ้น 
3) เพ่ือให้กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
1) เพ่ือสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย 
2) เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส. 
3) สร้างความน่าเชื่อถือ/ความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 
4) แสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
5) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ 
6) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 

 

แผนปฏิบัติการ 
เมื่อ ธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการพื้นฐาน (Principles) และหัวข้อหลัก (Core Subjects) 

ความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นต่างๆ แล้ว ธพส. ควรจะท าการบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรโดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม               
ให้เกิดข้ึนในองค์กรอย่างท่ัวถึงประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (ธพส.) กับผู้มีส่วนได้เสียสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของ ธพส. 
3) ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแนวปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) จัดท าโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
5) ส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร 
6) สื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทีม่ีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างเป็นรูปธรรม 
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กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGAGEMENT  สร้างการมีส่วนรว่ม 
EDUCATION     เสริมสรา้งการศกึษา 
ENVIRONMENT สร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบาย CSR  ธพส. 
ผู้มีส่วนได้เสีย  

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ 

แผนปฏิบัติการ 

ประเมินผล 

บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกองค์กร 

กลยุทธ์ 3E 

 

ก ากับดแูล
กิจการที่ด ี

ประกอบ
กิจการ 

ด้วยความ
เป็นธรรม 

ต่อต้านการ 
ทุจริต 

เคารพ 
สิทธิ

มนุษยชน 

ปฏิบตั ิ
ต่อ 

แรงงาน 
อย่าง 

เป็นธรรม 

รับ 
ผิดชอบ 

ต่อ 
ผู้บริโภค 

 

ร่วม 
พัฒนา 
ชุมชน 
และ 
สังคม 

จัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

นวัตกรรม 
และการ
เผยแพร่
นวัตกรรม 
จากความ 

รับผิด 
ชอบต่อ
สังคม 

จัดท ารายงาน
แห่ง 

ความยั่งยืน 
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ค าอธิบายหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ หลักการพ้ืนฐาน (Principles) ของ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับหัวข้อหลักในการด าเนินกิจกรรม และขั้นตอน
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยหลักการพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย 

 

1) หลักความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ได้แก่ องค์กรควรมีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะต้องยอมรับการถูกตรวจสอบ                
อย่างละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบด้วยดี ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตอบค าถามของหน่วยงานต่างๆ                 
ที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผลกระทบที่ เกิดจากการตัดสินใจและ                       
การด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบนี้ จะเป็นผลดีทั้งต่อ
องค์กรและสังคม เนื่องจากจะท าให้องค์กรได้มีโอกาสอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจด าเนินการขององค์กร              
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ องค์กรจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น รวมไป
ถึงการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คาดคิดเหล่านั้นซ้ าอีก ฉะนั้น             
ในการตัดสินใจต่อเรื่องใดๆ ก็ตาม องค์กรจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งในประเด็น               
ที่เก่ียวข้องโดยตรง หรือในประเด็นท่ีอาจจะมีการมองข้ามไป 

สรุปได้ว่า องค์กรควรมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 
- การด าเนินการเพ่ือการป้องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้ามหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพ่ือป้องกัน  

ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
 

2) หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการชี้แจงพร้อมทั้งระบุเหตุผลเกี่ยวกับนโยบาย  
การตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ที่องค์กรรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่องค์กรทราบ 
ทั้งนี้  องค์กรควรเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้โดยตรง  
และสามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เป็นข้อเท็จจริง และน าเสนอในรูปแบบที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือผู้มีส่วน
ได้เสียจะได้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง  

อนึ่ง ในหลักการของความโปร่งใสนี้ มิได้ต้องการให้น าข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นไปเผยแพร่สู่สาธารณชน 
รวมทั้งสารสนเทศที่มีเอกสิทธิ์ การฝ่าฝืนกฎหมายการค้า ความมั่นคง หรือความรับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว 
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นอกจากนั้น องค์กรควรมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และในการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มี
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ โดยองค์กรจะต้องสร้างความโปร่งใสในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

-  วัตถุประสงค์ ลักษณะ และสถานที่ตั้งของการด าเนินการต่างๆ ขององค์กร 
-  คุณลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่ก ากับดูแลองค์กร 
-  ลักษณะของการตัดสินใจ 
 

3) หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ได้แก่ องค์กรจะต้องมีการด าเนินการอย่าง            
มีจริยธรรมโดยค านึงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม  

 

4) หลักการเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests) ได้แก่
องค์กรจะต้องตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 

5) หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) ได้แก่ องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

6) หลักการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 
Behavior) ได้แก่ องค์กรจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล สนธิสัญญาสากล ค าสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ 
และข้อชี้น าต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เก่ียวข้องกับองค์กรนั้นๆ  

 

7) หลักการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ได้แก่ องค์กรจะต้องให้
ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และยอมรับถึงความส าคัญ และด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน 

 

หัวข้อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 นอกจากหลักการพ้ืนฐาน (Principles) ของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีแนวความคิดที่ส าคัญในแต่ละประเด็นรวมถึงแนวทางการด าเนินการ 
และความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะด าเนินการอย่างชัดเจนขึ้น โดยหัวข้อหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม จะประกอบด้วย 
 

          1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Organizational Governance) ได้แก่ การจัดระบบบริหารจัดการอย่าง 
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้  
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          2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ การตรวจสอบสถานะขององค์กร สถานการณ์ที่มีความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบัติ และกลุ่มที่ต้องมี                    
การดูแลเป็นพิเศษ ตลอดจนสิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม หลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน 
 

3) ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน การปกป้องทางสังคม การสวนเสวนาทางสังคม สุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคล และการฝึกอบบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

          4) การดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ การป้องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟ้ืนฟู  
ถิ่นที่อยู่ทางธรรมชาติ 
 

          5) การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรมการส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่าการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 

          6) ความใส่ใจต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) ได้แก่ ข้อปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรม การตลาด 
อย่างเป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่อคติการปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู้บริโภค การปกป้อง
ข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค การเข้าถึงการบริการที่จ าเป็น และการให้ความรู้และ                   
การสร้างจิตส านึก 
 

 7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี 
การสร้างรายได้และความม่ังคั่ง สุขภาพ และการลงทุนทางสังคม  
 

อนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
องค์กรสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                
(รัชกาลที่ 9 ) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ หรือเครื่องมือในการก ากับการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพราะจะท าให้การปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง ความยั่งยืนให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสีย และมิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เนื่องจาก 
การปฏิบัติจะตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น         
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ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติด้วย ท าให้ผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และเป็นผลดีต่อความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร เพราะจะน าไปสู่  
ความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล ม่ันคง และย่ังยืน” ขององค์กรในระยะยาว                        

ทั้งนี้ องค์กรสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยก าหนด 
กลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงเจตจ านงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ยึดถือเป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เช่น มีการก าหนด
แผนปฏิบัติการ มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 
ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และท าการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน จะได้สร้างความร่วมมือ  
ร่วมใจให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในองค์กรจะร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในที่สุด 
 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส.  
 

