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สารจากประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยภายใน                  
ศูนย์ราชการฯแห่งนี้มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม อาทิ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ 
ส าหรับกลุ่มลูกค้าจ าแนกเป็น หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์และผู้ใช้บริการ ภายในศูนย์ราชการฯ                 
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

 
 

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการของ ธพส. เน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง
เสมอภาคภายใต้หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับคุณค่าและคุณภาพที่ดี  
ด้วยแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม) 
Education (การเสริมสร้างศึกษา) และ Environment (การสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม) โดยมีคณะกรรมการ
ก ากับกจิการและความรับผิดชอบต่อสังคม ท าหน้าที่ก าหนดให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด 

 

จากการด าเนินการจัดกิจกรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ ศูนย์ราชการฯ มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีระดับ
คะแนน 2.81 ในปี 2557 มีระดับคะแนน 3.59  ในปี 2558 มีระดับคะแนน 3.92 ในปี 2559 มีระดับคะแนน 4.32  และ
ในปี 2560 มีระดับคะแนน 4.44  โดยมุ่งเน้นผลส าเร็จและให้ความส าคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและในปีต่อๆ ไป  
ธพส. ยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการมี
กิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะน าพา ธพส. ไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

 

 

(นางสาวรืน่วดี สุวรรณมงคล)  
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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Message from Chairman of the Corporate 
Governance and Social Responsibility Committee 

 

 

Dhanarak Asset Development Co, LTD (DAD) has responsible in developing and managing 
government property and complex of the State as a governmental policy. Among these government 
complex, there are many groups of people involve such as employees, clients, shareholders, 
communities, and organizations in surrounding area. As far as clients, they consist of Government, 
Commercial Area Operator, and Customers.  

DAD has tried the best to serve stakeholders fairly with integrity based on company’s ethics & 
morals, regulations and policies in order to provide an excellent and effective service to the clients. The 
board of company and committee have developed and practiced the 3E strategy to enhance economic 
and social value under good governance principal. 

1.     Engagement (getting involved and be engaged) 
2.     Education (getting everybody educated) 
3.     Environment (raising environmental awareness) 
 

So far, the project of Corporate Social Responsibility (CSR) has been organized gradually every 
year. It made clients satisfied. Government Complex has got satisfaction score increasingly by 2012 
score 2.81, 2013 score 3.59, 2014 score 3.92 , 2015 score 4.32 and 2016 score 4.44. Our clients are top 
priority and the project of CSR will be continuing yearly onwards for the utmost benefit of company 
and stakeholders. The cooperation of all stakeholders will contribute DAD to sustainable company.  

 

(Ruenvadee Suwanmongkol) 

Chairman of the corporate governance policy and CSR 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  
Corporate Governance and Social Responsibility Committee 
 

 

 

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล                                                      
ประธานกรรมการ                       

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol  

 

   
นายธรรมนติย์ สมุันตกลุ 
รองประธานกรรมการ     

Mr. Thamanit Sumantakul                                    

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์
กรรมการ 

Mr. Songpol Chevapanyaroj    
(เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที ่11 กันยายน 2560)                        

นายวิชิต จรัสสุขสวสัดิ ์
กรรมการ 

Mr. Vichit  Charasooksawad 

   
รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธ์ุ 

กรรมการ 
Associate Professor  

Thongtippha Viriyapan         

นายชนินทร์ จงเจริญยานนท์    
กรรมการ     

Mr. Chanin Chongcharoenyanon  
(ปฏิบัติหน้าทีถ่ึงวันที่  10 กันยายน 2560) 

นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม 
กรรมการและเลขานุการ      

Mr. Sumeth Damrongchaitham                                                                                           

 

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

      คณะกรรมการก ากับกิจการที่ดี และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมได้ควบรวมเป็น
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2559 โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ได้รับการแต่งตั้ง และกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับ               
การแต่งตั้งใหม่ได้อีก 
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กรอบนโยบาย 
ด้านความรับผิดชอบตอ่สังคม (CSR) ปี 2560 

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

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 าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน 

2) ด้านการก าหนดกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               
อย่างชัดเจน  

มีการใช้แนวทาง ISO 26000 และหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ                    
และประยุกต์ใช้ปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการด าเนินงานและการตัดสินใจ ภายใต้กลยุทธ์ CSR ตาม
แผนแม่บท ได้แก่ ENGAGEMENT ENVIRONMENT และ EDUCATION โดยยึดหลักความเหมาะสม คุ้มค่าเพ่ือสร้าง
ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละกิจกรรมที่จัดท าขึ้นต้องมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
หรือทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมต้นทุนทางสังคมขององค์กรอย่างยั่งยืน 

3) การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการท างาน (CSR IN PROCESS) 
    ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร                
(ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม) เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคลากรองค์กรและผู้มสี่วนได้เสียภายนอกองค์กร  

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

 4) ด้านการสร้างพันธมิตรมิติเชิงสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
ที่มาของแผนแม่บท 

ปัจจุบันแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริจาคหรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาเป็นรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบ              
ต่อสังคมด้วยการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ  (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม                      
ที่เรียกว่ามาตรฐาน ISO 26000 (ISO 26000  Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้นโดย
องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) 
โดยองค์กรมาตรฐานสากลได้ให้ค าแนะน าว่าองค์กรทุกประเภท ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมท่ีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิเช่น แสดงความรับผิดชอบส าหรับ
ผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯลฯ และในปัจจุบันได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดท ารายงาน              
ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีการก 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. เองโดยตรงแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 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) เพ่ือสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส. 
3) สร้างความน่าเชื่อถือ/ความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม 
4) แสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
5) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจ 
6) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ 

 

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

ท าการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรโดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในองค์กรอย่างทั่วถึงประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร (ธพส.) กับผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) การเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของ ธพส. 
3) ทบทวนและปรับปรุงแผนการด าเนินงานและแนวปฏิบัติขององค์กรที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
4)  จดัท าโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5)  ส่งเสริมการปฏิบัติเพ่ือบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 
6)  สื่อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ 
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

อย่างเป็นรูปธรรม 
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กรอบความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 โดยหลักการพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่ อ
สังคมท้ัง 7 หลักการ จะประกอบด้วย 

 

1) หลักความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ได้แก่ องค์กรควรมีความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะต้องยอมรับการถูก
ตรวจสอบอย่างละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบด้วยดี ผู้บริหารมีหน้าที่ในการตอบค าถามของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ส าหรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและ                       
การด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบนี้  จะเป็นผลดีทั้ง
ต่อองค์กรและสังคม เนื่องจากจะท าให้องค์กรได้มีโอกาสอธิบายถึงเหตุผลในการตัดสินใจด าเนินการขององค์กร              
ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดและ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบ องค์กรจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น              
รวมไปถึงการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้คาดคิดเหล่านั้นซ้ าอีก 
ฉะนั้นในการตัดสินใจต่อเรื่องใดๆ ก็ตาม องค์กรจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ทั้งใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรง หรือในประเด็นท่ีอาจจะมีการมองข้ามไป 

สรุปได้ว่า องค์กรควรมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- ผลกระทบจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ขององค์กรที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนัยส าคัญ 
- การด าเนินการเพ่ือการป้องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้ามหรือเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเพ่ือป้องกัน  

ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า 
 

2) หลักความโปร่งใส (Transparency) ได้แก่ องค์กรควรเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการชี้ แจงพร้อมทั้งระบุเหตุผลเกี่ยวกับ
นโยบาย การตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ ที่องค์กรรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่
องค์กรทราบ ทั้งนี้ องค์กรควรเตรียมความพร้อมด้านสารสนเทศเพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้
โดยตรง และสามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เป็นข้อเท็จจริง และน าเสนอในรูปแบบที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่อถือ 
เพ่ือผู้มีส่วนได้เสียจะได้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง  
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อนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
องค์กรสามารถน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                
(รัชกาลที่ 9 ) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ หรือเครื่องมือในการก ากับการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพราะจะท าให้การปฏิบัติมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมั่นคง ความยั่งยืน
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และมิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายใน ธพส. 
เนื่องจาก การปฏิบัติจะตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดข้ึน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติด้วย ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้อง
ทั้งหลายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข และเป็นผลดีต่อความยั่งยืน (Sustainability) ขององค์กร เพราะจะ
น าไปสู่ ความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล ม่ันคง และย่ังยืน” ขององค์กรในระยะยาว                        

ทั้งนี้ องค์กรสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม                    
โดยก าหนดกลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงเจตจ านงให้เห็นถึงความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจ ยึดถือเป็นนโยบายส าคัญที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เช่น                      
มีการก าหนดแผนปฏิบัติการ มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและมีการบูรณาการความร่วมมือของบุคลากรทั่ว
ทั้งองค์กร ตลอดจนมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และท าการสื่อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกัน จะได้สร้าง
ความร่วมมือร่วมใจให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร และถือเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในองค์กรจะร่วมกันแสดงความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน                  
ในที่สุด 

 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส.  
 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

ภายในองค์การ/บริษัท 
– ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน 

 
- การก ากับกิจการที่ดี  
(สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของ
กิจการและผู้ถือหุ้น) 

 
- การรายงานผลด าเนินงานในการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ าป ี

 
 - การก ากับกิจการที่ดี  

(ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ) 
- การจัดท ากฏบัตรและเผยแพร่ต่อ
คณะกรรมการที่แสดงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขตอ านาจหน้ าที่  และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 



 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

10 
 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - การก ากับกิจการที่ดี  
(บทบาทผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี) 

-  ก า ร จั ด วั น  CD DAY ใ น วั น ที่  3 0 
พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน และในวัน
งานดังกล่าว และนายพชร อนันตศิลป์ 
ประธานกรรมการ ธพส. ได้มอบนโยบาย
การก ากับกิจการ พร้อมประกาศใช้คู่มือ
ก ากับกิจการที่ดี  ทั้งนี้สามารถเข้าไป
ดาวน์ โหลดผ่าน QR CODE และนาง             
รื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานก ากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม                       
ได้มอบนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
และนายกมลธรรม  วาสนาบุญมา 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมมาตราฐาน
จริยธรรม ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินได้
อบรมหัวข้อธรรมาภิบาลภายในองค์กร 
และนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ได้มอบแนวทางการก ากับ
กิจการที่ ดี ไปสู่การปฏิบัติอย่ างเป็น
รูปธรรม เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับทราบและยึดถือในแนวทางปฏิบัติ 

  

 - การต่อต้านการทุจริต - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและ
พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน
ระบบ E-learning ในหลักสูตรจริยธรรม
ทางธุรกิจและจรรยาบรรณ และหลักสตูร
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รับช่ัน โดย
ให้ทุกคนทดสอบองค์ความรู้ตามหัวข้อ
ดังกล่าว 
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร) 

- ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมลูข่าวสารภายใน
องค์กร ได้แก่ เวบ็ไซต์ ธพส. (www.dad.co.th)  
บอร์ดข่าวสาร   Intranet  การประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน  สารจากกรรมการผู้จัดการ ระบบ 
E-learning 

 - การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 

- ให้สิทธิในการท างาน ทั้งเพศชายและหญิง 
โดยเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

 - นวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบ 

- ธพส. จัดให้มีระบบต่างๆ ในการปฏิษัทงาน ดังนี้
1. ระบบ I Process ระบบจัดซื้อจัดจา้ง 
2. SAP ระบบฐานข้อมลู 
3. ระบบ IT Audit 
4. การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ผ่าน Internet เช่น E-Books 
คู่มือปฏิบตัิการ 
5. ระบบ I DATA ระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์กร 
6. Application GovComplex 
7. ระบบ E-Learning การเรียนรู้ผา่นระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
8. ระบบ E-Saraban ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
9. I Cube รายงานระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ
ผู้บรหิาร 
10. Smart e-Office เพื่อให้พนักงานภายใน 
ธพส.สามารถด าเนินงานทีเ่กี่ยวข้องได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
11. พัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐาน Smart 
Website 
12. HRIS ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากร
บุคคล 
13. ระบบ Service D การบริหารจดัการงาน
แจ้งซ่อมและการประเมินความพึงพอใจ ผ่าน 
Mobile 
14. การแจ้งซ่อม ผ่าน Websile (www.dad.co.th/ 
www.governmentcomplex.com) 
15. Asset RFID การพัฒนาตรวจนับทรัพย์สิน 
16. PMS ระบบบริหารผลการปฏิบัตงิาน 

http://www.dad.co.th/
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ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงลูกค้า ได้แก่ 
- ข้าราชการและพนักงานของ
หน่วยงานภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ 
- ผู้ประกอบการพื้นท่ีพาณิชย ์
- ผู้ใช้บริการหรือผู้มาตดิต่อ 

 
- การก ากับกิจการที่ด ี
 (บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย) 

หน่วยงานราชการ 
- การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน 
ชุดย่อยและชุดใหญ่ โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงาน
ร่วมเป็นกรรมการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมกันบริหารจัดการ
ศูนย์ราชการฯ และลดเรื่องร้องเรียน 
ผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ 
- การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
พื้นที่พาณิชย์โดยการประสานงานส านักงานเขต
หลักสี่ให้มาอ านวยการรับช าระค่าธรรมเนียม
ภาษีและต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการพื้นที่
พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการฯ  
ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
- อ านวยความสะดวกในการเดินทางมา
ศูนย์ราชการฯ และเส้นทางการเดินทาง
ภายในศูนย์ราชการไปยังหน่วยงานที่
ต้ อ งการมาติ ดต่ อ  เพื่ ออ านวยความ
สะดวกสบายด้าน 
1) Mobile Application ของศูนย์ราชการ  
“GovComplex” 
2) Digital Signage ส าหรับบอกทางภายใน
ศูนย์ราชการฯ 
3) แผ่นพับบอกทางภายในศูนย์ราชการฯ 

 - การปฏิบตัิตามกฏหมาย 
 

- ตามกฎหมายแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์ 
- ระเบียบคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2528 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  



 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

13 
 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิในการรับการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐาน) 
 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบ
ปรับอากาศ ศูนย์อาหาร นอกจากนี้ยังจัดให้
มีการบริการมากกว่าขั้นพื้นฐาน ได้แก่                  
1) รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมศาลาพัก
ผู้โดยสาร 2) การปรับปรุงห้องน้ า พร้อม
ติดตั้งมี ชักโครกอัตโนมัติและเครื่องจ่าย
แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ส าหรับท าความสะอาด
ชักโครก 3) การตีเส้นถนนบอกทางเส้นทาง 
ในศูนย์ราชการฯ 4) การใช้เครื่องผลิตโอโซน 
5) การติดตั้งเครื่อง AED และ6) การจัดให้มี 
Free Wi-Fi   

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิด้านความปลอดภยั) 

- การซ้อมอพยพหนีไฟ การเผยแพร่คู่มืองาน
ด้านความปลอดภัย และคู่มือดูแลรักษา
ความปลอดภัยและจราจร 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร) 
 

- ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ 
1) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ 
(www.governmentcomplex.com) 
2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ในลิฟต์   
3) Facebook governmentcomplex             
4) Mobile Application GovComplex   
5) Digital Signage  
6) การประชุมคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการ                      
7) เจ้าหน้าที่ Relation Marketing 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิในการแสดงความคิดเห็น) 

- มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะผ่าน  
1) เว็บไซต์ ธพส.(www.dad.co.th)   
2) เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ 
(www.governmentcomplex.com) 
3) Information counter 
4) การส ารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิจะได้รับการชดเชย) 

- ได้ท าประกันการรับผิดต่อบุคลภายนอก 
กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์ราชการฯ 

 

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

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม   

- Mobile Application ของศูนย์ราชการฯ  
“GovComplex” 
 

 - การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื 
 

- ได้จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR REPORT) เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธพส. 

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

 
- การก ากับกิจการที่ด ี
 (บทบาทของผู้มีส่วนไดเ้สีย) 

ชุมชนแจ้งวัฒนะผาสุข 
-  การติดตั้ งหลอดไฟหลอดไฟ LED 
ภายในอาคารเรียน โรงเรียนทุ่งสองห้อง 

 - การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (การป้องกันมลภาวะ) 
 

- การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์
ราชการฯ เพื่อดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากศูนย์
ราชการฯ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงผู้
มาติดต่อราชการฯ ใช้รถยนต์จ านวนมาก 

 - การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 (การลดและปรบัตัวให้เข้ากับสภาวะ
โลกร้อน) 

- การใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวน 
รับ-ส่ง ภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ 
 

 - การจัดการสิ่งแวดล้อม  
(การปกป้องสิ่งแวดล้อม) 

- การจัดประชุม 
- โครงการก าจัดสัตว์รบกวน Cat Agent 
โดยการ Live สด 
- การจัดที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่
สูบบุหรี่  พ.ศ. 2535 เพื่อจัดระเบียบ
ส าหรับผู้ที่สูบบุหรี่ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 
 (สิทธิในการแสดงความคิดเห็น) 

- มีชอ่งทางในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะผ่าน 
1) เว็บไซต์ ธพส.(www.dad.co.th)   
2) เว็บไซต์ศูนยร์าชการฯ 
(www.governmentcomplex.com) 
3) Information counter 
 

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

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็น 
ที่จะด าเนินการ 

 - ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค  
(สิทธิจะได้รับการชดเชย) 

-  ไ ด้ ท าประกั นการรั บผิ ดต่ อบุ คล
ภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์
ราชการฯ 

 - การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื - ได้จัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR REPORT) เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ธพส. 
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ผังภาพรวมการส่งเสรมิความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) 
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แนวทางปฏิบัติต่อผู้มสีว่นได้เสียของ ธพส. 