 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

ภายในองค์การ/บริษัท 
– ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน 

- การก ากับกิจการที่ดี  
(สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของ
กิจการและผู้ถือหุ้น) 
- การก ากับกิจการที่ดี  
(ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ) 
 
 
- การก ากับกิจการที่ดี  
(บทบาทผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี) 
 
 
 
 
 
- การต่อต้านการทุจริต 
 

- การรายงานผลด าเนินงานในการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 
- การจัดท ากฏบัตรและเผยแพร่ต่อ
คณะกรรมการที่แสดงวัตถุประสงค์  
ขอบ เ ขตอ า น าจหน้ าที่  แ ล ะความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
- การจัดอบรมหลักสูตรการก ากับกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความเพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นของ
การก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงการเผยแพร่
คู่ มื อการก ากับดูแลกิจการและคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
- จัดวัน CG DAY มีกรรมการ ผู้บริหาร 
ร่วมลงนามความเข้าใจและถือปฏิบัติ  
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
- การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
- นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบ 
 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและมี
การบรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร”และได้
มอบคู่มือการก ากับกิจการที่ดี และคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน 
- จั ดอบรมหลักสู ตร  ITA การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ 
- ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ เว็บไซต์ ธพส. 
(www.dad.co.th)  บอร์ดข่าวสาร   Intranet  
การประชุมผู้บริหารประจ าเดือน  สารจาก
กรรมการผู้จัดการ 
- ให้สิทธิในการท างาน ทั้งเพศชายและหญิง 
โดยเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- มีระบบระบบ I PROCESS หรือระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง 
- มีระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 
 

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
ลูกค้า ได้แก ่
- ข้าราชการและพนักงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ 
- ผู้ประกอบการพื้นท่ีพาณิชย ์
- ผู้ใช้บริการหรือผู้มาตดิต่อ 
 

 

 
- การก ากับกิจการที่ด ี
 (บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย) 
 

 
หน่วยงานราชการ 
- ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงาน โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงาน
ร่วมเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมกันบริหาร
จัดการศูนย์ ราชการฯ และลดเรื่ อง
ร้องเรียน 
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การปฏิบตัิตามกฏหมาย 
 

ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ 
- การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุ งเทพมหานคร พร้อม
ประเมินความรู้เพื่อให้ได้รับบัตรผู้สัมผัส
อาหาร เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 
2545 ข้อ 9 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข  พ .ศ .  2535  หมวด  8
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
- การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับการเดินทางมาศูนย์ราชการฯ 
แ ล ะ แ น ะน า ก า ร ใ ช้  Digital Signage 
ส าหรับบอกเส้นทางไปหน่วยงานที่มา
ติดต่อ 
Outsource (รปภ.) แม่บ้าน และช่าง
ซ่อมบ ารุง 
- การจัดอบรม CSR ในหัวข้อ   DNA      
เพื่อเพ่ิมความรู้และจิตส านึกด้าน CSR ใน
การด ารงชีวิตประจ าวันและการให้บริการ 
- ตามกฎหมายแรงงานรั ฐวิ สาหกิจ
สัมพันธ์ 
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  
พ.ศ.2528 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิในการรับการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิด้านความปลอดภยั) 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิในการแสดงความคิดเห็น) 
 
 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิจะได้รับการชดเชย) 
- นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม   

- จัดให้มีระบบระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ ศูนย์อาหาร นอกจากน้ี
ยังจัดให้มีการบริการมากกว่าขั้นพื้นฐาน 
ได้แก่ 1) รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ศาลา
พักผู้ โดยสาร 2) การปรับปรุงห้องสุขา 
พร้อมติดตั้งมีชักโครกอัตโนมัติและเครื่อง
จ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ ส าหรับท าความ
สะอาดชักโครก 3) การตีเส้นถนนบอกทาง
เส้นทาง ในศูนย์ราชการฯ 4) การใช้เครื่อง
ผลิตโอโซน 5) การติดตั้งเครื่อง AED และ
6) การจัดให้มี Free Wi-Fi   
- การซ้อมอพยพหนีไฟ การเผยแพร่คู่มือ
งานด้านความปลอดภัย และคู่มือดูแล
รักษาความปลอดภัยและจราจร 
- ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ 
 เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ 
(www.governmentcomplex.com) 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์  Facebook 
governmentcomplex   Mobile 
Application GovComplex  Digital 
Signage การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์
ราชการ เจ้าหน้าที่ Relation Marketing 
- มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ธพส.
(www.dad.co.th)   
และเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ 
(www.governmentcomplex.com) 
- ได้ท าประกันการรับผิดต่อบุคลภายนอก 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์ราชการฯ 
- Mobile Application ของศูนย์ราชการฯ 
ในช่ือ “GovComplex” 
 
 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/


รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 CSR REPORT 2559 

   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 16 
 

 

 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 
 
 

- การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื 
 
 
 

- ได้จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR REPORT) เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมของ ธพส. 

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม 
1. สังคมโดยรวม                            
2. ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 
3. รร.ทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทศิ) 

 
- การก ากับกิจการที่ด ี
 (บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย) 
 
 
 
 
 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (การป้องกันมลภาวะ) 
 
 
 
 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (การลดและปรบัตัวให้เข้ากับสภาวะ
โลกร้อน) 
- การจัดการสิ่งแวดล้อม  
(การปกป้องสิ่งแวดล้อม) 
 
 
 
 
 
 
- ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิในการแสดงความคิดเห็น) 
 

ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 
- ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข บริเวณรั้วติดใกล้
ศูนย์ราชการฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การดูแลสิ่งแวดล้อมอันส่งผลให้สังคมมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อช่วยระวังและ
ป้องกันอาชญากรรม 
- การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ 
เ พื่ อ ดู ด ซั บก๊ า ซค า ร์ บอน ไดอ อก ไ ซด์  
เนื่องจากศูนย์ราชการฯ มีข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ 
รวมถึงผู้มาติดต่อราชการฯ ใช้รถยนต์
จ านวนมาก 
- การใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าว่ิงวน รับ-
ส่ง ภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ 
 
- การเดินรณรงค์ร่วมลดและป้องกันสัตว์
รบกวนภายในหน่วยงานราชการฯ และ
บริ เวณพื้นที่พาณิชย์ เ ช่น ศูนย์อาหาร 
ร้านค้าต่างๆ 
- การจัดที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 เพื่อจัดระเบียบส าหรบั
ผู้ที่สูบบุหรี่ 
- มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  ธ พ ส .
(www.dad.co.th)   
แ ล ะ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศู น ย์ ร า ช ก า ร ฯ 
(www.governmentcomplex.com) 

http://www.governmentcomplex.com/
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิจะได้รับการชดเชย) 
- การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื 

- ได้ท าประกันการรับผิดต่อบุคลภายนอก 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์ราชการฯ 
- ได้จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR REPORT) เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธพส. 
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ผังภาพรวมการส่งเสรมิความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) 
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้มสีว่นได้เสียของ ธพส. 

 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก าหนดนโยบาย
ด้าน CSR ภายใต้การก ากับกิจการที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง ISO 26000 และประยุกต์ใช้
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใ ต้กลยุทธ์3E ได้แก่  ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม)    
EDUCATION (การเสริมสร้างการศึกษา) และ ENVIRONMENT (การสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม)  
ผ่านกิจกรรม CSR กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ ธพส.  
ทั้งนี้ได้จ าแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  

1) ผู้ถือหุ้น ได้แก่กระทรวงการคลัง 99.99 % 
2) หน่วยงานก ากับดูแล ได้แก่กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ 
3) ภายใน ธพส. ได้แก่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ธพส.     
4) ภายในศูนย์ราชการฯ ได้แก่หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ และผู้ใช้บริการ  
5) รอบๆ ศูนย์ราชการฯ เช่นหน่วยงานราชการ ชุมชน   

          6) OUTSOURCE ได้แก่ รปภ. แม่บ้าน และช่างซ่อมบ ารุง 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. ให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
น าเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ  

2) พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย/แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการก ากับดูแล
กิจการทีด่ีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรให้ทันสมัยเป็นประจ าทุกปี 

3) ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ 

4) เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน
ของ ธพส. เพื่อให้การด าเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการปฏิบัติที่ได้วางเอาไว้ (Compliance Unit) 

6) ติดตามการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ               
และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

7) ก ากับดูแลหรือเสนอแนะให้การด าเนินกิจการของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปตามนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

8) รายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงาน
ประจ าปีของ ธพส. 

9) ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย 
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หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการมี ดังนี้ 

1) ด าเนินงานกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติและรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

2) น าเสนอกรอบนโยบาย กรอบหลักการและแนวปฏิบัติฯ แผนแม่บท คู่มือการด าเนินงานเพ่ือ     
การมอบหมายและโอนถ่ายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ    
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทบทวนปีละครั้ง 

3) น าเสนอแผนการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ            
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาปีละครั้ง 

4) น าเสนอกฎบัตรต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะกรรมการ ธพส. เพื่อสอบทานปีละครั้ง 

5) ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กิจกรรมส าเร็จตามเป้าหมาย 
6) จัดท าและส ารวจความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องสามารถเสนอแนะหรือร้องเรียน  

ในช่องทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ ธพส. 
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ช่องทางการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  
1) ศูนย์ราชการฯ CALL CENTER โทร 0 2142 2233 
2) ธพส. CALL CENTER โทร 0 2142 2203 

3)  Information Counter 
    - ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ส านักงาน ธพส.  โทร 0 2142 2222   
    - ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ประตู 1 (ทิศตะวันออก) ประตู 2 (ทิศใต้) 
      และประตู 3 (ทิศตะวันตก) 
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ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

1) ศูนย์ราชการฯ Call Center 02 142 2233 
2) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ www.governmentcomplex.com 
3) เว็บไซต์ ธพส. www.dad.co.th 
4) หมายเลขโทรศัพท์ 02 142 2222 และ 0 2142 2203 
5) กล่องรับความคิดเหน็ Information Counter 
6) หนังสือ 
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แนวทางการแก้ไขเรื่องร้องเรียน 

ในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) เสียงจากการแสดงดนตรีดังรบกวนผู้อาศัยซอยแจ้งวัฒนะ 10 
และ 14 ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์ 2) มีการเปิดเพลงเสียงดังในเวลาท างาน ท าให้ปวดหัว ท างานไม่ได้ในงาน

มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จ.ปทุมธานี อาคารรัฐประศาสนภักดี 3) ให้ตรวจสอบกลิ่นควันบุหรี่

ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี 4) เกิดไฟฟ้าดับ ท าให้ลิฟต์ค้าง และมีคนติดในลิฟต์ โดยเรื่องร้องเรียนทั้ง 4 เรื่อง

ได้รับแจ้งจากช่องทางเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) จ านวน 2 เรื่อง จากเว็บไซต์ 

ธพส. (www.dad.co.th) และหนังสือช่องทางละ 1 เรื่อง ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจัดอยู่ในมิติการบริหารจัดการ
ศูนย์ราชการฯ  

 ทั้งนี้ ในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียนลดน้อยลงกว่าปี 2558 (ในปี 2558 มีจ านวนเรื่องร้องเรียน 7 เรื่อง) 
เนื่องจากปี 2559 ได้มีการปรับโครงสร้างขององค์กร ท าให้มีความชัดเจนด้านปฏิบัติงานโดยรวม ฝ่ายวิศวกรรม 
และฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ มาเป็นศูนย์อ านวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร และฝ่ายที่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จตาม SLA ทุกเรื่อง และในปี 2559 ได้มีค าสั่ง
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 74/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน และคู่มือการจัดการเรื่องเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน               
เรื่องร้องเรียนเพ่ือเผยแพร่ภายในองค์กร รวมถึงการปรับปรุง WORK FLOW การจัดการเรื่องร้องเรียนให้มี
ความเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และได้น าเรื่องร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุม FOCUS 
GROUP โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ เข้าร่วม
ประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
       และแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนในปี 2560 

1. จัดส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน ได้พิจารณาปรับปรุง

กระบวนการการด าเนินงานไม่ให้เกิดการร้องเรียนซ้ า 

2. การทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน และเผยพร่ภายในองค์กร รวมถึง WORK FLOW          

3. รายงานผลการด าเนินงานแผนปรังปรุงจากเรื่องร้องเรียนต่อผู้บริหารรายไตรมาส และสรุปผล 
การด าเนินงานในสิ้นปี 2560 
 

 

 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.dad.co.th/
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ค าสั่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด            
ที่ 74/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม   2559 

 

 

 
 

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

 

หน้าเว็บไซต์ ธพส. และเว็บไซด์ศูนย์ราชการฯ ที่เผยแพร่เรื่องร้องเรียน 

work flow เรื่องร้องเรียน 
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การประเมินผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน CSR 

 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ในปี 2559 มุ่งเน้นให้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มี               
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการท างานที่เป็น CSR IN PROCESS สอดแทรกอยู่ในกระบวนการท างานภายใต้
กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง                     
ความพึงพอใจฯ ที่เป็น AFTER PROCESS ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3 E ได้แก่ ENGAGEMENT             
(สร้างการมีส่วนร่วม) EDUCATION (เสริมสร้างการศึกษา) ENVIRONMENT (สร้างจิตส านึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อม) โดยในปี 2559 ได้ด าเนินกิจกรรมผ่านกลยุทธ์ 3E รวม 19 กิจกรรม และทุกกิจกรรมได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่จัดกิจกรรม โดยมีระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR                  
ในปี 2559 ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 ทั้งนี้ ได้จ้างผู้รับจ้างภายนอกที่มีเชี่ยวชาญในการส ารวจฯ และได้ลงทะเบียน   
กับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลัง เป็นผู้ท าการส ารวจฯ ส าหรับในปี 2557 และปี 2558 ได้ท าการส ารวจ           
ความพึงพอใจ โดยเจ้าหน้าที่ของ ธพส. มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 90.46 และ ร้อยละ 91.28 ตามล าดับ  
และ ธพส. ยังได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ  
และผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการฯ มี 9 หัวข้อที่ท าการส ารวจฯ ได้แก่ 1) ระบบการจราจรของศูนย์ราชการฯ   
2) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการฯ 3) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
4) การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5) ระบบรักษาความปลอดภัย 6) ระบบรักษา
ความสะอาด 7) ลูกค้าสัมพันธ์ (call center) 8) ด้านเจ้าหน้าที่(การเงิน) 9) ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ              
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์/มีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นตามเกณฑ์ของ สคร. ก าหนดให้ท าการส ารวจฯ หัวข้อที่ 1-7 ส าหรับ
หัวข้อที่ 8 และ 9 ธพส. ท าการส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการมากยิ่งขึ้น  และในปี 2559               
มีระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ รวมเฉลี่ย 4.32  ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจฯ เพ่ิมขึ้นจาก               
ปี 2557 และ 2558  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.59 และ 3.92 ตามล าดับ  และในการส ารวจฯ ปี 2557 -2559 ได้จ้าง      
ผู้รับจ้างภายนอกที่มีเชี่ยวชาญในการส ารวจฯ และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลัง เป็นผู้ท าการส ารวจฯ  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร. 