 คณะกรรมการ ธพส. และคณะกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ก าหนดนโยบายด้าน 
CSR ภายใต้การก ากับกิจการที่ดีโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยแนวทาง ISO 26000 และประยุกต์ใช้กับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กลยุทธ์3E ได้แก่ ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม)    EDUCATION 
(การเสริมสร้างการศึกษา) และ ENVIRONMENT (การสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม)  ผ่านกิจกรรม CSR 
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ ธพส.  ทั้งนี้ได้จ าแนกผู้มีส่วน
ได้เสียเป็น 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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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ธพส. ให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1) ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ธพส. อนุมัติ  

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

3) ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ 

4) เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานของ 
ธพส. เพื่อให้การด าเนินกิจการของ ธพส. บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

5) ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลและก ากับการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย 
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 ดังนี ้

1) ด าเนินงานกิจกรรมตามที่ได้รับอนุมัติและรายงานการด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

2) น าเสนอกรอบนโยบาย กรอบหลักการและแนวปฏิบัติฯ แผนแม่บท คู่มือการด าเนินงาน เพ่ือการ
มอบหมายและโอนถ่ายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพ่ือทบทวนปีละครั้ง 

3) น าเสนอแผนการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาวต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและ            
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาปีละครั้ง 

4) น าเสนอกฎบัตรต่อคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะกรรมการ 
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) 

 

 
 
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

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

ในปี 2560 มีเรื่องร้องเรียนจ านวน 4  เรื่อง ได้แก่ 1) การพัฒนาปรับปรุงการบริการ  มารยาท และการแต่งกาย
ของเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดโต๊ะ เก้าอ้ีภายในศูนย์อาหาร  2) แมลงสาปตกลงในชามก๋วยเตี๋ยว ภายในศูนย์
อาหาร 3) ช้อนส้อมภายในศูนย์อาหารอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ไม่เพียงพอ   4) การวางกระดาษจองคิวที่                  
กองบังคับการตรวจ  คนเข้าเมือง 1  โดยเรื่องร้องเรียนทั้ง 4 เรื่องได้รับแจ้งจากช่องทางเว็บไซต์ ธพส. 
(www.dad.co.th) จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 75  และเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) 
จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25 และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องจัดอยู่ในมิติการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ  

 ในปี 2560 มีเรื่องร้องเรียนเท่ากับปี 2559 จ านวน 4 เรื่องเท่ากัน เนื่องจากปี 2559 มีการปรับ
โครงสร้างขององค์กรใช้ต่อเนื่องถึงปี 2560 ท าให้มีความชัดเจนด้านปฏิบัติงานโดยรวมฝ่ายวิศวกรรม และฝ่าย
บริหารและอาคารสถานที่มาเป็นศูนย์อ านวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร  ส าหรับฝ่ายที่ถูก                   
เรื่องร้องเรียนในปี 2560 ได้แก่ฝ่ายศูนย์อ านวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร  และฝ่ายการตลาด                
ได้ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จตาม SLA ทุกเรื่อง ทั้งนี้ ในปี 2559 ช่องทางที่มีเรื่องร้องเรียนมาก
ที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ จ านวน 2 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 50  ส าหรับช่องทาง เว็บไซต์ ธพส.                 
และหนังสือ ช่องทางละ 1 เรื่องเท่ากันหรือคิดเป็นร้อยละ 25   และเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560 ช่องทางที่เรื่อง
ร้องเรียนมากที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ ธพส. จ านวน 3 เรื่องหรือคิดเป็นร้อยละ 75 และเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ 
จ านวน 1 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 25  

ส าหรับในปี 2559 ได้มีค าสั่งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 74/2559 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม   
2559 เรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรื่องร้องเรียน เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ถึงปี 2560 และฝ่ายสื่อสารองค์กรได้ทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน รวมถึงได้เผยแพร่ภายในองค์กรอย่างทั่วถึง  และได้น าเรื่องร้องเรียนเสนอต่อที่ประชุม  FOCUS 
GROUP โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานราชการและผู้ประกอบการพ้ืนที่พาณิชย์ภายในศนูย์ราชการฯ และหน่วยงาน
รอบๆ ศูนย์ราชการฯ มาร่วมประชุม โดยได้ร่วมกันพิจารณา เพ่ือจัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

       แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนในปี 2561 

1.รายงานเรื่องร้องเรียนต่อที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน 

2.ทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน  

3.รายงานผลการด าเนินงานแผนปรับปรุงจากเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ธพส. รายไตรมาส  

 

 

http://www.dad.co.th/
http://www.governmentcomplex.com/
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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 าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ในปี 2560 มุ่งเน้นให้สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มี                
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งเน้นการท างานที่เป็น CSR IN PROCESS สอดแทรกอยู่ในกระบวนการท างาน
ภายใต้กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้าง                     
ความพึงพอใจฯ ที่เป็น AFTER PROCESS ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ 3 E ได้แก่ ENGAGEMENT             
(สร้างการมีส่วนร่วม) EDUCATION (เสริมสร้างการศึกษา) ENVIRONMENT (สร้างจิตส านึกในการดูแล
สิ่งแวดล้อม) โดยในปี 2560 ได้ด าเนินกิจกรรมผ่านกลยุทธ์ 3E รวม 31 กิจกรรม และทุกกิจกรรมได้ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่จัดกิจกรรม โดยมีระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม CSR                  
ในปี 2560 ค่าเฉลี่ยระดับ 4.59 โดยได้จ้างผู้รับจ้างภายนอกที่มีเชี่ยวชาญในการส ารวจฯ และได้ลงทะเบียน    
กับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลัง เป็นผู้ท าการส ารวจฯ ส าหรับในปี 2557 และปี 2558 ได้ท าการส ารวจ           
ความพึงพอใจฯ  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  9) ด้านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์/มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ของ สคร. ก าหนดให้ท าการส ารวจฯ หัวข้อที่ 1-7 ส าหรับหัวข้อที่ 8 
และ 9 ธพส. ท าการส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุมการให้บริการมากยิ่งขึ้น และในปี 2560 มีระดับความ          
พึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการฯ มีค่าเฉลี่ย 4.44 ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจฯ เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2557 มีค่าเฉลี่ย 
3.59 ปี 2558 มีค่าเฉลี่ย 3.92 และในปี 2559 มีค่าเฉลี่ย 4.32 โดยการส ารวจฯ ปี 2557 -2560 ได้จ้างผู้รับจ้าง
ภายนอกที่มีเชี่ยวชาญในการส ารวจฯ และได้ลงทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลกระทรวงการคลังเป็นผู้ท าการส ารวจฯ                   
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ สคร. 
 