 ส าหรับมิติของผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลัง ธพส. ได้ด าเนินจนสามารถท าก าไรได้ต่อเนื่อง 2 ปี 
ติดต่อกันและสามารถบริหารจัดการหนี้ ท าให้ลูกหนี้ทั้งภายในและภายนอกช าระหนี้ได้เพ่ิมมากขึ้นกว่า           
ปีที่ผ่านมา ท าให้สถานะทางการเงินและการด าเนินงานของ ธพส. ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน จากการด าเนินงานที่ดีขึ้น
ท าให้ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงานทั้งนี้มาจากการนโยบายการบริหารของ 
คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผนวกกับการที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับความรู้        
ด้านการก ากับกิจการที่ดี  (CG) และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง                 
ในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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             CSR IN PROCESS 

ภายใต้กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ธพส. 
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กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ธพส. 
กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมี 10 ข้อ  ได้แก่ 

1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 3) การต่อต้านการทุจริต 4) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน 5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม 8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
10) การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน ทัง้นี้ ธพส. ได้ด าเนินการตามกรอบหลักการฯ ดังนี้ 

1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
หลักการ : การก ากับที่ดีมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนากิจการ โดยก าหนดและค านึงถึง

กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์และโครงสร้าง ระบบ แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน ตัววัดผลส าเร็จว่าด้วย
เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล 
และความโปร่งใส รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรรมการ 

ขอบเขตการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1.1 การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ 
  1.2 สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้น 
  1.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
  1.4 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  1.5 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศและความโปร่งใส 

การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการก ากับกิจการที่ดี ดังนี้ 
การด าเนินการของภาครัฐในฐานะเจ้าของ ธพส. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับของกรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง ได้ด าเนินการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจน 
โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางดังนี้ 1) รายงานประจ าปี 2) เว็บไซต์ของ ธพส. (www.dad.co.th) 3) เว็บไซต์      
ศูนย์ราชการฯ  (www.governmentcomplex.com) ทั้งนี้ ในรายงานประจ าปีได้ชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานของ 
ธพส. และเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธพส. (www.dad.co.th ) 

  

http://www.dad.co.th/
http://www.governmentcomplex.com/
http://www.dad.co.th/
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สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น ธพส. ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ถือหุ้น    
ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ส าหรับคณะกรรมการของ ธพส. มคีณะกรรมการชุดใหญ่จ านวน 1 คณะ
และมีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ           
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 6) คณะกรรรมการ IT 7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 8) คณะกรรมการประเมินผล    
การปฏิบัติงาน โดยมีกฎบัตรที่แสดงวัตถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
แตล่ะชุดและเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ธพส. (www.dad.co.th) 
 

   
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
- ผู้บริหารและพนักงานซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้รับทราบบทบาทของตนเองตามต าแหน่งงาน

หรือหน้าที่รับผิดชอบ จากการอบรมหลักสูตรการก ากับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ธพส.                       
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นของการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
รวมถึงวิธีการใช้คู ่มือการก ากับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ให้แก่พนักงานและ
ผู้บริหารของ ธพส. ทุกระดับ โดยมีนางรงค์รุจา สายเชื้อ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี                  
เป็นผู้อบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 – 24 และ 28 - 30 มิถุนายน 2559  

  

http://www.dad.co.th/
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- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยมีผู้แทนของทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการ
และจัดประชุมเป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส และในปี 2559 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน                    
เพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ชุดย่อยเพ่ิมเติม โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการเพ่ือกลั่นกรอง
ระเบียบวาระการประชุมก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ชุดใหญ่ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมกันบริหาร
จัดการศูนย์ราชการฯ และลดเรื่องร้องเรียน โดยในปี 2559 มีเรื่องร้องเรียน (4 เรื่อง) ลดลงจากปี 2558 (7 เรื่อง) 
หรือเรื่องร้องเรียนลดลงคิดเป็นร้อยละ 42.86 

 

  

    - ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ ธพส. ได้เล็งเห็นถึงสุขอนามัยที่ดีจึงได้จัดอบรมสุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการที่จ าหน่ายอาหารภายในศูนย์ราชการฯ เพ่ือสุขอนามัยที่ดีของผู้ที่รับประทานอาหารภายในศูนย์ราชการฯ  
ได้จัดอบรมภายใต้หลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร” โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัย      
สวนดุสิตมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย พร้อมประเมินความรู้เพ่ือให้ได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหาร ทั้งนี้      
การจัดอบรมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. 2545 ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะ กรรมวิธีจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง เก็บรักษาอาหาร ตลอดจนสุขลักษณะ
ของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าและของใช้อ่ืนๆ รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหารและผู้ให้บริการ               
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร และหมวด 11 หนังสือรับรองการแจ้ง  ทั้งนี้ ธพส. ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ประกอบการที่สัมผัสอาหาร              
ใช้ประกอบในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 
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- ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ มีประมาณ 
6,000 คนต่อวัน และด้วยศูนย์ราชการฯ เป็นอาคารขนาดใหญ่และมีจ านวนหน่วยงานกว่า 30 หน่วยงาน                       
ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร ดังนั้น จึงได้จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางมาศูนย์ราชการฯ และ
แนะน าการใช้ Digital Signage ส าหรับบอกเส้นทางไปหน่วยงานที่มาติดต่อเพ่ือความสะดวกของผู้ใช้บริการ 
รวมถึงการเล่นเกมส์แจกของรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ทางเข้าประตู 1- 3 ชั้น 2 
อาคารรัฐประศาสนภักดี 

  

  
 

 - Outsource ได้เชิญผู้แทน Outsource ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการได้แก่ เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน และช่างซ่อมบ ารุงเข้าร่วมอบรม CSR ในหัวข้อ  DNA CSR มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และจิตส านึกด้าน CSR ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านการบริการ อันจะส่งผลดี                
ต่อตนเองและสังคม  พร้อมมอบเข็มกลัด DNA CSR ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้   เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559  
โดยมีนายสุกิจ อุทินทุ  เป็นวิทยากรในการอบรม 
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- ชุมชน ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนใกล้ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข ภายใต้โครงการแสงสว่าง
เพ่ือชุมชน โดยการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมรั้วศูนย์ราชการฯ และชุมชุมแจ้งวัฒนะผาสุข       
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และส าหรับชุมชนไกลศูนย์ราชการฯ ได้ท ากิจกรรมปลูกต้นหางนกยูงบริเวณริมรั้ว    
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และลดโลกร้อนให้กับชุมชน เมื่อวันที่           
4 พฤศจิกายน 2559 ทัง้นี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแสงสว่างเพ่ือชุมชน โดยการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณริมรั้วศูนย์ราชการฯ 

ปลูกต้นหางนกยูง  บริเวณริมรั้ววัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
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- หน่วยงานราชการรอบๆ ศูนย์ราชการ ได้ประชุมการบริหารจัดการด้านจราจรร่วมกับ สน.ทุ่งสองห้อง 
สน.บางเขน  สน.ปากเกร็ด  สน.วิภาวดี   กสท.  ไปรษณีย์  TOT  กองทัพไทย  และ ธพส.  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจราจรในช่วงเวลาเลิกงานร่วมกันเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 

  
 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศและความโปร่งใส ของ ธพส. ผ่านช่องทางรายงานประจ าปีและเว็บไซต์
ของธพส. (www.dad.co.th )  เพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน  

 

  
 
และได้เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของ ธพส. (www.dad.co.th )  ได้แก่ ประกาศราคากลาง 

ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา รวมถึงประกาศผลการสอบราคาและประกวดราคา 
 

  

http://www.dad.co.th/
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2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 หลักการ : การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม คือ ความสามารถทางธุรกิจในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม    

มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริม                     
การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 

ขอบเขตการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 
  2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม 
  2.2 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 
  2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน 
  2.4 การเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 

การด าเนินงานของ ธพส.  ในหัวข้อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
การแข่งขันที่เป็นธรรม  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ธพส. มีแนวทางการด าเนินการโดยปฏิบัติตามระเบียบ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามค าสั่ง 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 88/2552 เป็นหลัก เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานให้ถูกต้อง นับตั้งแต่
เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ  และวิ ธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุงคู่มือเป็นประจ าทุกปี และเผยแพร่คู่มือ
ให้กับทุกฝ่ายภายใน ธพส. ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
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3) การต่อต้านการทุจริต 
ความหมาย : การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทาง   

มิชอบ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ 
อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของการมี
ประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
การค้าภายใต้แรงอิทธิพล 

หลักการ : การต่อต้านการทุจริต ท าได้โดยการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยผู้น าของกิจการจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดี มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ รวมทั้ง
สร้างกลไกการรายงาน และติดตามผล เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญาจ้าง และคู่ค้าตระหนักถึงผล
ของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยการต่อต้านการทุจริตจะใช้วิธีให้การสนับสนุน หรือร่วมมือกันเป็นภาคีเครือข่าย 

 

การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการต่อต้านทุจริตด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
- จัดงานวัน CG DAY มีกรรมการ ธพส. ได้แก่ นางสาวรื่นฤดี  สุวรรรมงคล  นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล       

นางกรศิริ พิณรัตน์  นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์ และนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมถึง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธพส. ทุกท่าน ได้ร่วมลงนามความเข้าใจและถือปฏิบัติตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และผู้บริหาร พนักงาน ธพส. ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทุกคน และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์กร” โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  และได้มอบคู่มือการก ากับกิจการที่ดี และคู่มือ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559   
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- ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ“การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) พร้อมปฏิบัติจริงให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนได้แนวทางส าหรับ
น าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และการสอบทานการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ ธพส. ให้สอดคล้องตามแนวการประเมินดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ ธพส. โดยนายสมพจน์  แพ่งประสิทธิ์  เจ้าหน้าที่ป้องกัน
การทุจริตช านาญการพิเศษ   นายสันติพงษ์ สวาขาโต  เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ  นางสาว                       
จีรพรรณ์  จันทร์วิเชียร  ผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้อบรม และนายธรรมนิตย์  สุมันตกุล  กรรมการ ธพส. และรอง
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประธานในการเปิดการอบรมครั้งนี้                   
และ นายชนินทร์  จงเจริญ กรรมการ ธพส. และกรรมการก ากับดูแลกิจการฯ เข้าร่วมรับฟังการอบรม เมื่อวันที่            
6 กรกฎาคม 2559 
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- การรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยในปีนี้ได้รับการประเมินจาก ปปช. ดังนี้ 1) ด้านการสัมภาษณ์ภายนอก (EIT) ได้ระดับคะแนนร้อยละ 
85.96   2) ด้านการสัมภาษณ์ภายใน (IIT) ได้ระดับคะแนนร้อยละ 70.75 3) ด้านหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 
Based) ได้ระดับคะแนน 4,200 คะแนนจากเต็ม 4,300 คะแนน  หรือได้ระดับคะแนนร้อยละ 97.67 

 

  
  
 4) การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 หลักการ : กิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน ซึ่งนับเป็นรากฐานของ  
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์  โดยแนวทางปฏิบัติแบ่งได้เป็น 
  4.1 การจัดท านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐานสากลครอบคลุม          
ทั้งกิจการ สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในกิจการ และมีการประเมินผลเป็นระยะ 
  4.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงที่การเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน           
ทั้งในกิจการ ชุมชนและสังคม รวมถึงละเว้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการร่วมกระท าความผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม  
  4.3 มีกลไกการคุ้มครองและเยียวยา โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมส่วนรวมแสดง 
ความคิดเห็น 
  การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้สิทธิการท างานทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ และภายในองค์กรได้มีคณะท างานจากผู้บริหารทุกฝ่ายร่วมกันประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง            
อย่างสม่ าเสมอปีละ 1-2 ครั้ง 
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5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

หลักการ : แรงงานมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะเลือกท างานได้ตามความต้องการของตน และมีสิทธิที่จะอยู่ใน
สภาพการท างานที่ดีมีความยุติธรรม ดังนั้น กิจการต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรม         
ซึ่งแนวทางปฏิบัติของกิจการที่ส าคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก 
พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม และร่วมการเจรจาต่อรองเพ่ือได้รับความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งกิจการต้อง
จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ค านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน 

ขอบเขตการด าเนินงาน : 
  5.1 การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน 
  5.2 การไม่ใช้แรงงานบังคับ 
  5.3 การไม่ใช้แรงงานเด็ก 
  5.4 เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม 
  5.5 ความคุ้มครองทางสังคม 
  5.6 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 

การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมด้านแสดงความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมดังนี้      

- การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  การไม่ใช้แรงงานบังคับ  การไม่ใช้แรงงานเด็ก  ความคุ้มครองทางสังคม 
ในการประชุม คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2559 มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตาม
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  และให้ถือปฏิบัติไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และได้จัดสถานที่ให้
คนพิการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามระเบียบคณะกรรมการส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างรับ เหมา                
ช่วงฝึกงาน หรือการให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2528 ข้อ 18  และ ธพส. ได้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556  
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- เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ฝ่ายบริหารทั่วไป  ส่วนทรัพยากรบุคคล ได้เชิญผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงระเบียบบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม และวันที่ 26 ธันวาคม 2559 