 ส าหรับมิติของผู้ถือหุ้นหรือกระทรวงการคลัง ธพส. ได้ด าเนินการในปี 2560 มีผลประกอบการดีขึ้นและ
สามารถบริหารจัดการหนี้ ท าให้ลูกหนี้ทั้งภายในและภายนอกช าระหนี้ได้เพ่ิมมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ท าให้
สถานะทางการเงินและการด าเนินงานของ ธพส. ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน จากการด าเนินงานที่ดีขึ้นท าให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ธพส. มีขวัญและก าลังในการปฏิบัติงานทั้งนี้มาจากการนโยบายการบริหารของ คณะกรรมการ ธพส. 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผนวกกับการที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับความรู้  ด้านการก ากับกิจการที่ดี 
(CG) และด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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CSR IN PROCESS 
ภายใตก้รอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ ธพส. 
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กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรบัผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม ของ ธพส. 
กรอบหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมี 10 ข้อ ได้แก่ 

1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 3) การต่อต้านการทุจริต 4) การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 5) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 7) การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม 8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อ
สังคม 10) การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืน ทัง้นี้ ธพส. ได้ด าเนินการตามกรอบหลักการฯ ดังนี้ 
1) การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

หลักการ : การก ากับที่ดีมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนากิจการ โดยก าหนดและ
ค านึงถึงกระบวนการตัดสินใจ กลยุทธ์และโครงสร้าง ระบบ แผนงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ ขั้นตอน ตัววัดผลส าเร็จ
ว่าด้วยเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใส 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 าเนินงาน
ของ ธพส. และเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธพส. (www.dad.co.th) 
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สิทธิและความเท่าเทียมของเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น ธพส. ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้ถือหุ้น    
ทุกท่านอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี  

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ส าหรับคณะกรรมการของ ธพส. มีคณะกรรมการชุดใหญ่จ านวน 1 
คณะและมีคณะกรรมการชุดย่อย 8 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ           
3) คณะกรรมการความเสี่ยง 4) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5) คณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 6) คณะกรรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 7) คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ 8) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ธพส. 
โดยมีกฎบัตรที่แสดงวัตถุประสงค์ ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละชุดและ
เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ธพส. (www.dad.co.th) 

   

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ได้มี 
1) การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ โดยมีผู้แทนของทุก

หน่วยงานร่วมเป็นกรรมการและจัดประชุมเป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส และในปี 2560 โดยจะมีการประชุม
คณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ชุดย่อย โดยมีผู้แทนทุกหน่วยงานร่วมเป็น
กรรมการเพ่ือกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ ชุดใหญ่ ทั้งนี้ 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ได้มีส่วนร่วมกันบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ และลดเรื่องร้องเรียน โดยในปี 2560 มีเรื่องร้องเรียน (4 เรื่อง) 
เท่ากับปี 2559 (4 เรื่อง) หรือเรื่องร้องเรียนลดลงคิดเป็นร้อยละ 100 และได้จัดกิจกรรม Thank you party 
เพ่ือขอบคุณกรรมการทุกท่าน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

2) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) บริเวณชั้นดาดฟ้า 
อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารราชบุรีดิเรกฤกธิ์ หลังคาศูนย์ประชุมวายุภักษ์ และอาคารจอดรถ 5 ชั้น โดยเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ด้านการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวง กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด หน่วยงานราชการและหน่วยงาน

http://www.dad.co.th/
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อิสระภายในศูนย์ราชการฯ และโครงการนี้มีประโยชน์สามารถลดค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดและลดปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของศูนย์ราชการลงได้ และช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการ ประมาณ 3-4 
ล้านหน่วยต่อปี โดยเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,800-2,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
ประเมินได้เท่ากับการปลูกต้นไม้ จ านวน 20 ไร่ 

3) การเปลี่ยนหลอด LED ในพ้ืนที่ส่วนกลางอาคารส านักงาน และไฟถนน ท าให้ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของพ้ืนที่ส่วนกลางได้ ประมาณ 1 ล้านหน่วยต่อปี โดยเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซกระจก 625                         
ตันคาร์บอนไดออกไซด ์

 โดยทั้ง 2 โครงการข้างต้นได้จัดพิธีรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในพ้ืนที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และเปลี่ยนหลอดไฟ LED เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2560 และจัดพิธีแถลงข่าวฯ ในวันที่ 8 พฤษาคม 2560   โดยมี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรม           
ธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) พร้อมด้วยนายชัยยงค์              
พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน และนายธีรวัฒน์ น าแสงวานิช ประธานคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย  และนางพรศรี ฤทธิจันทร์ 
รองประธานคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย  ตลอดจนคณะผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ร่วมแถลงข่าว 

  

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank You Party) 

  
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บน

หลังคา (Solar Rooftop) บริเวณชั้นดาดฟ้า 
การเปลี่ยนหลอด LED ในพ้ืนที่ส่วนกลาง 

อาคารส านักงาน และไฟถนน 
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- ผู้ใช้บริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ มีประมาณ  
6,000 คนต่อวัน และด้วยศูนย์ราชการฯ เป็นอาคารขนาดใหญ่และมีจ านวนหน่วยงานกว่า 30 หน่วยงาน              
ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร ดังนั้น การเดินทางภายในอาคารจึงเป็นสิ่งที่ ธพส . ให้ความส าคัญ เพ่ือให้ผู้มาติดต่อ
จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง จึงได้มีช่องทางการอ านวยความสะดวกสบายด้าน 1) Mobile Application 
ของศูนย์ราชการ “ GovComplex ” 2) Digital Signage ส าหรับบอกทางภายในศูนย์ราชการฯ 3) แผ่นพับ
บอกทางภายในศูนย์ราชการฯ 

 - ชุมชน ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนใกล้ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสองห้อง โดยการติดตั้งหลอดไฟ 
LED ภายในอาคารเรียน เป็นการสนับสนุนลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานราชการรอบๆ ศูนย์ราชการ ได้ประชุมการบริหารจัดการด้านจราจรร่วมกับ สน.ทุ่งสองห้อง 
สน.บางเขน  สน.ปากเกร็ด  สน.วิภาวดี   กสท.  ไปรษณีย์  TOT  กองทัพไทย  และ ธพส.  เพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาจราจรในช่วงเวลาเลิกงานร่วมกันตลอดปี 2560 อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตั้งแต่ปี 2554 

  

Mobile Application Digital Signage 

  

แผ่นพับบอกทางภายในศูนย์ราชการฯ การติดตั้งหลอดไฟ LED ภายในอาคารเรียน 
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ประชุมการบริหารจัดการด้านจราจร 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสนเทศและความโปร่งใส ของ ธพส. ผ่านช่องทางรายงานประจ าปีและ
เว็บไซต์ของธพส. (www.dad.co.th )  เพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน 

  

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

กลาง ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา รวมถึงประกาศผลการสอบราคาและประกวดราคา 

  
 

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

มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนส่งเสริม                     
การเก่ียวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ 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 านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
ค าสั่ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ที่ 88/2552 เป็นหลัก เพ่ือให้มีแนวทางการด าเนินงานให้ถูกต้อง 
นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา วิธีพิเศษ  และวิธีประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ ได้มีการจัดท าคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และปรับปรุงคู่มือเป็นประจ าทุกปี และ
เผยแพร่คู่มือให้กับทุกฝ่ายภายใน ธพส. ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกเว้นตามมาตรา 7 เฉพาะศูยน์ราชการฯ โรงแรม 
และศูนย์ประชุม นอกเหนือจากข้อยกเว้นข้างต้น ธพส. ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3) การต่อต้านการทุจริต 
ความหมาย : การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อ านาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทาง   

มิชอบ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การทุจริตอาจเกิดได้หลาย
ลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้หรือการรับสินบนทั้งที่เป็นเงินและ
สิ่งของการมีประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวาง
กระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล 

หลักการ : การต่อต้านการทุจริต ท าได้โดยการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์โดยผู้น าของกิจการจะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดี มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ 
รวมทั้งสร้างกลไกการรายงาน และติดตามผล เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงาน ตัวแทน คู่สัญญาจ้าง และคู่ค้าตระหนัก
ถึงผลของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยการต่อต้านการทุจริตจะใช้วิธีให้การสนับสนุน หรือร่ วมมือกันเป็นภาคี
เครือข่าย 
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การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการต่อต้านทุจริตด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 
- การจัดวัน CD DAY ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วมงาน 

และในวันงานดังกล่าวนายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส . ได้มอบนโยบายการก ากับกิจการ พร้อม
ประกาศใช้คู่มือก ากับกิจการที่ดี ทั้งนี้สามารถเข้าไปดาวน์โหลดผ่าน QR CODE และนางรื่นวดี สุวรรณมงคล 
ประธานก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้มอบนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนายกมล
ธรรม วาสนาบุญมา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมมาตราฐานจริยธรรม ส านักผู้ตรวจการแผ่นดินได้อบรมหัวข้อธรร
มาภิบาลภายในองค์กร และนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส . ได้มอบแนวทางการก ากับกิจการ
ที่ดีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบและยึดถือในแนวทางปฏิบัติ ณ 
ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ประชุมทรงกลม  

 

  

- การรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อมาส านักงาน ป.ป.ช. ได้ท าการประเมิน
และได้ประกาศผลการประเมินในเว็ปไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. โดย ธพส.ได้คะแนนประเมินร้อยละ 88.25         
ได้ล าดับที่ 20 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง 
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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                 
ความคดิเห็น 
การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการเคารพสิทธิมนุษยชนด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลให้สิทธิการท างานทั้งเพศชายและเพศหญิงอย่างเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ และภายในองค์กรได้มีคณะท างานจากผู้บริหารทุกฝ่ายร่วมกันประชุมบริหารจัดการความเสี่ ยง            
อย่างสม่ าเสมอปีละ 1-2 ครั้ง 