 
 

- สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน ไดจ้ัดท าคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน มีการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 

 

 

 

  

 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 หลักการ : แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผู้บริโภค 
กล่าวคือ กิจการต้องผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ที่สามารถไว้วางใจได้  
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลัง  
การขาย มีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ     
เลือกซื้อสินค้าและบริการ ท าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญ               
กับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน 
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สิทธิของผู้บริโภคมี 8 ประการ ได้แก่  
6.1 สิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน 
6.2 สิทธิด้านความปลอดภัย 
6.3 สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร 
6.4 สิทธิในการเลือก 
6.5 สิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
6.6 สิทธิที่จะได้รับการชดเชย 
6.7 สิทธิทางการศึกษา 
6.8 สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

 การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
- สิทธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ธพส. ในฐานะผู้บริการศูนย์ราชการฯ ได้จัดให้มี

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับผู้ใช้อาคารอย่างครบครัน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 
ศูนย์อาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้มีการบริการมากกว่าขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า 
รับ- ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ  พร้อมศาลาพักผู้ โดยสารเ พ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง                       
2) การปรับปรุงห้องสุขา พร้อมติดตั้งชักโครกอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ส าหรับท าความสะอาด                   
ชักโครก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องสุขา  3) การตีเส้นถนนบอกทางเส้นทางภายในศูนย์ราชการฯ     
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 4) การใช้เครื่องผลิตโอโซน ภายในอาคาร เพ่ือให้มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน   
5) การติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือช่วยชีวิต โดยการช็อตไฟฟ้าเพ่ือ
กระตุกหัวใจ บริเวณ ชั้น 2 ประตู 2 บริเวณด้านหน้ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง   6) การจัดให้มี Free Wi-Fi  
ภายในอาคารรัฐประศานภักดี บริเวณ ชั้น 1 และ 2 เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการสื่อสาร 

 

 
ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 

 
การใช้เครื่องผลิตโอโซน ภายในอาคาร 
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ศูนยอ์าหาร 

 
 

การให้บริการ Free - Wifi 

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้ารับ- ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ  พร้อมศาลาพักผู้โดยสาร   

การตีเส้นถนนบอกทางเส้นทางภายในศูนย์ราชการฯ 
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- สิทธิด้านความปลอดภัย  ได้จัดท าคู่มืองานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

การซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  และคู่มือดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์                 
ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) เพ่ือให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายใน
ศูนย์ราชการฯ รวมถึงผู้ใช้อาคารศูนย์ราชการฯ  ทุกกลุ่ม 

 

 

 

 
 

 

 

การติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือช่วยชีวิต 

การปรับปรุงห้องสุขา พร้อมติดตั้งชักโครกอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ส าหรับท าความสะอาดชักโครก                 

http://www.governmentcomplex.com/
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- สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร จ าแนกเป็นดังนี้ 
ภายใน ธพส. ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ธพส. (www.dad.co.th) 2) บอร์ดข่าวสาร  3) Intranet  4) การประชุม

ผู้บริหารประจ าเดือน 5) สารจากกรรมการผู้จัดการ 

 
ธพส. (www.dad.co.th)   

 
 บอร์ดข่าวสาร    

 

 
การประชุมผู้บริหารประจ าเดือน 

 
รายงานการประชุมผู้บริหาร   

 

 
Intranet   

 
สารจากกรรมการผู้จัดการ 
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ภายในศูนย์ราชการฯ และบุคคลภายนอก 1) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) 
2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์  3) Facebook governmentcomplex   4) Mobile Application GovComplex     
5) Digital Signage 6) การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ 7) เจ้าหน้าที่ 
Relation Marketing 

 
(www.governmentcomplex.com) 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์   

 
Facebook governmentcomplex    

 

 
Mobile Application GovComplex   

 
Digital Signage 

 

http://www.governmentcomplex.com/
http://www.governmentcomplex.com/
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การประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ 

 
เจ้าหน้าที่ Relation Marketing   

 

- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ ธพส.
(www.dad.co.th)  และเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) 

 

 
  

 - สิทธิจะได้รับการชดเชย ธพส. ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการฯ ได้ท าประกันการรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์ราชการฯ  
 

 - สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ การมีเครื่องผลิตโอโซนภายในอาคารศูนย์ราชการฯ 
เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับออกซิเจนในอากาศเพ่ิมข้ึน มีบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 

 

http://www.governmentcomplex.com/
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 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  หลักการ : การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหลักการปฏิบัติคือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ ขจัดและป้องกัน
ภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และประการสุดท้าย คือการลงทุนทางสังคมที่กิจการ  
ควรตระหนัก 5 ประการในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ 
  7.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน  
  7.2 การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจริยธรรม 
  7.3 การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ 
  7.4 สุขภาพ 
  7.5 การลงทุนทางสังคม 
 การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

- การมีส่วนร่วมของชุมชน ติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข บริเวณรั้วติดใกล้
ศูนย์ราชการฯ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมอันส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพ่ือช่วย
ระวังและป้องกันอาชญากรรม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส.              
ได้ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย  

 

  

8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 หลักการ : การเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ รวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วยการจัด                 
การสิ่งแวดล้อมมีแนวทางปฏิบัติ 4 ส่วนคือ  1) การป้องกันมลภาวะ  2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  3) การลด
และปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน  4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะ 
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยกิจการควรมีความรู้จริงในการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรและใช้งบประมาณ มีการเทียบเคียงการใช้ทรัพยากรกับ  
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กิจการอ่ืนที่มีการปฏิบัติที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือท าหน้าที่ติดตาม 
และประเมินผลการท างานอย่างชัดเจน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญประกอบด้วย 
8.1 การป้องกันมลภาวะ (Prevention of Pollution) 
8.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) 

  8.3 การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation) 
  8.4 การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
(Protection of the Environment, Biodiversity and Restoration of Natural Habitats) 

การด าเนินงานของ ธพส.  ในหัวข้อการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
การป้องกันมลภาวะ 
- การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ เพ่ือดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากศูนย์ราชการฯ 

มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงผู้มาติดต่อราชการฯ ใช้รถยนต์จ านวนมาก  
 

  
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อาคารศูนย์ราชการฯ ได้ใช้แนวคิดในการออกแบบและการก่อสร้าง         