  
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 
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การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้      
- การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  การไม่ใช้แรงงานบังคับ  การไม่ใช้แรงงานเด็ก  ความคุ้มครองทาง

สังคม ในการประชุม คณะกรรมการ ธพส. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2559 ใช้ต่อเนื่องถึงปี 2560                               
มีมติเห็นชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล  และให้ถือปฏิบัติไม่ต่ ากว่ากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ และได้จัดสถานที่ให้คนพิการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการให้สัมปทาน จัดสถานที่จัดจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ 
จัดจ้างรับเหมาช่วงฝึกงาน หรือการให้ความช่วยเหลือใดๆ แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2528 ข้อ 18  และ 
ธพส. ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

  
 

- เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ว่าด้วย ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2559 บัดนี้ กรรมการผู้จัดการได้มีค าสั่งและประกาศ ภายใต้ระเบียบดังกล่าว ดังนี้ 

(1) ค าสั่งบริษัทฯ ที่ 24/2560 เรื่อง ก าหนดอ านาจสั่งลงโทษและอัตราโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา                
ตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2559 

(2) ประกาศบริษัทฯ ที่ 10/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกช่วงเวลาท างานปกติ 
หมายเหตุ ส าหรับการเลือกช่วงเวลาท างานปกติ เฉพาะปี 2560 ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลาการท างานปกติ 
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- การรับสมัครผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  ธพส. ได้มีคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ขึ้นในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างที่ได้ รับการเลือกตั้ง                
จะเข้าเป็นคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

 

  
 

- สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 1) ได้จัดท าคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน มีการเผยแพร่ผ่านทางอีเมลของผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพ่ือถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน 2) การจัดให้มีตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับพนักงานทุกคน และฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันไวรัส            
ตับอักเสบบี กรณีผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน 

  

6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 หลักการ : แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีฐานความคิดมาจากสิทธิของผู้บริโภค 
กล่าวคือ กิจการต้องผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภค ที่สามารถไว้วางใจได้  
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลัง  
การขาย มีการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ     
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เลือกซื้อสินค้าและบริการ ท าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญ                
กับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน 
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 ได้จัด

ให้มสีาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือรองรับผู้ใช้อาคารอย่างครบครัน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับ
อากาศ ศูนย์อาหาร เป็นต้น และนอกจากนี้ยังจัดให้มีการบริการมากกว่าขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) รถโดยสารพลังงาน
ไฟฟ้า  รับ- ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ  พร้อมศาลาพักผู้โดยสารเพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทาง                       
2) การปรับปรุงห้องสุขา พร้อมติดตั้งชักโครกอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ส าหรับท าความสะอาด                   
ชักโครก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้ห้องสุขา  3) การตีเส้นถนนบอกทางเส้นทางภายในศูนย์ราชการฯ     
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 4) การใช้เครื่องผลิตโอโซน ภายในอาคาร เพ่ือให้มีบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 5) การติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติเป็นเครื่องมือช่วยชีวิต โดยการช็อต
ไฟฟ้าเพ่ือกระตุกหัวใจ บริเวณ ชั้น 2 ประตู 2 บริเวณด้านหน้ากองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง   6) การจัดให้มี 
Free Wi-Fi  ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี บริเวณ ชั้น 1 และ 2 เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการสื่อสาร                
7) การจัดให้มีร้านอาหาร 15-20 บาท บริเวณศูนย์อาหารภายในศูนย์ราชการ เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค                 
8) บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟรี ภายในอาคารราชบุรีดิ เรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี                  
9) การปรับปรุงห้องน้ า โซน Core N3 ชั้น 1-2 อาคารรัฐประศาสนภักดี และได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ าแห่งปี
ของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 10) ชิโนทัย ร่วมกับ ธพส. ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ 
24 สิงหาคม 2560 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี 
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ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ 

 

การใช้เครื่องผลิตโอโซน  

  

การตีเส้นถนนบอกทางเส้นทางภายในศูนย์ราชการฯ  

  

จัดท าศาลาพักผู้โดยสารส าหรับรอรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า   
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ศูนย์อาหาร 

 

 

การให้บริการ Free – Wifi 

 

  

การปรับปรุงห้องสุขา พร้อมติดตั้งชักโครกอัตโนมัติและเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  

ส าหรับท าความสะอาดชักโครก   

  

การติดตั้งเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 
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ร้านอาหาร 15-20 บาท บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือฟรี  

  

ธพส. ได้รับรางวัลสุดยอดห้องน้ าแห่งปีของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2560 

  
ชิโนทัย ร่วมกับ ธพส. ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

 

- สิทธิด้านความปลอดภัย   
1) ได้จัดท าคู่มืองานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน การซ้อมอพยพ

หนีไฟเป็นประจ าทุกปี  
2) คู่มือดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex.com) 

เพ่ือให้หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงผู้ใช้อาคารศูนย์ราชการฯ  
ทุกกลุ่ม  
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3) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือให้ยืมชุดผจญเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร             
ในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย ระหว่าง ธพส. TOT ไปรษณีย์ CAT เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 4) การ
ลอกท่อระบายน้ าภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการ เพ่ือให้น้ าระบายดียิ่งขึ้นในช่วงฝนตก ท าให้มีความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

 

  

คู่มืองานด้านความปลอดภัย คู่มือดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร 

  
ลงนามบันทึกความร่วมมือให้ยืมชุดผจญเพลิง  
อุปกรณ์ดับเพลิงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

การลอกท่อระบายน้ าภายในพ้ืนที่ศูนย์ราชการ 

 

- สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร มีช่องทางการรับรู้ข่าวสาร จ าแนกเป็นดังนี้ 
ภายใน ธพส. ได้แก่ 1) เว็บไซต์ ธพส. (www.dad.co.th) 2) บอร์ดข่าวสาร  3) Intranet  4) การประชุมผู้บริหาร
ประจ าเดือน 5) กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ปี 2560 และน าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้น
ความเป็นนวัตกรรมของปี 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2560 
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ธพส. (www.dad.co.th)   

 

 บอร์ดข่าวสาร    

 

การประชุมผู้บริหารประจ าเดือน 

 

 

Intranet   

กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ปี 2560 และ
น าเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพงานท่ีมุ่งเน้นความ
เป็นนวัตกรรมของปี 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 

 

กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ปี 2560        
วันที่ 11 กันยายน 2560 
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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/


 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

42 
 

 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ 

 
เจ้าหน้าที่ Relation Marketing   

 

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

 

  
 

  - สิทธิจะได้รับการชดเชย ธพส. ในฐานะผู้บริหารศูนย์ราชการฯ ได้ท าประกันการรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภายในศูนย์ราชการฯ  
 - สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 1) การมีเครื่องผลิตโอโซนภายในอาคาร             
ศูนย์ราชการฯ เพ่ือให้ผู้ใช้อาคารได้รับออกซิเจนในอากาศเพ่ิมขึ้น มีบรรยากาศที่ดีในการท างาน 2) การจัด
กิจกรรม Big cleaning day เมืองกรุงเทพสะอาด ด้วยพลังประชาชน วันที่ 31 มกราคม 2560 3) การประชุม
โครงการรณรงค์ก าจัดสัตว์และแมลง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีหน่วยงานราชการภายในศูนย์ราชการ 

   

http://www.governmentcomplex.com/
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7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
หลักการ : การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง  

ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟ้ืนฟูสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหลักการปฏิบัติคือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริม 
และสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะ ขจัดและ
ป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี และประการสุดท้าย คือการลงทุนทางสังคมที่
กิจการควรตระหนัก 5 ประการในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ได้แก่ 

7.1 การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 7.2 การศึกษาและศิลปวัฒนธรรมจริยธรรม 
 7.3 การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ 
 7.4 สุขภาพ 
 7.5 การลงทุนทางสังคม 
การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ชุมชน ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนใกล้ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสองห้อง โดยการติดตั้งหลอดไฟ 
LED ภายในอาคารเรียน เป็นการสนับสนุนลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

- นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมทาสีในกิจกรรมขัดสีและทาสี โครงการปรับปรุง
ก าแพงแก้ว วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 โดยในกิจกรรมดังกล่าว มี
ผู้แทนหน่วยงานต่างๆภายในศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมจ านวน 66 ท่าน 
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8) การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 หลักการ : การเพ่ิมมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ รวมถึงสังคมและประเทศชาติด้วยการจัด                 
การสิ่งแวดล้อมมีแนวทางปฏิบัติ 4 ส่วนคือ  1) การป้องกันมลภาวะ  2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  3) การลด
และปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน  4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะ 
ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ โดยกิจการควรมีความรู้จริงในการประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรและใช้งบประมาณ มีการเทียบเคียงการใช้ทรัพยากรกับ  
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 
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- การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพ่ือลดปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการฯ และสามารถควบคุมปริมาณความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดของศูนย์ราชการฯได้ 

 
 

  

 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อาคารศูนย์ราชการฯ ได้ใช้แนวคิดในการออกแบบและการก่อสร้าง                  
โดยค านึงถึงมิติของการอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Green Building ตามมาตรฐานสากล                       
6 ประการ  

1) การบริหารจัดการอาคารที่ดี ได้แก่ มีระบบพลังงานส ารองด้านไฟฟ้าและความเย็นที่มีความมั่นคงสูง 
มีนิติบุคคลให้บริการในส่วนของบริการหลักมีระบบบริหารและควบคุมอาคารอัตโนมัติ  

2) การวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ที่ช่วยลดปัญหาสภาพอากาศเมืองร้อน 
3) การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5) การใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) การสร้างสภาวะแวดล้อมในอาคารให้อยู่ในภาวะสบาย เพ่ือคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและใส่ใจ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ไม่เพียงยึดหลักการ Green Building ตามกรอบเกณฑ์สากลเท่านั้น แต่ศูนย์ราชการฯ ยังถูกออกแบบ 
ให้มีความพิเศษด้วยมาตรการป้องกันผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ได้แก่ การมีศูนย์บริหารจัดการ
ขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถน าน้ ากลับมาใช้ได้ใหม่ร้อยละ 100 ทั้งยังเป็น
นวัตกรรม Green Building ส าหรับเมืองร้อนชื้นของประเทศไทย และมีระบบและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร ศูนย์ราชการฯ จึงถือก าเนิดขึ้นภายใต้แนวคิด Green Building อัน
เป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยให้ความหวัง ในการเป็น Green Society ของประเทศเป็นจริงได้ และเป็นการจุด
ประกายเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ก้าวสู่วิถียั่งยืนต่อไป 
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การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน 

-  การใช้รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าวิ่งวนรับ-ส่งภายในบริเวณศูนย์ราชการฯ เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า                   
เพ่ือลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม  ส าหรับบริการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้มาติดต่อ 
ภายในศูนย์ราชการฯ  ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง 

   

- การปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ เพ่ือช่วยดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ                 
ช่วยรักษาอุณหภูมิของโลกให้คงที่ เป็นการลดสภาวะโลกร้อน 

 

การปกป้องสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ  ภายใน                 
ศูนย์ราชการฯ และร่วมกับชุมชนใกล้และชุมชนไกลศูนย์ราชการฯ   
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- ได้จัดประชุมโครงการรณรงค์ก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน โดยมีการบรรยายในหัวข้อ "การบริหาร
จัดการอย่างถูกวิธีเพ่ือป้องกันสัตว์รบกวน" โดยนายบัญชาการ วินัยพานิช ผู้เชี่ยวชาญจากส านักจัดการกาก
ของเสียและสารละลาย กรมควบคุมมลพิษ  และ Live สด  ก าจัดสัตว์และแมลงรบกวน ของหน่วยงาน
ราชการ ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และอาคารรัฐประศาสนภักดี 

  
- การจัดที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535           

จึงได้จัดให้มีที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคาร เพื่อจัดระเบียบส าหรับผู้ที่สูบบุหรี่ และสร้างแวดล้อมให้ปลอดจากควัน
บุหรี่อย่างยั่งยืน 

  
- ชุมชน ได้ร่วมท ากิจกรรมกับชุมชนใกล้ศูนย์ราชการฯ ได้แก่ โรงเรียนทุ่งสองห้อง โดยการติดตั้ง

หลอดไฟ LED ภายในอาคารเรียน เป็นการสนับสนุนลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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9) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
หลักการ : นวัตกรรม เกิดขึ้นได้จากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 

ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ และสร้างสุขภาวะ อย่างเป็นระบบแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเกิดขึ้นได้            
ทุกสาขาวิชาและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับหน้าที่ระดับบุคคล ระดับกิจการ และระดับพลเมืองโลก ซึ่ งการ
เผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ในรายงานแห่งความยั่งยืนของกิจการ จะเป็นผลให้
เกิดการยอมรับในความคิดและการปฏิบัติเหล่านี้จะมีผลต่อโครงสร้างและวัฒนธรรมของกิจการ ซึ่งจะส่งผล                      
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในที่สุด 
การด าเนินงานของ ธพส. ในหัวข้อ นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม   
ภายใน ธพส.  

1. ระบบ I PROCESS หรือระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ส าหรับผู้บริหาร
และพนักงาน ธพส. เพ่ือสร้างระบบการท างานที่เป็นมาตรฐาน ลดการใช้กระดาษ  และสามารถ
ตรวจสอบติดตามงานได้ทันที 

2. SAP ระบบฐานข้อมูล 
3. ระบบ IT Audit 
4. การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) ผ่าน Internet เช่น E-Books คู่มือปฏิบัติการ 
5. ระบบ I DATA ระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์กร 
6. Application “GovComplex” 
7. ระบบ E-Learning การเรียนรู้ผ่านระบบสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กร 
8. ระบบ E-Saraban ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
9. I Cube รายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร 
10. Smart e-Office (Singlesignon ระบบเข้าถึงข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างาน 
11. พัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามมาตรฐาน Smart Website 
12. HRIS ระบบจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล 
13. ระบบ Service D การบริหารจัดการงานแจ้งซ่อม และการประเมินความพึงพอใจ ผ่าน Mobile 
14. การแจ้งซ่อม ผ่าน Websile (www.dad.co.th/www.governmentcomplex.com) 
15. Asset RFID การพัฒนาตรวจนับทรัพย์สิน 
16. PMS ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 

 

http://www.dad.co.th/www.governmentcomplex.com
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ระบบ I PROCESS SAP ระบบฐานข้อมูล 

 f  

ระบบ IT Audit การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

  

ระบบ I DATA  Application 
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E-Learning E-Saraban 

  

I Cube Smart e-Office 

  

Smart Website HRIS 
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Service D การแจ้งซ่อม 

  

Asset RFID PMS 
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 ภายในศูนย์ราชการฯ และบุคคลภายนอก ได้จัดท านวัตกรรมด้านการบริการ โดยจัดท านวัตกรรม               
การให้บริการ โดยจัดแสดงแผนที่เสมือนจริง (Virtual Tour 360) บริเวณภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร                
รัฐประศาสนภักดี และบริเวณรอบๆ ศูนย์ราชการฯ ในการจัดท าระบบแผนที่น าทางไปยังหน่วยงานต่างๆ 
(Direction Map) บนเว็บไซต์ศูนย์ราชการฯ (www.governmentcomplex) อีกทั้งยังพัฒนาต่อยอดการ
ให้บริการงานแสดงข่าวสารสนเทศข้อมูลต่างๆ ร่วมทั้งกิจกรรมร่วมสนุก บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ต่างๆ ผ่าน Mobile Application  ของศูนย์ราชการฯ  “GovComplex”  โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้              
ทั้งระบบ IOS และ Android ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อการรับบริการของผู้ใช้บริการในการรับความสะดวกและรวดเร็ว 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 

 
 

- การพัฒนาระบบแจ้งซ่อมภายในองค์กรในรูปแบบออนไลน์ (Job Request) ซึ่งได้น าเทคโนโลยีของ 
Google Hangout  มารวบกับระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ใช้งาน อ านวยความสะดวกในการ
แจ้งและติดตามการด าเนินงานได้ทุกที่ ทุกเวลา น าไปสู่การประเมินความพึงพอใจออนไลน์การให้บริการ ซึ่งการ
พัฒนาระบบงานดังกล่าวท าให้ช่วยลดขั้นตอนการท างาน และลดการใช้กระดาษ 

 

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

ผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจการเช่นเดียวกับค 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 2560 โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ ธพส. 
(www.dad.co.th ) 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.dad.co.th/
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CSR AFTER PROCESS 
(กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ธพส.) 
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กิจกรรม/งานเด่นประจ าปี 

1. พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และเข้าร่วมซ้อมการแปรอักษร  

2. กิจกรรมแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ (เลขไทย)  
3. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
4. พิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 
5. จิตอาสางานสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9                      

ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
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1. พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
และเข้าร่วมซ้อมการแปรอักษร  

          ธพส. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพิธีสตมวาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธี และ              
นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ร่วม 40 หน่วยงาน และนิมนต์
พระสงฆ์จ านวน 30 รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ 
ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

  

  

  
 



 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

57 
 

2. กิจกรรมแปรอักษรเป็นตัวเลข ๙ (เลขไทย) 

ธพส. ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพิธีสตมวาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ภายในศูนย์ราชการเข้าร่วมแปรอักษรเป็นตัวเลข 
๙ (เลขไทย) ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.15 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
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3. ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
 

นายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ในฐานประธานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการ ฯ และตัวแทนของ           
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมถ์ เชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ราชการ รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2             
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 
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4. พิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 
 กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ และได้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง หน่วยงานภายในอาคารศูนย์ราชการ 
และธพส.เข้าร่วม ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิม                  
พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และน าไปประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ            
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
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5. กิจกรรมจิตอาสา 

ธพส. ได้ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงการคลังโดยจัดส่งจิตอาสาจ านวน 30 คน เข้าร่วมแจกและ
สนับสนุนน้ าดื่มบรรจุขวด ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2560 เพ่ือแจกจ่ายประชาชนที่เข้า
สักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ บริเวณท้องสนามหลวง  
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT (การสร้างการมีส่วนร่วม) 

1. กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์                       
2. กิจกรรมออมบญุปี 7   
3. กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย  
4. กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ 
5. กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด  
6. งานเลี้ยงละศีลอด 
7. ช าระค่าธรรมเนียมภาษีผู้ประกอบการ 
8. อ านวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ 
9. การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรสี่เส้า 
10. Song kran Festival 2017 ชิมเพลิน เดินฉ่ า อ่ิมหน่ า สงกรานต์ 
11. Thank you Party 
12. งานลอยกระทง 
13. งาน The Winter Festival VINTAGE 
14. Big Cleaning Day 
15. กิจกรรมแบ่งปันจากพี่สู่น้อง 
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1. กิจกรรมตักบาตรเช้าประจ าสัปดาห์ 
 ธพส.ได้จัดกิจกรรมขึ้นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ บริเวณ ประตู
ทางเข้า 6 ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และบริเวณหน้าศูนย์อาหารใกล้ท็อปส์ เดลี่ (Top Daily) ชั้น 1 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ มีผู้มาท าบุญประมาณ 500 คนต่อวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ต่อไปส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมอันดีภายในศูนย์ราชการฯ สร้างสัมพันธ์อันดีภายใน
ศูนย์ราชการฯ และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีเวลาไปท าบุญ ตักบาตรในช่วงเช้าของวันท างาน 
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2. กิจกรรมออมบุญปี 8 
ธพส.จัดกิจกรรมออมบุญประจ าปี 2560 ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมี 
 1  กิจกรรมออมบุญ เนื่องในพิธีบ าเพ็ญกุศสสตมวารเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ                    

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (100 วัน) จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์จ านวน 
๓๐ รูป จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 2,000 คน 

 2  กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 8.00 - 9.30 น. นมินต์พระสงฆ์จากวัดพรหมรังษี กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 700 คน  
 3 กิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันอังคาร ที่ 9 
พฤษภาคม 2560 เวลา 8.00 - 9.30 น. นิมนต์พระสงฆ์จากวัดคลองบ้านใหม่ กทม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน
ประมาณ 750 คน 

 4 กิจกรรมออมบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 นิมนต์
พระสงฆ์จากวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จ างหวัดปทุมธานี และวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นิมนต์พระสงฆ์
จากวัดชินวนารามวรวิหาร เวลา 8.00 - 9.30 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนประมาณ 800 คน  

 จัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ได้ท าบุญเนื่องในโอกาส
ส าคัญ เพ่ือเป็นสิริมงคลกับชีวิต สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เพ่ือให้เกิดความตระหนักและความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้มีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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3. กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย 

 ธพส. ได้ด าเนินจัดกิจกรรมบริจาดโลหิตกับสภากาชาดไทยที่ศูนย์ราชการฯ ปี 2560 โดยประสานกับ
ศูนย์บริการโลหิตจัดทีมแพทย์และพยาบาลมารับบริจาคโลหิต ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภกัดี 
มีก าหนดจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีจ านวนโลหิตที่ได้รับบริจาค ในปี 2560 ตามรายละเอียด                
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่  23 - 24 มกราคม  2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 986 ยูนิต 
วันที่  25 - 27 มกราคม  2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ครั้งที่ 2 / 2560 วันที่  24 – 25 เมษายน 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 920 ยูนิต 
วันที่  26 – 28 เมษายน 2560     อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ครั้งที่ 3 / 2560 วันที่  24 - 25 กรกฏาคม 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 955 ยูนิต 
วันที่  26 - 27 กรกฎาคม 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ครั้งที่ 4 / 2560 วันที่  24 - 25 ตุลาคม 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 754 ยูนิต 
วันที่   26- 27 ตุลาคม 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี 

 

โดยรวมยอดโลหิตทั้งหมดได้ 3,615 ยูนิต โดยหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ 
และผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต
จ านวนมาก รวมถึงคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย 
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4. กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ 

   ธพส.มโีครงการสร้างเสริมสุขภาวะแก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการฯ เป็นกิจกรรมสอนฝึกโยคะเพ่ือสุขภาพ 
โดยได้เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา ภายใต้แนวคิด Good Health Good Life & 
Peaceful Mind มีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ มีสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือผ่อนคลาย
ความตึงเครียด จากการท างานและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ 
ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชน โดยจัดให้มีกิจกรรมตั้งแต่
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ วันละ 2 รอบ ณ บริเวณศูนย์อาหาร ประตู 3 ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ 
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5. กิจกรรมแอโรบิค ขยับกาย คลายเครียด 
ธพส.มีกิจกรรมสอนเต้นแอโรบิค เพ่ือให้หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการ

ภายในศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง อารมณ์ 
เบิกบาน จิตใจแจ่มใส มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และยังช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งในช่วงเย็น โดยน า
เวลาที่สูญเสียไปบนท้องถนนมาออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ จัดขึ้นทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.–
18.00 น. ณ อาคาร Bus Terminal ศูนย์ราชการฯ 

  

  

  
 

 



 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

67 
 

6. งานเลี้ยงละศีลอด 
         ธพส. ได้ร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรี และเชิญหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐภายใน 
ศูนย์ราชการฯ หน่วยงานรอบศูนย์ราชการฯ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และพ่ีน้องชาวมุสลิมเข้าร่วมกิจกรรม                    
โดยมีนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานเปิดงาน และในงานได้มีการอัญเชิญ                
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแบบมุร็อตตันและแบบกอรีโดยนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  การบรรยายธรรมเรื่อง              
อัลกุรอาน คัมภีร์แห่งสันติภาพโดย อาจารย์ อาลี เสือสมิง การกล่าวให้โอวาท และขอดุอา (ขอพร) โดย อาจารย์               
ซารีฟ ศรีเจริญ ผู้แทนส านักจุฬาราชมนตรี และพ่ีน้องชาวมุสลิมร่วมกันละหมาดมักริบ พร้อมทั้งรับประทาน
อาหารร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 เมื่อวันที่             
7 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 - 20.00 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม
ครั้งนี้ด้วย 
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7. ช าระค่าธรรมเนียมภาษีผู้ประกอบการ 
  ธพส. ร่วมกับ ส านักงานเขตหลักสี่ จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพ้ืนที่พาณิชย์ (การช าระ
ค่าธรรมเนียมภาษีและต่อใบอนุญาตผู้ประกอบการอาหาร) โดยนายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตหลักสี่ และเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตหลักสี่ ให้ค าแนะน าและร่วมตรวจเยี่ยมพ้ืนที่พาณิชย์ภายใน
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 
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8. อ านวยความสะดวกด้านทะเบียนราษฎร์ และจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ธพส.ร่วมกับ ส านักงานเขตหลักสี่ จัดบริการอ านวยความสะดวก ด้านทะเบียนราษฎร์ และจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า 6 ชั้น 1 อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
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9. การแข่งขันบาสเกตบอลกระชับมิตรสี่เส้า 
 