โดยค านึงถึงมิติของการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Green Building ตามมาตรฐานสากล 6 ประการ  
1) การบริหารจัดการอาคารที่ดี ได้แก่ มีระบบพลังงานส ารองด้านไฟฟ้าและความเย็นที่มีความม่ันคงสูง มีนิติบุคคล
ให้บริการในส่วนของบริการหลักมีระบบบริหารและควบคุมอาคารอัตโนมัติ  
2) การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ที่ช่วยลดปัญหาสภาพอากาศเมืองร้อน 
3) การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5) การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การสร้างสภาวะแวดล้อมในอาคารให้อยู่ในภาวะสบาย เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
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ไม่เพียงยึดหลักการ Green Building ตามกรอบเกณฑ์สากลเท่านั้น แต่ศูนย์ราชการฯ ยังถูกออกแบบ ให้มีความพิเศษ
ด้วยมาตรการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ได้แก่ การมีศูนย์บริหารจัดการขยะและระบบบ าบัด
น้ าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถน าน้ ากลับมาใช้ได้ใหม่ร้อยละ 100 ทั้งยังเป็นนวัตกรรม Green Building 
ส าหรับเมืองร้อนชื้นของประเทศไทย และมีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิ ภาพ                  
และครบวงจร 
 ศูนย์ราชการฯ จึงถือก าเนิดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Building อันเป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยให้ความหวัง                  
ในการเป็น Green Society ของประเทศเป็นจริงได้ และเป็นการจุดประกายเพ่ือสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่วิถี
ยั่งยืนต่อไป 

การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน 
-  การใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวนรับ-ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า                   

เพ่ือลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม  ส าหรับบริการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มาติดต่อ ภายใน
ศูนย์ราชการฯ  ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง 

 

 

- การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ เพ่ือช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ                 
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ เป็นการลดสภาวะโลกร้อน 
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การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ภายในศูนย์ราชการฯ 
และร่วมกับชุมชนใกล้และชุมชนไกลศูนย์ราชการฯ   

- การเดินรณรงค์ร่วมลดและป้องกันสัตว์รบกวนภายในหน่วยงานราชการฯ และบริเวณพ้ืนที่พาณิชย์                
เช่น ศูนย์อาหาร ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น  

  
 

- การจัดที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 จึงได้
จัดให้มีที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร เพ่ือจัดระเบียบส าหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และสร้างแวดล้อมให้ปลอดจากควันบุหรี่             
อย่างยั่งยืน  

    

 - การติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณชุมชนใกล้ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข                
ได้ด าเนินการติดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณรั้วติดกับบริเวณศูนย์ราชการฯ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน               
การดูแลสิ่งแวดล้อมอันส่งผลให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพ่ือช่วยระวังและป้องกันอาชญากรรม เมื่อวันที่                
21 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ได้ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย 
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- การปลูกต้นไม้บริเวณชุมชนไกลศูนย์ราชการฯ ได้ด าเนินการปลูกต้นหางนกยูงบริเวณริมรั้ววัดพระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559   ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  ธพส. ได้ร่วมปลูกต้น   
หางนกยูงด้วยกัน 

 

 

  

 9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักการ : นวัตกรรม เกิดขึ้นได้จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ และสร้างสุขภาวะ อย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเกิดขึ้นได้            
ทุกสาขาวิชาและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหน้าที่ระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับพลเมืองโลก ซึ่งการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการ จะเป็นผลให้เกิด                 
การยอมรับในความคิดและการปฏิบัติเหล่านี้จะมีผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรมของกิจการ ซึ่งจะส่งผล                     
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด 
  การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อ นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบ            
ต่อสังคม   
 ภายใน ธพส.  
 - ระบบ I PROCESS หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน ธพส. เพ่ือสร้างระบบการท างานที่เป็นมาตรฐาน ลดการใช้กระดาษ  และสามารถตรวจสอบติดตาม
งานได้ทันท ี
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 - การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมภายในองค์กรในรูปแบบออนไลน์ (Job Request) ซึ่งได้น าเทคโนโลยีของ 
Google Hangout  มารวบกับระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ใช้งาน อ านวยความสะดวกในการแจ้ง
และติดตามการด าเนินงานได้ทุกท่ี ทุกเวลา น าไปสู่การประเมินความพึงพอใจออนไลน์การให้บริการ ซึ่งการพัฒนา
ระบบงานดังกล่าวท าให้ช่วยลดขั้นตอนการท างาน และลดการใช้กระดาษ 
 

 
 

 ภายในศูนย์ราชการฯ และบุคคลภายนอก ได้จัดท านวัตกรรมด้านการบริการ โดยจัดท านวัตกรรม               
การให้บริการ โดยจัดแสดงแผนที่เสมือนจริง (Virtual Tour 360) บริเวณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร                
รัฐประศาสนภักดี และบริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ในการจัดท าระบบแผนที่น าทางไปยังหน่วยงานต่างๆ 
(Direction Map) บนเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex) อีกทั้งยังพัฒนาต่อยอดการให้บริการ
งานแสดงข่าวสารสนเทศข้อมูลต่างๆ ร่วมทั้งกิจกรรมร่วมสนุก บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตต่างๆ                  
ผ่าน Mobile Application  ของศูนย์ราชการฯ ในชื่อ “GovComplex”  โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้                 
ทั้งระบบ IOS และ Android ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อการรับบริการของผู้ใช้บริการในการรับความสะดวกและรวดเร็ว              
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 

 
 

http://www.governmentcomplex/
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10) จัดท ารายงานแห่งความย่ังยืน 
หลักการ : การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) เป็นการเปิดเผยผลกระทบและผลลพัธ์

ทั้ งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการ เช่นเดียวกับค าอ่ืนๆ                              
เช่น รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนในช่วงเวลาที่รายงาน โดยจุดมุ่งหมายของ                
การจัดท ารายงานคือ 

10.1 การเทียบเคียง (Benchmarking) 
 10.2 การสาธิต (Demonstrating) 
 10.3 การเปรียบเทียบ (Comparing) 
การด าเนินงานของ ธพส. การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 

ได้จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR REPORT) รายงานผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ          
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธพส. ที่ด าเนินการภายในปี 2559 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธพส. 
(www.dad.co.th ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dad.co.th/
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CSR AFTER PROCESS 

(กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงานของ ธพส.) 
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กิจกรรม/งานเด่นประจ าปี 

- กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 

- กิจกรรมงานละศีลอดศาสนาอิสลาม 
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1) กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 

         ชาวศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ร่วมใจจัดงานรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจ                
และสังคม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งผู ้บริหารหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ 
ภายในอาคารศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดบริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี      
ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
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2) งานเลี้ยงละศีลอด 
         ธพส. ได้ร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรี และเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายใน 
ศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบศูนย์ราชการฯ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และพ่ีน้องชาวมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรม                    
โดย นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และได้มีการบรรยายธรรม
เรื่อง “การถือศีลอดในแดนสยามแผ่นดินแห่งพหุวัฒนธรรม” โดยนายสันติ เสือสมิง กล่าวให้โอวาทและขอดุอา 
โดย นายประสาน ศรีเจริญ รวมทั้งพิธีละหมาดมักริบ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 - 20.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม) 

- กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์                       
- กิจกรรมออมบญุปี 7   
- กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  
- กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์สีสันแห่งดอกไม้ 
- การแข่งขันหมากรุกสากล – หมากรุกไทย 
- กิจกรรมวันลอยกระทง  
- กิจกรรมสอนฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ 
- กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด  
                         - 
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กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ 
 จัดขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ บริเวณ ประตูทางเข้า 6 ชั้น 1 
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และบริเวณลานระหว่างศูนย์อาหาร ประตูทางเข้า 1 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี    
ศูนย์ราชการฯ มีผู้มาท าบุญประมาณ 500 คนต่อวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา              
ให้คงอยู่ต่อไปส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีภายในศูนย์ราชการฯ สร้างสัมพันธ์อันดีภายในศูนย์ราชการฯ               
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีเวลาไปท าบุญ ตักบาตรในช่วงเช้าของวันท างาน 
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กิจกรรมออมบญุปี 7  