 ธพส.ได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ โดยมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลกระชับมิตรสี่เส้า ระหว่างวันที่ 18 -28 มีนาคม 2560  ณ อาคารศาลปกครอง                  
ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
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10. กิจกรรมสงกรานต์ Songkran Festival 2017 
 ธพส.ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ Songkran Festival 2017 ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี            
ศูนย์ราชการฯ ภายในงานพบกับกิจกรรมหลากหลาย อาทิ สนุกสุขสันต์ไปกับประเพณีพ้ืนบ้านที่จัดเต็มรูปแบบ 
งานวัดย้อนยุค ภายใต้ธีมงาน “ชิมเพลิน เดินฉ่ า อ่ิมหน่ า สงกรานต์” ร่วมสืบสานประเพณีการสรงน้ าพระและ
ก่อพระเจดีย์ทรายเชิญคุณมาช้อป ชม ชิมกับสินค้าจากร้านค้าหลากหลายประเภท กว่า 200 ร้านค้า และสนุก
สุดมันส์กับ ฟรีคอนเสิร์ต จากศิลปินดัง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-9 เมษายน 2560 
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11. Thank you Party 
 

 ธพส. ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ (Thank You Party) โดยมีคณะกรรมการ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯชุดใหม่ และคณะกรรมการประสานงาน(ชุดย่อย) เข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เป็นประธานเปิดงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในศูนย์ราชการฯ และเพ่ือเป็นการขอบคุณคณะกรรมการ
ประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนประสานความร่วมมือ พร้อมทั้งช่วยระดม
ความคิดให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนศูนย์ราชการฯด้วยดีตลอดมา ณ ห้องอเนกประสงค์          
ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ ในวันที ่23 มิถุนายน 2560  
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12. งานลอยกระทง 
ธพส. ได้จัดงานวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 พบกับการแสดงจาก คุณยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม พร้อม

ด้วยวงดนตรี ชื่อดัง วงเฟลม ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และกระทงใบตองดอกไม้สด วันศุกร์ที่          
3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 
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13. งาน The Winter Festival VINTAGE 

ธพส. ได้จัดงาน The Winter Festival 2017 เป็นงานที่สร้างความความสุขให้กับประชาชน และชุมชน
โดยรอบศูนย์ราชการฯอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือที่ดีกับชุมชนโดยรอบ รวมถึงข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์ราชการฯ ภายในงานพบกับการออกร้านจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตอุปโภคและบริโภค               
ที่ได้มาตรฐานและราคายุติธรรม การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง วงดนตรี และสวนสนุก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-16 
ธันวาคม 2560 ณ บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ 7 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
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14. Big Cleaning Day 

ธพส. และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจโท อ านวย นิ่มมะโน เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
Big Cleaning Day เมืองกรุง เทพ สะอาด ด้วยพลังประชาชน โดยมี  นางวันทนีย์  วัฒนะ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ในการนี้ นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และประธานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่เขตหลักสี่ เข้าร่วมกิจกรรมท าความสะอาด (Big Cleaning Day) ณ บริเวณ
ลานเกาะกลางถนน ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.40 น. 
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15. กิจกรรมแบ่งปันจากพี่สู่น้อง 

ธพส. ได้ร่วมจัดกิจกรรมแบ่งปันจากพ่ีสู่น้อง โดยได้รับการสนับสนุนไอศครีมจากนายสุวิชญ โรจนวานิช 
รองประธานกรรมการ ธพส. ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 

  

  

  

 

 



 

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2560  
CSR REPORT 2560 

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

77 
 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ EDUCATION (การให้ความรู้ในด้านต่างๆ) 

1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                      
2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร 
3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
4. นิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4pO_y_uLNAhUDthQKHcPLDDQQFggxMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.sac.or.th%2Fexhibition%2Fprincess%2F&usg=AFQjCNE5UEDOefC0d92m00JHvnPwuo5P9w
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1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ ราชการฯ ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีถวาย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 ด้วยการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานประตูทางเข้า 1                           
(ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ       
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2560 
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2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร 

ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีถวาย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ด้วยการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฏราชกุมาร                   
ณ บริเวณลานประตูทางเข้า 1 (ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่                
พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 -31 กรกฎาคม 2560  
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3. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ธพส. หน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ ร่วมกัน
แสดงความจงรักภักดีถวาย เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยการจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานประตูทางเข้า 1                    
(ทิศตะวันออก) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจ
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 -31 สิงหาคม 2560 
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4. นิทรรศการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

          ธพส.ได้จัดนิทรรศการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการลง
นามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือแสดงความอาลัยและน้อมร าลึก             
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9                              
ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ  
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กลยุทธ์ ENVIRONMENT (การให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม) 
1. กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ 
2. กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ 
3. ติดตั้งหลอดไฟ LED โรงเรียนทุ่งสองห้อง 
4. โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชนปี 2 (ชุมชนพัชราภา วิภาวดี 70) 
5. กิจกรรมด าน้ า-ปลูกปะการัง 
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1. กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ          
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ก าหนดให้วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6)              
ของทุกปีเป็น“วันต้นไม้แห่งชาติ” ได้จัดกิจกรรมนี้ในวันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการ ธพส. 
ผู้บริหาร ธพส. และเจ้าหน้าที่ธพส. ร่วมใจกันปลูกต้นแคนา จ านวน 2 ต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น             
ให้ตระหนัก หวงแหน และเพ่ิมพูนทรัพยากรป่าไม้ ณ หน้าศาลพระพรหม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ 
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2. กิจกรรมวันรักษ์ต้นไม้ 

ธพส. ได้จัดกิจกรรม วันรักษ์ต้นไม้ประจ าปีของชาติ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.                 
ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีพนักงาน ธพส . เข้าร่วม
บ ารุงรักษา รดน้ า ใส่ปุ๋ย พรวนดินและรดน้ าต้นไม้ในวันดังกล่าว 
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3. ติดตั้งหลอดไฟ LED โรงเรียนทุ่งสองห้อง 

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส. พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ร่วมพิธีเปิดมอบหลอดไฟ 
LED ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรม LED เพ่ือโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ในวันที่                          
22 พฤศจิกายน 2560 โดยได้ติดตั้งหลอดไฟ LED จ านวน 727 หลอด ให้กับอาคาร 4-5-6 ภายในฌรงเรียน 
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4. โครงการแสงสว่างเพื่อชุมชนปี 2 (ชุมชนพัชราภา วิภาวดี 70) 

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส. และกรรมการ ได้มอบโคมไฟสปอร์ตไลท์พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรมแสงสว่างเพ่ือชุมชนปี 2 โดยมีผู้รับมอบเป็นผู้แทนชุมชน            
ซอยพัชราภา (ซอยวิภาวดี 70) ณ ส านักงาน ธพส. ชั้น 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และได้ติดตั้งโคมไฟ
สปอร์ตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 4 โคมให้กับชุมชนพัชราภา ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
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5. กิจกรรมด าน้ า-ปลูกปะการัง 

ธพส. ได้จัดกิจกรรมด าน้ า-ปลูกปะการัง ภายใต้แผนการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
ประจ าปี 2559-2560 เพ่ือให้กลุ่มผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility ) ให้รู้จักการเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนร่วม เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดกระบี่ 
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กลยุทธ์ ENGAGEMENT AND EDUCATION                                 
(การสร้างความผูกพันธ์ที่ดแีละการให้ความรู้ในด้านต่างๆ) 

1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
2. กิจกรรม KIDS DAY CAMP 
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1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ธพส.ได้จัดงานมหกรรมวันเด็กแจ้งวัฒนะ ปี 2560 โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของ
ภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึงหน่วยงานรอบๆ และชุมชนรอบศูนย์ราชการฯ มากกว่า 25 
หน่วยงาน โดยภายในงานมีนิทรรศการ บูธของหน่วยงาน กิจกรรมบนเวที เล่นเกมส์พร้อมมอบของรางวัล อาหาร
และเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องเล่นมากกว่า 15 รายการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 7,530 คน ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 
14 มกราคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพส. ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กด้วย 
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2. กิจกรรม KIDS DAY CAMP 

ธพส.ได้จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP เป็นกิจกรรมเข้าค่ายฝึกทักษะส าหรับเด็กอายุ 8 - 13 ปี ซึ่งมี
บุตรหลานของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอิสระของภาครัฐ ผู้ประกอบการภายในศูนย์ราชการฯ รวมถึง
หน่วยงานรอบๆ ศูนย์ราชการฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 180 คน และนายสุเมธ ด ารงชัยธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ ธพส. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2017 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 
10.00 น. และกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2560 และวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560 เวลา 
10.00 - 15.00 น. ณ อาคารรัฐประศาสน-ภักดี ศูนย์ราชการฯ  
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