 จัดขึ้นในโอกาสส าคัญทางศาสนา เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และ     
วันเข้าพรรษา เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 07.30 - 09.30 น. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และ อาคารรัฐประศาสนภักดี     
ศูนย์ราชการฯ มีผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณครั้งละ 600 คน จัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ได้ท าบุญเนื่องในโอกาสส าคัญ เพ่ือเป็นสิริมงคลกับชีวิต สืบสานประเพณีอันดี
งามของไทย เพ่ือให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร                 
และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

 ศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทยให้จัดทีมแพทย์และพยาบาลมารับบริจาคโลหิตที่ศูนย์ราชการฯ  
มีก าหนดจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 4 ครั้ง โดยในปี 2559 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 22 
มกราคม 2559 ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2559 ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559  
และครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั ้น 2  
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ซึ ่งมีจ านวนโลหิตที ่ได้ร ับบริจาค                 
ในปี 2559 ทั้งหมด 2,803 ยูนิต โดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ และผู้ประกอบการ
ภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิตจ านวนมาก รวมถึง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย 

     

     

     



รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 CSR REPORT 2559 

   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 61 
 

กิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์สีสันแห่งดอกไม้        
 จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ภายในงานพบกับการประกวด เทพี                   
ศรีสงกรานต์ การแสดงบนเวทีและมอบของที่ระลึก ร่วมสักการะและสรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศ                 
ศรีลังกา หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัด บ้านแหลม หลวงพ่อวัดไร่ขิง สมเด็จพระพุฒาจารย์โตหุ่นขี้ผึ้ง  (องค์ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย) และร่วมบูชาสักการะพระราหู อัญเชิญจากวัดศีรษะทอง จ.นครปฐม เพลิดเพลินไปกับสีสันของ
ดอกไม้นานาพันธุ์และสินค้าที่มาจ าหน่ายกว่า  300 ร้านค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือสืบสานประเพณี                      
วันสงกรานต์และให้หน่วยงานราชการภายในและรอบศูนย์ราชการฯ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 9 เมษายน 2559 

 

                  

 

 



รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 CSR REPORT 2559 

   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 62 
 

กิจกรรมการแข่งขันหมากรุกสากล – หมากรุกไทย  
         มีการแข่งขันหมากรุกสากลและหมากรุกไทยชิงแชมป์ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ครั้งที่ 1 ณ ลานหน้า
สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ชั้น 1 (หน้าท็อปส์ เดลี่) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ                         
เพ่ือสืบสานกีฬาหมากรุกให้มีความแพร่หลาย โดยมีหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายใน             
ศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และชุมชนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่                  
27 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 - 18.30 น. 
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กิจกรรมวันลอยกระทง 
           ได้จัดสถานที่ให้ลอยกระทงตามประเพณี  ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
โดยงดการจัดมหรสพ และกิจกรรมความบันเทิง ห้ามจุดพลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 17.00 น.- 22.00 น.  
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กิจกรรมสอนฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ 

   โครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมสอนฝึกโยคะเพ่ือสุขภาพ โดยได้
เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิด Good Health Good Life & Peaceful Mind 
มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด              
จากการท างานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการ
ภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่วันจันทร์                 
ถึงวันเสาร์ วันละ 2 รอบ ณ บริเวณศูนย์อาหาร ประตู 3 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ 
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กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด 
เป็นกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิค เพื่อให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการ

ภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง อารมณ์ 
เบิกบาน จิตใจแจ่มใส มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และยังช่วยลดปัญหาการจราจรคับค่ังในช่วงเย็น โดยน า
เวลาที่สูญเสียไปบนท้องถนนมาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จัดขึ้นทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.     
–18.00 น. ณ อาคาร Bus Terminal ศูนย์ราชการฯ 
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กลยุทธ์ EDUCATION (การให้ความรู้ในด้านต่างๆ) 

- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                      
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร 
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
- นิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 61 พรรษา 2 เมษายน 2559 ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงาน

อิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวาย ด้วยการจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ บริ เวณลานประตูทางเข้า 1                           
(ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ       
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2559 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา 2559 ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระ             

ของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวาย ด้วยการจัดนิทรรศการ          
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร  ณ บริเวณลานประตู
ทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราช
กรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2559 
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นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 2559 ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระ             

ของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีถวาย ด้วยการจัดนิทรรศการ          
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานประตูทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์                  
แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2559 
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นิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
          ได้จัดนิทรรศการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการลงนาม
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแสดงความอาลัยและน้อมร าลึก                 
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                              
ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ  
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กลยุทธ์ ENVIRONMENT (การให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม) 
- กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 

- กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ 

- โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์พืช)  
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กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ          
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ก าหนดให้วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6)              
ของทุกปีเป็น“วันต้นไม้แห่งชาติ” จึงได้จัดกิจกรรมนี้โดยมีคณะกรรมการธพส. กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นภู่ระหงษ์ จ านวน 15 ต้น ณ บริเวณตรงข้ามอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ
จัดขึ้นเมือ่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.   
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 กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ 

ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ได้ร่วมกันรดน้ า พรวนดิน เนื่องในวันรักษ์ต้นไม้ ประจ าปี 2559 ณ บริเวณ
ด้านข้างศูนย์ประชุมทรงกลม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  
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โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์พืช 

 ผู้บริหารและพนักงาน ธพส. ร่วมปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์พืช การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูก
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกที่ดีให้พนักงานรู้จักการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และสร้างความสามัคคีภายในองค์กรจัดกิจกรรมปลูกป่ายิงเมล็ดพันธุ์พืช  จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT AND EDUCATION                                 
(การสร้างความผูกพันธ์ที่ดแีละการให้ความรู้ในด้านต่างๆ) 

- กิจกรรม KIDS DAY CAMP 
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
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กิจกรรม KIDS DAY CAMP 

เป็นกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะส าหรับเด็กอายุ 8 - 13 ปี ซึ่งมีบุตรหลานของหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 180 คน และนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ได้เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม Kids Day Camp 2016 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. และกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
10 - 14 ตุลาคม 2559 และวันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ธพส. ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

   

      

      

 



รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2559 CSR REPORT 2559 

   

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 77 
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
งานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ปี 2559 ธพส. ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ 

ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ รวมถึงชุมชนรอบศูนย์ราชการฯ 
ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี            
ศูนย์ราชการฯ ภายในงานมีนิทรรศการ บูธของหน่วยงานมากกว่า 40 หน่วยงาน กิจกรรมบนเวที เล่นเกมส์พร้อม
มอบของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องเล่นมากกว่า 15 รายการ โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 
เวลา 09.00-16.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กด้วย 

 

      

      

       


